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Основна.школа   „Светозар Милетић" ВРБАС, 
ул. Светозара Марковића 55 
Број:                   Дана: 13.09.2019.године 

извод 
из записника са седнице Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић" из Врбаса, 

одржане дана 13.09.2019.године 

У оквиру дневног реда 17.седнице Школског одбора је донета следећа: 

О Д Л У К А  

Усваја се Извештај о остваривању годишњег програма образовно васпитног рада ОШ 
„Светозар Милетић" из Врбаса  за школску 2018/2019.године. 

 

За тачност: 
Оверава секретар школе,                  Председник Школског одборa 

Милка Туровић Вуковић                       Тамара Вучетић          
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I    УВОД 

1. Материјално – технички услови рада 

Школски простор 

          У школској 2018/2019 години настава се одвијала у објекту школе Светозар 
Милетић у  раду две смене са 32 одељењa, а од другог полугодишта са 30 одељења. 
Школски објекат располаже са 24 просторије за реализацију наставе, и то: 

10 учионица опште намене 
1 кабинет за ТИО 
1 кабинет за музичку културу 
1 кабинет за ликовну културу 
1 кабинет за информатику 
1 кабинет за биологију 
1 кабинет за физику/хемију 
2 кабинета за математику 
2 кабинета за историју/географију  
4 кабинета за матерњи и стране језике 

        Настава физичког васпитања реализована је у фискултурној сали, ЦФК на спортским 
асфалтираним теренима и у школском дворишту. Ученици млађих разреда користили су 
оближње спортске терене . 

       Простор којим школа располаже је недовољан и неадекватан за реализацију свих 
наставних и ваннаставних активности. 

       Настава појединих часова се одвијала и у летњој учионици. 

       Ученици су се хранили у школској кухињи где су пецива и напици као и ручак за 
продужени боравак спремани у школској кухињи. 

       Школским средствима је су извршене ситније поправке. 
       Примећено је да ученици све више исписују и оштећују зидове, прозоре, школски инвентар, 
те знатна финансијска средства се троше за сређивање истог. Зато је неопходно појачати 
дежурства запослених, а ученике укључити, кроз разне школске активности, у сређивање 
школског простора. Закон предвиђа и новчано кажњавање родитеља ученика, починиоца штета. 

      Више пута су службе хитних интервенција уклањале веће кварове. 
 
        У наредној школској години, предстоји даљи рад на техничким питањима који су од 
виталног значаја за безбедност ученика и запослених, као и за функционисање наставе уопште. 
 
          Извршена је санација санитарног чвора за ученике. Школска библиотека је имештена у други 
део школе и тиме смо добили и читаоницу. 
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Опремљеност 

      Опремљеност училима још увек није на задовољавајућен нивоу. Потребно је набавити нову 
опрему за фискултурну салу као и за кабинете и учионице .Информатички кабинет има 
специјализоване клупе за 15 рачунара. 

      Три учионице су опремљене штампачима, а три компјутерима.Три учионице су окречене и у 
њима постављене  нове подне плочице.Зборница је реновирана и добиће нове завесе. На нивоу 
целе школе уведен бежични интернет за ученике, наставнике и канцеларије. 

      Рачунарски кабинетје у функцији,са 15 исправних рачунара у канцеларијама стручне 
службе и управе, зборницама и постоје рачунари. То омогућава бржу и квалитетнију 
припрему радника. 

      
     2.   Кадровска структура запослених 
 
       У протеклој школској години у школи је радило 81 радника са пуним/непуним радним 
временом (58 наставника, 12 спремачица, 1 домара, 1 ложача, педагог, психолог, библиотекар, 
секретар-правник, административно-технички секретар,  шеф рачуноводства,помоћник 
директора  и директор). 

       Школа има, по уговору о делу обезбеђење, које финансира из сопствених средстава. 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО РАДА 

1. Реализација школског календара 

           Школски календар који прописао Министар просвете је у потпуности испоштован. 
У току школске године реализовано је  180 наставних дана. 

2. Број одељења и ученика 

Број одељења : 30 

Укупан број ученика на почетку школске године 

Разред Број одељења Укупно 
I 4 87 
II 4 90 
III 4 96 
IV 4 89 
V 3           85 
VI 3 74 
VII 4 92 
VIII 4           108 
УКУПНО 30 721 
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 3.    Реализација програма  образовно-васпитног рада 

                 Програм образовно-васпитног рада од 1. до 8. разреда, у овој школској години, 
реализован је у потпуности и у складу са Годишњим планом рада школе, односно 
Школским програмима од 1. до 8. разреда. 

4.    Реализација значајних активности у школи 
 

Месец Активност 
Септембар - Свечани пријем првака 

 - Подела бесплатних уџбеника првацима 
 - Подела пакетића првацима-општински секретаријат 
за образовање 
 - Дан здраве хране у Ђурђеву 

Октобар - Дечија недеља 
 - Јесење чаролије (продајна изложба дечјих 
- Пријем првака у Дечји савез  
- Јесењи крос 

 
радова) 

Новембар - Обележавање Дана просветних радника 
– Костељникова јесен сусрет хорова 

Децембар - Ваведење слава Старог Врбаса 
 - Игранка за седме и осме разреде 
- Прослава Нове Године 

Јануар - Прослава школске славе 
 - Изложба дечјих радова 

Фебруар -Општинско такмичење из физике 
- Спортска такмичења       
 -Дан школе 

Март 
 

- Изложба ликовних радова ученика 
- Општинска такмичења из српског,географије, 
историје, математике 
- Дан жена 
- Окружна такмичења 

 Април - Екскурзије 
-Недеља црвеног крста 
-Прикупљање старе хартије 
- Етно дан 
- Такмичење из математике 
- Ускршњи обичаји (приредба и изложба дечјих радова) 
радова) 
 Мај  

- РТС крос 
- Екскурзије 
- Матурско вече 
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Јун 

- Свечана додела диплома осмацима 
- Приредбе поводом завршетка школске године 
- Пријемни испити за средњу школу 
- Дан најбољих 

Остале активности 
 Реализација пројекта у оквиру школског развојног планирања; 
 посете позориштима, биоскопима, музејима, црквама, манастирима, у оквиру Дана 

најбољих. 
 Бесплатна школа пливања за ученике другог  разреда, 
 спортски сусрети. 

 
5. Резултати образовно-васпитног рада 

Резултати образовно-васпитног рада су разматрани и усвојени на седници Наставничког 
већа: 

У С П Е X  
Бр.уч 5 4 3 2 
634 329 184 112 0 

У ову табелу нису укључени прваци, јер су описно оцењивани.  На августовски поправни 
испитни рок излази 9 ученика. 

Ученика, носилаца Вукове дипломе –17 
 
Списак ученика ОШ „Светозар Милетић" Врбас којима се додељује   
диплома „Вук Караџић": 
 
8-1 

1. Анђела Лукић 

8-2 
1.Божић Маша 
2. Васиљевић Матеа 
3. Јововић Нађа 
4. Дромљак Вељко 
5. Павлов Марко 
6. Ћирић Марија 

8-3 
1. Игњат Бјекић 
2. Реља Брдар 
3. Страхиња Вигњевић 
4. Тијана Вученов 
5. Кађа Добриловић  
6. Милана Парошки 
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7. Мартин Паћи 
8. Матија Стрибер 

 
8-4 

1.Сташа Алексић 
2.Сара Миљанић 

 
 
ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ СУ: 
Реља Брдар, Тијана Вученов, Кађа Добриловић, Сташа Алексић 
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В Л А Д А Њ Е  
Примерно врло добро 

УКОР РС 
добро 
ОВ 

задовољавајуће 
Д 

незадовољавајуће 
НВ 

702 15 4 0 0 

- Изречене васпитне мере: 
15  укора разредног старешине,  
 4   укора одељенског већа  
 0  директора 
 0 укора наставничког већа 

 

               Редовно похађање наставе је обавеза сваког ученика.Укупан број оправданих 
изостанака у овој години је 13317, а неоправданих 297. Разлози за изрицање васпитних мера су 
неоправдано изостајање, агресивно понашање, несавестан однос према школској имовини и 
непримерено понашање на часу. 

            Наставничко веће је похвалило све ученике који су постигли одличан успех и 
примерно владање. 
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6. Резултати завршног испита за ученике осмог разреда 

 
          Школску годину су успешно завршили 108 ученика. За полагање завршног испита 
пријавило се 108 ученика. 
           Просечан број бодова из српског језика 12,70  , из математике 11,13 , а из  комбинованог 
теста 12,07. 
 

Резултати по одељењима 
 
одељање Српски језик математика комбиновани 
8-1 12,74 10,36 12,28 
8-2 13,39 12,57 13,04 
8-3 13,71 11,67 13,17 
8-4 10,58 9,98 10,17 
укупно 12,70 11,13 12,07 
. 
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7.Постигнућа ученика током школске 2018/19.године 
Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта-1.- 4.разред 
 

О
де

љ
е

њ
е 

Б
р.

 
уч

ен
и

к
а Позитиван успех 

С
ве

га
 

% 
Негативан 

успех 

С
ве

га
 

% 

Б
ро

ј 
сл

аб
и

х 

Н
ео

ц
е

њ
ен

 

% 
Изостанци 

С
ре

дњ
а 

оц
ен

а Дисциплинске 
мере 

5 4 3 2 1 2 3 Оправ. Неопр. РС ОВ Д НВ 
I1 18                             162             
I2 21                             185             
I3 23                             200             
I4 25                             233             
  87                             780 0   0 0 0 0 

II1 25 20 5     25 100,00%         0,00%       375   4,74         
II2 21 13 7 1   21 100,00%         0,00%       415   4,55         
II3 24 21 3     24 100,00%         0,00%       229   4,84         
II4 20 17 3     20 100,00%         0,00%       268   4,83         
  90 71 18 1 0 90 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   1287 0 4,74 0 0 0 0 

III1 14 9 5     14 100,00%         0,00%       216   4,64         
III2 18 8 8 2   18 100,00%         0,00%       84   4,34         
III3 25 21 3 1   25 100,00%         0,00%       207   4,61         
III4 21 13 7 1   21 100,00%         0,00%       260   4,51         
III5 17 7 9 1   17 100,00%         0,00%       352   4,35         

  95 58 32 5 0 95 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   1119 0 4,49 0 0 0 0 
IV1 20 10 9 1   20 100,00%         0,00%       157   4,45         
IV2 26 21 3 2   26 100,00%         0,00%       302   4,67         
IV3 25 15 10     25 100,00%         0,00%       186   4,57         
IV4 18 10 7 1   18 100,00%         0,00%       272   4,52         

  89 56 29 4 0 89 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   917 0 4,49 0 0 0 0 
I-
IV 

361 185 79 10 0 274 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   4103 0 4,57 0 0 0 0 
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Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта-5.-  8. разред 

О
де

љ
е

њ
е 

Б
р.

 
уч

ен
и

к
а Позитиван успех 

С
ве

га
 

% 
Негативан 

успех 

С
ве

га
 

% 

Б
ро

ј 
сл

аб
и

х 
Н

ео
ц

е
њ

ен
 

% 
Изостанци 

С
ре

дњ
а 

оц
ен

а Дисциплинске 
мере 

5 4 3 2 1 2 3 Оправ. Неопр. РС ОВ Д НВ 

V1 17 1 8 7   16 94,12% 1     1 5,88% 1     291 0 3,66         
V2 21 8 7 6   21 100,00%       0 0,00% 0     285 8 3,94         
V3 24 15 4 4   24 95,83% 1     1 4,17% 1     275 4 4,27 1       
 V4 24 16 6 2   24 100,00%       0 0,00% 0     341 1 4,45         

  86 40 25 19 0 85 97,49% 2 0 0 2 2,51% 2 0   1493 13 4,08 1 0 0 0 

VI1 26 8 8 6   22 88,46% 3 1   4 11,54% 5     371 19 4,14 1       
VI2 24 3 10 7   20 83,64%   2 2 4 16,67% 10     389 6 3,3         
VI3 25 7 10 5   22 88,00%   2 1 3 12,00% 7     547 17 3,83 1       

  75 18 28 18 0 64 86,70% 3 5 3 11 13,40% 22 1   1307 42 3,76 2 0 0 0 

VII1 23 4 8 6   18 78,00% 3   2 5 22,00% 11     576 51 3,17 6       
VII2 23 4 11 3   18 78,00% 3 1 1 5 22,00% 7     237 1 3,26         
VII3 26 10 10 1   21 80,77% 3 2   5 19,23% 7     167 0 4,12         
VII4 21 6 7 6   19 90,47% 1   1 2 9,53% 9     556 27 3,63 1 1     

  93 24 36 16 0 76 81,81% 10 3 4 17 18,19% 34 0   1536 79 3,55 7 1 0 0 

VIII1 29 5 13 9   27 93,10% 1 1   2 6,90% 3     410 18 3,81 1       
VIII2 27 11 9 7   27 100,00%         0,00%       399 42 4,05 4       
VIII3 26 9 8 5   22 85,00% 3   1 4 15,40% 8     397 5 3,91 2       
VIII4 26 4 11 7   22 84,72% 4     4 7,00% 4     616 33 3,58 3       

  108 29 41 28 0 98 90,71% 8 1 1 10 7,33% 15 0   1822 98 3,84 4 0 0 0 
V-

VIII 
362 111 130 81 0 323 89,18% 23 9 8 40 10,36% 73 1   6158 232 3,80 14 1 0 0 

II-
VIII 636 296 209 91 0 597   23 9 8 40   73 1   10261 232 4,3 14 1 0 0 
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Успех и дисциплина ученика на крају школске године-1.-4. разред 

О
де

љ
е

њ
е 

Б
р.

 
уч

ен
и

к
а 

Позитиван 
успех 

С
ве

га
 

% 
Негативан 

успех 

С
ве

га
 

% 

Б
ро

ј 
сл

аб
и

х 
Н

ео
ц

е
њ

ен
 

% 
Изостанци 

С
ре

дњ
а 

оц
ен

а Дисциплинске 
мере 

5 4 3 2 1 2 3 Оправ. Неопр. РС ОВ Д НВ 

I1 18         18 100,00%                 362 0           
I2 21         21 100,00%                 165 0           
I3 23         23 100,00%                 466 0           
I4 25         25 100,00%                 472 0           
  87         87  100,00%                  1465 0   0 0 0 0 

II1 25 20 5     25 100,00%         0,00%       235 0 4,81         
II2 21 14 7     21 100,00%         0,00%       405 0 4,66         
II3 24 23 1     24 100,00%         0,00%       289 0 4,89         
II4 20 18 2     20 100,00%         0,00%       355 0 4,86 1       

  90 75 15 0 0 90 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   1284 0 4,81 1 0 0 0 

III1 23 10 8 5   23 100,00%         0,00%       362 0 4,21         
III2 24 11 12 1   24 100,00%         0,00%       232 0 4,46         
III3 25 21 3 1   25 100,00%         0,00%       365 0 4,69         
III4 24 16 7 1   24 100,00%         0,00%       591 0 4,53         

  96 58 30 8 0 96 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   1550 0 4,47 0 0 0 0 

IV1 20 11 7 2   20 100,00%         0,00%       344 0 4,39         
IV2 26 21 3 2   26 100,00%         0,00%       432 0 4,69         
IV3 25 17 7 1   25 100,00%         0,00%       366 0 4,67         
IV4 18 13 4 1   18 100,00%         0,00%       151 0 4,64         

  89 62 21 6 0 89 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   1293 0 4,60 0 0 0 0 
I-
IV 

362 195 66 14 0 275 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0   5592 0 4,63 1 0 0 0 
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Успех и дисциплина ученика на крају школске године- 5.-8. Разред 

О
де

љ
ењ

е Б
р.

 
уч

ен
и

к
а 

Позитиван успех 

С
ве

га
 

% 
Негативан 

успех 

С
ве

га
 

% 

Б
р

ој
 

сл
аб

и
х 

Н
ео

ц
ењ

ен
 

% 
Изостанци 

С
р

ед
њ

а 
оц

ен
а Дисциплинске 

мере 
5 4 3 2 1 2 3 Оправ. Неопр. РС ОВ Д НВ 

V2 28 10 10 8   28 100,00%                 547 10 3,79         

V3 28 15 8 5   28 100,00%                 343 4 4,18         

 V4 29 17 8 4   29 100,00%                 437 12 4,31         

  85 42 26 17 0 85 ####### 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0   1327 26 4,0933 0 0 0 0 

VI1 26 9 10 7   26 100,00%                 559 5 3,98         

VI2 23 3 8 10   23 100,00%                 322 27 3,48 2       

VI3 25 8 10 7   25 100,00%                 427 42 3,88 1       

  74 20 28 24 0 74 ####### 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0   1308 74 3,78 3 0 0 0 

VII1 23 7 7 9   23 100,00%                 876 27 3,73   2     

VII2 23 5 11 7   23 100,00%                 775 0 3,83         

VII3 25 12 8 5   25 100,00%                 215 1 4,29         

VII4 21 7 7 7   21 100,00%                 1071 14 3,87         

  92 31 33 28 0 92 ####### 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0   2937 42 3,93 0 2 0 0 

VIII1 29 10 9 10   29 100,00%                 487 48 3,91 3 1     

VIII2 27 14 6 7   27 100,00%                 361 34 4,2 5       

VIII3 26 10 8 8   26 100,00%                 618 5 4         

VIII4 26 7 8 11   26 100,00%                 606 68 3,79 3 1     

  108 41 31 36 0 108 #######                 2072 155 3,98 11 2 0 0 

V-
VIII 

359 134 118 105 0 359 ####### 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0   7644 297 3,94 14 4 0 0 

II-
VIII 634 329 184 112 0 634   0 0 0 0   0 0   13236 297 4,35 15 4 0 0 
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  8. Пласман на такмичењима 
 
ДОПИСНА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 
 
Корина Глушац  V-4 : похвала 
Николина Драгачевић  V-4 : похвала 
Ружица Хрњез  V-3 : похвала 
Филип Уљаревић  V-4  : 3. награда 
Марија Алексић   V-4 : 3. награда 
 
МИСЛИША  
Браун Никола   2-1 похвала 
Димитрије Бјелац  2-3  похвала 
Бјекић Огњен  4-3  похвала 
Јелана Мажић   4-3 похвала 
Лазар Мијатовић   4-3  похвала 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Сташа Алексић  8-4 + 3 + + 2 + 
Тијана  Вученов 8-3 + 3 + + 2  
Матија Стрибер  8-3 + 3 + + 2  
Кађа Добриловић  8-3 +      
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Теодора Савовић  6 + 3 + +   
Милена Поповић  6 +      
Вукашин Грујин   6  +      
Лана Пејин   7 + 1 + +   
Стефан Марковић   7 +      
Мијат Глушац   7 +      
Реља Брдар   8-3 + 1 + +   
Анђела Лукић   8-1 + 2     
Страхиња Вигњевић  + 3     
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ШАХ 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 

пласман 
за репу 
бличко/у
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нском жном чешће/ме
сто 

Урош Марић  2-3 + 1     
Милун Минић   2-3 + 3     
Наумов Бранислава   3-2 + 1     
Дабетић Оливера    4-3 + 1     
Момчило Јанковић  4-2 + 3     
Будислав Наумов 4 + 3     
Вученов Сергеј   5 + 2     
Шушулић Нађа   7 + 1     
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Стефан Марковић  7 + 3 +    
Мијат Глушац  7 + 3 +    
Лана Пејин   7 +      
Марта Брдар   7 +      
Антониј Контра   7 +      
Реља Брдар   8 +      
Маша Божић   8 +      
Сара Миљанић   8 +      
Страхиња Вигњевић  8 +      
Милена Поповић  6 +      
 Теодора Савовић  6 +      
Вукашин Грујин   6 +      
Марија Алексић   5 + 2 + +3   
Корина Глушац  5 + 3 + +3   
Ружица Хрњез   5 + 3 + похвала   
Николина Драгачевић + похвала +    
Сергеј Вученов  5 + похвала +    
Стефан Шијачки   5 +      
Вук Докнић   5 +      
Момчило Јанковић  4 + 1  + похвала  
Јелена Мажић   4 + 2  + похвала  
Лазар Мијатовић   4 + 3  + 2  
Будислав Наумов   4  + похвала  + похвала  
Марина Шуваков   4 + похвала  + похвала  
Огњен Бјекић 4 + похвала     
Ања Комненовић  3 + 1     
Урош Бјекић    3 + 2     
Невена Ергалашев 3 + 3     
Лука Сретеновић  3 + 3     
Јована Поповић   3 + 3     
Варја Контра 3 + похвала     
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Лука Јеврић 7-1 + 1. + + 3 + 
Антониј Контра 7-1 + 3. + +   
Ана Перовић 7-3 + 3. + +   
Антониа Милер 7-1 +      
Марта Брдар 7-3 +      
Ружица Хрњез  5 + 2. + +   
Марија Алексић   5 + 3. + +   
Ана Марић   6 + 3. + +   
Сташа Алексић   8 + 1. + +   
Тијана Вученов   8 + 2. + +   
Маша Божић   8 + 3. + +   

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Лука Јеврић  7-1 + 1. + +   
Сара Шуваков  7-3 + 3. + +   
Тијана Вученов  8-3 + 1. + + 3  
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Мијат Глушац  7-3 + 3.     
Миодраг Шуваков  7-2 +      
Зоран Костелник  7-2 +      
Иван Сегеди  7-4 +      
Страхиња Познановић  7-2 +      
Соња Копривица  8-2 +      
Биљана Ристовић 8-2 +      
Нађа Јововић  8-2 +      
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ХЕМИЈА 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Антониј Контра   7/1 + 1 +    
Лука Јеврић       7-1 + 2 + + 2  
Страхиља Вигњевић  8 +  + + 3  
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Сергеј Вученов  5-4 + 1. + +   
Дуња Наумов  5-2 + 2. + +   
Нађа Пауновић  5-4 +      
Стефан Шијачки  5-4 +      
Милена Поповић  6-3 +      
Анђелика Шуваков  6-3 +      
Сања Сремачки  6-2 +      
Валентина Сабадош  6-2 +      
Лука Нинковић  7-4 + 3. + +   
Иван Сегеди  7-4 +      
Игњат Бјекић  8-3 + 1. + +   
Василије Илић  5-3 + 3. + + 3 + 
Јован Поповић  5-3 + 1. + +   
Андреј Киш  5-3 + 3. + +   
Никола Милошевић  5-3 +      
Новак Тепавчевић  5-3 + 1. + +   
Петар Родић  5-3 + 2. + +   
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Марија Алексић   5 + 1 + + 2  
Корина Глушац  5 + 1 + + 2  
Николина Драгачевић 5 + 1 + + 3  
Матеја Продановић 5 + 2 + + 3  
Вукашин Грујић  6 + 2 +    
Лана Ајдуковић  6 + 2 +    
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Теодора Савовић  6 + 2 +    
Александар Мишевски 6 + 1 +    
Нина Милетић   6 + 1 +    
Лена Добриловић  6 + 2 + + 2  
Сара Шуваков  7 + 2 +    
 Лука Јеврић   7 + 2 +    
Лана Пејин  7 + 3 +    
Антониј Контра 7 + 3     
Сташа Алексић  8 + 1 + + 2 + 
Тијана Вученов  8 + 2 + + 2 + 
Реља Брдар  8 +  + + 3 + 
Кађа Добриловић   8 +  +    
Сара Миљанић  8 + 2 +    
Игњат Бјекић  8 + 2 +    
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:,,ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Теодора Савовић 8 +      
Анђела Маројевић 8 + 3     
Вања Захорјански 8 + 2 +    
Лазар Станојевић 8 +      
Ања Алексић +      
Исидора Савовић +      
Данило Парошки  5 + 1 +    
Андреј Пијуновић 5 +      
Јана Сретеновић  2-1 + 1     
Срђана Копривица 2-1 + 2     
Бранко Мажић  2-3 +      
Николај Браун 2-1 + 1     
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:РУСИНСКИ ЈЕЗИК 
 

Име и презиме ученика учешће 
на општи 
нском 

освојено 
место на 
општи 
нском 

пласман 
за окру 
жно 

учешће 
на окру 
жном 

освојено 
место на 
окру 
жном 

пласман 
за репу 
бличко/у
чешће/ме
сто 

Мирослава Колошњаи 5-3    + 1  
Иван Сегеди  7    + 2 + 1 
Ана Чизмар   8-1    + 2 + 2 
 

РЕЦИТАТОРИ 
 

1.СМОТРА НАЈБОЉИХ РЕЦИТАТОРА -БАЧКА ТОПОЛА 
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-Дабетић Оливера  4-3    2 место 
 

MAНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

1.,,КОСТЕЛНИКОВ ЈЕСЕН“- КУЛА 
Милун Колошљаи 2-3 и Мирослава Колошњаи  5-3  представљали нашу школу извођењем 
стихова на русинском језику 
 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 
 

1.ДЕЧИЈИ ЧАСОПИС НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ,,ЗАГРАДКА“ 
-Иван Киш   3-4 
-Леонтина Гајдош  4-3 
-Варја Контра   3-4 
-Тијана Косић  2-3 
-Милица Бировљев  3-3 
-Анђела Миклош   6-2 
2.НАГРАДА ЗА САРАДЊУ СА РУСИНСКИМ ЧАСОПИСИМА,,ЗАГРАДКА“  И 
,,РУСКЕ СЛОВО“ 
-Драшко Перовић  5-3 
3. ДЕЧИЈИ ЧАСОПИС“ШКОЛАРКА“ ученици 1-3 
1. Стефан Ергелашев 
2. Милорад Хрњез 
3.Дуња Родић 
4.Михаела Миклош 
 

КОНКУРСИ 
 

1.ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2018.-МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО-ЗА 
ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА 
-Јаков Степанов 4-3  награђен за литерарни рад 
-Анастасија Кулић  2-4 награђена за ликовни рад 
2.ОБЈАВЉЕН РАД У ШКОЛСКИМ НОВИМАМА 
-Драшко Перовић   5-3 
3.СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА 
-Елена Вујновић       2-3    2 награда за ликовни рад 
-Сана Антоњак          2-3    3 награда за ликовни рад 
-Срђана Копривица  2-1    1 награда за литерарни рад 
-Тијана Косић            2-3   2 награда за литерарни рад 
-Итана Косић             2-3    3 награда за литерарни рад 
4.ДРУЖЕЋИ  СЕ СА СУНЦЕМ 
-Уна Аритоновић   1-3   2 награда за ликовни рад 
5.СВЕТОСАВСКИ ДАНИ 
Награђени литер.радови: 
Урош Поповић 1-4 
Јаков Степанов 4-3 
Василиса Бабић 5-2 
Награђени ликовни.радови: 
Фјодор Стојаноски 1-2 
6. ПРИЧАЈМО ДУГО С ЉУБАВЉУ АЛИ САМО ЛЕПЕ СТВАРИ 
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Невена Ергелашев 3-3 награђени рад 
Лука Сретеновић 3-3 награђени рад 
 

ДОПИСНА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА,,АРХИМЕДЕС“ 
-Алексић Марија  5        3.награда 
-Уљаревић Филип 5       3.награда 
-Болобан Марко 5           похвала 
-Тепавчевић Новак    5   похвала 
-Хрњез Ружица   5          похвала 
-Драгачевић Николина  5   похвала 
-Глушац Николина   5    похвала 

УЛИЧНА ТРКА 
1.РАЗРЕД 
-Перовић Урош      3 место 
-Ковач Ања            3 место 
2.РАЗРЕД 
-Итана Косић     2-3    4 место 
3.РАЗРЕД 
-Невена Ергелашев   5 место 
-Огњен Ђаконовић   5 место 
4.РАЗРЕД 
-Огљен Бјекић   4-3    1 место 
-Вук Недић         4-2    3 место 
-Уна Михајлов      5 место 

ПЛИВАЊЕ 
1.ШКОЛСКО ОКРУЖНО –НОВИ САД 
-Василије Ђирлић   2-2   2 место 
-Јована Кнежевић   3-3   2 место 
-Лука Сретеновић   3-3   3 место 
-Страхиња Сенић    2-3   1 место 
-Данило Герић         1-4   3 место 
 
2. ТАКМИЧЕЊЕ У СОМБОРУ 
Јована Кнежевић 3-3  1. и 2. место 
 

МАЛИ ФУДБАЛ 
1.ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ  1 МЕСТО 
ЕКИПА: 
-Aнђела Маројевић   8-3 
-Макша Бојана     8-4 
-Макша Биљана    8-4 
-Шајин Сандра     8-4 
-Вујичић Теодора    8-4 
-Тот Кристина       8-4 
-Миа Бјеловић        8-4 
-Ускоковић Теодора  8-4 
-Перовић Дуња  7-1 
2. РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ  3 МЕСТО 
ЕКИПА: 
-Биљана Макша  8-4 
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-Тот Кристина       8-4 
-Перовић Дуња  7-1 
                                                                        ОБОЈКА 
 

1. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ  1 МЕСТО 
Екипа: 
Соња Копривица 8-2, Жељана Радојичић 8-1, Ивана Маћуженски 8-1, Кристина Тот 
8-4, Маја Вигњевић 6-2, Емилија Фабри 6-1, Тијана Маћуженски 6-1,Нина Милетић 
6-2,Тешовић Катарина 8-4 
 

СТРЕЉАШТВО 
 

1.ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ-НОВИ САД   2место 
-Николина Радић  6-2 
-Соња Сремачки  6-2 
 

РЕЗУЛТАТИ РТС КРОСА 
II 
*девојчице 
1.Koсић Итана  2-3 
2.Копривица  Срђана 2-1 
3.Антоњак Сана  2-3 
 
II 
*дечаци 
1.Огњен Милетић 2-3 
2.Борис Миљанић   2-4 
3.Станимиров  Милош  2-1 
 
III 
*девојчице 
1.Лена Килибарда 3-4 
2.Сара Герман  3-1 
3.Ања Комненовић 3-4 
 
III 
*дечаци 
1.Огњен Ђаконовић  3-2 
2.Андреј Мишовић  3-4 
3.Игор Мујичић 3-3 
 
IV 
*девојчице 
1.Марина Шуваков  4-2 
2.Уна Михајлов  4-2 
3.Анђела Васиљевић 4-4 
 
IV 
*дечаци 
1.Бјекић Огњен  4-3 
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2.Андреј Киш  4-4 
3.Живковић  Данило  4-3 

 
V разред 
*девојчице 

1. Крњајић Милана           V-2 
2. Алексић Ања                 V-4 
3. Драгачевић Николина   V-4 

*дечаци 
      1.  Божовић Данило            V-3 
      2.  Ватраљ Стеван               V-2 
      3.  Јефтић Вања                   V-3 
 
VI разред 
*девојчице 
      1. Милетић Нина                  VI-2 
      2. Докић Тара                        VI-3 
      3. Маћуженски Тијана          VI-1 
 
*дечаци 
     1. Ђурковић Вук                      VI-3 
     2. Докнић Балша                      VI-1 
     3. Апро Немања                        VI-2 
 
VII разред 
*девојчице 
    1. Пејин Лана                           VII-3 
    2. Перишић Анђела                 VII-3 
    3. Адамов Марија                     VII-3 
 
*дечаци 
    1. Макаи Андрија                      VII-1 
    2. Тот Константин                     VII-2 
    3. Папић Благоје                        VII-2 
 
VIII  разред 
*девојчице 
    1. Тот Кристина                           VIII-4 
    2. Радојичић Жељана                  VIII-1 
         Аларгић Милица                    VIII-1 
   3.Тешовић Катарина                    VIII-4 
 
*дечаци 
   1. Бјекић Игњат                             VIII-3 
   2. Николић Стефан                        VIII-1 
   3. Фаркаш Иван                             VIII-1 

   
МАНИФЕСТАЦИЈА СВЕТСКИ ДАН ОРИЈЕНТИРИНГА 
Томовић Јован   5-2 диплома 
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9.Реализација додатне, изборне, додатне, припремне наставе и секција 

 
Додатни рад 

 
 Додатни рад се организовао  за ученике од четвртог до осмог разреда са по једним 
часом недељно (36 часова годишње). 

Евиденција о реализацији додатног рада види се у дневнику рада одељења, а 
списак ученика и програм рада у свескама за додатни рад. 

Предмет Наставник 4.р. 5. р.  6. р. 7. р. 8. р. 

Српски језик 
Лубурић Славиша/Наташа 

Бојић 
  2,3 1,2,3  

 Вучетић Тамара   1  1,2,3,4 
 Кривокапић Љепосава  2    
 Галовић Наталија  1,3,4     4  

Енглески ј. Марјанац Јелена  1,2,3,4 2 1   
 Медојевић Данијела   1,2,3 3,4 1,2,3,4 
 Николић Дејана    2  

Руски језик Тадић Јасмина  1,2,3,4 1 1,2,3,4  
 Вујачић Галина     1,2,3,4 
 Бјелица Кристина   2,3   

Техничко 
информатич

ко и 
образовање 

Димитров Александра 

   
 

3  

 Поповић Никола    3 1,2 
 Мелита Вираг    1,2,4 3,4 

Техника и 
технологија 

Поповић Никола 
  1,2,3   

 Александра Димитров  1,2,3,4    
Историја Ђаконовић Борислав   1,2 1,2,3,4 1,2,3,4 

 Зечевић Наташа  1,2,3,4 3   

Географија Радојчић Срђан     1,3,4 
 Бојић Момчило  1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 2 

Физика Обрадовић Јелена   1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 
       

Математика Соња Нинковић   1,2,3  2,4 
 Свјетлана Гајић  1,2,3,4  2  
 Сабина Тигањ    1,3,4 1,3 

Биологија Вуковић Мирослава     2,3,4 
 Марић Соња   1,3  1 
 Ивана Ковачевић  2,3,4 2 1,2,3,4  
 Секулић Небојша  1   4 

Хемија Орбовић Нада    1,2,3,4 1,2,3,4 
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 Изборна настава 

 
            Изборна настава се организовала од првог до осмог разреда (на основу предлога 
Министарства просвете и спорта, а школа је према својим специфичностима ивршила свој 
избор.) 
            За ученике од првог до осмог разреда организовала се изборна настава из 
грађанског васпитања и верске наставе. 
 За ученике од првог до осмог разреда организовала се настава: неговање 
мађарског, русинског и укајинског језика, чувари природе, изабрани спорт, шах,хор 
и оркестар и информатика и рачунарство  као изборни програм. 
  За све облике изборне наставе ученици су се писмено анкетирали. 
 
                                                                   Допунска настава 

 
Допунски образовно-васпитни рад организовао се за ученике који су повремено 

или стално заостајали у раду. Извођење ове наставе обављао се током школске наставе са 
ученицима од првог до осмог разреда са циљем да се убрза развој ученикове личности и 
омогући савлађивање наставних садржаја. Облици допунског рада могу бити 
индивидуални, рад у паровима или групни. У допунском рад ван наставе неопходан је 
индивидуалан приступ ученицима и диференцијација захтева у складу са могућностима 
ученика. Ради побољшања мотивације ученика у овај рад су се укључивали повремено, на 
одређено време, док им је такав вид помоћи био потребан.  

У разредној настави реализовала се допунска настава из математике и српског 
језика са по 18 часова од 1. до 4. разреда. 

У предметној настави реализовали су се часови допунске наставе из математике, 
српског, страног језика, хемије, биологије, историје, географије и физике са по 36 часова 
од 5. до 8. разреда. 
 

Припремна настава 
 
 Школа је организовала и припремни образовни рад пред полагање поправних 
испита с циљем да се ученицима помогне у савлађивању садржаја из предмета из којих су 
негативно оцењени на крају другог полугодишта, у августу месецу  (10 часова). 
 Школа је организовла припреме за полагање завршних испита за ученика осмих 
разреда. Припремна  настава    се  организовала  из српског језика, математике  и  
коимбинованог теста. 
                                                              Слободне активности 
 
            Школа је организовала слободне активности  за заинтересоване ученике од првог 
до осмог разреда. Ученици наше школе су се могли прикључити : литерарној, 
рецитаторској, лингвистичкој, математичка секција,  драмској, саобраћајној, 
еколошкој, ликовној, као и спортским  секцијама. Ученици који су били укључени у 
наведене секције у оквиру истих  учествовали су и на такмичењима. 
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  III РАД СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 
 
1.   Рад Наставничког већа 

Седнице планира и реализује, у сарадњи са сарадницима и руководиоцима стручних 
већа, директор школе. 

У току ове школске године одржано је 10 седница Наставничког већа.  Теме које су 
разматране, дискутоване и у оквиру којих су доношене одлуке или  закључци, у складу са 
Законом, су: 
- Годишњи програм рада и Школски програм,Извештај о рсду школе и директора, 
- успех, изостанци, владање ученика, 
- реализација наставног програма и ваннаставних активности, 
- усвајање планова и програма, као и извештаја о реализацији, 
- избор уџбеника, 
- резултати  такмичења ученика 
- вредновање и самовредновање, награђивање ученика, 
- школски развојни план, 
- упознавање са правилницима и другим правним актима, 
- ваннаставни облици рада, сарадња са родитељима и друштвеном средином, 
- такмичења, смотре, свечаности 
- стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 
- квалификациони, поправни и разредни испити и др. 
-давање мишљења за избор директора 
-подела предмета за школску 2017/2018 
  Опширније у  записницима о раду Наставничког већа 
 
2.   Рад   Педагошког колегијума 

Руководилац колегијума је директор школе. Педагошки колегијум се састао четири пута ове 
године. 

Теме које су биле актуелне су: 

- Усвајање ИОП-а 
- Школски програми и Годишњи програм рада, 
- самовредновање и вредновање рада школе, 
- мере за унапређење наставе, 
- имплементација школског развојног плана у садржаје наставних предмета и ваннаставних 

активности, 
- анализа стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, 
- начин планирања и реализације састанака и др. 

 
Опширније у Записницима о раду Педагошког колегијума 
 

 
 
 
 
 
 



Извештај о раду ОШ „Светозар Милетић“, 
Врбас за 2018-2019 

 

24 
 

3.   Рад Стручног већа за разредну наставу 
                                                                 

                                                            Руководилац већа: Ружица Марковић 
Време 

 
Садржај рада Реализатор 

IX 
 
 

- Усвојен програм рада Стручног већа учитеља 
-Испланирано стручно усавршавање учитеља 
- Дан отворених врата у: септембру –последњи 
понедељак у месецу; октобру – последњи уторак , 
новембару – последња среда у ; децембару  – 
последњи четвртак; јануару – последњи петак; 
фебруару – последњи понедељак; марту – 
последњи уторак; априлу – последња среда; мају – 
последњи четвртак и јуну последњи петак 
-Извештај са годишње скупштине (ДУНС)  
-Договорена динамика реализације угледних 
часова 
- Утврђене активности и задужења поводом Дечје 
недеље 
Састанак одржан  , 25 .9.2018. 

Директор 
Чланови већа 

ППС 

XII Постављен  интернет у школској згради, од 
почетка другог полугодишта стављен у употрбу 
Електронски дневник 
- Анализирана успешност реализације планираних 
задатака  
Анализирана успешност реализације Продајне 
изложбе- 
- Одређена комисија за организацију прославе 
Светог Саве и Дана школе 
-Планирано - литерарно вече, музичко вече , 
спортски дан и приредба поводом Дана школе 
-Реализовани угледни часови 
-Одржан семинар у школи у оквиру планираног 
стручног усавршавања запослених 
Састанак одржан 26 .12.2018. 

 

  V - Норма часова наставника разредне наставе у 
2019/20. години. 
- предлози за побољшање рада  продуженог 
боравка. 
-Ускршња продајна изложа –предлози за опремање  
 Састанак одржан 09 .05.2019. 

Директор 
Чланови већа 

ППС 

   V Избор уџбеника за 2019/20. годину. 
-Дан отворених врата реализован према утврђеном 

Директор 
Чланови већа 
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плану 
- Утврђене активности и задужења поводом 
организације пријема првака 
- Семинар-пројектна настава и пројектно 
планирање одржан за учитеље  будћих првака 
Састанак одржан  20 .05.2019. 

ППС 

VIII -Анализиран рад Стручног већа разредне наставе 
- Изабрано руководство Већа 
- Донети глобални годишњи планови о 1. до 4. 
разреда 
- Извршена је примопредаја наставних средстава и 
подела учионица  
- Припремљени иницијални тестови по разредима 
-Испланирана приредба и свечани пријем првака  
Саастанак одржан 27 .08.2019. 

Директор 
Чланови већа 

ППС 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА У 2018/19.ГОДИНИ 
 
                                                                      Руководилац:  Маријана Симикић 

Време Садржај 
Реализатор 

 
3.9.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.За руководиоца већа изабрана је Маријана Симикић 
2. Договорен је распоред учионица: 
  I1  Ангелина Кривокапић, учионица број 4 
  I2  Слободанка Миловић, учионица број 8 
  I3  Маријана Симикић ,учионица број 9 
  I4  Јасмина Ристић ,учионица број 7 
3. Извршена је примопредаја наставних средстава. За три 
учионице ће бити наручени класери за разредне словарице. 
4. Глобални  планови наставе и учења су урађени (у 
електронској и куцаној форми) и усвојени (руководилац већа 
ће их доставити управи школе). Оперативне планове наставе и 
учења за септембар доставити управи школе до 15 9 2018. 
године  
5. Грађанско васпитање и Верска настава ће се одржавати: 
понедењак 4. час - I 1 и   I 2  
петак 4. час -  I 3 и   I 4 утврђено  након разговора са 
вероучитељем. Са листе пројектних тема  договорене  теме 
које ће бити предложене ученицима, на основу чијег избора 
ће бити израђени оперативни планови. 
 6. Једнодневна екскурзија Врбас – Бечеј – Врбас  ће бити 
реализована у мају 2019. године .  
7. Дан отворених врата у: септембру –последњи понедељак у 
месецу; октобру – последњи уторак , новембару – последња 
среда ; у децембару  – последњи четвртак; јануару – пследњи 
петак; фебруару – последњи понедељак; марту – последњи 
уторак; априлу – последња среда; мају – последњи четвртак и 

Чланови већа 
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јуну последњи петак. 
8. Припремљен је материјал за родитеље – први родитељски 
састанак (лични картон ученика, сагласност за школски сајт, 
анкета за ваннаставне активности, пројекти школе,тимови, 
мисија и визија школе, кућни ред школе , комплексни 
поступак, пројектна настава) Договорени су термини 
одржавања родитељских састанака – сва одељења првог 
разреда 4.9.2018. године у 17 часова. 
9.  На основу урађеног  плана стручног усавршавања 
наставника за школску 2018/2019. годинуу што краћем року 
урадити планове личног усаршавања за школску 2018/2019. 
годину. 
10. Припремљени иницијални тестови (српски језик, 
математика, свет око нас).Уџбеници су испоручени мањем 
броју ученика, рад прилагодити постојећим условима.                                                                      

29.10.2018. -Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 
планираном 
-Ученици напредују на путу остваривања циља и   исхода 
програма наставе и учења. Сви ученици имају примерно 
владање.  
- Реализоване су следеће активности: 
3.9. 2018. Ово је наша школа- изложба дечјих радова  
Од 3.9.2018. до 1.10.2018. Ликовни конкурс“ Нацртај, обоји, 
освоји – Моја идеална соба“  
4.9. 2018. Изложба ликовних радова  „Да вам се представим“ 
26.9.2018. Безбедно у саобраћају – од куће до школе – 
обилазак (околина школе)  
6. 9. 2018. Изложба дечијих радова „Моја играчка“ 
19. 9. 2018. Руско српско пријатељство – плес – ученици првог 
разреда гледали наступ чланова удружења 
Од 17. 9. до 5.10 2018. Хуманитарна акција „Дистрофичарима 
Србије“- прикупљена значајна новчана средства.  
24.9.2018. Ликовно литерарни конкурс “Имам право да живим 
срећно и здраво“ 
26.9.2018. Обилазак зелене пијаце – проширена знања о 
годишњем добу јесен, јесењем воћу и поврћу и здравој 
исхрани. 
26.9. 2018.На спортским теренима – препентравање разних 
објеката, справа и провлачења – значај боравка на свежем 
ваздуху и бављења спортом. 
28.9 2018. „Да буде лепо и теби и мени“ – правила понашања -
пано 
 1.10.2018. Позоришна представа „Јова Змај дошао на чај“ – 
уважавање различитости својих вршњака и других људи без 
предрасуда. 
1.10.2014. – израда паноа „Дечија права“ 
5. 10. 2018. Ликовно литерарни конкурс „Правилна исхрана 
улагање у будућност“ 

Чланови већа 
Стручни сарадник 
Заменик директора 
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8.10.2018. Обилазак насеља, раскрсница – правилно и 
безбедно понашање у саобраћају. 
У месецу октобру ученици су учествовали у хуманитарним 
акцијама „Деца деци“  прикупљена је значајна количина 
школског прибора и гардеробе, као помоћ деци из угрожених  
подручја и „Друг другу“ помоћ деци у оквиру школе. 
-У оквиру Дечије недеље од 1.10.2018. до 7.10.2018.године: 
2.10.2018.Дан за доброту „Друг другу“-поклон другу –
другарици из одељења 
3.10.2018.“Шеширијада“реализован дефиле  
3.10. 2018. „Безбедност деце у саобраћају“ – предавање- 
полицајац Страхиња Ђурачић.   
4.10.2014. спортске активности –крос 
Девојчице: 

1. место -  Ања Ковач,  I3   

2.  место - Нађа Пиварски , I3 

3. место  - Дуња Амиџић, I2 и  Теодора Ројевић, I4 

Дечаци: 
1. место -  Урош Поповић,  I4   
2.место – Михаило Поповић , I3 

3.место  - Страхиња Ускоковић,  I4   
4.10. 2014.  Дан за стваралаштво – цртање  на плочницима у 
околини школе 
5.10. 2014.  Дан за игру и дружење – ученици учествовали у 
полигон играма које је осмислио Вршњачки тим. 
8. 10. 2018. Ликовно –литерарни конкурс „Сунчана јесен 
живота“ 
10.10. 2014. Посета градској библиотеци„Данило Киш“- сви 
ученици првог разреда су учлањени у библиотеку.  
10. 10. 2018.  Дружење са песникињомм Татјаном Пуповац. 
12.10.2018.  „Направи свој инструмент“ изложба дечјих 
инструмената, свирање на дечјим музичким инструментима у 
оквиру разреда. 
19. 10. 2018. Уличне трке поводом ослобођења града –  
Ања Ковач,  I3 и Урош Поповић,  I4 освојили су треће место. 
24.10. 2018. „Чувајмо своје здравље“ – схватање значаја 
превенције у очувању здравља – заједничка акција родитеља и 
школе – реализатор родитељ Ивана Ускоковић, проф. 
биологије. 
25.10.2018. Посета биоскопу - анимирани филм „Тајне 
авантуре мачака“- схватање значаја сарадње и комуникације. 
26.10.2018. „Правимо здрава јела“- упознавање основних 
принципа здраве исхране – изложба плаката :“Пирамида 
исхране“, „Систем семафора“, „Систем шаке“и „Модел 
тањира“ и дегустација направњених јела. 

21.12.2018. - Наставне и ваннаставне активности су реализоване према Чланови већа 
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планираном 
- Планирани исходи  програма наставе и учења за крај првог 
полугодишта су остварени и у зависности од степена 
савладаности, ученици су описно оцењени ( напредовање на 
три нивоа, а ангажовање на два нивоа) уз индивидуалну 
препоруку за даљи рад. Сви ученици имају примерно 
владање. 
- Реализоване су следеће активности: 
2.11.2018. Кампања „Безбедност деце у саобраћају“ – 
оспособљавање ученика за правилно и безбедно понашање у 
саобраћају. 
2.11. 2018. На теренима ЦФК – подизање свести о значају  
бављења спортом. 
21.11. 2018. Изложба радова „Лепезе“ 
27.11.2018. Основе безбедности деце „Шта ради полиција, 
заједно против насиља“сарадња са ПС Врбас , реализатор 
Миленко Вуковић. 
До 30.11.2018. Ликовно литерарни конкурс  „Дружећи се са 
сунцем" – награђен ликовни рад ученице Уне Аритоновић, I3  
 До 21.12.2018. Ликовно литерарни конкурс „Пиши Деда 
Мразу“ 
12.12.2018. Кићење јелке у холу школе. 
14.12.2018. „Мали огледи- вода,ваздух“ заједничка акција 
родитеља и школе – реализатори родитељи Љиљана Поповић, 
машински инжењер и Љупка Васиљевић, проф.хемије. 
14.12.2018. „Јесење Милетићеве чаролије“ – продајна изложба 
, ученици првог разреда зарадили новчана средства у износу 
од       56 625,00 динара која ће бити уложена ( заједно сва 
одељења од I до IV) у опремање учионица. 
У октобру, новембру и децембру, заједничка акција родитеља 
и школе –реализовани су групни одласци на: затворени базен 
(ЦФК ) у организацији Милоша Ђаконова, проф. физичке 
културе и у стоматолошку ординацију у организацији Јелене 
Бјелицe, стоматолог.  
- На састанку Тима за заштиту ученика од насиља дати су 
одређени предлози у погледу учешћа родитеља у превенцији 
вршњачког насиља. 

Увођење патрола родитеља- безбедно до школе, са циљем 
да се повећа безбедност деце на путу од куће до школе и 
обрнуто, тако што би се родитељи на нивоу одељења 
међусобно организовали и пратили децу на путу од куће 
до школе, као и организовање патрола у сарадњи са ПС 
Врбас.Ове акције се у првом разреду спроводе  од почетка 
школске године. 
Ученици првог разреда ће припремити изложбу ликовних 
радова и хорску тачку за школску славу- Свети  Сава.  
За  приредбу поводом Дана  школе ученици првог разреда 
припремају изложбу ликовних радова, рецитал и хорску 
тачку.  

Стручни сарадник 
Заменик директора 
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За Дан школе планиране су разне активности у којима ће 
ученици првог разреда узети учешће: литерарно вече, 
музичко вече и спортски дан. 

 
22.3.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 
планираном 
-Ученици напредују на путу остваривања циља и  исхода 
програма наставе и учења. Сви ученици имају примерно 
владање. 
- Реализоване су следеће активности: 
16.1.2019. Изложба литерарних и ликовних радова на тему 
„Зима“ 
29.1.2019. На теренима  ЦФК   -  Игре на снегу   
25. 1.2019. Израда паноа Свети Сава 
27. 1.2019. Изложба радова на тему „Свети Сава“ 
27.1.2019. ученици првог разреда учествовали на приредби 
поводом Светог Саве – хорска тачка “Српкињица“,Леонтине 
Вукомановић 
30.1.2019.Ликовно-литерарни конкурс"Мирише дела твојих 
труд,...“ 
Ученици учествовали на конкурсу ликовним и литерарним 
радовима. Награђени:  Урош Поповић, I 4  за литерарни рад 
                     Фјодор Иван Стојаноски, I 2 за ликовни рад 
Прва недеља марта –израда честитки и поклона за маме 
13.3.2019.  „Милетићеви дани“ - ученици првог разреда 
учествовали на литерарно – музичкој вечери поводом Дана 
школе - читали своје литерарне радове 
13.3.2019.  Ликовно-литерарни конкурс ЈКП "Комуналац"из 
Врбаса... 
Ученици учествовали на конкурсу ликовним и литерарним 
радовима. 14.3.2019.  „Милетићеви дани“ - ученици првог 
разреда учествовали на литерарно – музичкој вечери поводом 
Дана школе - читали своје литерарне радове и хорски певали 
песму на енглеском језику 
15.3.2019. „Моја школа “ изложба ликовних радова поводом 
Дана школе 
15. 3.2.2019. ученици првог разреда учествовали на приредби 
поводом Дана школе –рецитал и хорска тачка – песма на 
енглеском језику. 
27.3.2019. Наши гости – посета будућих првака из забавишта 
„Полетарац“  
29.3.2019. Наши гости – посета будућих првака из забавишта 
„Сунцокрет“  
25.3 2019.  Посета спортским клубовима  - Реализована посета   
ПК“ Делфин „ и ФК“ Врбас „  
26.3.2019.„У сусрет пролећу“изложба локовних радова 
27.3.2019.  „Разноврсност живог света – на ливади“ излет. 

 
 
 
 
 
 
 

Чланови већа 
Директор 
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14.6.2019. -Планирани исходи  програма наставе и учења за крај првог 
разреда су остварени и у зависности од степена савладаности, 
ученици су описно оцењени ( напредовање на три нивоа, а 
ангажовање на два нивоа) . Сви ученици имају примерно 
владање. 
- Реализоване су следеће активности: 
1.4. 2019.    Заштитимо природу   - Обилазак Великог бачког 
канала, парка и спортских терена 
15.4. 2019.Ученици, родитељи и учитељи учествовали у 
другој фази кампање попуњавањем анкете "Безбедност 
школске руте". 
16.4. 2019.Хуманитарна акција Помоћ деци са онкологије  у 
Новом Саду – прикупљена значајна количина школског 
прибора и играчака. 
18.4. 2019. Пролећни конкурс Народне библиотеке „Данило 
Киш“ са темом „Причајте дуго и с љубављу али само лепе 
ствари“ - ученици учествовали на конкурсу ликовним и 
литерарним радовима. 
18.4.2019. „Ускршње чаролије“ – продајна изложба , ученици 
првог разреда зарадили новчана средства у износу од  50 
510,00 динара која ће бити уложена ( заједно сва одељења од I 
доIV) у опремање учионица. 
3.5.2019. Литерарни конкурс „Сто младих талената“- ученици 
учествовали на конкурсу  литерарним радовима. 
7.5.2019. Пројекат „Безбедност школске руте“ трећа фаза  – 
ученици, родитељи и наставници присуствовали јавној 
трибини.  
8.5.2019. Ликовни конкурс „Свет из моје маште“- ученици 
учествовали на конкурсу ликовним радовима. 
 
10.5.2019. Крос РТС  
Девојчице:  

1. место - Ања Ковач, I3  
2. место – Теодора Ројевић, I4 
3. место – Милица Ројевић, I4 

Дечаци. 
1. место – Урош Поповић, I4 
2. место – Лазар Бјелетић, I4 
3. место – Никола Јововић, I2 

   
15.5.1019.  Разноврсност биљног света- посета зеленој пијаци .  
20. 5.2019. У часопису „Школарка 1“ – објавњени ликовни 
радови ученика: Дуње Родић, Михаеле Миклош, Стефана 
Ергелашева и Милорада Хрњеза из I3 
Ученици су у току трће и четврте недеље маја направили 
одељењски „Еколошки бонтон“ 
Једнодневна екскурзија Врбас – Бечеј – Врбас није 
реализована због изостанка адекватне понуде.   
31.5.2019. „Здрави зуби, лепи зуби“  -    Посета стоматолошкој 
ординацији. 

Чланови већа 
психолошкиња 
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6.6.2019.Основи безбедности деце -  заштита од пожара, 
поплава и земљотреса   - ватрогасац Владимир Кнежевић 
13. 6. 2019. На спортским теренима ЦФК - спортска 
одељењска такмичења, дружење и игра; облилазак Великог 
бачког канала и градског парка 
14.6.2019. Литерарни и ликовни радови ученика објављени у 
часопису школе. 
15. 6. 2019. Уредимо школу – заједничка акција родитеља, 
ученика и школе. 
16.6. 2019. Дан најбољих – једанаест награђених  ученика  
првог разреда ишло на излет који је организовала школа – 
Палић. 
Ученици првог разреда ће, по позиву, хорском тачком 
учествовати на хуманитарном концерту (26.6.2019.) 
Руководилац Одељењског већа за 2019/2020. годину је 
Јасмина Ристић. 

 
НАПОМЕНА: Чланови већа су се састајати током сваког месеца и заједно радили на 
анализи и планирању корака за наредни период на путу остваривања циља и исхода 
програма наставе и учења 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА У 2018/19.ГОДИНИ 
                                                                   Руководилац: Јулија Динуловић 
 
Месец 

 
Садржај рада Реализатор 

09 - Конституисано Веће. 
- - Договорен распоред учионица: 
-  II 1  Ливија Маџгаљ учионица број 9  
-  II 2  Сузана Роћеновић  учионица број 8 
-  II 3  Јулијана Динуловић  учионица број 4 
-  II 4  Маја Рогановић (Жељка Слепчев – замена) 

учионица број 5 
- Израђени су оперативни планови наставних и 

ваннаставних активности за месец септембар 
2018/2019. г. 

- Реализован договор о организовању 
једнодневног  излета и школе у природи. 

- Извршена је примопредаја наставних средстава. 
-  Извршена је организација Грађанског 

васпитања и Верске наставе. 
- Припремљени су  материјали за родитеље за 

први родитељски састанак. 
- Утврђени су Дани отворених врата. 
- Реализовано иницијално тестирање ученика 
- Израђен је годишњи план стручног 

Чланови већа 
 Стручни 

сарадници 
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усавршавања за школску 2018/2019.г. 
10 - Реализоване су активности поводом Дечје 

недеље. 
- Учествовање у пројекту школе „Предузетне 

школе“ у виду продаје парфема. 
- Посета Музеју Врбаса поводом поставке 

„Образовање кроз векове“. 
- 30. 10. реализовано је предавање на тему 

„Правилна исхрана“ у сарадњи са 
Медицинским центром и др Маријом Возар. 

Чланови већа 
 Стручни 

сарадници, 
Медицински 

центар 

11 - Анализирана је  реализација наставних и 
ваннаставних активности. 

- Анализиран је успех и дисциплина ученика. 

Чланови већа 

12 - Анализирана је  реализација наставних и 
ваннаставних активности на крају 
полугодишта. 

- Анализиран је успех и дисциплина ученика на 
крају првог полугодишта 

- Почеле су припреме за прославу Светог Саве. 
- 14. 12. 2018. одржана је продајна новогодишња 

изложба ученичких радова.  

Чланови већа  
Директор 

Стручни 
сарадници, 
родитељи 

01 - Учестовање ученика драмске секције на 
свечаној академији поводом школске славе. 

Чланови већа 
 

03 - Реализована је обука пливања у сарадњи са 
Центром за физичку културу у периоду од 05. 
до 22. 03. 2019. 

- Организација и реализација математичког 
такмичења „Мислиша“ 

- Реализација програма за Дан школе 15. 03. 
2019. 

- Анализирана је  реализација наставних и 
ваннаставних активности. 

- Перманентно се прати рад и напредовање 
ученика и размењују мишљења и искуства. 

- Потврђен је избор уџбеника за трећи разред.  
- Одржан је угледни час (Сузана Роћеновић). 

Чланови већа,  
Директор 
Стручни 
сарадници, 

Наставници 
пливања из Центра 
за физичку културу 

04 - Анализирана је реализација наставног плана и 
програма. 

-  Одржана је продајна ускршња изложба 
ученичких радова. 

- Реализовано је општинско такмичење „Шта 
знаш о саобраћају“ 07. 04. 2019. 

- Реализована је настава у природи за 2-1 и 2-4. 

Чланови већа 

05 - Реализована је екскурзија у Нови Сад. Чланови већа, 
агенција 

06 - Анализирана је реализација наставног плана и Чланови већа 
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програма, свих видова наставе. 
- Анализиран је успех и дисциплина ученика на 

крају другог полугодишта. 
- Изабран је руководилац Већа за наредну 

школску годину – Сузана Роћеновић. 
- Донет је План рада Одељењског већа за 

школску 2019/2020.г. 
- - Награђени ученици првог разреда су били на 

излету Дан најбољих. 

Директор 
Стручни 
сарадници, 
 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  3. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
ГОДИНИ 
                                                                                                Руководилац:  Раденко Митрић 

Време Садржај 
Реализатор 

 

август- 
септембар 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

-Одржано Одељењско веће. 
-Руководилац већа Раденко Митрић 
- Оперативни планови наставних и ваннаставних активности за 
месец септембар урађени до  краја августа 2018. 
- Договорен распоред учионица: 

 III1  Биљана Пејин  учионица број 21 

 III 2  Раденко Митрић  учионица број 5 

 III 3  Љубинка Сремачки учионица број 6 

 III 4  Тања Перовић  учионица број 22 

- Актив трећег разреда учествовао у уређењу паноа у холу школе 
и заједно са ученицима. 

- Извршена је примопредаја наставних средстава.  

-  Планови наставник и ваннаставних активности су урађени (у 
електронској и куцаној форми) и усвојени . 

- Урађен је план стручног усавршавања наставника за школску 
2018/2019. годину,а урађени су и  планови личног усаршавања за 
школску 2018/2019. годину. 

- Договорени су термини одржавања родитељских састанака: 

- Урађен распоред одржавања Дана отворених врата по месецима. 

- Договор о организовању наставе у природи Сиротојно,а 
једнодевни излет Нови Сад. 

Чланови 
већа 

Стручни 
сарадник 
Директор 
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Октобар 

2018. 

- Иницијални тестови у трећем  разреду су урађени из: српског 
језика, математике , света око нас и енглеског језика- извештај 
предат. 

-Одржано Стручно веће за разредну наставу. 

- Одлазак у биоскоп и гледање цртаног филма „ Храбри петао“ 

- 19.9. 2018. Ученици трећих разреда који уче русински језик су 
присуствовали у цркви „ Покров пресвете богородице“ освестење 
школског прибора. 

-20.9.2018. Крос у центру Врбаса где су ученици освојили прво 
друго и треће место,одакле и почиње низање успеха наших 
ученика. 

- 21.9.2018. Одржан је „ РТС Крос“ на теренима на ЦФК у Врбасу. 

-26.9.2018. уценици трећег разреда присуствовали су часовима у 
библиотеци. 

-28.9.2018. Изложба радова ученика поводом „Светог дана 
Европских језика“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октобар 
  2018. 

У месецу октобру ученици су у оквиру Дечије недеље 
учествовали у хуманитарним акцијама „Деца деци“ ,прикупљена 
је значајна количина школског прибора и гардеробе. У акцији 
„Помоћ деци оболелој од дистрофије“ прикупњена су новчана 
средства. 

-Активности у оквиру Дечије недеље од 3.10.2018. до 
7.10.2018.године (мото,,Нећу да бригам,хоћу да се играм“): 

-3.10.2018. –„Дан за дечија права“ 

- Израда паноа „Дечија права“ 

-4.10.2018. „Дан за доброту“-поклон другу –другарици ; Здрава 
храна; Помоћ оболелима од дистрофије 

-Маскенбал-дефиле шетња до центра града 

-6.10.2018. „Дан за дечије стваралаштво“ 

- „Нећу да бригам ,хоћу да се играм“ -ликовно-литерарни радови -
уређење паноа. 

-08.10.-12.10.2019- Школа у природи Сирогојно. 

Чланови 
већа 

Стручни 
сарадник 
Директор 
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- 22.10.2018. РТС крос одржан на ЦФК 

. „Нећу да бригам,хоћу да се играм“ ликовно –литерарни конкурс- 
Народне библиотеке „Данило Киш“ награђена  
 
- „Сунчана јесен живота“ ученици 3.разреда учествовали у 
ликовно –литерарном  конкурсу 
 
-Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 
планираном.     

-Одржано Одељењско веће поводом завршетка првог квартала.                                                              

-Ученици напредују у савладаваљу наставних садржaja. Сви 
ученици имају примерно владање 

-Одржано Стручно веће за  разредну наставу. 

новембар 
2018. 

 
 
 
 
 
 

децембар 
2018 

 
 
 
 
 

 

-16.11.2018.“ Крисмас парти“ ученици су организовали заједно са 
наставницом Марином Перовић 

-Одржано Стручно веће за разредну наставу 

15.12.2018.-Литерарно-ликовни конкурс Народне библиотеке 
„Данило Киш“  

-Одржано Одељењско веће поводом завршетка првог 
полугодишта 

-Одржана продајна изложба „Милетићеве јесење чаролије“ 

- Ученици напредују у савладавању наставних садржаја. Сви 
ученици имају примерно владање 

-Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 
планираном.                                                                                                   

Чланови 
већа 

Стручни 
сарадник 
Директор 

 
 

јануар 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Договор о набавци наставних средстава од добити са продајне 

изложбе „Милетићеве јесење чаролије“ 

-23. 1.2019. Израда паноа Свети Сава 

-27.1.2019. одржана Светосавска приредба-учествовали и ученици 
3.разреда. 

-8.2.2019.- -Литерарно-ликовни конкурс Народне библиотеке 

Чланови 
већа 

Стручни 
сарадник 
Директор 
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 фебруар 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Март 
2019. 

„Данило Киш“  

-Ученици трећег разреда уредили паное у холу школе поводом 
Дана школе на тему „Срећа“. 

-„Милетићеви дани“-одржано литерарно и музичко вече и 
спортски дан 

-20.2.2019.-„Литерарно вече“-ученици 3.разреда учествовали на 
литерарној вечери. 

-21.2.2019.одржано Музичко вече  

- 24.2.2019. Школско такмичење из математике где су ученици 
постигли одличне резултате. 

- 19.3.2019. Општинско такмичење из математике пет ученика су 
учествовали на Општинском такмичењу које се одржало у ОШ „ 
Петар Петровић Његош“. 

-23.2.2019. ученици трећег разреда учествовали на приредби 
поводом Дана школе – хор,фолклор,плесна тачка ученика III -
3,рецитовање 

-24.2.2019.-изложба дечијих радова 

-Изабрани уџбеници Издавачке куће“Кlett“д.o.o. 

-28.2.2019.на састанку Стручног већа за разредну наставу 
координатор пројекта „Покренимо нашу децу“извршио 
секундарну обуку учитеља од 1.до 4.разреда.Реализација почиње 
од 1.марта. 

-Прва недеља марта –израда честитки и поклона за маме 

-Одржано Одељењско веће поводом завршетка трећег квартала 

- Ученици напредују у савладавању наставних садржаја. Сви 
ученици имају примерно владање 

-Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 
планираном.                                                                                                     

    Април 
      2019. 
 

 

-Прве.недеље априла-изложба радова у холу школе на тему 
„Радост Ускрса“. 

-19.4.2019. Држење у центру града са Војском Републике Србије 

Чланови 
већа 

Стручни 
сарадник 
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      мај 
     2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      јун 

2019. 
 

- Одржана предавања од стране Црвеног крста. 

-9.5.2019.-Дан најбољих-150 наших најбољих ученика били на 
наградној екскурзији Тврђава-Стражилово-Сремски Карловци,а 
међу њима је било и другака. 

-11.5.2019. Одржан је крос у сали наше школе. 

-31.05.2019. Једнодневни излет у Нови Сад. 

-Завршни тест: математика, српски језик, природе и друштва и 
енглески језик. 

-14.6.2019.-ученици III разреда имали прославу-журку поводом   
краја школске године у  
 
-Одржано Стручно веће за разредну наставу. 

-Ученици су напредовали у савладавању наставних садржaja.  Сви 
ученици имају примерно владање. 

-Руководилац Одељењског већа за 2019/2020. годину је Тања 
Перовић 

-Израђен и усвојен план рада Одељењског већа за школску 
2019/2020. 

-Одржано Одељењско веће поводом завршетка другог 
полугодишта 

- Сви ученици имају позитиван успех и примерно владање 

-Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 
планираном.                                                                                                     

Директор 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
ГОДИНИ 
                                                                                         Руководилац: Татјана Полдрухи  
 
Време 

Садржај 
Реализатор 

 
август- 
септембар 
2018. 

 

-Одржано Одељењско веће. 
 
-Руководилац већа – Татјана Полдрухи  
 Оперативни планови наставних и 
ваннаставних активности за месец септембар 
урађени до  краја августа 2018. 

Чланови већа 
Стручни сарадник 

Директор 
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- Договорен распоред учионица: 

 IV1  Јована Ковачевић учионица број 22 

 IV 2  Јелена Бајагић  учионица број 7 

 IV 3  Татјана Полдрухи учионица број 6 

IV 4  Милосава Шуваков  учионица број 23 

- Актив четвртог разреда учествовао у 
уређењу паноа у холу школе  

- Извршена је примопредаја наставних 
средстава.  

-  Планови наставник и ваннаставних 
активности су урађени (у електронској и 
куцаној форми) и усвојени . 

- Урађен је план стручног усавршавања 
наставника за школску 2018/2019. годину (у 
прилогу),а урађени су и  планови личног 
усаршавања за школску 2018/2019. годину. 

- Договорени су термини одржавања 
родитељских састанака: 

- Урађен распоред одржавања Дана 
отворених врата по месецима. 

- Договор о организовању наставе у природи 
Сирогојно,а једнодевни излет- Сремска 
Митровица-Пећинци-Засавица 

Иницијални тестови у четвртом разреду су 
урађени из: српског језика, математике , 
природе и друштва и енглеског језика- 
извештај предат. 

-Одржано Стручно веће разредне наставе 

- У акцији „Солидарност са 
дистрофичарима“прикупљена су новчана 
средства. 

-Промоција модерног и класичног 



Извештај о раду ОШ „Светозар Милетић“, 
Врбас за 2018-2019 

 

39 
 

плеса,сарадња Руско-Српског друштва/Олга 
Пугачова/.Ученици су у фискултурној сали 
гледали промоцију плеса /извела 
деца,чланови плесне групе/ 

-24.09.2018. –Ликовни и литерарни конкурс 
на тему “Моје је право да живим срећно и 
здраво”.Народна библиотека “Данило Киш” 
је расписала конкурс поводом Дечје 
недеље.Достављени и ликовни и литерарни 
радови. 

октобар 
  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У месецу октобру ученици су у оквиру Дечије 
недеље учествовали у хуманитарним 
акцијама „Деца деци“ ,прикупљена је 
значајна количина школског прибора и 
гардеробе.  

-Активности у оквиру Дечије недеље 
од1.10.2018. до5.10.2018.године (мото,,Моје је 
право да живим срећно и здраво“): 

-1.10.2018. –„Дан за дечија права“ 

- Израда паноа „Дечија права“ 

-2.10.2016. „Дан за доброту“ 

-Хуманитарна акција „Деца деци“ поклон 
другу –другарици ; Ученици су донели 
школски прибор,играчке,гардеробу,која ће 
бити додељена деци из социјално економских 
и угрожених породица у нашој општини. 

-03.10.2018.  Шеширијада-дефиле околним 
улицама и шетња до центра и назад 

-03.10.2018.Ликовно литерарни конкурс 
"Железница очима деце" 

-04.10.2018. Дан здраве хране  
Акција промовисања здраве хране "Друг-
другу"/размена воћа/ 

-04.10.2018.Сусрет са песником Бранком 
Станковићем .У организацији Народне 
библиотеке "Данило Киш",организован је 

Чланови већа 
Стручни сарадник 

Директор 
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Новембар 
2018. 
 

сусрет ученика са песником Бранком 
Станковићем.Ученици су присуствовали 
веома лепом и квалитетном програму. 

-04.10. 2016.   –„Дан за игру и дружење“-
јесењи крос.  

-„Моје је право да живим срећно и 
здраво“,ликовно –литерарни конкурс- 
Народне библиотеке „Данило Киш“ -ученик 
IV 3   Јаков Степанов  награђен за  
литерарни рад. 

-09.10.2018.Литерарни конкурс „Сунчана 
јесен живота“ 

-09.10.2018Ликовно литерарани конкурс у 
оквиру кампање "Mесец правилне исхране" 
и обележавања 15.октобра,Светског дана 
хране. 
 

10.10.2018.Одржана прва радионица пројекта 
„Основи безбедности деце“. 

-19.10.2018. Улична трка организована 
поводом Дана града. Огњен Бјекић је освојио 
1. место ,Вук Недић 3.место ,а Уна Михајлов 
4.место у категорији ученика 4.-тих разреда, 
 

- 23.10.2018. Ликовно литерарани конкурс 
"Дружићу се са сунцем". 

-Наставне и ваннаставне активности су 
реализоване према планираном.     

-Одржано Одељењско веће поводом 
завршетка првог квартала.                                                                                                 

-Ученици напредују у савладаваљу наставних 
садржaja. Сви ученици имају примерно 
владање 

-Одржано Стручно веће разредне наставе 
 

-13.11.2018. Одржана друга радионица 
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Децембар 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануар 
2019. 
 
 

пројекта „Основи безбедности деце“. 

-14.11.2018. „Пиши Деда Мразу“,конкурс“ 
 
-29.10.2018.Седница Одељенског већа-
констатовано да су сви наставни планови и 
програми у првом класификационом периоду 
реализовани у складу са планом. 
- Чланови Одељенског већа су анализирали 
успех ученика на крају првог квартала. 
- Након првог класификационог периода 
договорени су родитељски састанци на 
којима ће одељенске старешине упознати 
родитеље у писаној форми са успехом 
детета. 
 
-Одржано Стручно веће за разредну наставу 

 

-14.12.2018. „Милетићеве јесење чаролије“-
продајна изложба, сакупљена значајна 
материјална средства. 

 -21.12.2018.Излет у Нови Сад-зимске радости 
у играоници,разгледање сталне поставке у 
Војвођанском музеју, шетња Дунавским 
парком и Тргом,гледање пројекције филма 
„Чаролије Крцка Орашчића“ 

-Одржано Стручно веће за разредну наставу. 

-24.12.2018. -Одржано Одељењско веће 
поводом завршетка првог полугодишта 

- Ученици напредују у савладавању 
наставних садржаја. Сви ученици имају 
примерно владање 

-Наставне и ваннаставне активности су 
реализоване према планираном.                                                                                                     
 
 
 
-16.01.2019. Деца су упућена да ће се обавити 
манифестација под називом "Србија у ритму 
Европе"па су добили обавештење да се 
пријаве на аудицију. 
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Фебруар 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23. 01.2019. Израда паноа "Свети Сава". 

-27.1.2019. одржана Светосавска приредба-
учествовали и ученици 4. разреда. 

-29.01.2019. литерарно-ликовни конкурс 
Народне библиотеке „Данило Киш“ на тему о 
Светосављу. 

 
-13.02.2019.одржана трећа радионица 
пројекта „Основи безбедности деце“,тема-
„Болести зависности“. 

-19.02.2019.- Литерарно-ликовни конкурс 
Народне библиотеке „Данило Киш“ на тему о 
Светосављу. У просторијама Народне 
библиотеке "Данило Киш" је одржана 
свечаност доделе награда учесницима 
ликовног и литерарног конкурса о 
Светосављу.Ученик Јаков Степанов је 
награђен за песму о Светом Сави. 

 -25.02.2018. Јавно комунално предузеће 
„Комуналац Врбас“ расписало је трећи по 
реду конкурс за најбоље дечије ликовне и 
литерарне радове на тему „Вода је извор 
живота“, у сарадњи са Општинском управом 
Врбас и Градском библиотеком „Данило 
Киш“. 
 
Конкурс је расписан поводом 22. марта 
Светског дана вода, са жељом да наше 
најмлађе подстакнемо на размишљање о 
значају водног ресурса и потреби штедње 
воде. Право учешће на конкурсу имају 
предшколци, ученици основних и средњих 
школа са територије општине Врбас. 

 

-2.03.2019.-општинско такмичење из 

математике.Успешни резултати-Момчило 

Јанковић 1.место ,Јелена Мажић 2.место, 

Лазар Мијатовић,3. Место,Марина Шуваков 
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Март 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.место и право учешћа на окружном 

такмичењу као и Будислав Наумов,8. 

место,пласман за окружно такмичење.Огњен 

Бјекић је имао директан пласман на окружно 

јер је прошле године био 1. на општинском 

такмичењу. 

-3.03.2019.на општинском такмичењу из шаха 

Оливера Дабетић је освојила 1. место и има 

пласман за окружно. 

 -4.03. 2019. Предавање, четврта радионица у 

оквиру пројекта 

"Основи безбедности деце", "Заштита од 

поплава,пожара и земљотреса" 

 -5.03.2019.- "Сто младих талената"конкурс. 

Позив да деца приложе своје песме како би се 

штампале у издању посебне 

књиге 

-08.03.2019. -Прва недеља марта –израда 
честитки за маме 

-12.03.2019. Ученици 4. разреда уредили паное 
у холу школе поводом Дана школе  

-13.03.2019. -„Милетићеви дани“-одржано 
литерарно музичко вече.Учествовали 
ученици 4.-их разреда. 

-14.03.2019. -„Милетићеви дани“-одржано 
литерарно музичко вече,2. део. Учествовали 
ученици 4.-их разреда. 

-14.03.2019.-такмичење из Мислише.Похвале 
су добили Огњен Бјекић, Јелена Мажић 
,Лазар Мијатовић,Милана Кнежић,Марина 
Шуваков,Момчило Јанковић. 

-15.03.2019.-одржана централана приредба у 
холу школе поводом Дана школе. 
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Април 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учествовали ученици 4.-их разреда. 

-15.03.2019. изложба дечијих радова.  

-Одржано Стручно веће за разредну наставу. 

-22.03.2019. -Одржано Одељењско веће 
поводом краја 3. класификационог периода 

-23.03.2019. одржано окружно такмичење из 
математике у Новом Саду.Лазар Мијатовић 
је освојио 2. место,Момчило Јанковић добио 
похвалницу. 
 
 
 
-01.04.2019. на окружном такмичењу из шаха 
Оливера Дабетић освојеним 5. местом има 
пласман на Републичко такмичење. 
 
 
-05.04.-11.04.2019. рекреативна настава-
Сирогојно,извештај предат. 
 -16.04.2019.  Хуманитарна акција Помоћ деци 
са онкологије у Новом Саду – прикупљена 
значајна количина школског прибора и 
играчака. 
-18.04.2019. Пролећни конкурс Народне 
библиотеке „Данило Киш“ са темом 
„Причајте дуго и с љубављу али само лепе 
ствари“ - ученици учествовали на конкурсу 
ликовним и литерарним радовима. 
-18.04.2019. Ускршња продајна изложба-
учествовали само ученици IV/4 јер су се 
остали ђаци 4. разреда вратили са 
рекреативне наставе уочи манифестације и  
био је кратак рок за израду. 
 
 
-03.05.2019.  Литерарни конкурс „Сто младих 
талената“- ученици учествовали на конкурсу 
литерарним радовима. 
 
-08.05.2019.  Ликовни конкурс „Свет из моје 
маште“- ученици учествовали на конкурсу 
ликовним радовима. 
 
-10.05.2019. крос РТС-а.Прво место у 
категорији дечака-Огњен Бјекић, 3. место 
Данило Живковић,од девочица 1.место 
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Мај 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јун 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марина Шуваков,2.место Уна Михајлов 
 
-11. и 12.05.2019. семинар у ОШ "Вук 
Караџић" у Србобрану. 
Тема "Програм обуке наставника основне 
школе I циклуса за остваривање програма 
наставе и учења оријентисаних на процес и 
исходе учења".Семинару присуствовали сви 
чланови актива 4. разреда. 8 сати он-лине 
обуке,израда презентације и решавање теста  
чини 3. дан семинара. 
-18.05.2019. републичко такмичење из шаха у 
Пироту.Учесник Оливера Дабетић,прошла 
без пласмана. 
-23.05.2019. сусрет са песником у 
организацији  Народне библиотеке "Данило 
Киш" 
 
 
-Завршни тест: математика, српски језик, 
природа и друштво и енглески језик. 

-14.06.2019.ученици IV/3 имали прославу-
журку поводом краја школске године у „City 
kids-u”. 
 
- 14.6.2019. -Литерарни и ликовни радови 
ученика 4. разреда објављени у часопису 
школе. 

-13.,14.,и 15.06.2019. учитељи су одржали 
завршне приредбе за родитеље. 

 
- 15. 6. 2019. Уредимо школу – заједничка 
акција родитеља, ученика и школе. 
 
 
-16.06.2019. Дан најбољих,Суботица-
Палић.Дванаест најбољих награђених 
ученика ишло на излет. 
 
-Одржано Стручно веће за разредну наставу. 

-Ученици су напредовали у савладавању 
наставних садржaja.  Сви ученици имају 
примерно владање. 

-Руководилац Одељењског већа за 
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Август 
2019. 
 
 
 

2019/20.годину је Милосава Шуваков. 

-Израђен и усвојен план рада Одељењског 
већа за школску 2019/20.годину. 

-14.06.2019. Одржано Одељењско веће 
поводом завршетка другог полугодишта- Сви 
ученици имају позитиван успех и примерно 
владање-Наставне и ваннаставне активности 
су реализоване према планираном.                                                                                                     

 
НАПОМЕНА: Чланови већа су се састајати 
током сваког месеца и заједно радили на 
анализи и планирању задатака и наставних 
садржаја за наредни период. 

-Одржано Одељењско веће. 

- Договорен распоред учионица. 
 
- Извршена је примопредаја наставних 
средстава.  
 
 -Одржано Стручно веће за разредну наставу. 

-  Планови наставних и ваннаставних 
активности су урађени (у електронској и 
куцаној форми) и усвојени (руководилац већа 
ће их доставити управи школе) 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 5.РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 
2018/19.ГОДИНИ 

 
                                                                                        Руководилац: Александар Митровић 
                                                                                                                Јелена Марјанац 
 

Време Садржај Реализатор 
 
 
 
 
 
Септемар 
2018. 

- Изабран руководилац одељенског већа за 
2018/2019. школску годину је Александар 
Митровић, наставник математике и  одељењски 
старешина одељења 5-1. 

 
- Усвојен је предлог Плана и програма рада 
већа, направљен је план одрзжавања писмених и 

руководилац већа 
одељенске старешине 

стручни сарадници 
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контролних вежби, дужих од 15 минута и 
распоред је истакнут на огласној табли. 
 
- Донет је распоред реализације допунске и 
додатне наставе и слободних активности. 
Распоред је предат директору школе. 
 
- Чланови Одељењског већа и предметни 
наставници у сарадњи са наставницима 
разредне наставе, упознати су са 
индивидуалним карактеристикама ученика. 
 
- Чланови већа су информисани о набавци 
нових ђачких књижица за ученике петог 
разреда и ученичком осигурању. 
 
- Чланови Одељенског већа су се договорили 
да се за ученике петог разреда организује 
једнодневни излет у другом полугодишту. 
Предложена је посета Београду. 
 
- Чланови Одељенског већа су преузели 
уџбенике за пети разред које су ученици 
наручили преко школе.  

 
 
 
 
Новембар 
2018. 

 
Чланови Одељенског већа су констатовали 
да су сви наставни планови и програми у 
првом класификационом периоду 
реализовани у складу са планом. 
 
- Чланови Одељенског већа су анализирали 
успех ученика на крају првог квартала. 
 
- Након првог класификационог периода 
договорени су родитељски састанци на 
којима ће одељенске старешине упознати 
родитеље у писаној форми са успехом 
детета. 
 

руководилац већа 
одељенске старешине 

стручни сарадници 
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Децембар 
2018. 

-Чланови Одељенског већа су констатовали 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања. 
 
- Чланови Одељенског већа су анализирали 
успех ученика на крају првог полугодишта. 
 
- Наставици редовно припремају ученике 
петих разреда за школско такмичење из 
свих предмета на часовима додатне 
наставе. Школска такмичење ће се одржати 
у јануару, а општинска према календару 
такмичења. 
 
- Ученици петих разреда учествоваће у 
приредби поводом школске славе - Светог 
Саве, као и у активностима поводом 
обележавања Дана школе (Литерарно вече, 
Музичко вече, Спортски дан, Приредба 
поводом дана школе) 
 
- Након првог полугодишта договорени су 
родитељски састанци на којима ће 
одељенске старешине упознати родитеље у 
писаној форми са успехом детета. 
Дискусија о успеху и начинима његовог 
побољшања. 

руководилац већа 
одељенске старешине 

стручни сарадници 

Јануар  
2019. 

 
 
-Због недовољног броја ученика у 5. разреду, 
морало је да дође до раздвајања једног одељења. 
Сада има 3 одељења 5. разреда.  
Уместо Александра Митровића, на месту 
руководиоца Одељењског већа петих разреда је 
наставница енглеског језика и одељењски 
старешина одељења 5-2, Јелена Марјанац. 
 
-Одељењске старешине су одржале родитељске 
састанке са новим саставом родитеља. 

руководилац већа 
одељенске старешине 

  руководилац већа 
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Април       
2019. 

Чланови Одељенског већа су констатовали 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања 
 
-У месецу марту реализована је планирана 
посета Сомборском позоришту и деца су 
гледала представу: „Голубија времена“. 
 
- Чланови Одељенског већа су анализирали 
успех и владање ученика на крају трећег 
класификационог периода. 
 
- На досадашњим такмичењима ученици су 
постигли завидне резултате и имају 
пласмане за даље такмичење. 
 
- Након  трећег класификационог 
периода договорени су родитељски 
састанци на којима ће одељенске 
старешине упознати родитеље у писаној 
форми са успехом детета. 

одељенске старешине 
стручни сарадници 

Јун 2019. -У мају месецу, реализован је једнодневни излет 
у Београд са посетом Авалском торњу, 
Калемегдану, Храму Светог Саве и са вожњом 
бродићем.  
 
-Чланови Одељенског већа су констатовали 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања. 
 
- Чланови Одељенског већа су анализирали 
успех ученика на крају првог полугодишта 
(школске године 
 
- Све ученике који су пети разред завршили 
са одличним успехом и примерним 
владањем похвалило је Одељењско веће. 

руководилац већа 
одељенске старешине 

стручни сарадници 
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- Ученици петих разреда су били веома 
успешни на такмичењима и освајали на 
такмичењима завидне резултате и 
пласмане. 
 
- Пролећни крос РТС-а реализован је 
10.05.2019. године 
- Предлог за руководиоца Одељењског већа 
за наредну школску годину је одељењски 
старешина одељења 5 – 3, Александра 
Димитров. 
- Анализа успеха ученика на крају школске 
2018/2019. године 

   
НАПОМЕНА: Чланови већа су се састајати током сваког месеца и заједно радили  на 

анализи и планирању задатака и наставних садржаја за наредни период. 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА У 2018/2019. ГОДИНИ 

 
                                                                                     Руководилац већа: Инана Ковачевић 

 
Месец 

 
Садржај Реализатор 

 
IX 

 
- На седници Наставничког већа директор 

школе именовала је Ивану Ковачевић, 
наставницу биологије, за.новог руководиоца 
Одељењског већа шестог разреда за школску 
2018/2019. годину.  

- Чланови Одељењског већа су анализирали и 
једногласно усвојили предлог Плана и 
програма рада већа који је руководилац већа 
предложио. 

- Утврђен је број ученика у одељењима шестог 
разреда  

- Донет је распоред контролних и писмених 
задатака дужих од 15 минута за школску 
2018/2019. годину. Распоред је истакнут на 
огласној табли. 

- Донет је распоред реализације допунске и 
додатне наставе и слободних активности. 
Распоред је предат директору школе. 

- Чланови Одељењског већа су се договорили 
да се за ученике шестог разреда организује 
једнодневни излет у другом полугодишту. 

 
руководилац 

одељењског већа 
одељењске старешине 

педагог, психолог 
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Предложена је посета Сремским 
Карловцима, Музеју хлеба у Пећинима и 
Засавици.. 

- Чланови Одељењског већа су размотрили и 
прихватили Школски програм за шести 
разред. 

- Чланови Одељењског већа су преузели 
уџбенике за шести разред и поделили су  
ученицима на почетку школске године. 

- Договор о уређењу учионица, кабинета, 
ходника испред учионица (постављање 
паноа, слика, наставних средстава у 
учионицама, цвећа...). 

- Одељењско веће се договорило да следећи 
састанак буде после првог класификационог 
периода (новембар 2018.). 

 
XI - Чланови Одељењског већа констатовали су 

да су сви наставни планови и програми у 
првом класификационом периоду 
реализовани у складу са планом. 

- Чланови Одељењског већа анализирали су 
успех ученика на крају првог квартала.  

- Са појединим ученицима предузете су мере 
појачаног васпитног рада (подаци се налазе у 
педагошко-психолошкој служби). Подаци о 
изостанцима су такође достављени ПП 
служби. 

- Након првог класификационог периода 
договорени су родитељски састанци на 
којима ће одељењске старешине у писаној 
форми упознати родитеље о успеху детета. 

- Реализован је јесењи крос РТС-а 
 

 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 

 

XII - Чланови Одељењског већа констатовали су 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у скаладу 
са Планом и програмом и распоредом 
одржавања. 

- Чланови Одељењског већа анализирали су 
успех ученика на крају првог полугодишта.  

- Са ученицима који су укључени у појачан 
васпитни рад наставља се са радом (падаци 
су достављени психолошко-педагошкој 
служби). Сви одличним ученици су 
похваљени. 

- Корелација  међу наставницима у вези са 
такмичењем ученика шестог разреда. 

- Наставици редовно припремају ученике 

 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 
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шестог разреда за школско такмичење из 
свих предмета на часовима додатне наставе. 
Школска такмичење ће се одржати у јануару, 
а општинска према календару такмичења. 

- Ученици шестих разреда учествоваће у 
приредби поводом школске славе Светог 
Саве, као и у активностима поводом 
обележавања Дана школе (Литерарно вече, 
Музичко вече, Спортски дан, централна 
приредба). 
 

IV - Чланови Одељењског већа констатовали да 
су сви наставни програми, часови редовне, 
допунске, додатне наставе и слободних 
активности реализовани у скаладу са Планом 
и програмом и распоредом одржавања 

- Чланови Одељењског већа анализирали су 
успех и владање ученика на крају трећег 
класификационог периода.  

- Наставици редовно припремају ученике 
шестог разреда за такмичења из свих 
предмета на часовима додатне наставе. 
Школска такмичења су се одржала у јануару, 
а општинска и окружна према календару 
такмичења. 

- На досадашњим такмичењима ученици су 
постигли завидне резултате и имају пласмане 
за даље такмичење. 

- Закључено де да је досадашња сарадња са 
родитељима била прилично добра, али да је 
треба још више интезивирати, нарочито тамо 
где постоји већа потреба. 

- Након трећег класификационог периода 
договорени су родитељски састанци на 
којима ће одељенске старешине у писаној 
форми упознати родитеље о успеху детета. 

 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 

 
 

VI -   Чланови Одељењског већа констатовали су 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања. 

- Чланови Одељењског већа анализирали су 
успех ученика на крају другог полугодишта 
(школске године).     

-   Све ученике који су шести  разред завршили 
одличним успехом и примерним владањем 

 
 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 
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похвалило је Одељењско веће. 
- Ученици шестог разреда били су веома 

успешни на такмичењима. 
- Пролећни крос РТС-а реализован је у мају 

2018. године. 
- Предлог за руководиоца Одељењског већа 

за наредну школску годину је одељењски 
старешина VI-3. 

- Извештај o полагањu поправних испита 
- Анализа успеха  ученика на крају школске 

2018/2019.  године 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА У 2018/2019. ГОДИНИ 
Руководилац актива: Јелена Обрадовић 

Време Садржај 
Реализатор 

 

09 - Изабран руководилац одељенског већа за 2018/2019 
школску годину, јелена Обрадовић, наставница физике и 
разредни старешина 7-1 

-  Чланови Одељењског већа су анализирали и једногласно 
усвојили предлог Плана и програма рада већа који је 
руководилац већа предложио. 
-  Утврђен је број ученика у одељењима седмог  разреда  
-  Донет је распоред контролних и писмених задатака дужих 
од 15 минута за школску 2017/2018. годину. Распоред је 
истакнут на огласној табли. 
- Донет је распоред реализације допунске и додатне наставе 
и слободних активности. Распоред је предат директору 
школе. 
- Чланови Одељењског већа су се договорили о реализацији 
дводневне екскурзије  ученике седмог разреда у Ниш. 
Договорено је да се анкета о заинтересовамости ученика што 
пре уради , да ако има довољно заинтересованих , да се што 
пре приступи организацији екскурзије.  
- Чланови Одељењског већа су размотрили и прихватили 
Школски програм за седми разред. 
- Чланови Одељењског већа су преузели уџбенике за седми 
разред и поделили су  ученицима на почетку школске 
године. 

 
 

руководилац већа 
одељењске 
старешине 

педагог, психолог 
 

10 - - Чланови Одељењског већа констатовали су да су сви 
наставни планови и програми у првом класификационом 
периоду реализовани у складу са планом. 

- Чланови Одељењског већа анализирали су успех ученика 
на крају првог квартала.  

- Са појединим ученицима предузете су мере појачаног 
васпитног рада (подаци се налазе у педагошко-
психолошкој служби). Подаци о изостанцима су такође 

 
руководилац већа 

одељењске 
старешине 

стручни 
сарадници 
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достављени ПП служби. 
- Након првог класификационог периода договорени су 

родитељски састанци на којима ће одељењске старешине 
у писаној форми упознати родитеље о успеху детета. 

12 - Чланови Одељењског већа констатовали су да су сви 
наставни програми, часови редовне, допунске, додатне 
наставе и слободних активности реализовани у скаладу 
са Планом и програмом и распоредом одржавања. 

- Чланови Одељењског већа анализирали су успех ученика 
на крају првог полугодишта.  

- Са ученицима који су укључени у појачан васпитни рад 
наставља се са радом (падаци су достављени 
психолошко-педагошкој служби). Сви одличним ученици 
су похваљени. 

- Корелација  међу наставницима у вези са такмичењем 
ученика шестог разреда. 

- Наставици редовно припремају ученике седмог разреда 
за школско такмичење из свих предмета на часовима 
додатне наставе. Школска такмичење ће се одржати у 
јануару, а општинска према календару такмичења. 

 
 

руководилац већа 
одељењске 
старешине 

стручни 
сарадници 

03 - Чланови Одељењског већа констатовали да су сви наставни 
програми, часови редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у скаладу са Планом и 
програмом и распоредом одржавања 
-Чланови Одељењског већа анализирали су успех и владање 
ученика на крају трећег класификационог периода.  
-Утврђен је број ученика седмог разреда  који су 
учествовали на такмичењима, као и постигнути успеси 
ученика 

 
 

руководилац већа 
одељењске 
старешине 

стручни 
сарадници 

06 -Чланови Одељењског већа констатовали су да су сви 
наставни програми, часови редовне, допунске, додатне 
наставе и слободних активности реализовани у скаладу са 
Планом и програмом и распоредом одржавања. 

-Чланови Одељењског већа анализирали су успех ученика 
на крају другог полугодишта (школске године).    

 Све ученике који су седми  разред завршили одличним 
успехом и примерним владањем похвалило је Одељењско 
веће. 

-Ученици седмог разреда били су веома успешни на 
такмичењима.  

-Предлог за руководиоца Одељењског већа за наредну 
школску годину је одељењски старешина 7 -4 

- Анализа успеха ученика на крају школске 2018/2019. 
године 
 -Извршено је евидентирање ученика за поправни испит у 
августовском испитном року и договорена динамика 
припремне наставе . 

 
 

руководилац већа 
одељењске 
старешине 

стручни 
сарадници 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА У 2018/2019. ГОДИНИ 

 
Руководилац већа: Душица Радивојков 

 
Време 

 
Садржај Реализатор 

30.август 
2018. 

- На седници Наставничког већа директорка 
школе  је именовала новог руководиоца 
Одељенског већа осмог разреда за школску 
2018/2019.годину Душицу Радивојков, 
наставника  музичке културе 

- Чланови Одељењског већа су преузели 
уџбенике за осми разред које су ученици 
наручили преко школе. Исте уџбенике ће 
поделити ученицима на почетку школске 
године. 

-  Чланови Одељењског већа су се 
договорили о уређењу учионица, кабинета, 
ходника испред учионица (постављање 
паноа, слика, наставних средстава у 
учионицама, цвећа...).  

 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 

 

25.септем
бар 2018. 

- Чланови Одељењског већа су анализирали 
и једногласно усвојили предлог Плана и 
програма рада већа који је руководилац 
већа предложио. 

- Утврђен је број ученика у одељењима 
осмих разреда  

- Донет је распоред контролних и писмених 
задатака дужих од 15 минута за прво 
полугодиште. Распоред је истакнут на 
огласној табли. 

- Донет је распоред реализације допунске и 
додатне наставе и слободних активности. 
Распоред је предат директору школе. 

- У оквиру пројекта Професионалне 
оријентације ученика одељењске 
старешине ће са ученицима на часу 
одељењског старешине одржати 
радионице, упознати ученике са 
професијама и школама и смеровима. 
Стручно веће је договорило да следећи 
састанак буде после првог 

 
руководилац 

одељењског већа 
одељењске старешине 

педагог, психолог 
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класификационог периода. 

30.октоба
р 2018. 

- Чланови Одељењског већа су констатовали 
да су сви наставни планови и програми у 
првом класификационом периоду 
реализовани. 

- Чланови Одељењског већа су анализирали 
успех ученика на крају првог квартала.  

- Са појединим ученицима предузете су мере 
појачаног васпитног рада (подаци се налазе 
у педагошко-психолошкој служби). Подаци 
о изостанцима су такође достављени ПП 
служби. 

- Након првог класификационог периода 
договорени су родитељски састанци на 
којима ће одељенске старешине упознати 
родитеље у писаној форми са успехом 
детета. 

 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 

 

22.децем
бар 2018. 

- Чланови Одељењског већа су констатовали 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања. 

- Чланови Одељењског већа су анализирали 
успех ученика на крају првог полугодишта.  

- Са ученицима који су укључени у појачан 
васпитни рад наставља се са радом (падаци 
су достављени психолошко-педагошкој 
служби). Сви ученици са одличним општим 
успехом су похваљени. 

- Наставици редовно припремају ученике 
осмих разреда за школско такмичење из 
свих предмета на часовима додатне 
наставе. Школска такмичење ће се одржати 
у јануару, а општинска према календару 
такмичења. 

- Одељењске старешине су на часовима 
одељењског старешине реализовали 
редионице „Професионална орјентација“ и 
извршили анкету међу ученицима. 

 
 

руководилац 
одељењског већа 

одељењске старешине 
педагог, психолог 

 

16.април 
2019. 

- Чланови Одељењског већа су констатовали 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 

 
 

руководилац 
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слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања 

- Чланови Одељењског већа су анализирали 
успех и владање ученика на крају трећег 
класификационог периода.  

- Наставици редовно припремају ученике 
осмих разреда за такмичења из свих 
предмета на часовима додатне наставе. 
Школска такмичења су се одржала у 
јануару, а општинска и окружна према 
календару такмичења. 

- Закључено де да је досадашња сарадња са 
родитељима била прилично добра, али да је 
треба још више интезивирати, нарочито 
тамо где постоји већа потреба. 

- Одељењске старешине су на часовима 
одељењског старешине реализовали 
редионице „Професионална орјентација“ . 

- Чланови већа су испланирали организацију 
пробних завршних тестова за ученике 
осмих разреда.   

- Планирано је наручивање конкурса и 
информатора за упис у средње школе. 

одељењског већа 
одељењске старешине 

педагог, психолог 
 
 

04.јун 
2019. 

-    Матурска екскурија реализована у 
мају,релација:Деспотовац-Раваница-
Ресавска пећина (на матурску екскурзију су 
ишли ученици 8-1,8-3,8-4) 

 Чланови Одељењског већа су констатовали 
да су сви наставни програми, часови 
редовне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности реализовани у 
скаладу са Планом и програмом и 
распоредом одржавања. 

- Са ученицима је редовно држана и 
припремна настава за завршни испит из 
српског језика, математике, хемије, физике, 
биологије, историје и географије.  

- Ученици који раде по ИОП-у  ће на 
завршном испиту радити прилагођене 
тестове (Тим за подршку ученицима). 

- Чланови Одељењског већа су анализирали 
успех ученика на крају школске године. 
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Један ученик се упућују на поправни испит 
у јунском испитном року из физике.  

-   Све ученике који су осми разред завршили 
са одличним успехом и примерним 
владањем похвалило је Одељењско веће. 

- Ученици осмих разреда су били веома 
успешни на такмичењима и освајали на 
такмичењима завидне резултате и пласмане 
те ће им бити додељене и специјалне 
дипломе из тих предмета. 

-   Предложени су четири ђака генерације. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 
ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

                                 
  Руководилац већа: Тамара Вучетић 

Време 
 

Садржај рада Реализатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX-X 

- Изабран је председник/руководилац  Већа –
Тамара Вучетић ; 

- Усвојен је Годишњи план рада за школску 
2018/20189годину;  

- Израђени су и усаглашени годишњи и 
месечни планови; 

- У настави српског језика користиће се 
уџбеници Издавачке куће „ Klett“ (5, 6. и 7. 
разред) и Завода за уџбенике и наставна 
средства (8. разред); 

- Представљен је Годишњи план рада 
библиотеке; 

- У оквиру Годишњег плана дефинисане су 
активности свих чланова: планирање и  

- извођење редовне, додатне, допунске и 
припремне наставе; формирање и вођење 
секција; припрема ученика за такмичења; 
стручно усавршавање; сарадња са 
установама од значаја; 

- Израда, реализација и анализа иницијалних 
тестова; 

- Сарадња са наставницима разредне наставе; 
- Договор о реализацији додатне и допунске 

наставе; 
- Предлог Већа везан за избор семинара у 

оквиру стручног усавршавања у ужој 
наставној области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чланови већа 
 
 
 

 

 - Обележени Дечја недеља и 20. октобар  
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XI-XII 
 

учешћем на литерарним конкурсима и 
различитим активностима у Школи; 

- Посета Сајму књига у Београду; 
- Договор о опремању кабинета потребним 

наставним средствима;  
- Договор о раду са даровитим ученицима;  
- Међусобне посете часовима; 
- Размена корисних васпитно – образовних 

метода; 
- Сарадња са школском библиотеком; 
- Договор о реализацији Светосавске приредбе 

и манифестацијама поводом прославе Дана 
школе; 

- Сарадња са стручним већем уметности. 

 
 
 
 

Чланови већа 
 
 

I-II 

- Реализација плана и програма у првом 
полугодишту; 

- Реализација допунске и додатне наставе на 
крају првог полугодишта; 

- Реализација приредбе поводом школске 
славе-Светог Саве; 

- Организовање припремне наставе за ученике 
који ће полагати завршни испит за упис у 
средњу школу 

- Милетићеви дани одржани  
- Завршна приредба поводом Дана школе 
-  Школско такмичење из српског језика 

 
 
 
 
 
 
 

Чланови 
већа 

III-IV 

- Учешће на Општинском такмичењу из 
књижевности (Књижевна олимпијада),  

-  Учешће на Општинском такмичењу из  
Српског језика и језичке културе  
 

 
Чланови већа 

V-VI 
 

- Окружно такмичење  из српског језика и 
језичке културе одржано и Републичко 
такмичење,  

- Анализа реализације редовне, додатне и 
допунске наставе као и СА; 

- Разматрање активности за школску 
2019/2020. годину; 

- Анализа рада Већа;  
- Подела часова и одељења за 2019/2020.г. 

Чланови већа 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ 
2018/19. ГОДИНИ 

 
Руководилац већа: Галина Вујачић 

Време 
  

Садржај рада Реализатор 

  
  

IX-X 

  
- Изабран је руководилац Стручног већа 
наставника за стране језике за школску 2018/2019. 
годину Галина Вујачић, наставница руског језика; 
  
- Чланови Стручног већа су анализирали и 
једногласно усвојили предлог Годишњег плана и 
програма рада већа за школску 2018/2019. годину 
који је руководилац већа предложио. У оквиру 
Годишњег плана дефинисане су активности свих 
чланова: планирање и извођење редовне, додатне, 
допунске и припремне наставе; формирање и 
вођење секција; припрема ученика за такмичења; 
стручно усавршавање; сарадња са установама од 
значаја. 
  
-Донет је распоред реализације допунске и додатне 
наставе и слободних активности. Распоред је 
предат директору школе; 
  
-Израђен је план набавке и коришћења уџбеника, 
наставних средстава и дидактичких материјала; 
  
-Тестирања ученика -иницијални тестови, распоред 
писмених и контролних задатака за прво 
полугодиште. Пружање додатне подршке 
ученицима-ИОП; 
  
-Чланови Стручног већа страних језика који изводе 
наставу у петим разредима су се упознали са 
индивидуалним карактеристикама ученика кроз 
сарадњу са наставницима разредне наставе; 
  
-Стручно веће је донело одлуку о избору семинара 
за стручно усавршавање ван установе и унутар 
установе. Донет је план реализације угледних 
часова, презентација и стручних предавања; 
  
-Донет је распоред контролних вежби и писмених 
задатака дужих од 15 минута за прво полугодиште. 
Распоред је истакнут на огласној табли; 
  
-Оцењивање ученика  је усклађено са стандардима 
које су прописали Министарсво просвете и Завод 

  
  

Чланови Стручног 
већа наставника за 

стране језике 
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за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
Дефинисане  су смернице за ефикасније 
оцењивање ученика; 
  
-Извршена је анализа опремљености кабинета, 
листа потребних средстава је сачињена и предата 
директору школе, како би средства била 
обезбеђена када се за то остваре услови. 
Договорено је да се учионице и кабинети уреде 
према наставним садржајима; 
  
-Наставница енглеског језика Јасмина Губић је 
одржала предавање на тему: „Дигитална 
учионица“. Сви чланови већа су активно 
учествовали у дискусији и позитивно прихватили 
предлоге са предавања, као и могућност њихове 
примене; 
  
-Договор о могућности реализације посете Сајму 
књига у Београду; 
  
-У оквиру обележавања Дечије недеље 
организована је радионица за израду руских и 
енглеских сувенира 
  
-Стручно веће је договорило да следећи састанак 
буде после првог класификационог периода 
(новембар 2018.). 
  

  
  

XI-XII. 

  
-На основу раније донетог распореда реализације 
писмених задатака и контролних вежби чланови 
Стручног већа су анализирали садржаје истих у 
складу са наставним планом и програмом и 
индивидуалним потребама и могућностима 
ученика ради њиховог равномерног оптерећења и 
корелације наставних предмета. Изабрани су 
најпогоднији наставни садржаји за остваривање 
наведених критеријума; 
  
  
-Чланови Стручног већа су дискутовали и 
разменили мишљења о корисним васпитно-
образовним методама, методичким поступцима и 
средствима ради што ефикаснијег постизања 
циљева образовања и васпитања; 
  
-Чланови Стручног већа страних језика од 
21.11.2018. године приступили Онлајн обуци за 
примену стандарта постигнућа за предмет Страни 

  
  

Чланови Стручног 
већа наставника за 

стране језике 
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језик. 
  
-Стручно веће наставника за стране језике редовно 
учествује на свим школским свечаностима и 
манифестацијама. Организована је изложба 
ученичких радова у оквиру обележавања 
Европског дана језика. 
  
-Наставник енглеског језика Јелена Марјанац је 
одржала стручно предавање на тему: „Пројектна 
настава“. Сви чланови већа су активно учествовали 
у дискусији и позитивно прихватили предлоге са 
предавања, као и могућност њихове примене. 
  
-Стручно веће наставника за стране језике и даље 
успешно сарађује са Стручним већем уметности 
нарочито када се организују школске приредбе и 
изложбе; 
  
-Ученик шестог разреда је учествовао на приредби 
поводом обележавања годишњице Удружења 
српско-руског пријатељства „Род“(наставница 
В.Јухас) 
  
-Чланови Стручног већа су анализирали успех 
ученика на крају првог квартала. Из енглеског 
језика у првом циклусу образовања  успех ученика 
је позитиван и нема негативних оцена. Из 
енглеског и руског језика у другом циклусу 
образовања успех ученика је на задовољавајућем 
нивоу, али има неколико ученика који имају 
недовољан успех. Са овим ученицима ће се 
наставити појачан рад на часовима допунске 
наставе. Критеријум оцењивања је у складу са 
Правилником оцењивања и сви часови редовне као 
и допунске и додатне наставе су реализовани; 
  
-Из енглеског језика ради се по ИОП-у 3 са једном 
ученицом VII/3 разреда; 
  
-Наставнице које изводе наставу по ИОП-у су 
упознале чланове већа о напредовању ученика и 
реализацији наставе. Настава се реализује по плану 
и напредовање ученика је у складу са планираним 
садржајима уз редовну сарадњу са родитељима и 
колегама који су чланови Тима за инклузију; 
  
-Чланови Већа воде рачуна о повезивању, 
сједињавању и усклађивању програмских садржаја 
унутар предмета и међу предметима водећи се 
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начелом интердисциплинарности; 
  
-Планирани васпитно-образовни задаци су 
реализовани; 
  
-Након првог квартала и током другог квартала 
успех ученика је задовољавајући. Код неких 
ученика потребно је више ангажовања да би успех 
био бољи. Сву врсту помоћи добијају од 
наставника на часовима допунске наставе. 
Наставице редовно припремају ученике осмих 
разреда за школско такмичење из енглеског и 
руског језика на часовима додатне наставе. 
Школско такмичење ће се одржати у јануару, а 
општинско у фебруару;  
 
- Наставник руског језика Јасмина Тадић је 
одржала стручно предавање на тему: „Уз музику се 
лакше учи“. Сви чланови већа су активно 
учествовали у дискусији и позитивно прихватили 
предлоге са предавања, као и могућност њихове 
примене. 
  
-Чланови већа су урадили и предали завршни 
задатак и успешно завршили обуку за примене 
стандарда постигнућа за предмет Страни језик. 
  
-Стручно веће је договорило да следећи састанак 
буде после првог полугодишта (јануар 2019.). 

  
  

I-II 

  
- Констатовано је да је наставни план и програм 
рада у првом полугодишту у потпуности успешно 
реализован; 
  
-Такође, допунска и додатна настава на крају првог 
полугодишта је реализована према плану; 
  
- Чланови Сручног већа наставника за стране 
језике су присуствовали трибинама, предавањима и 
манифестацијама и континуирано се усавршавају; 
  
-Направљени су планови припреме за школска 
такмичења и за приредбе; Школско такмичење ће 
се одржати у јануару, а општинско у фебруару; 
  
- Чланови Већа су се договорили о реализације 
приредбе поводом Дана школе и учешћа на 
школској манифестацији „Милетићеви дани“ 
(изложба, литерарно и музичко вече); 
  

  
  
Чланови Стручног 
већа наставника за 

стране језике 
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- Анализиран је успех ученика на крају 1. 
полугодишта, анализирана је  примена плана за 
ИОП; 
  
-Наставница руског језика Валентина Јухас 
одржала је стручно предавање на тему: 
„Књижевност у настави страног језика“. 
  
- Чланови већа су активно учествовали у дискусији 
и позитивно прихватили прдлоге са предавања, као 
и могућност њихове примене. 
  
--„Милетићеви дани“ и приредба поводом Дана 
школе (учешће) - наставнице енглеског језика су 
приредиле заједно са својим ученицима изложбу 
дечијих радова, а наставница руског језика Ј. Тадић 
је припремила ученике у оквиру музичке вечери. 
  

  
  

III-IV 

  
-Анализиран је успех ученика на крају трећег 
квартала и дати предлози мера за побољшање 
успеха; 
  
- Анализа плана напредовања и рада ученика –
ИОП; 
  
- Дискусија о учешћу ученика на школском и 
општинском такмичењу из енглеског и руског 
језика и постигнутим резултатима; 3. место на 
општинском такмичењу и пласман на окружно 
такмичење ученика: Тијане Вученов 8/3; Матије 
Стрибера 8/3 и Сташе Алексић 8/4  под 
менторством наставнице Данијеле Медојевић. 
Честитамо! 
  
- Наставници настављају са припремом ученика за 
Окружно такмичење као и такмичење Willkomme 
  
- Наставница енглеског језика  Марина Перовић 
одржала је стручно предавање на тему: „Наставник 
координатор, ученик реализатор“; 
  
- Чланови већа су активно учествовали у дискусији 
и позитивно прихватили прдлоге са предавања, као 
и могућност њихове примене. 
  
-Руски хор је учествовао у приредби која ја била 
посвећена руској култури у гимназији „Жарко 
Зрењанин“(наставница руског језика Ј.Тадић) 
  

  
  

Чланови Стручног 
већа наставника за 

стране језике 
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V-VI 

  
- Израда, реализација и анализа годишњих тестова, 
писмених задатака и вежби; 
  
- Одржано је такмичење из енглеског језика за 
ученике четвртог,шестог, седмог и осмог разреда- 
Willkommen . Наши ученици су освојили завидне 
резултате; 
  
- Наставница енглеског језика Данијела Медојевић 
је одржала стручно предавање на тему:“ 
Интерактивна магија“; 
- Размотрени су проблеми у планирању наставе за 
наредну школску годину и дати предлози за 
њихово превазилажење; 
  
-Чланови већа су предали списак уџбеника за 
школску 2019/20. годину. 
  
- Анализиран је рад и резултати рада већа; 
  
- Сви часови редовне, додатне и допунске наставе 
као и СА су реализовани по унапред предвиђеном 
плану и програму; 
  
- Предлог за новог руководиоца већа је Јелена 
Марјанац наставница енглеског језика; 
  
- Дат је предлог за поделу часова и одељења за 
следећу школску годину; 
  
- Извештај о раду већа и предлог плана и програма 
рада већа за школску 2019/2020. годину; 
  
- Презентација уџбеника издавачких кућа: Нови 
Логос, Клет и Фреска. 

  
  

Чланови Стручног 
већа наставника за 

стране језике 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА У ШКОЛСКОЈ 
2018/19. ГОДИНИ 

Руководилац већа: Мирослава Вуковић 
Време 

 
Садржај рада Реализатор 

 
  август 

 

Анализа рада Стручног већа у протеклој години 
Избор руководиоца Стручног већа за 2018/2019.год. 
Израда и усвајање програма рада Стручног већа 
Подела часова биологије и хемије 
Израда годишњих планова редовне наставе,додатне и 
допунске наставе и секција 

Чланови актива 
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Уређење кабинета 

септембар    Корелација наставних садржаја 
Спровођење иницијалних тестова 
Поправка старих наставних средстава 
Oгледни час 

 
Чланови актива 

 

  октобар Анализа успеха ученика на првом кварталу,предлог мера 
за побољшање успеха 
Анализа резултата иницијалног теста 

Чланови актива 
 

  новембар 
  децембар 

 
Припрема ученика и организација школског такмичења 
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 
Анализа реализације допунске наставе 

 
Чланови актива 

 
 

 

   јануар 
  фебруар 

Извештај о реализацији школског такмичења из 
биологије и хемије 
Вредновање ИОП-а ,размена искустава 
Уџбеници за 2018/2019год. остају исти,по одлуци 
Министарства просвете(Герундијум, биологија 5,7,8 
разред,Логос хемија 7.и 8.разред) 

Чланови актива 
 

 

    март Припрема ученика за општинско такмичење 
Анализа успеха ученика на трећем кварталу 
Огледни час 

Чланови актива 
 

 
 

    април 
 

 

Анализа постигнутих резултата на општинском и 
окружном такмичењу 
Анализа тестова са такмичења 
Огледни час 

Чланови актива 
 

       

мај,  јун Избор уџбеника из биологије за 6.разред (Вулкан 
издаваштво)  
Припрема ученика за полагање завршног испита 
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 
Анализа реализације ваннаставних активности 

Чланови актива        
        

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ У 
ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

                                                                             Руководилац већа: Соња Нинковић 

Време 

  
Садржај рада Реализатор 

  Конституисање актива Реализовали 

наставници 
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08-09  

  

Усвајање годишњег програм актива 

Израда годишњег плана наставних тема 

Израда оперативних месечних планова рада 

Израда ИОП-а за ученике  

Израда плана додатне и допунске наставе 

Израда иницијалних тестова 

План и програм писмених и контролних задатака 

математике по 
већ донетом 

плану 

  

11 

Договор о усклађивању критеријума оцењивања 

- Анализа коришћења наставних средстава 

- Стручно усавршавање- отворени час 

- Информације о семинарима 

Наставници 
математике 

01-02 Примена проблемске наставе у математици 

Реализација додатне и допунске наставе и анализа истог 

- Организација школског такмичења и ученика ученика на 
вишем нивоу такмичења 

Припрема за такмичење 

Наставници 
математике 

  

03 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Организација школског такмичења 

  

Наставници 
математике 

  

04-05  

Општинска , окружна и репуличка такмичења. 

Анализа  

Предлог закључака и мере за унапређивање 

васпитно-образобног рада 

- Планирање рада већа за следећу годину 

Израда годишњих тестова 

  

Наставници 
математике 

06 Анализа рада и резултата рада на крају наставне године, 
као и договор за даљи рад. Подела часова математике. 

Реализовано уз 
присуство 

чланова актива 
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и директора 
школе 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

1. Срђан Радојчић, наставник географије, координатор 
2. Борислав Ђаконовић, наставник историје 
3. Момчило Бојић, наставник географије 
4. Наташа Зечевић, наставник историје 

 
Време реализације Садржај (активности) Носиоци активности 
Септембар -подељена су задужења за 

текућу школску годину 
-идентификовани су ученици 
за допунску,додатну наставу и 
слободне активности 
-набавка наставних средстава 
-распоређени су контролни 
задаци и усклађини планови 
-примењени су  стандарди у 
настави  

- чланови актива 

Октобар  - Обележен је Дана књиге 
- Обележен је Дан сећања на 
српске жртве у Другом 
светском рату 

- чланови актива 
-наставник историје 
 

Новембар -анализиран је  успех у 
настави 
-предузете су мера за 
побољшање успеха ученика 
-Обележен је Дан примирја у 
Првом светском рату  

-чланови актива 
- наставник историје  

Децембар -организована је допунскеа 
наставе 
-предложене су мере за 
унапређивање  успеха 
 

 чланови актива 
 
 
 
 

Јануар -анализирана је посећеност 
допунске,додатне наставе и 
слободних активности 

 чланови актива 
- наставник географије  
 
 

Фебруар -организована су школска 
такмичења 
-Анализирани су резултати са 
школских такмичења 

- чланови актива 
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-Обележен је дан Сретење 
 

-наставник историје 

Март -Учествовали смо на 
општинским такмичењима 
-анализиран је  успех на 
општинским такмичењима 
-Обележен је Светски дан вода 

-чланови актива 
 
 
 
-наставник географије 

Април  
-Обележен је Дан планете 
Земље 
 

 
-наставник географије 
 
 

Мај -организовано је пробно 
тестирање ученика 8.разреда 
-Обележен је Дан победе 

-чланови актива 
 
-наставник историје 

Јун -анализиран је рад у 
редовној,допунској и додатној 
настави,слободним 
активностима 
-изабрани су уџбеници и 
литература за следећу 
школску годину 

 чланови актива 
 

 
                                                                          
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СРТУЧНОГ ВЕЋА НАСТАНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Руководилац већа: Станко Зечевић 

 
 

Време 
 

Садржај рада Реализатор 

09. 02.09.2018. 
 
                  ПРВИ САСТАНАК  СТРУЧНОГ ВЕЋА 
НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОШ,,СВЕТОЗАР 
МИЛЕТИЋ" 
 
Присутни сви чланови већа 
 
Дневни ред: 
1.-Подела задужења на чланове актива по секцијама 
-Стрибер – Рукомет 
- Тот –Кошарка М фудбал девојчице 
- Зечевић –  Одбојка, Пливање М фудбал дечаци 
2. Обавеза професора је да направе план рада глобални и 
оперативни 
Опрема ученика за редовну наставу 
3. Хигијенско технички услови рада у сали и свлачионицама 
4. Набавка лопти и реквизита за редовну наставу 

Чланови већа 
Тибор Тот 
Недељко 
Стрибер 
Станко 
Зечевић 



Извештај о раду ОШ „Светозар Милетић“, 
Врбас за 2018-2019 

 

70 
 

5.Предлог набавке опреме и реквизита 
6. Предлог набавке средстава за приручну апотеку 
7.Критеријуми оцењивања ученика 
. 
8.План огледних часова 
9.Организација Школских спортских такмичења 
10.План Стручног усавршавања 
План школских спортских такмичења 
 
Записник: 
 
1.После краће дискусије подела задужења је једногласно 
усвојена. 
2.Наставни планови су благовремено урађени у папирнатом и 
електронском уобличењу. 
3.Хигијенско техничке услове свакако треба усавршити,и 
појачати са неопходним средствима предвиђеним за одржавање 
хигијене. 
4.Неопходно је набавити лопте : одбојкашке, рукометне, 
кошаркашке, фудбалске све по 20 комада.Потребно је 
обезбедити и опрему за наставнике :патике, тренерке. 
5.Опрема за гимнастику козлићи је небезбедна и стара те је 
треба зановити или оправити ако се може поправити. 
6. Приручну Апотеку, такође треба обезбедити. 
7.Критеријуме оцењивања прилагодити могућностима сваког 
ученика.Дати акценат на васпитно деловање. 
8.Огледне часове одржавати у договору са колегама из Друштва 
педагога физичког васпитања. 
9.Предложена је шема организације школских спортских 
такмичења активу директора школа у Врбасу те очекујемо 
повратну информацију. 
10.План стручног усавршавања је урађен и предат.уз 
кординацију са Друштвом педагога физичког васпитања 
Војводине. 

10. 28.10.2018. 
 
 ДРУГИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА  НАСТАВНИКА  
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОШ,,СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Општинско првенство у Стоном тенису 
2. Отворено првенство основних школа у пливању 
3.Јесењи крос 
4. Дечија недеља, општинско првенство у малом фудбалу за 
шесте разреде. 
Записник: 
1.По плану рада учествујемо у спортским такмичењима где 
имамо такмичаре. 
У стоном тенису за сад немамо такмичаре. 
2.Пливање увек испратимо са већим бројем 

 
 

Чланови већа 
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такмичара.Такмичење се одржало на базенима СПЕНСА у 
Новом Саду.Ове године нисмо имали пласман на виши ниво 
такмичења од регионалног. 
Лука Сретеновић је освојио бронзану медаљу. 
3.Одржан је јесењи крос 
4.Дечија недеља је протекла са разним школским спортским 
такмичењима. 
Првенство у фудбалу на нивоу разреда и првенство у женској 
одбојци. 
На традиционалном такмичењу у малом фудбалу општине 
Врбас за дечаке освојили смо четврто место. 
                                                                                                                                     

11  
30.11.2018. 
ТРЕЋИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОШ,,СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1.Оштинско такмичење у футсалу. 
2.Општинско такмичење у кошарци 
Записник: 
1.На општинском такмичењу у футсалу: девојчице су освојиле 
прво место а дечаци четврто место 
2.Општинско такмичење у Кошарци: девојчице прво место, 
дечаци друго место. 
                                                                                                                                     

 
 

Чланови већа 

12.  
21.12.2018. 
Четврти састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Анализа рада наставног процеса 
2.Анализа рада секција 
 
Записник 
 
1.Наставни процес протиче по плану рада и без већих 
потешкоћа. 
2.Секције се такође спроводе према плану и програму. 
                                                                                                                   

 
 

Чланови већа 

01. 31.1.2019. 
Пети састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Анализа рада актива у првом полугодишту, извештај о 
постигнутим резултатима и договор о наставку активности у 
другом полугодишту 
 

 
Чланови већа 
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Записник 
 
1.По плану рада наставни процес се одвија.Успешно су 
обављена школска спортска такмичења: друго место на 
окружном такмичењу из пливања Сретеновић Лука, женска 
кошаркашка екипа је прва на општинском такмичењу,  
, мушка кошарка је друга на општинском такмичењу. 
                                                                                                                   

02. 27.2.2019. 
Шести састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Стручно усавршавање. 
2.Дан школе. 
3.Школска спортска такмичења 
3, Разно 
 
Записник 
 
1.По добијеном позиву за семинар ИОП У ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ од стране Друштва педагога физичког васпитања 
Војводине у Новом Саду  Тот Тибор и Станко Зечевић учествују 
на том семинару. 
2,За Дан школе  спортски део прославе уприличени су спортски 
сусрети  у Футсалу петог и шестог разреда и седмог и осмог 
разреда дечаци , девојчице су одиграле Одбојкашку утакмицу. 
4.Под тачком разно  је било разговора о Друштву педагога 
физичке културе Врбас. 
                                                                                                                   

 
 
 

Чланови већа 

03  30.3.2019. 
Седми састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Школска  спортска такмичења. 
2.Опрема за ученике и опрема за наставнике. 
3.Разно 
 
Записник 
 
1.Такмичење у стрељаштву ;мушка екипа  друго  место на 
окружном такмичењу, женска екипа друго место , на окружном 
такмичењу.Шушулић Нађа се пласирала на  републичко 
такмичење. 
2.Опрема за спортска школска такмичења је неадекватна 
дресови су набављени пре деценију и више.Водили смо усмени 
дијалог са директорицом школе и нисмо нашли решење.. 
3.Под тачком разно није било значајније дискусије. 
                                                                                                                   

 
Чланови већа 
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04. 29.4.2019. 
Осми састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Школска  спортска такмичења. 
2.Фрушкогорски маратон 
3.Разно 
 
Записник 
 
1.Нађа Шушулић је учествовала на републичком такмичењу у 
стрељатву – ваздушна пушка. 
2.На Фрушкогорском маратану традиционално су учествовали 
наши ученици, прошли су 16 километара. 
3.Под тачком разно није било значајније дискусије. 
. 

 
Чланови већа 

05. 29.5.2019. 
Девети  састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
Дневни ред: 
1. Крос РТС. 
2.Разно 
 
Записник 
 
1.Традиционални крос РТС одржан је на градском фудбалском 
стадиону учествовали сви ученици виших разреда 
2.Под тачком разно није било значајније дискусије. 

 
Чланови већа 

06. 20.6.2019. 
Десети  састанак стручног већа наставника физичког васпитања 
ОШ,, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
Присутни сви чланови већа 
1. Анализа рада резултата наставног процеса и ваннаставних 
активности 
2. Предлог мера за побољшање резултата 
3.ОРЈЕНТИРИНГ 
4.Разно 
Записник 
 
1.Наставни и ван наставни садржаји су испуњени у целости по 
предвиђеном плану и програму рада. 
2.Треба тежити да сваки ученик има лопту у процесу наставе , 
справама за гимнастику давно је прошао рок употребе и треба 
их због сигурности и безбедности обновити или нове набавити. 
3.Имали смо приказ ОРЈЕНТИРИНГА као новог школског 
спорта.. 
4.Под тачком разно није било значајније дискусије. 

 
 
 

Чланови већа 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТИО,ИНФОРМАТИКЕ И 
ФИЗИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

Руководилац већа:Никола Поповић 
Време 

 
Садржај рада Реализатор 

 
С

еп
те

м
ба

р
 

o Актив је  конституисан  и усвојен је  план 
рада стручног већа  за ову школску годину. 

o Израђени су и усвојени годишњи планови за 
редовну, додатну  и допунску наставу и 
секције. 

o Договорена је сарадња у смислу 
координације и коорелације програмског 
садржаја између ТИО, физике и 
информатике и динамика извођења 
додатног и допунског рада и рада секција. 

o Постављен је и усаглашен систем и 
критеријум оцењивања са посебним 
освртом на измене у плану наставе и учења 

o Констатована је потреба за интензивнијом 
модернизацијом наставе увођењем употребе 
рачунара и брзе интернет мреже у наставу 
нарочито у настави ТИО,  

o Разматран је  програм унапређења 
васпитног рада у смислу развоја 
самопоуздања, упорности и истрајности  
ученика.   

o Планиране су  набавке наставних средстава 
и учила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чланови 
 

 
Д

ец
ем

ба
р 

 
. 

o У оквиру поступних и благовремених 
припрема за такмичење, приступило се 
набавци материјала посебно за наставне 
предмете техника и технологија и техничко 
и информатичко образовање. 

o Похађањем семинара вршена је обука за 
предстојеће измене у образовном систему за 
шести разред. 

o Спроведене су припреме за школско 
такмичење из физике и ТИО.  

 

 
 
 
 
 

Чланови 
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Ф

еб
ру

ар
 

o У другом полугодишту спроведена су  
тамичења из свих предмета школског, а из 
физике и ТИО и општинског нивоа. 

o  Додатна настава се интезивно одвијала, а и 
допунска настава из физике се држала по 
планираном распореду. .   

o Пригодни радови ученика били су део 
изложбе поводом обележавања Дана школе. 

o Наставници ТИО су били ангажовани као 
техничка подршка током приредбе поводом 
одржавања Дана школе 

 
 
 
 
 

Чланови 
 

 
А

п
р

и
л

 

 
o Извршене су припреме за општинско 

такмичење ,, Шта знаш о саобраћају"као и 
за окружно из техничког и информатичког 
образовања и технике и технологије. 
Настављено је интензивно припремање 
ученика Илић Василија за републички ранг 
такмичења из технике и технологије. 
 

 
 
 
 

Чланови 
 

 
Ју

н
 

o Анализа рада актива. 
o Анализа резултата са такмичења. 
o Договорена је расподела часова између 

наставника техничког и информатичког 
образовања,технике и технологије  и  
између наставника физике. 

o Руководилац актива за следећу годину је 
Александра Димитров. 

o Договорен је предлог плана рада Стручног 
актива  за 2019/20. годину. 

o  Разматране су измене у организацији рада 
за предмете техничко и информатичко 
образовање, техника и технологија, физика 
и информатика и рачунарство и  израда 
годишњих планова за исте. 

 
 

 
 
 
 

Чланови 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ У 
ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

Руководилац већа:Петар Шушулић 
Време 

 
Садржај рада Реализатор 

октобар Хор школе наступио у Београду Ученици, 
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Наставник Музичке 
културе 

јануар Хор наступио у школи поводом Светосавске приредбе 
Ликовна изложба поводом дана Светог Саве 

Ученици, 
Наставник Музичке 
културе,наставник 
Ликовне културе 

фебруар Ликовна изложба поводом Дана школе 
Хор наступао у школи поводом Музичке вечери 
Хор наступио у школи поводом Дана школе 
 

Ученици, 
Наставник Музичке 
културе, наставник 
Ликовне културе 

 

мај  
Ликовни конкурс у организацији Црвеног крста „Крв 
живот значи“, Конкурс у оквиру школе „Насиље није мој 
избор“ 

Ученици, 
Наставник Музичке 
културе, наставник 
Ликовне културе 

 
 

јун Хор школе наступио поводом додела специјалних 
диплома ученика осмог разреда 
 

наставник Музичке 
културе 

 
током 
године 

Хор школе учествовао на приредбама у оквиру школе Ученици, 
Наставник Музичке 

културе 
 

током 
године 

Ликовна секција, ученици на часовима ликовне културе и 
ученици са цртања, сликања и вајања одговарали на 
ликовне конкурсе који су пристизали у школу 

Ученици, 
Наставник Ликовне 

културе 
  
 

 Садржај рад актива у школској 2018/19. години је реализован према плану који је донет у 
септембру. У току школске године одржано је десет састанака. Састанци су се одржавали 
једном месечно (задње недеље у месецу). 

Чланови актива ликовне културе учествовали су на конкурсима и изложбама, а 
чланови музичке културе су учествовали на свим приредбама и такмичењима током 
године. 
 

4.Рад Школског одбора 

Седнице, у сарадњи са директором и секретаром школе, планира и реализује председник 
Школског одбора, Тамара Вучетић 

Ове године је реализовано 22 седница Школског одбора. 

Чланови Школског одбора су, на овим састанцима, редовно информисани и одлучивали  о 
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свим питањима значајним за рад школе. 

Школски одбор се посебно бавио питањима која се односе на мере за побољшање успеха 
ученика,безбедности и финанскијским питањима.. 

 
 Одбор је разматрао, доносио закључке и одлуке у складу са надлежношћу 
Школског одбора, и у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања. 
    

  5.Извештаји са екскурзија и школа у природи 
 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ У ПРИРОДИ 

шк. 2018/19. године 
 
Ученици ДРУГОГ разреда, првог и четвртог одељења, реализовали су школу у природи 
на Гучеву. 
На Гучеву је, у периоду од 8.4. до 14.4.2019. године боравило 36 ученика са својим 
учитељицама. 
Осим боравка у одмаралишту „ Видиковац“ посетили смо Сунчану реку, Бању Ковиљачу, 
манастир Троношу као и Вукову кућу у Тршићу. 
 Остварени су и следећи циљеви наставе у природи у складу са предвиђеним планом и 
програмом: 
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 
правилног психофизичког и социјалног развоја; 
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 
организовања и коришћења слободног времена; 
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном 
и друштвеном окружењу; 
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 
заштити природе; 
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно 
региона који се обилази. 
  
   Боравак је у потпуности испунио очекивања и осим мањих здравствених тегоба 
(грлобоља и стомачне тегобе) протекао у потпуности у реду.                           
                           Учитељице Ружица Марковић и Ливија Маџгаљ 

 
ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЕКСКУРЗИЈЕ 

2.  разред 
 
Место реализације: Нови Сад. 
Време реализације: 30. 05. 2019.године 
Број ученика: 71 ученик другог разреда и 4 учитељице.  
Агенција: „Портотравел“ Врбас. 
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Планирани  и реализовани садржаји:  
- Обилазак Дино парка уз водича – упознавање животињског света у прошлости; 
- Обилазак центра Новог Сада и упознавање са значајним здањима прошлости; 
- Позоришна представа „Има ли деда одело“ у Позоришту младих; 
- Обилазак петроварадинске тврђаве уз водича; 
- спортске активности, игра; 
- развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика; 
-      развијање интереса за путовање; 
- развијање позитивних социјалних односа; 
- неговање културних и хигијенских навика; 
- схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 
-      развијање и неговање спортског и такмичарског духа и ведрог расположења. 
 
                                                                                                                 Јулијана Динуловић 
                                                                                                          

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ТРЕЋЕГ РАЗРЕД- ШКОЛА У ПРИРОДИ -СИРОГОЈНО 
         
Ученици 3 разреда су боравили у ,,Школи у природи Сирогојно" од 8.10 до 12.102018. год. 
Смештај је био у спортском центру ,,Трим" у селу Сирогојно. 
 
Током боравка смо посетили: 
-Музеј плетиља у Сирогојну. 
-Етно село у Сирогојну. 
-Пољопривредно газдинство - фарму оваца. 
-Обишли смо и пећину Стопића. 
 
Превозник и организатор целокупног боравка је била агенција ,,Гучево травел". 
Цена аранжмана је 13600 РСД у 10 месечних рата. 
 
 
Учитељи 3.разреда: Пејин Биљана, Митрић Раденко, Сремачки Љубинка и Тања Перовић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА-ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
Једнодневни излет у Новом Саду 31.5.2019. 
Агенција ,,Порто Травел". 
Превозник ,,Шљивић" из Сомбора. 2 аутобуса, 77 ученика, 4 учитеља и 2 пратиоца. 
 
Обишли смо: 
Музеј Ј.Ј.Змаја у Сремским Карловцима. 
Природњачки музеј. 
Позориште младих и представу ,,Како је откривено летење". 
Петроварадниску тврђаву. 
Дунавски парк. 
 
Полазак је био у 8:15, а повратак у 18:15. 
 
Учитељи 3.разреда: Пејин Биљана, Митрић Раденко, Сремачки Љубинка и Тања Перовић 
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                              ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  НАСТАВЕ  У  ПРИРОДИ 

4.  разред 
 
Ученици IV/1,IV/2 и IV/3 разреда ОШ "Светозар Милетић"из Врбаса  су боравили на 
рекреативној настави    у Сирогојну у периоду од 5.-11.04. 2019. године/трајање 6+1/.  
Услуга    организовања и извођења  наставе у природи је била у надлежности агенције 
"Гучево травел", ДОО Лозница. 
Дана 5. 04.2019. у 08 часова смо кренули ка Златибору аутобусом који је обезбедила 
агенција а који је увидом саобраћајне полиције пре кретања контролисан.У СРЦ "Вива 
спорт" смо стигли у поподневним сатима /око16 часова/јер смо правили  редовне паузе за 
одмор. 
Ученици су смештени у вишекреветне собе,свака са купатилом.Објекат је 
уређен,хигијенски  одржаван   на веома високом нивоу а особље веома љубазно и увек 
спремно да изађе у сусрет захтевима било које врсте. 
Током боравка деца су сваког дана  имала 3 оброка и ужину а исхрана се обављала у 
комфорној трпезарији истог објекта.Храна је била свеже припремана,укусна а  количина је 
била довољна. 
Реализоване су следеће активности 
-шетње по околини,упознавање са рељефом планинских предела као и природним 
лепотама краја,изгледом планинских села,архитектуром и начином изградње  кућа  

-посета етно селу Сирогојно-видели смо "Старо село",  музеј на отвореном у којем се 
приказује архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и 
организација породичног живота људи брдско - планинских предела динарске 
регије. 

Простире се на површини од 5 хектара и има око 50 објеката који су дислоцирани и 
пренети из околних златиборских села. 

Сталну музејску поставку  чине две златиборске окућнице, са стамбеним и 
привредним зградама какве су у другој половини 19. и почетком 20. века имале 
задружне сеоске породице. Привредни део чине објекти за чување и прераду воћа и 
зграде за стоку, док чобански стан представља засебну целину. 

Од 2012. године у музејској поставци се налази и реконструисана учионица.Све 
зграде су опремљене аутентичним покућством. 

-посета Музеју плетиља-основан у част женама које су забачено село преобразиле у 
туристичко место.Деца су видела производе настале     у целом процесу –од вуне до 
одевног предмета као и фотографије жене оснивача удружења,фотографије вредних  
плетиља, награда које су освајале и фотографије познатих личности које су носиле те 
оригинално урађене, уникатне радиности. 

-посета сеоском домаћинству-боравак и разгледање фарме оваца као и примерака 
домаћих животиња. 
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-посета Стопића пећини није реализована јер  је време било нестабилно и кишовито са 
временским непогодама и било је ризично   пешачити са групом деце  5 км до дестинације 
Организације дана је током боравка  извођена према плану и програму,са наглеском 
на што дужем боравку напољу у природи,на свежем ваздуху.Током дана смо имали 
наставу у природи и спортске активности а вечерње сате су деца проводила у 
дискотеци са аниматорком,свако вече са другачије задатом темом,такмичећи се и 
забављајући.Током боравка смо имали и здравствену заштиту.Није било случајева 
болести осим     једне зубобоље и замерка је непостојање апотеке у селу, лек се морао 
чекати са удаљеног Златибора. 

11. априла смо     кренули     назад у поподневним сатима након ручка, са 
припремљеном ужином.Стигли смо     без икаквих проблема у вечерњим сатима, у 22 
часа, превозом "Гучево травела".                                                     Реализатори: 

                                                                      Јелена Бајагић 

                                                                      Јована Ковачеви 

                                                                      Татјана Полдрухи 
 
 

Извештај са екскурзије „Дан најбољих“ 
 
        16.06.2019. године - Реализована је  екскурзија „Дан најбољих“- 120 награђених 
ученика на свим нивоима такмичења и из свих области, посетили град Суботицу, ЗОО врт 
и језеро Палић. 
       У пратњи ученика било је  16 наставника и директор школе. На екскурзију се ишло са 
три аутобуса.  
        Ученици су провели  сате дружећи се и бавећи спортским активностима  на чистом 
ваздуху у природи. 
         После шетње и дружења, деца и наставници су пошли кући. У Врбас  су стигли око 
17,00 часова. 
          Екскурзија је била лепа, едукативна и ученици су изразили своје задовољство и лепе 
утиске. 

 

6.Рад стручних сарадника – педагога, психолога и библиотекара 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ЗА ПРОТЕКЛУ ШКОЛСКУ 
2018/2019 

               
              У току протекле школске 2018/2019 год. од планираног у Годишњем програму 
рада школског педагога реализовано је следеће: 
 
1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ О-В РАДА 

1. Учествовање у изради школског програма, односно програма васпитног рада 
плана самовредновања и развојног плана установе, 
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2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих 
делова  

3. Припремање годишњих  и месечних  планова рада педагога, 
4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба  

ученика, родитеља, локалне самоуправе… 
5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике, 
6. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама, 
7. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене, 
8.Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других 
облика образовно-васпитног рада,  
9.Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, 
медијског представљања … 
10.Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су  
упућени да понове разред 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса развоја и напредовања  

ученика, 
2. Праћење реализације васпитно-образовног, односно образовно-васпитног  рада,  
3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада, 
4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе, 
5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана, 
6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  

наставника, стручног сарадника, 
7. Иницирање и учествовање у истраживањима образовно-васпитне праксе које 

реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу 
унапређивања образовно-васпитног  рада,  

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању програма 
образовно-васпитног  рада  

9. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 
као и предлагање мера за њихово побољшање, 

10. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и 
пријемним испитима за упис у средње школе, 

11. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 
карактеристикама ученика, 

12. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 
школског успеха. 

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
1. Пружање помоћи  наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева 

и задатака образовно-васпитног рада, 
2. Пружање стручне помоћи  наставницима  на унапређивању квалитета наставе 

увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада ( 
уз проучавање програма и праћење стручне литературе), 

3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих 
и посебних  стандарда, 

4. Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења, 
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5. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду плана 
професионалног развоја и напредовања у струци, 

6. Анализирање реализације праћених  часова редовне наставе  којима је присуствовао 
и давање предлога за њихово унапређење,  

7. Праћење начина вођења педагошке документације наставника, 
8. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и 8.Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 
коришћењу различитих метода,техника и инструмената оцењивања ученика,   

9. Пружање помоћи  наставницима у осмишљавању рада са  ученицима којима је 
потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са 
тешкоћама у развоју), 

10. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 
развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 
интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом 
развоју,  

11. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова  

12. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 
оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,  

13. Пружање помоћи  наставницима  у реализацији огледних и угледних активности, 
односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, 
радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,   

14. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 
карактеристикама нових ученика,  

15. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 
одељењске заједнице, 

16.  Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом, 
17. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу, 
18. Пружање помоћи  наставницима  у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације. 
4.РАД  СА   УЧЕНИЦИМА 

1. Испитивање детета уписаног у основну школу,   
2. Праћење дечјег развоја и напредовања, 
3. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, 
4. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и 

подршке,  
5. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других 

ученичких организација(вршњачки тим) 
6. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању, 
7. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,     
8. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и 

активности стручних и невладиних организација,     
9. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена, 
10. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, 
популарисање здравих стилова живота,(,,Школа без насиља,,) 
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11. Учествовање у изради педагошког профила  ученика за  ученике којима је потребна 
додатна подршка израда индивидуалног образовног плана, 

12. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у 
њиховој реализацији, 

13. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила 
понашања у      школи или се не придржава одлука директора и органа школе, 
неоправдано изостане са наставе, односно који својим понашањем угрожава друге 
у остваривању њихових права. 

14. Радионичарски рад са ученицима 
5.РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у 
вези сa организацијом и остваривањем васпитно-образовног, односно образовно-
васпитног рада, 

2. Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним 
темама, 

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе 
4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима  

са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, 
професионалној оријентацији, 

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 
протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и злостављања и 
другим документима од значаја за правилан развој ученика у циљу представљања 
корака и начина поступања установе,  

6. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању слободног времена  
ученика, 

7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о деци, 
8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету. 
6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће 
васпитно- образовне, односно образовно-васпитне праксе и специфичних проблема 
и потреба установе и предлагање мера за унапређење, 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 
комисија  и редовна размена информација, 

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 
школе,  

4. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења  
5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације у установи,  
6. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања. 
7.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1. Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког већа, односно педагошког 
већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, 
прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад 
и јачање наставничких компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу установе који се 
образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Учествовање 
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у раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за развојно 
планирање и развој школског програма, односно програма васпитног рада, 

3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 
8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим  
установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног 
рада установе(ЦФК,Градска библиотека,Биоскоп ,Црвени крст,Одсек за 
здра.вас.,Центар за соц. рад.,МУП,Основне и Средње школе,Прeдшколске установе 
...) 

2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа, 
3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа 

породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих, 
4. Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација, 
5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама 

које се баве програмима за младе, 
6. Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој 
9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, 
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности  на нивоу школе,  
3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима 

рада педагога, 
4. Прикупљање података о  ученицима и чување  материјала  који садржи личне 

податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога, 
5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе 

и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на 
интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко 
друштво Србије), похађањем акредитованих семинара ,учешћем на конгресима, 
конференцијама, трибинама,похађањем стручних скупова, разменом искуства и 
сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању. 

                                        
                                                                 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ  ПОСЕТАМА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ЧАСОВИМА 
 У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 

 
МЕСЕЦ 
РАЗРЕД 

X XI XII I II III IV V VI 

1.          
2. 2-2,4         
3.          
4.          
5.          
6.  6-2      6-3  
7.          
8.          
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бр.ча 
сова 

време разред/ 
одељење 

наставник наставни предмет 

1. 12.10.2018. 2-2 Сузана Роченовић Српски језик 
2. 15.10.2018. 2-4 Жељка Слепчев Српски језик 
3. 14.11.2018. 6-2 Валентина Јухас  Руски језик 
4. 17.05.2019. 6-3 Десанка Драгосавац ЧОС 

 
 

                                                                                ПЕДАГОГ ШКОЛЕ: 
Снежана Косић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 
У току школске 2018/2019. године школски психолог је извршио следеће послове и 
активности по областима рада: 
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 
Учешће у изради појединих делова Годишњег плана рада школе. 
Учешће у изради појединих делова Школског програма. 
Учешће у изради програма стручног усавршавања наставника и сарадника; 
Израда плана и програма рада стручног тима за развој инклузивног образовања. 
Израда програма васпитног рада, програма активности за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и плана рада тима за заштиту 
ученика насиља. Израда програма „Основи безбедности деце“. 
Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике.  
Израда плана транзиције ученика при преласку на виши ниво образовно-васпитног рада. 
Израда плана и програма рада психолога (годишњи и оперативни); 
Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава. Формирање одељења, 
распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су  упућени да понове разред. 
Праћење и вредновање резултата образовно-васпитног рада 
Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и 
учењу; 
Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних 
стандарда постигнућа ученика, као и усклађености програмских захтева са 
индивидуалним карактеристикама ученика; 
Предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности образовно-васпитног рада у 
задовољавању образовних и развојних потреба ученика.  
Праћење напредовања ученика и вредновање примене мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана. Посете часовима и анализа посећених часова. 
Учешће у изради појединих делова годишњег извештаја школе о остваривању програма 
стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, сарадње са 
породицом, друштвеном средином и др. 
Израда инструмената за праћење и вредновање; 
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 
предлагање мера за њихово побољшање; 
Израда годишњег извештаја о раду психолога; 
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Рад са наставницима 
Сарадња са наставницима у индивидуализацији и диференцијацији образовно-васпитног 
рада, планирање рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 
(ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, даровитим ученицима) и тимско 
израђивање педагошког профила ученика и индивидуалних образовних планова; 
Пружање подршке наставницима у стварању подстицајне атмосфере на часу; развијању 
конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу; 
Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и 
сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика, 
подучавање и учење.  
Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на основу уочених потреба, 
интересовања и способности деце, односно психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика и остварености образовних постигнућа у школи. 
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 
упознавање са карактеристикама ученика, развијање флексибилног става према културним 
разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који 
доприносе њиховом развоју. Представљање и промовисање стручне литературе и 
стручних тема у оквиру наставничког већа, педагошког колегијума, стручних већа, актива 
и тимова.  
Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки 
узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда, као и појава неадаптивних 
облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење. 
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива. 
Испитивање узрока поремећених односа у ОЗ и других проблема, помоћ наставницима и 
одељењским старешинама у предузимању одговарајућих мера; 
Пружање подршке ОС у реализацији садржаја и активности у програму « Школа без 
насиља », у остваривању циљева и задатака програма за заштиту ученика од насиља, 
корективно педагошко-психолошког рада, појачаног васпитног рада, професионалне 
оријентације.  
Пружање подршке наставницима у изради индивидуалног плана заштите за ученике. 
Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном часу, као и 
предлагање мера за унапређење праћеног сегмента образовно-васпитног процеса. 
Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 
професионалног развоја.  
Остваривање циљева и задатака професионалне оријентације, корективног педагошког 
рада, заштите и унапређивања здравља и животне средине, хуманих односа међу људима 
и равноправних односа међу половима. 
Откривање узрока заостајања ученика или одељења у школском раду и сарадња са 
наставницима на њиховом отклањању (допунска настава – идентификација); 
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива.  
Рад са ученицима 
Испитивање зрелости деце за полазак у школу – превремени и редовни (припрема, 
испитни материјал, спискови, испитивање, обрада,…); 
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Структуирање одељења првог, а по потреби и других разреда и даље праћење формирања 
колектива;  
Учешће у распоређивању ученика који су упућени да понове разред и досељених ученика; 
Праћење успеха и напредовања ученика и подстицање њиховог развоја; 
Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања- 
стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног учења, социјалне вештине 
(ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема и уважавање различитости); 
Идентификовање даровитих ученика и њихово укључивање у додатни рад.  
Идентификација ученика за корективни педагошки рад и организовање рада са њима; 
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 
понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано 
изостају са наставе, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању 
њихових права; 
Испитивање узрока неуспеха ученика и предлагање мера за њихово отклањање, као и 
саветодавно-корективни рад са ученицима (индивидуални и групни); 
Професионално информисање и саветовање. Испитивање професионалних интересовања, 
склоности, способности, особина личности, мотивације; 
Пружање подршке раду Вршњачког тима за превенцију насиља, ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу.  
Рад са родитељима, односно старатељима 
Сарадња са родитељима на пружању подршке ученицима који се школују по 
индивидуалном образовном плану. 
Сарадња са родитељима будућих првака; 
Рад у Савету родитеља (информисање родитеља и давање предлога по питањима која се 
разматрају на савету, припрема позива, записници…); 
Рад на укључивању родитеља у реализацију програма »Школа без насиља» и 
обезбеђивању услова за успешнији рад школе; 
Сарадња са родитељима у области професионалне оријентације; 
Саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите тешкоће у развоју, учењу и 
понашању; 
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција информисањем о психолошким 
карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног 
психолошког образовања родитеља; 
Саветодавни рад и усмеравање родитеља чија деца врше повреду правила понашања у 
школи и којима је одређен појачани васпитни рад. 
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 
ученика 
Сарадња са директором и педагогом ради обезбеђивања ефикасности и флексибилности 
образовно-васпитног рада; 
Сарадња са директором и педагогом у вези са избором наставника ментора, поделом 
одељенског старешинства, предлагање нових организационих решења о-в рада и друго; 
Сарадња са директором и педагогом на припреми докумената установе, прегледа, 
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извештаја и анализа; 
Сарадња са директором и педагогом у организовању трибина, предавања, радионица за 
ученике, запослене, родитеље; 
Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља на оцену из предмета и владања; 
Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са педагогом 
Рад у стручним органима и тимовима 
Учешће у раду наставничког већа, одељењских већа, педагошког колегијума, стручних 
већа и актива; 
Информисање стручних органа и тимова о стручним темама и резултатима извршених 
анализа, прегледа и истраживања.  
Сарадња са стручним органима у решавању образовно-васпитних проблема, 
унапређивању и вредновању квалитета образовно-васпитног рада; 
Учествовање у раду свих школских тимова, тима за самовредновање, тима за заштиту 
ученика од насиља, злоставања и занемаривања, тима за професионалну оријентцију, и др. 
Координисање радом тима за заштиту ученика од насиља, тима за развој инклузивног 
образовања и учешће у раду  тимова за додатну подршку ученицима и израду ИОП-а. 
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 
Сарадња са СО Врбас – интерресорном комисијом, Центром за социјални рад, 
Министарством унутрашњих послова, Националном службом за запошљавање - служба за 
ПО, ЗЦ ”В.Влаховић”, Црвеним крстом, МЗ, Информативним центром, здравственим 
установама, предшколском установом, средњим стручним школама и гимназијама, и 
другим организацијама и институцијама значајним за остваривање циљева образовно-
васпитног рада и добробити ученика;Осмишљавање програмских активности за 
унапређивање партнерских односа породице, школе и локалне самоуправе у циљу 
подршке развоја деце и младих. 
Организовање хуманитарних акција у сарадњи са месном заједницом и Црвеним Крстом 
Врбас, предавања за ученике и родитеље на тему болести зависности, у сарадњи са  ЗЦ ”В. 
Влаховић”, предавња у области безбедности ученика у сарадњи са ПС Врбас и др. 
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
Вођење прописане документације (план и програм рада - годишњи и оперативни, дневник 
рада, психолошки досије о раду са ученицима који захтевају посебан третман, налазе 
других стручњака, документација о извршеном истраживачком раду, урађеним анализама, 
извештајима, евиденција о упису ученика, раду са ученицима, родитељима и 
наставницима и сл.); 
Индивидуално стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, 
праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; разменом 
искуства и сарадњом са другим стручним сарадницима  у образовању, похађањем 
акредитованих семинара и учешће на стручним скуповима (детаљан приказ активности у 
области стручног усавршавања налази се у извештају о стручном усавршавању психолога 
школе). Учешће у стручном усавршавању наставника у оквиру стручних органа школе, 
индивидуално и групно.  Предлагање и приказ стручних тема и стручне литературе; 
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Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада. Припрема за послове 
предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада психолога. 
       

                                                                                                      Психолошкиња школе 
                                                                                                                             Вања Јаничић     
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  БИБЛИОТЕКАРА 
 
 Пошто је у мају школске 2017/18. године библиотека пресељена на фреквентније 
место школе, садашње просторије су унеколико пространије, а формиран је и читалачки 
део где ученици могу радити у групама. Простор је опремљен старим инвентаром полица 
и столова. Део столица је замењен новим (6 комада).  
Библиотечки фонд је детаљно претресен. Уклоњене су и стављене на Листу отписа књиге 
које нису више за употребу (стари и уништени примерци). 
Школа је, након сарадње и консултовања са проф. Славицом Мали, донирала Културно-
просветном друштву „Карпати“ 430 наслова на русинском језику + 113 примерака који 
немају инвентарски број јер нису заведени у Књизи инвентара. Реч је о различитим 
жанровима, а највише је литературе есејистичке природе која не задовољава потребе 
основношколског узраста те у том смислу чини баласт библиотечког фонда. 
 
Рад библиотекара у школској 2018/2019. години реализован је према предвиђеном плану и 
програму рада, а у складу са Годишњим програмом рада школе. 
 
 Анализа рада библиотекара урађена је према областима рада: 
 
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

  
- у септембру 2018. урађен је годишњи план и програм рада библиотекара; 
- урађен је план личног усавршавања;  
- испланирана је набавка библиотечке грађе у складу са могућностима школе; 
- упознат је план обраде лектире (сарадња са учитељима и наставницима српског језика, 

а на основу остварених договора на састанцима актива у јуну 2019. год.); 
 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
 

- библиотечко-информациона делатност: 
- формирана је картотека и промењени подаци у картотеци - на почетку школске 

године и током године за придошле ученике;  
- остварени су стручни послови (вођење библиотечког пословања): физичка обрада 

нових књига (монографских публикација); 
- стање бр. новоинвентарисаних наслова на дан 27.6.2019: према Књизи инвентара 

монографских публикација: 514: од 13800 до 14313;  
- према Књизи некњижевне грађе (уџбеници, приручници и сл.) у овој школској 

години евидентирано је 39 нових наслова: од М/2621 до М/2659; 
- према Књизи евиденције новозаведених сликовница нових наслова је 9; 
- библиотека је у току школске 2018/19. године свеукупно обогаћена са 562 нова 

наслова; 
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- редовно је евидентирана набавка све књижне и некњижне грађе; 
- уџбеници различитих издавача промотивног карактера са ознаком Промотивни 

примерак, нису заведени јер су као такви намењени учитељима 2. разреда и 
наставницима 6. разреда у избору уџбеника; 

 
Напомена: Књижни фонд је ове године највећим делом обогаћен набавком од 

наменских средстава Министарства просвете и технолошког развоја. Значајан 
део књига је дариван библиотеци (различити издавачи, аутори, наставници и 

ученици наше школе); 
 

- у току школске године су издвајане неупотребљиве књиге (оштећене, застареле и 
сл.), што би требало и комисијски отписати; 

- уочава се добра посећеност библиотеке, нарочито ученика млађег узраста; ученици 
старијег узраста су углавном упућени на набавку обавезне лектире, али и све чешће 
самостално проналажење информација путем слободног приступа референцијалној 
библиотечкој грађи као и путем коришћења интернета; 

- наставно особље, ученици  и директор перманентно су информисани о новој 
грађи кроз личне контакте; 

- популарисана је периодика (серијске публикације) међу ученицима, који су 
могли да читају школске листове других школа (поклон школских библиотекара 
других школа), као и дониране старе бројеве дечјих листова; 

- фотографисане су и снимане активности у библиотеци и јавне и културне 
активности на нивоу школе;  

- у културној и јавној делатности школе пружана је стручна и медијатечка 
подршка у припреми и реализацији изложби ученичких радова и приредби (у 
поводу обележавања празника и значајних датума). 

 
3. Рад са наставницима 

 
- са наставницима се сарађивало у изради Годишњег плана рада школе давањем 

потребних података; 
- учешће у остваривању активности предвиђених Годишњим планом рада школе 

(са осталим наставницима); 
- припреман је годишњи план за обраду лектире, са наставницима српског језика и 

учитељима; 
- сарађивано је са наставницима ради набавке потребне литературе за 

остваривање предвиђених пројеката и тема из области стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника с циљем унапређења образовно-васпитног 
рада; 

- са свим наставницима стручно је сарађивано током целе школске године кроз 
припремање књижне грађе за потребе редовне, додатне и допунске наставе, 
слободних активности и других облика образовно-васпитног рада; 

- остварена је сарадња са наставницима разредне и предметне наставе у циљу 
оспособљавања ученика за самостално коришћење књижне грађе у одељењу  и 
школској  библиотеци;  
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4. Рад са ученицима 
 

- перманентно се радило на упознавању ученика са правилима рада у школској 
библиотеци, с врстама и распоредом библиотечке грађе на полицама, с улогом 
библиотеке, с пословима библиотекара; 

- пружана је помоћ при избору литературе и друге грађе, као и у организовању 
самосталног рада ван школе; 

- развијане су читалачке способности ученика – кроз разговор, препоруке, 
мотивисање ученика за читање; 

- пружана је помоћ ученицима при проналажењу информација путем интернета; 
омогућено је читање електронских књига и преузимање лектире за читање код 
куће; 

- пружана је подршка у припреми наставних презентација, у индивидуалном и 
групном раду; 

- омогућено је ученицима да користе простор школске библиотеке за писање 
домаћих и радних задатака, припрему за часове, читање часописа, приручника, 
енциклопедија и литературе; 

- ученици су усмеравани у складу са интересовањима и потребама при избору 
литературе; 

- рађено је на развијању навика ученика за чување, заштиту и руковање  књижним 
фондом – током боравка ученика у библиотеци као и на одржаним часовима;  

- у школској библиотеци је организован рад и одржано су часови библиотечке 
секције;  

 
5. Рад са родитељима, односно старатељима 

 
 -  сарађивано је са родитељима млађег узраста с циљем развијања читалачких навика и 
читалачке писмености  ученика; 
 - даване су информације о активностима библиотеке и школе 
 
6. Рад са директором, педагогом и психологом  школе 
 
- сарадња у изради Годишњег плана и програма рада школе; 
- сарадња са директором и педагогом школе како би се ускладила набавка литературе са 
развојним  
   потребама ученика одређеног узраста, због ученика са посебним образовним потребама;  
- припрема прилога за школски сајт током 1. полугодишта; 
- сарадња са директором школе и педагогом у вези са награђивањем ученика на 

пригодним приредбама и награђивању ученика 8. разреда (вуковци и ђаци 
генерације); 

- сарадња са директором и шефом рачуноводства с циљем усклађивања 
материјалних могућности школе и потреба библиотеке, нарочито набавке нових 
наслова лектире за 2. и 6. разред. 

 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
 
- рад у Активу наставника српског језика, комисијама за организацију ученичких 
манифестација; 
- присуство свим седницама Наставничког већа током школске године. 
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8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 
 
- сарадња са различитим учесницима јавног и културног живота: Културни центар, 
Народна библиотека „Данило Киш“ Врбас (Дечје одељење: подстицања ученика на 
читање кроз ликовне и литерарне конкурсе); 
- сарадња са издавачким кућама ради информисања о новим издањима и набавци истих 
(Завод за издавање уџбеника, БИГЗ, Школска књига, Креативни центар, Клет...); 
 
9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 
 
- редовно је вођена документација школске библиотеке, књиге инвентара; 
-  праћен је развој савремене стручне литературе и образовне технологије; 
- остварена је сарадња са колегама – библиотекарима из других школа ван Врбаса ради 
размене информација (OШ ,,Д. Максимовић“ Чокот и ОШ ,,Бранко Радичевић“ Чента); 
- праћен је сајт Друштва школских библиотекара Србије; 
 
Предлози за унапређење рада библиотеке 
 
- потребно је сачинити Правилник о раду школске библиотеке; 
- неопходно је урадити ревизију библиотечког фонда; 
- повећати броја књига и аудиовизуелних извора (обезбедити већи број сликовница и 
књига за млађи узраст, стара издања лектире треба заменити новим примерцима истог 
наслова, набавити нове наслове лектира за 1, 2. и 6. разред као и новија издања 
савремених књижевних дела за старији узраст); 
- даље стручно усавршавање библиотекара у области информационих технологија и 
рачунарства, библиотечке делатности; 
- набавка одговарајућег програма (апликације) за рачунарско вођење школске 
библиотеке; 
- читалачки део је неопходно опремити додатним полицама за одлагање књига. 

 
Драгана Милановић, библиотекар     
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ШКОЛСКОЈ  2018/2019. ГОД. 
 

            Продужени боравак је у школској 2017/2018. години почео са радом 10. септембра 
2018. године, а завршио 14. јуна 2019. године. 
  
            Радом у боравку је обухваћено 27 ученика I и II разреда. Ученици су распоређени у 
две  групе. Прву групу чине ученици I  разреда , а другу групу чине ученици II  разреда . 
  
            У продуженом боравку наше школе ради један професор разредне наставе, 
Маријана Човић. 
  
            Родитељ који упише дете у продужени боравак је обавезан да склопи уговор са 
школом при чему се обавезује да поштује све одреднице прописане уговором.  
             
            Продужени боравак у нашој школи ради сваким наставним даном од 7:00 до 15:00. 
Све активности у оквиру продуженог боравка су усклађене са редовном наставом зависно 
од тога да ли су часови организовани у преподневној или поподневној смени. 
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            Програм продуженог боравка представља саставни део Годишњег програма рада 
школе. Кључне елементе тог програма чине: 
  

–       рад са ученицима; 
–       рад са родитељима; 
–       рад са стручним органима; 
–       документација о продуженом боравку. 

  
            На крају наставне године је констатовано да су све активности у продуженом 
боравку реализоване према утвђеном плану и програму који се налази у Годишњем плану 
рада школе. 
  
            Похвална је сарадња са родитељима, школском кухињом и педагошко-
психолошком службом. 
  
            Током маја и јуна је реализована анкета за упис ученика у продужени боравак у 
наредној школској години. Анкетирани су ученици будућег I и II разреда. Потписано је 32 
сагласности. 
  

                         Извештај поднела: Маријана Човић 
 

7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

- у тoку свог мандата Савет је одржао 4 седнице. 

Савет родитеља  конституисан  је  почетком   школске  године.   Верификовани  су 
чланови и изабрани председник Савета родитеља,Рада Милановић. На састанцима 
Савет родитеља је распрапљао,анализирао и донесене су следеће одлуке: 

- анализирани су успеси и дисциплина ученика на крају I,I I ,   III и IV квартала 
- усвојен је Пословник о раду Савета родитеља 
- разматранн је Годишњм програм рада школе,извештај о раду 

школе,директора,предлози за уџбениуке,екскурзије... 
- Савет родитеља је упознат са Посебним  протоколом за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
- усвојен је извештај о реализацији активности у току Дечје недеље 
- Савет се бавио и свим осталим  питањима и проблемима у оквиру своје 

надлежности и залагао се за побољшање квалитета рада школе,безбедности 
ученика 

- Савeт је подржавао и хуманитарне акције које су се спроводиле у школи  
- Изабрани су чланови Савета родитеља за нови Школски одбор 
- Опширније у записницима Савета родитеља 

 
ПРEДСЕДНИК САВЕТА   : Рада Милановић 
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8.Извештај о раду секретара школе 

Секретар школе је у току школске 2018/19 реализовала следеће послове: 

Област Садржај рада 

Административни 
послови 

Пријем и разврставање поште. 
Вођење деловодника 
Вођење интерне, опште и поштанске доставне књиге. 
Вођење канцеларијског пословања школе. 
Издавање потврда радницима и ученицима. 
Архивирање архивске грађе школе у складу са законом. 
Користи и чува печат и штамбиљ школе. 

Рад у органима 
управљања 

Припрема седница и учешће у раду органа управљања. 
Присуство седницама Школског одбора. 
Израда записника о раду Школскго одбора. 
Израда, чување записника и њихових копија, које води у 
складу са статуом и пословником о раду. 
Организација поступка тајног изјашњавања. 
Израда одлука Школског одбора. 

Рад на 
персоналним 
пословима 

Образовање, чување и ажурирање персоналне документације 
запослених у школи. 
Израда уговора о раду, решења и одлука о правима из радног 
односа. 
Пријављивање и одјављивање радника на обавезне видове 
одигурања, пензијско инвалидско и здравствено. 
Обезбеђивање маркица за здравствено осигурање. 
Стручни послови у вези са расписивањем конкурса и огласа. 
Преглед и чување документације приспеле по конкурсу, 
односно огласу и изрда информације о приспелим пријавама у 
складу са статуом и правилником. 
Издавање потребне документације запосленом приликом 
заснивања, током и по престанку радног односа. 
Евиденција о присутним и одсутним запосленим у њихово 
радно време, уз помоћ дежурног наставника. 

Нормтивна 
делатност 

Праћење прописа и обвеза које проистичу из њих. 
Израда предлога општих аката школе. 
Праћење и спровођење поступка доношења општих аката. 
Праћење примене општих аката, припремање измена и допуна 
као и тумачење општих аката. 
Израда појединачних аката школе које доносе надлежни 
органи школе. 
Израда предлога уговора које школа закључује. 
Заступање школе у оквиру овлашћења датог од директора 
школе. 
Припрема дописа, уговора, тужби, жалби и предлога одговора 
на жалбе. 

Послови контакт 
и сарадње 

Сарадња са странкама. 
Сарадња са родитељима. 
Сарадња са наставницима. 
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Сарадња са ученицима. 
Сарадња са стручним сарадницима. 
Сарадња у погледу прибављања прописа из њиховог делокруга 
рада, у вези уписа, екскурзија, лекарских прегледа, такмичења, 
вођења документације, организовања испита који се полажу у 
школи као и позивања родитеља ученика. 
Сарадња са директором школе и помоћником директора. 
Садарња и учешће у поступцима везаним за остваривање права 
и утврђивање одговорности ученика. 
Пружање правне помоћи надлежном оргну школе у складу са 
законом, статутом и општим актима школе. 
Пружање стручне помоћи приликом вођања евиденција које 
води школа. 
Пружање стручне помоћи приликом издавања јавних исправа и 
дупликата истих. 

Остали послови Учешће у припреми и спровођењу поступака јавних набавки.  
Послови по налогу директора школе 

 

9. Извештај о раду рачуноводства школе 

У рачуноводству су се током школске 2018/19 године релизовали следећи 
послови: 

Област Садржај рада 

Књиговодствено 
финансијски 
послови 

Рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења. 
Састављање предлога финансијског плана. 
Израда периодичног обрачуна и завршног рачуна. 
Израда извештаја о финансијском пословању. 
Контирање докумената са контролом. 
Израда налога за књижење. 
Књижење аналитике и синтетике. 
Усклађивање аналитике и ситетике. 
Вођење контроле књиговорствених послова. 
Закључивање пословних књига. 
Бруто биланс. 
Припрема потребних материјала за израду планова, прегледа и 
разних информација. 
Обрачун пореза и доприноса по периодичном обрачуну и 
завршном рачуну. 
Израда периодичног и годишњег програма амортизације. 
Уплате и исплате новчаних средстава у извршавању обавеза 
школе. 
Праћење и евидентирање ученичких и родитељаских уплата. 
Праћење финансијских трошкова према финансијском плану. 
Преглед платних листа, вирмана рачуна и других исплата. 
Прати набавку и утрошак потрошног материјала старајући се о 
економичном, наменском и рационалном утрошку средстава. 
Води потребну документацију материјалног и финансијског 
пословања у складу са законским прописима. 
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Организује и надгледа годишњи попис обавеза и потраживања 
школе.  
Израда свих финансијских докумената школе. 
Дневно праћење финансијског стања школе. 

Административни 
послови 

Статистички послови. 
Архивирање књиговодствених докумената. 
Припрема извештаја из свог делокруга рада. 

Послови контакта 
и сарадње 

Сарадња са купцима и добављачима. 
Сарадња са директором. 
Контак и сарадња са УЈП-ом. 
Сарадња са банкама, фондовима, заводима и другим 
организацијама. 
Рад са странкама. 

Послови стручног 
усавршавања 

Праћење прописа из своје области рада. 
Присуство семинарима и другим видовима стручног 
усавршавања из своје области. 

Остали послови Чува и користи печат школе. 
Праћење стања, помагање при изради финансијских 
докумената и послови финансијског пословања проширене 
делатности школе (ученичка задруга, течај из информатике) и 
организација које делују у школи (синдикат) и сл. 
Сарадња са наставницима, стр. сарадницима и директором 
школе у утврђивању цене продуженог боравка, екскурзија, 
излета, школе у природи, трошкови наставе приликом израде 
школског програма и других трошкова везаних за реализацију 
школског програма, годишњег плана рада школе, развојног 
програма, као и пројеката за које школа аплицира и сл. 
Учешће у тендерском поступку набавке и у раду тендерске 
комисије и стручна контрол њеног рада. 
Послови по налогу директора. 

 

10.Извештај о раду административно финансијског радика 

Административно – финансијски радник је у школској 2018/19 години 
обављао следеће послове: 

Област Садржај рада 
Обрачуни, 
исплате, 
књижења 

Обрачун и исплата зарада и других примања запослених у 
школи и других лица. 
Евиденција личних доходака. 
Евиденција кредита. 
Израда М4 образаца. 
Усклађивање са књиговодственим стање. 
Обрачун и исплата путних трошкова и накнада за рад. 
Пријем и издавање рачуна. 
Поступање по рачунима. 

Праћење уплате 
новца на рач. 
ђачка средства 

Ученичка ужина. 
Продужени боравак. 
Уџбеници. 
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Екскурзије. 
Осигурање. 
Солидарни динар. 

Вођење благајне Вођење благајне школе. 
Вођење прописане благајничке документације (књига рачуна и 
др.) 
Књига улазних и излазних фктура. 
Вођење утрошка ПТТ марака. 

Контакт и 
сарадња 

Потврда о примањима зпослених. 
Обрада документације запослених коју подносе банкама и 
другим органиазацијама у вези са подацима о примањима 
запослених, висина примања по месецима, просек примања, 
оптеређеност плате до законског лимита за обуставе и др. 

Остали послови Послови одлагања и вођења архиве 
Набавка ситног инвентара по налогу директора школе и 
секретара. 
Праћење и контрола рада кухиње. 
Издавање и вођење књиге наруџбеница. 
Послови по налогу директора. 

 

11.Реализација стручног усавршавања 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 

 
        Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника реализовало  се кроз: 
-Дидактичко-методичко усавршавање 
-Усавршавање у ужој наставној области 
 
         Компентенције (скуп потребних знања,вештина и вредносних ставова) које смо 
желели да унапређујемо су: 
1. компетенције за наставну област,предмет и методику наставе    К1 
2. компетенције за поучавање и учење    К2 
3. компетенције  за подршку развију личности ученика    К3 
4. компетенције за комуникацију  и сарадњу   К4 
 
Реализовани семинари: 
1.Пројектна настава у ИКТ окружењу,Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 
 

МЕСТО 
РЕАЛИЗОВАНИ ОБЛИЦИ И 
АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 
ВРЕМЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 

1.Приказ активности,теме са 
дискусијом и анализом/огледни 
час 
2.Приказ резултата  праћења 
ученика 

 
 
 
 
 

директор, 
наставници, ППС 
 
наставници, ППС 
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   У УСТАНОВИ, 

ШКОЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У УСТАНОВИ, 
ШКОЛИ 

3.Приказ стручне 
књиге,приручника,дидактичког 
материјала,стручног 
чланка,различите врсте 
истраживања,студијскa 
путовања и стручнe посетe... са 
дискусијом и анализом 
4.Вођење радионице 
5.Учешће на акредитованим 
семинарима  стручног 
усавршавања 
6.Учешће у 
истраживањима;пројектима о-в 
каракера(писање 
пројекта;организовање 
предавања,трибина,смотри,књи
жевних сусрета,изложби радова 
у школи...;организовање одласка 
ученика у 
биоскоп,позориште,концерте,на 
културне и спортске  
манифестације) 
 
7.Увођење приправника 
,студента у наставну праксу и 
полагање стручног испита 
8.Стручно усавршавање кроз 
рад стручних актива 
9. Присуство разним 
активностима,темама са 
дискусијом и анализом/огледни 
час 
10.Координисање(нпр.између 
Ученичког парламента и 
Вршњачког тима) 
11.Излагање  са стручних 
усавршавања са дискусијом и 
анализом 
12.Припрема ученика за 
такмичења , смотре и 
реализација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТГ 

директор, 
наставници, ППС 
 
 
 
 
 
наставници, ППС 
директор, 
наставници, ППС 
 
директор, 
наставници, ППС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ментори,наставници 
ППС,приправници, 
студенти 
директор,стручни 
активи,ППС 
директор, 
наставници,ППС 
 
 
директор, 
наставници,ППС 
 
директор, 
наставници,ППС 
 
наставници 

 
 
 
 
 
 
ВАН УСТАНОВЕ, 

ШКОЛЕ 

1.Учешће на акредитованим 
семинарима  стручног 
усавршавања 
2. Стручни скупови 
(удружења,подружнице...):конф
еренција ;конгрес;сабор,сусрети 
и 
дани;саветовање;симпозијум;ок

 
 
 
 
 
 
 

ТГ 

директор, 
наставници, ППС 
 
директор, 
наставници, ППС 
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ругли сто;трибина... 
3.Летње и зимске школе 
 
4.Стручна и студијска путовања 
 

 
директор, 
наставници, ППС 
директор, 
наставници, ППС 

 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

Планира се и спроводи 
самостално,у складу са радним 
искуством и задацима на којима 
је појединац ангажован у 
остваривању целокупне 
делатности школе.Постиже се 
праћењем новина у о-в 
раду,преко часописаи стручне 
литературе,учешћем на 
акредитованим семинарима ... 

 
 
 
 
 

ТГ 

директор, 
наставници, ППС 

У НАПОМЕНИ:Сваки наставник и стручни сарадник је био дужан  да изради свој план и 
извештај стручног усавршавања који стоји у његовом  личном портфолиу. 
НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних састанака, 
налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
 

Тим за професионални развој: 
1. педагог, Снежана Косић 
2. психолог, Вања Јаничић 
3. наставник предметне наставе, Тибор Тот 
4. наставник разредне наставе, Тања Полдрухи-координатор 
5. наставник предметне наставе, Соња Нинковић 

 
12. Извештај о реализацији плана сарадње са родитељим 

 
Сарадња школе са родитељима у току школске године важан је део образовања 

деце. Учвршћивањем односа школе и родитеља, односно старатеља радило се на 
доприносу остваривања постављених циљева образовања и васпитања.Реализовано је 
следеће: 

 

ОБЛИК САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

НЕПОСРЕДНА КОМУНИКАЦИЈА   

Родитељски састанци 
 
 
 
 

тромесечно – 
септембар/октобар, 
децембар, фебруар, мај 
и по потреби ТГ 

Одељенски 
старешина, стручни 
сарадник, директор 
школе 

Индивидуални разговори 
 
 
 

ТГ по распореду 
сарадње одељенских 
старешина, по потреби 
родитеља и по позиву 

Одељенски 
старешина, стручни 
сарадник, директор 
школе 
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Отворена врата (одређени дани када 
су родитељи могли да дођу и 
присуствују часовима) 
 

последња недеља 
сваког месеца 

наставници 

Телефонски позиви 
 
 
 
 

по потреби Одељенски 
старешина, 
наставник, стручни 
сарадник, директор 
школе 

Савет родитеља 
 
 

тромесечно Тим за сарадњу са 
родитељима 

Сусрети приликом доласка деце у 
школу 
 

септембар, ТГ родитељи 

Учешће у пројекту „Школа без 
насиља“ 
 

ТГ Тим за пројекат 
„Школа без насиља“ 

НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ   

Учешће у изради Индивидуално 
образовних планова 
 

ТГ, по потреби Тим за инклузију 

Помоћ у акцијама школе 
 

ТГ Тим за сарадњу са 
родитељима 

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА   

Огласна табла (обавештења истакнута 
на огласној табли школе) 
 
 
 

ТГ Одељенски старешина, 
наставници,  стручни 
сарадници, директор 
школе 

Писмени позиви ( за савет родитеља, 
индивидуалне разговоре, 
организоване активности и сл.) 
 

ТГ, по потреби Тим за сарадњу са 
родитељима 

Кутија за сугестије 
 
 

У току школске године Тим за сарадњу са 
родитељима 

  НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних састанака, 
налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
 
               Тим за сарадњу са родитељима: 

1. педагог, Снежана Косић 
2. психолог и наставник грађанског васпитања, Вања Јаничић 
3. наставник разредне наставе, Јелена Бајагић,координатор 
4. наставник разредне наставе, Ливија Маџгаљ 
5. наставник разредне наставе, Раденко Митрић 
6. наставник разредне наставе, Слободанка Миловић 
7. наставник предметне наставе, Јелена Марјанац 
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             13.Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПО ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ. 
 

Реализоване активности Сарадници Начин Време 

Формиран је школски тим  за ПО који  је  
верификован  од  стране  Настaвничког 
већа 

Психолог,педагог,дир
е 
ктор,одељ. 
старешине 7.и 
8.разреда 

Седница  
Наставничко
г  већа 

Август  

Израђен је акциони  план 
имплементације програма ПО  

Школски  тим  за  ПО План  акције Септембар  

Колектив  школе  је  упознат  са 
програмом  ПО 

Школски  тим  за  ПО Излагање,пре 
зентација 

 
Септембар  

Добијена сагласности  органа  школе и 
свих актера за учествовање у 
реализацији пројекта 

Тим 
ПО,директор,школски  
органи,одељ.веће 7. и 
8.  разреда 

Седнице  
већа 

Септембар  

Информисани родитељи  и  ученици, 
ученици  анкетирани 

Тим  за  ПО 
одељ.старешине 7.и 8. 
разреда 

Чос,родите 
љски  
састанак 

Октобар  

Израђен план  распореда  реализације 
радионица  са  ученицима 7. и 8. разреда 

Школски  тим  за  
ПО,одељенске 
старешине  7.  и 8.  
разреда 

Састанак 
тима за ПО 

Октобар  

Имплементација програма ПО 
Ученици 7. и 8. разреда прошли  кроз  
радионице  програма  ПО 

Школски  тим  за  
ПО,одељ.старешине,п
редметни  наставници 

Радионице Октобар  –
јун 

Имплементација програма ПО 
Родитељи  ученика  7.и 8. разреда  су  
укључени  у  реализацију  преграма  ПО   

Школски  тим  за  
ПО,одељ.старешине  
7. и  8. разреда 

Радионице Октобар -
март  

Реализоване активности из  области  
ПО: 
1.обезбеђен пано за  ПО 
2. неке активности ПО истакнуте су се 
на  сајту  наше школе 
3. обављени индивидуални  и групни 
разговори  са  ПП службом  са  
ученицима  којима  је  потребна  додатна  
помоћ  око  избора  занимања. 
4.извршено је тестирање ученика у циљу 
помоћи избора жељене школе 
5.  
 Реални сусрети за  ученике 8 .разреда и 
остале ученике: 
-дружење са др Маријом Возар,Цвитом 
Павловић и патронажним сестрама кроз 

Директор,школски  
тим  за  
ПО,одељ.старешине 
8.разреда,предметни  
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посете,мани 
фестације,ра 
зговори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од  марта 
-јун  
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разна предавања(ученици од 2. до 
8.разреда) 
6.реализоване промоције  средњих 
школа1.15.04.2019.г. одлазак у 
гимназију ,,Жарко Зрењанин“  из 
Врбаса,(сви ученици 8.разреда 
,организатори- педагошко-психолошка 
служба у пратњи одељењских 
старешина) 
2.8.05.2019.г. долазак из Гимназије и 
Економске школе,,Светозар Милетић“ 
из Србобрана ,(сви ученици 8.разреда 
,организатори- педагошко-психолошка 
служба) 
3.16.05.2019.г. долазак изСТШ,,Михајло 
Пупин“ из Куле,(сви ученици 8.разреда 
,организатори- педагошко-психолошка 
служба,присутне одељењске старешине) 
 
7.Одлазак ученика у пратњи 
одељењских старешина 
1.на Дванаести међународни фестивал 
науке на Београдском сајму 
30.11.2018.г.(ученици 7. и 8.разреда ) 
2. на Сајам образовања ,,Информационе 
технологје у образовању“,01.03.2019.г. 
,хол ЦФК,,Драго Јововић“ Врбас 
3. на Сајам образовања,,Путокази“ Нови 
Сад ,08.03.2019.г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализована сарадња  са ментором- 
Подршка  имплементацији  програма 

Школски  тим  за  ПО Састанак 
 

У  току  
целе  
године 

Успостављeна мрежа  школа   ПО- 
Сарадња  са  другим  школама  из  
пројекта  и  менторским  школама 

Школски  тим  за  ПО Састанак Целе  
школске  
године 

НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних састанака, 
налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
 

Тим за професионалну орјентацију: 
 

1. педагог, Снежана Косић-координатор 
2. психолог, Вања Јаничић 
3. одељењски старешина 8-1, Медојевић Данијела 
4. одељењски старешина 8-2, Радивојков Душица 
5. одељењски старешина 8-3, Сабина Тигањ 
6. одељењски старешина 8-4, Вучетић Тамара 
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ПРОШИРЕНИ САСТАВ: 
1. одељењски старешина 7-1, Јелена Обрадовић 
2. одељењски старешина 7-2, Наташа Бојић 
3. одељењски старешина 7-3, Јасмина Тадић 
4. одељењски старешина 7-4, Александар Митровић 
5. наставник грађанског васпитања,Вања Јаничић 
6. наставник информатике,Драгана Пушић 
7. наставник ликовне културе,Петар Шушулић 

 
14.Извештај  о самовредновању рада школе  
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ОШ,,СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ,, О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА 
ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/19.ГОДИНЕ 

 
         ОВЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ  У НАШОЈ ШКОЛИ ВРЕДНОВАЛА  СЕ  
КЉУЧНА ОБЛАСТ:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. САМОВРЕДНОВАЊЕ ЈЕ ИЗВРШЕНО 
ПРЕМА ПРОПИСАНИМ СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИХ УСТАНОВА (НОВИ Правилник о стандардима квалитета рада 
установе (Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. 
године). ПОДАТКЕ СМО ПРИКУПИЛИ ПОМОЋУ УПИТНИКА .АНКЕТИРАНИ  СУ 
НАСТАВНИЦИ ШКОЛЕ(УКУПНО 44), УЧЕНИЦИ (УКУПНО 111) И РОДИТЕЉИ  
ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА (УКУПНО 30). ЧЛАНОВИ ТИМА КОЈИ СУ 
УЧЕСТВОВАЛИ У ОВОГОДИШЊЕМ САМОВРЕДНОВАЊУ СУ: 
 
      1. Ружица Марковић,директор школе 
      2. Вања Јаничић , психолог и члан тима за ШРП 
      3. Снежана Косић, педагог и члан тима за ШРП 
      4.  Јасмина Тадић,проф.руског језика 
      5.  Ливија Маџгаљ,проф.разр.наставе 
      6. Чобански Маријана, представник  родитеља 
      7. Jaсмина Ристић, проф.разр.наставe представник ШО 
      8. Милица Даниловић,ученица 7-4, представник Ученичког парламента 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. 
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске 
заступнике. 
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 
са релевантним институциjама и поjединцима. 
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус 
образовања. 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика. 
4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…). 
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 



Извештај о раду ОШ „Светозар Милетић“, 
Врбас за 2018-2019 

 

104 
 

ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развоj. 
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj 
ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима. 
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 
4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група. 
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање 
програма). 
4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима 
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА 
 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ 
ИСПИТАНО 44 НАСТАВНИКА 
ОЦЕНА : 4  (3,67) 
 
 ТВРДЊА РЕЗУЛТАТИ 
1. 4.1.3. На основу анализе успеха  и владања 

предузимају се мере подршке ученицима. 
3,86 

2. 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 
укључује породицу 

3,84 

3. 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 
предузима различите активности у сарадњи 
са релевантним институциjама и 
поjединцима. 

3,89 

4. 4.2.1. У школи се организују 
програми/активности за развијање 
социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна 
комуникација...). 

3,82 

5. 4.2.2. На основу праћења укључености 
ученика у ваннаставне активности и 
интересовања 
ученика, школа утврђуjе понуду 
ваннаставних активности. 

3,55 

6. 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 
живота.  

3,77 

7. 4.2.3. У школи се промовишу права детета, 
заштита човекове околине и одрживи развој.  

3,80 
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8. 4.2.4. Кроз наставни рад  и ваннаставне 
активности подстиче се професионални 
развој ученика.  

3,81 

9. 4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика 
из осетљивих група. 
 

3,84 

10. 4.3.2. Школа предузима мере за редовно 
похађање наставе ученика из осетљивих 
група. 

3,84 

11. 4.3.3. У школи се примењују 
индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за све ученике из 
осетљивих група и ученике са изузетним 
способностима 

3,91 

12. 4.3.4. У школи се организују компензаторни 
програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група. 

3,73 

13. 4.3.6. Школа сарађује са релевантним 
институцијама и појединцима у подршци 
ученицима из осетљивих група и ученицима 
са изузетним способностима 

3,77 

 
РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА РОДИТЕЉЕ 
ИСПИТАНО 30 РОДИТЕЉАчланови Савета родитеља 
ОЦЕНА : 4 (3,64) 
 
 ТВРДЊА РЕЗУЛТАТИ 
1. 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 
 

3,80 

2. 4.1.3. На основу анализе успеха и владања 
предузимају се мере подршке 
ученицима(допунска и додатна 
настава,секције,ИОП-1,2 и 3...). 

3,30 

3. 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 
остварује комуникацију са породицом. 

3,50 

4. 4.2.2. На основу праћења укључености 
ученика у ваннаставне активности и 
интересовања 
ученика, школа утврђуjе понуду 
ваннаставних активности. 
 

3,50 

5. 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 
живота.  

3,03 

6. 4.2.3. У школи се промовишу права детета и 
заштита човекове околине и одрживи развој.  

3,13 
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РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ 
ИСПИТАНО 111 УЧЕНИКА    
ОЦЕНА : 3   (3,32) 
 
 ТВРДЊА РЕЗУЛТАТИ 
1. 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 
 

2,72 

2. 4.1.3. На основу анализе успеха и владања 
предузимају се мере подршке ученицима. 

2,55 

3. 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 
остварује комуникацију са породицом. 

2,00 

4. 4.2.2. На основу праћења укључености 
ученика у ваннаставне активности и 
интересовања 
ученика, школа утврђуjе понуду 
ваннаставних активности. 
 

2,43 

5. 4.2.1. У школи се организују 
програми/активности за развијање 
социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна 
комуникација...). 

2,65 

6. 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 
живота.  

2,06 

7. 4.2.3. У школи се промовишу права детета и 
заштита човекове околине и одрживи развој.  

2,62 

8. 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 
активности подстиче се професионални 
развоj ученика, односно кариjерно вођење и 
саветовање. 
САМО 8 

3,04 

9. 4.3.3. У школи се примењују 
индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за све ученике из 
осетљивих група и ученике са изузетним 
способностима. 

2,77 

                                                              
НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних састанака, 
налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
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 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ЗА КЉУЧНУ ОБЛАСТ:  

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  ВРЕМЕ 
3.1.4. Ученици којима је 
потребна додатна 
подршка у образовању 
остварују постигнућа у 
складу са 
индивидуалним 
циљевима 
учења/прилагођеним 
образовним 
стандардима.  

-унапредили партнерску сарадњу са 
родитељима 
-унапредили тимски приступ у 
изради ИОП-а и тимско праћење 
напредовања ученика 
- редовно одржавали састанке 
Тимова за додатну образовну 
подршку ученику 
- редовно и благовремено 
достављали ИОП-е и извештаје о 
вредновању ИОП-а 
-стручно усавршавање наставника; 
посебно укључивали нове 
наставнике у разне облике стручног 
усавршавања  
-пратил стручну литературу из 
области ИО 
-изналазили нове начине подршке у 
остваривању постигнућа 
-изналазили  разноврснијег рада са 
ученицима ван школе (слободно 
време,секције,додатна настава...) 
-унапредили селекцију ученика за 
такмичења (неоптерећивати 
ученика из више наставних 
предмета) 

 
-директор школе  
-помоћник директора 
-педагошко-
психолошка служба 
- предметни 
наставници 
који су чланови 
Тимова за ДП ученику 
- ОС/координатори 
Тимова за ДП ученику 

 
Током 
године 

3.2.3. Ученици који 
похађају допунску 
наставу показују 
напредак у учењу. 

-мотивисали ученике за похађање 
допунске наставе 
-мотивисали ученике да слободно 
износе потешкоће приликом учења 
на часу 
-редовно одржавали допунску 
наставу  
-уврчавали нове изворе сазнања 
-евидентирали ученике према 
постигнућима на месечном нивоу 

 
-директор школе  
-помоћник директора 
-педагошко-
психолошка служба 
- предметни 
наставници 
- ОС 

 
Током 
године 

3.2.4. Ученици за које је 
сачињен ИОП остварују 
напредак у складу са 
циљевима постављеним 
у плану. 

-прецизније постављали 
индивидуалне циљеве 
-Формирали базу дидактичких 
средстава и водитли евиденцију о 
њиховом коришћењу 
-обогатили рад са ученицима са 
разноврснијим дидактичким 
средствима 
-унапредили вршњачку подршку 

 
-директор школе  
-помоћник директора 
-педагошко-
психолошка служба 
-предметни 
наставници 
који су чланови 
Тимова за ДП ученику 

 
Током 
године 
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- унапредили партнерску сарадњу 
са родитељима (подела 
одговорности) 
-унапредили тимски приступ 
планирања додатне образовне 
подршке ученику 
- редовно одржавали састанке 
Тимова за додатну образовну 
подршку ученику 
- благовремено достављали ИОП-е 
и извештаје о вредновању ИОП-а 
-стручно усавршавање наставника, 
посебно укључивали нове 
наставнике у разне облике стручног 
усавршавања  
-пратили стручну литературу из 
области ИО 

- ОС/координатори 
Тимова за ДП ученику 
-  
 

 
 
15.a)ИЗВЕШТАЈ  ТИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

У току школске 2018/2019. године реализоване су  радионице у области превенције 
насиља са ученицима и родитељима од првог до осмог разреда. Дефинисане су вредности, 
правила и последице непоштовања правила понашања у школи. Родитељи су на 
родитељским састанцима обавештени о постојању Тима за заштиту, о активностима 
школе на превенцији насиља, мерама заштите, протоколу поступања школе у ситуацијама 
насиља, нивоима насиља, правима и обавезама родитеља, правилима и последицама 
непоштовања правила понашања у школи. Сви ученици су упознати са тим шта се све 
подразумева под насиљем и са тим да оно не треба и не сме да се трпи. О овој теми са 
ученицима су разговарале одељенске старешине, ПП служба и остали наставници. 
Постављено је и „Сандуче поверења“ за ученике у циљу охрабривања да не трпе насиље, 
већ да пријављују ситуације насиља без бојазни и страха. Реализован је наградни ликовно-
литерарни конкурс на тему вршњачког ненасиља, а потом је организована изложба свих 
радова у холу школе. Ученици прва три награђена рада из обе категорије радова, стекла су 
право одласка на излет у оквиру „Дана најбољих“. 

Вршњачки тим реализовао је низ  активностима на промовисању позитивних 
друштвених вредности: толеранције, прихватање различитости, сарадње, међусобног 
поштовања и помагања, безбедног понашања на Интернету и др. друштвеним мрежама. У 
оквиру рада Форум театра ученици су извели две Форум представе за ученике .   

У сарадњи са локалном заједницом реализован је низ активности. У сарадњи са 
сарадницама Црвеног крста реализоване су  радионице на тему „Трговина људима“ за 
ученике трећег разреда, а ученици од 6. до 8. разреда, њихове старешине и родитељи 
ишли су на представу под називом „Хоћу да кажем“, у оквиру општинског пројекта 
„Насиље није кул“.  У сарадњи са Канцеларијом за младе, за ученике 7. и 8. разреда 
реализоване су радионице и психолошко саветовање на тему превенције насиља. 
Реализована су предавања у оквиру Програма о основама безбедности деце у сарадњи са 
представницима МУП-а, трибина о инклузији и толеранцији за ученике 5. и 6. разреда, као 
и трибина за ученике 8. разреда под називом  “Нисте сами“, која је усмерена против 
стигматизације младих са сметњама у развоју и инвалидитетом. Одржано је предавање о 
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вршњачком насиљу за ученике Вршњачког тима у сарадњи са са сарадницама Центра за 
социјални рад.  У склопу 3. фазе пројекта под називом „Безбедне школске руте“ одржана 
је јавна трибина за наставнике и родитеље 1. и 2. разреда у циљу обезбеђивања већег 
степена безбедности деце при доласку и одласку из школе. 

Тим за заштиту ученика од насиља састао се 17 пута током године. Тим је 
анализирао и пратио реализацију активности Програма  заштите ученика од насиља, 
функционисање унутрашње и спољашње заштитне мреже; пратио је и анализираo 
ситуације вршњачког насиља другог и трећег нивоа, предлагао мере заштите за ученике, 
пратио и вредновао ефекте предузетих мера, водио евиденцију о насиљу, пратио и 
анализираo стање безбедности ученика у школи. 
 

Вања Јаничић,  
координаторка Школског тима 

 
15.б) Извештај ораду Форум театра 
 
Одржане су представе Форум театра у присуству 
 ученика школе четвртог разреда. 
Ученици четвртог један су извели проблемску ситуацију у вези са неумесном шалом када 
су покушали да убаце друга у контејнер. Све се дешавало у школском дворишту, али смо 
ми сцену извели у учионици. 
Остали присутни ученици су разматрали једну сцену сукоба дечака. 
Теме су биле вербално и физичко насиље у школи. 
Сцену су извели ученици  четвртог разреда.У интеракцији са публиком препознати су 
ликови жртава и насилника, а предложена су и могућа ненасилна решења проблема.По 
извођењу презентације реалистичног случаја школског 
насиља, ученици су узели активно учешће у постављању 
питања реализаторима у вези са мотивацијом њихових ликова и њихових осећања 
и  учествовали у замени улога током које је нађено решење за 
ситуацију. После завршетка перформанса,   ушли су у отворену дискусију 
по питању школског насиља и безбедности деце у школи. Током дискусије они су 
говорили о осећањима њиховим у колико би се они нашли у тој ситуацији и о томе на који 
начини би покушали да се отргну сему томе,према њиховом могућем,сналажљивости да 
дођу до решења.Поједини учесници ово све нису схватили толико озбиљно,па су зато и 
дошли на овакву идеју. 
 
Форум сцене су обрађивале физичко и вербално насиље. Ученици су разменили искуства, 
а утисци су веома позитивни, тако да ће се извођенје ових представа наставити. 
Закључак је да ученици са великим ентузијазмом, кроз игру, прихватају идеје Форума, 
чиме се остварује и његов основни циљ у оквиру пројекта Школе без насиља. 
 
Координатор тима Форум театра: Јована Ковачевић 
Чланови тима: Ученици од 5. до 8. разреда 
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16.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019. ГОДИНУ 
Вршњачки тим је оформљен од по три  представника сваког одељења ученика  

шестог, седмог и осмог разреда. Чланови Вршњачког тима су упознати са улогом ове 
организације и донет је Оперативни план рада Вршњачког тима у школској 2018/2019. 
години. У циљу развијања и неговања богатства различитости и културе понашања 
чланови Вршњачког тима за превенцију насиља су донели План активности које су у 
њиховој организацији, а уз помоћ координатора ВТ реализоване у току школске године: 

- У септембру 2018. године одељењске заједнице шестог, седмог и осмог разреда су 
изабрале по три  представника за чланове Вршњачког тима; 

- Ученици старијих разреда који су прошле године били чланови Вршњачког тима 
упознали су нове чланове са радом Вршњачког тима; 

-  Вршњачки тим је од прошлогодишњег Вршњачког тима преузео „Сандуче 
поверења“. Група задужена за сандуче поверења сваке прве недеље у месецу је 
отварала сандуче и заједно са психологом Вањом Јаничић одговара на питања, 
недоумице, пружала савете свима који су им се обратили. Одговори под шифром су 
били истакнути на табли Вршњачког тима. 

- У октобру 2018. године чланови Вршњачког тима и сарадница Вршњачког тима 
извршили су одабир ученика Вршњачког тима за учешће у раду Школског тима. 

- Чланови Вршњачког тима су подељени у шест група: медијска група, група за рад 
са ученицима млађих разреда, група за организовање спортских активности, група 
за маркетинг, група задужена за сандуче поверења, група за оглашавање 
активности и уређење паноа Вршњачког тима.  

- Група за уређење паноа је направила пано који је на занимљив начин представио 
универзалне вредности за које се залаже и које негује наш тим. Пано је истакнут на 
огласној табли тима. 

- Вршњачки тим је активно учествовао у Дечијој недељи. Активности су биле 
осмишљене у облику занимљивих квизова (Погоди ко је/шта је, Врући кромпирићи, 
Вешала, На слово, на слово, Тајанствени гост...), Игара без граница (Друг, балон и 
ја, Прошетај јаје, Заврши слику, Ми реч – ви песму, Семафор, Кугламо се, Убаци 
лопту у кутију…). Певало се, смејало се, демонстрирале спретност, брзина, 
домишљатост, тимски рад и фер плеј... У сарадњи са учитељицама и учитељима, 
договорени су термини дружења представника Вршњачког тима и одељења. 

- Организована су такмичења (Рубикова коцка, Таблићи).  Наставница математике и 
руководилац математичке секције Сабина Тигањ ангажовала се око организације, 
али и саме идеје такмичења у брзом склапању Рубикове коцке и игри Таблићи 
намењене свим заинтересованим ученицима  V, VI и VII разреда па је уз учешће 
координатора Вршњачког тима, остварена успешна сарадња између поменуте 
секције и чланова Вршњачког тима. Заинтересованост је била велика. Атмосфера и 
сам ток такмичења врхунски и изнад свих очекивања. 

- Група за оглашавање активности и уређење паноа Вршњачког тима уз помоћ и 
подршку сараднице ВТ је на огласну таблу ВТ истакла поруке, мисли, пароле и 
цитате о толеранцији. Они су промовисали  хумане вредности као што су: сарадња, 
медијација, међусобно помагање и подршка ученицима.  
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- Чланови Вршњачког тима из групе за рад са ученицима млађих разреда су у току 
године организовали спортске турнире са ученицима нижих разреда и представили 
им идеје за које се залаже Вршњачки тим; 

- За ученике ВТ организовано је предавање о насиљу у сарадњи са сардницом ЦСР 
- Током школске 2018/2019. године  Вршњачки тим је углавном успевао да 

организује планиране активности.  
 

Координаторке ВТ: 
наст. Мелита Вираг и 
наст. Јелена Марјана 

17.  РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ТОКУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. 

ГОДИНЕ 
 
У току ове школске године одржано је укупно  8  састанака Ученичког парламента. 

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ШКОЛСКЕ 2018/19.г.СУ: 
 

Разред/ 
одељење 

Разредни 
старешина: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ПРВОГ 

ПРЕДСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ДРУГОГ 

ПРЕДСТАВНИКА 

7-1 Јелена Обрадовић 
       Антониа Милер 
 
  

Владимир Васиљевић 
 
 

7-2 
Лубурић 
Славиша 

Ивана Чизмар 
 

Јелена Нецић 

7-3 Тадић Јасмина 

Мијат Глушац 
ПРЕДСТАВНИК 

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 
РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Невена Милинков 
 

ЗАМЕНИК 

7-4 Вираг Мелита 

Милица Даниловић 
ПРЕДСТАВНИК ТИМА 

ЗА 
САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Нађа Шишулић 
ПРЕДСТАВНИК ТИМА 

ЗА ЗАШТИТУ 
 

8-1 
Медојевић 
Данијела 

Ања Савичевић 
ПРЕДСТАВНИК 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА И 
ЗАПИСНИЧАР 

 

Стефан Миклош 
 

8-2 
Радивојков 

Душица 

Нађа Јововић 
ПРЕДСЕДНИК И 
ПРЕДСТАВНИК 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

Матеа Васиљевић 
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8-3 Сабина Тигањ 

Ива Гојков        Страхиња Вигњевић 

8-4 Вучетић Тамара 

Ивона Гоца 
 

Катарина Тешовић 
        

 
  Јавним гласањем за 2018/19 школску годину за председника Ученичког парламента 

изабрана је Нађа Јововић.За заменика председника Ученичког парламента изабрана је 
Невена Милинков. 
       Представници Ученичког парламента за Школски одбор су Ању Савичевић иНађу 
Јововић,Тима за самовредновање рада школе Катарина Шајн, Тима за заштиту од насиља 
Теодора Ускоковић и стручног актива  за развојно планирање Милицу Даниловић, који су 
изгласани од стране чланова Ученичког парламента. 
        Чланови УП информисани су  о раду Ученичког парламента за прошлу школску 
годину и израдили су свој Програм рада за школску 201782019.г. Такође су упознати и са 
Извештајем о раду школе за 2017/2018.г. ,Годишњим планом рада школе за 2018/2019.г. , 
Анексом Школског програма, као и Развојним планом школе за период 2017-2022.г. 

   Новоизабране чланове Ученичког парламента са Пословником о раду Ученичког 
парламента упознала је педагог Снежана Косић, који се након тога и једногласно усвојио.                                      
         Учествовали су у планираним хуманитарним акцијама, као и  гостовали код 
председника општине у оквиру Дана отворених врата. За гостовање код председника 
општине пријавиле су се Ања Савичевић, Ива Гојков ,Страхиња Вигњевић,мијат Глушац и 
Владимир Васиљевић који су  са библиотекарком, Драганом Милановић и педагогом 
снежаном Косић спремили презентацију наше школе. Остале пријављене ученице 
нацртале су ученички рад и поклонили председнику Општине. Ишли су у пратњи педагога 
Иване Ђаконовић. 
       У уторак,2.10.2018.г. чланови су у биоскопу,,Југославија“ присуствовали трибини о 
безбедности деце на интернету-,,Тијана-клик“(Фондација Тијана Јурић). 
        Ученици су се упознали са уџбеницима за наредну школску годину . 
         Чланове Ученичког парламента педагог школе Снежана Косић упознала је са 
кључном облашћу која  се самовредновала у нашој школи ове школске године. Област 
која  се самовредновала је ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА.У самовредновању кроз анкетне 
листиће(анонимно) испитивали су се наставници ,ученици и чланови Савета родитеља.  
           Реализована је планирана акција:,,Окитимо нашу јелку жеља“. Ученици су уживали 
у намештању и кићењу наше новогодишње јелке. Украсе су ученици сами донели. Жеље 
које су ученици исписивали на дате направљене  папириће чланови су такође окачили на 
јелку. 
           Поводом обележавања Дана заљубљених у холу наше школе била је постављена  
кутија , коју су чланови сами направили и украсили, за љубавне поруке. Одређене 
писмоноше разносили су љубавне поруке. 
          Један од састанака је био посвећен изјашњавању  чланова Ученичког парламента , да 
ли су сагласни са избором изборних предмета за наредну школску 2019/2020.г. После 
давања сагласности за избор изборних предмета од стране  Наставничког већа, Школског 
одбора и Савета родитеља и ученицима тј. члановима Ученичког парламента дати су на 
увид спискови изабраних изборних предмета. Присутни чланови једногласно су  дали 
своју сагласност. 
ИЗВЕШТАЈ ПОДНEO:  Координатор Ученичког парламента- Снежана Косић,педагог 
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18. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 У току школске 2018/2019.г. Тим за инклузивно образовање реализовао је следеће 
активности: 
- Идентификовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и даровите деце 
- Формирање базе података о деци са сметњама у развоју и инвлидитетом и даровитој 
деци   
- Фомирање тимова за додатну подршку и израду ИОП-а за ученике са сметњама у развоју 
и даровите ученике 
- Одобравање и упућивање ИОП-а и вредновања ИОП-а на усвајање Педагошком 
колегијуму 
-  Праћење напредовања ученика и вредновање реализације ИОП-а 
- Унапређивање наставничких компетенција путем промовисања примера добре праксе, 
п,редстављања и промовисања публикација и текстова из области ИО и саветодавно 
инструктивног рада са учитељима и наставницима  
 -Реализација плана транзиције деце из предшколске установе у основну школу и 
планирање подршке деци  
- Планирање подршке ученицима осмог разреда при преласку на виши ниво образовања 
- Активности на припреми и планирању подршке ученицима при преласку са разредне на 
предметну наставу, као и планирање стручне подршке наставницима који релизују 
наставу у предметној настави у инклузивним одељењима; 
- Посете предметних наставника и реализација наставе са по два школска часа у 
одељењима четвртог разреда, ради међусобног упознавања ученика и предметних 
наставника  
-Организовање заједничког састанка наставника разредне наставе са будућим одељењским 
старешинама и предметним наставницима ради преношења информација и упознавања са 
јаким странама и индивидуалним карактеристикама ученика, указивања на 
специфичности у развоју и учењу и упознавања са методама и начинима образовно-
васпитног рада са ученицима 
- Анализирање препрека потпуном укључивању ученика у све области школског живота 
при преласку из предшколске установе у основну школу и утврдђивање потреба за 
додатном образовном подршком и планирање стратегија пружања подршке ученицима 
- Укључивање ученика из осетљивихдруштвених група  у ваннаставне активности, у рад 
вршњачког тима за превенцију насиља, у припремама и реализацији прославе дана школе, 
матурске вечери, у приремама и реализацији продајних изложби, у раду креативних 
радионица  
- Укључивање родитеља ученика из осетљивих друштвених група у рад Савета родитеља 
- За ученике осмог  разреда који основну школу завршавју по индивидуалном образовном 
плану, организована је прилагођена припремна настава, индивидуални програм у области 
професионалне оријентације, прилагођени услови и начин полагања завршног испита. 
- Реализација индивидуалних  планова транзиције у сарадњи са средњим стручним 
школама и гимназијом, ради планирања подршке ученицима при преласку на виши ниво 
образовања.  
- Успостављена је сарадња са општинском Интерресорном комисијом. 
                                                    

 Kooрдинаторка стручног тима за инклузивно образовање, 
                                                                        Вања Јаничић, психолошкиња школе  
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19. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 
 

У сарадњи са сардницима ангажованим у одсеку за здравствено васпитање Дома здравља 
Врбас, Црвеном крсту Врбас и МУП-у Врбас, школа реализује низ активности у циљу 
едукације ученика у домену здравствене превенције. 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 Предавање  под називом 
„Правилна исхрана“ за ученике 2. 
разреда. 

I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

 

 Предавање под називом 
„Пушење“ за ученике 5. разреда. 

I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

 Предавање под називом 
„Алкохолизам“ за ученике 6. 
разреда. 

II  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом „Полно 
здравље“ за ученике 7. разреда. 

II  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом „Полне 
болести“ за ученике 8. разреда. 

II  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом 
„Наркоманија“ за ученике 7. 
разреда. 

I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом 
„Наркоманија“ за ученике 8. 
разреда. 

 I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Реализација радионица под 
називом „Љубав и 
заљубљивање“, „Планирање 
Породице“, „Мушки пол-женски 
пол“,“ Ризична понашања“, 
Гинеколошка ординација“, 
“ Одлука“, „Реци НЕ“ итд. 

 
 
 

Током школске године 

 
Тим ученика 8. разреда за 

рад са вршњачким 
групама 

Међушколско такмичење-квиз 
„Шта занаш о здрављу“ за 
ученике 6. и 7. разреда 

II  
полугодиште 

Сарадници  
Црвеног крста 

Предавања за ученике 5. разреда 
под називом „У зачараном кругу 
дроге и алкохола“. 

 I  
полугодиште 

Сарадници  
СУП  
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20. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПОЗНАВАЊА УЧЕНИКА СА  
ДЕКЛАРАЦИЈОМ УН О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Израда Програма Почетак школске 
године 

ППС 

Упознавање са 
Програмом(наставничко веће 
,ученички парламент...) 

Почетак школске 
године 

ППС 

Упознавање деце са Конвенциом 
о правима детета(кроз чос) 

Током године 
Током дечје 

недеље(октобар) 

ОС 
Педагог  

Психолог  
Упознавање деце са Конвенциом 
о правима детета(кроз грађанско 
васпитање) 

Током године 
Током дечје 

недеље(октобар) 

Наставници 

Упознавање деце са Конвенциом 
о правима детета(кроз 
радионице) 

Током године 
Током дечје 

недеље(октобар) 

ОС 
Педагог  

Психолог 
Упознавање деце са Конвенциом 
о правима детета(кроз садржаје 
наставних предмета) 

Током године 
Током дечје 

недеље(октобар) 

Наставници 

Упознавање деце са Конвенциом 
о правима детета(кроз 
ваннаставне активности ученика-
секције) 

Током године 
Током дечје 

недеље(октобар) 

Наставници 

Упознавање деце са Конвенциом 
о правима детета(кроз Ученички 
парламент) 

Током године 
Током дечје 

недеље(октобар) 

Наставници 
ППС 

Директор 
Израда брошура са Конвенцијом 
о правима детата 

Током године ППС 
Информатичар 

 
Припрема потребног материјала 
за рад 

Током године ППС 
Наставници 

 
Покретање ликовно-литерарног 
конкурса 

Током дечје 
недеље(октобар) 

ППС 
Наставници 

ОС 
Израда паноа са Конвенцијом о 
правима детета,дечјим  
ликовним-литерарним радовима 
на тему о дејим правима... 

Током дечје 
недеље(октобар) 

ППС 
Наставници 
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21. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УПИСНИХ АКТИВНОСТИ У 1. 
РЕЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.Г. 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Посета предшколских установа 
(дружење са будућим првацима и 
васпитачима) 
 

Педагог 
Психолог 
васпитачи 

март 

Долазак  будућих првака у школу 
(обилазак школе: учионица, салe за 
физичко васпитање, библиотеке, 
канцеларијe  П-П службе; посета једном 
часу –  дружење са садашњим првацима) 
 

педагог 
 психолог  
учитељи 

март 

Реализоване презентације наше школе за 
родитеље будућих првака 

Педагог  
психолог  
учитељи будућих првака 
учитељ продуженог 
боравка 

март 

Тестирање будућих првака (ТИП – 1) и 
сарадња са родитељима (1. анкетирање 
родитеља за изборне предмете и 
продужени боравак, 2. попуњавање 
упитника- Подаци о детету и породици, 
3. саветодавни разговор са родитељима) 
 

педагог 
 психолог  
родитељи 

април, мај, јун 

Упис будућих првака  у први разред 
 

педагог 
 психолог  
родитељи 

април, мај, јун 

Формирање одељења будућих првака 
 

педагог 
психолог  
 

јун 

Свечани пријем будућих првака 
 

Педагог 
психолог  
директор школе 
ученици и учитељи 
другог разреда 

август 

 
22.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 
УЧЕСНИЦИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 
1. 

Формирање Стручног 
актива за развој 
шк.програма 

 
Директор 

Договор на предлог 
директора, усваја 
Наст.веће 

 
Август  

 
2. 

Израда Акционог плана 
рада за шк. 2018/19. годину  

 
Тим 

 
Кроз састанаке 

 
Август  
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3. 

Припремање израде новог 
Школског програма 

 
Директор  
Тим 

 
Кроз састанке и рад 
стручних органа 

Август/ 
септембар   

 
4. 
 

Израда  новог 
Шк.програма за I и II 
циклуса 

 
Тим, Стручна 
већа,  

 
Одређивање корака и 
подела задужења 

Август/ 
септембар  

 
5. 
 

Усвајање Шк.програма за 
наредни период од 2018-
2022. године 

Школски 
одбор, 
Директор 

Седнице Шк.одбора и 
Педагошког 
колегијума 

 
Рок 30 06. 

 
6. 

Праћење  најновијих 
измена у Наставном плану 
и програму 

 
Секретар, 
Тим 

 
''Параграф лекс'' или 
сајт ЗУОВа 

 
Током 
шк.године 

 
7. 
 

Преглед  Годишњих/ 
глобалних и месечних/ 
темаских планова 
наставника 

 
директор 

 
Предаја и 
потписивање планова 

 
До 5. У 
месецу,током 
шк.године 

 
8. 
 

Сарадња са Тимом за 
самовредновање  

Тимови/ 
стручни 
активи 

Анализом  потреба у 
школи и додир-них 
тачака ових области  

Најмање 
једном 
полугодишње 

 
9. 
 

Сарадња са Стручним 
активом  ШРП 

Тимови/ 
стручни 
активи 

Анализом  потреба у 
школи и додир-них 
тачака ових области 

Најмање 
једном 
полугодишње 
 

 
10. 

Сарадња са Стручним 
Тимом за инклузију 
 

Тимови/ 
стручни 
активи 

При изради и 
евалуацији ИОПа и 
планова индивиду-
ализације 

По потреби, а 
Најмање 
једном 
полугодишње 
 

 
 
11.  

Праћење остваривања 
/реализације Шк.програма 
од стране осталих тимоова 
 

Наставничко 
веће; 
 Педагошки 
колегијум 

-Полугодишње-на 
седнцама Настав 
ничког већа 
-Кроз посете 
часовима од стране 
директора, 
помоћника и ПП 
службе 
 

 
 
Током године, 
а кроз 
обиласке 
часова  

 
12. 
 
 

Праћење реализације ШП 
кроз редовне  обиласке 
часова (директор,  ПП 
служба) 

Директор, ПП 
служба 

Евиденција о 
посећеним часовима; 
разговор са 
наставницима;  

Током године, 
а кроз 
обиласке 
часова 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
Време 

 
Садржај рада Реализатор 

IX,X Упознавање чланова стручног актива са Планом 
рада за ову школску годину 
Праћење најновијих измена у Наставном плану и 
програму 
Праћење остваривања школског програма 

Координатор 
стручног 

актива,тим 

III,IV,V Праћење најновијих измена у Наставном плану и 
програму 
Праћење остваривања школског програма 
Сарадња са школским тимовима 
Израда Анекса Школског програма 
*У НАПОМЕНИ: на сваких четири година 
израђује се нови Школски програм и усваја два 
месеца пре почетка нове школске године 

Координатор 
стручног 

актива,тим 
 

 

 
НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Стручног актива са записницима одржаних 
састанака, налазе се у посебној евиденцији код координатора  Стручног актива 
 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

Стручни актив Председник 

Први разред Маријана Симикић 

Други разред  Јулијана Динуловић 

Трећи разред  Тања Перовић -координатор 

Четврти разред  Тања Полдрухи 

Пети разред Јелена Марјанац 

Шести разред Ивана Ковачевић 

Седми разред Јелана Обрадовић 

Осми разред Душица Радивојков 

Педагог школе Снежана Косић 

Психолог школе Вања Јаничић 

 
 

23.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
.  

АКТИВНОСТИ 
 

УЧЕСНИЦИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 
1. 

Формирање Стручног актива 
за развојно планирање 

 
Директор 

 
aвгуст  

 
2. 
 

Израда  плана рада за шк. 
2018/19. годину  

 
актив 

 
aвгуст  
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3. Усвајање плана рада Школски одбор, 
Директор,Наставничко веће 

 
септембар 

4. Сарадња са Педагошким 
колегијумом 

актив септембар,тг 

5. Анализа података 
самовредновања у школској 
2017/18. и избор мера и 
садржаја који ће се уградити 
у Акциони план за школску 
2018/19. 

актив,тим за самовредновање септембар 

6. Сачињавање Школског 
развојног плана за период 
2017-2022.год. 

актив,тим за самовредновање септембар 

7. Усвајање Школског 
развојног плана за период 
2017-2022.год. 

Школски 
одбор,директор,Наставничко 
веће 

септембар 

8. Усклађивање Годишњег 
плана са Развојним планом 
школе 

актив септембар 

9. Упознавање свих актера 
школског живота са планом 
активности  

актив септембар 

10. Унапређење сарадње са 
родитељима уз 
организовање заједничких 
активности 

актив октобар 

11. Праћење спровођења 
активности и реализација 
задатака из акционог плана 

актив октобар,тг 

12. 
 

Класификациони период-
анализа рада у протеклом 
периоду и идентификовање 
проблема  

актив новембар 

13. 
 
 

Информисање родитеља и 
њихово ангажовање у 
предлозима за даљи рад 

актив децембар 

14. 
 

Класификациони период: 
анализа рада и утврђивање 
могућих смерница за даљи 

актив јануар 
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рад 

15. 
 
 

Унапређење сарадње са 
Центром за Социјални рад 
,Домом здравља-локалном 
заједницом 

актив фебруар,тг 

16. Праћење спровођења 
активности и реализација 
задатака  

актив март,април 

17. Стручно усавршавање свих 
учесника у образовно-
васпитном раду 

актив,наставници мај,тг 

18. Упознавање колектива са 
реализацијом и   
резултатима спровођења 
Акционог плана за школску 
2018/19. годину 

актив,тим за самовредновање јун 

19. Сарадња са Тимом за 
самовредновање  

Тимови/ стручни активи Најмање једном 
полугодишње 

20. Евалуација 
реализације 
предвиђених 
активности 

актив јун-август 

21. Упознавање Школског 
одбора са реализацијом и 
резултатима спровођења 
Акционог плана за школску 
2018/19. годину 

Директор август 

НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Стручног активаса записницима одржаних 
састанака, налазе се у посебној евиденцији код координатора  Стручног актива 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 
 

1.  РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ:   УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
         а)  РАЗВИЈАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА. 
        б)   УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
         в)  ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ НАСТАВЕ ПУТЕМ ТЕХНИЧКОГ ОПРЕМАЊА ШКОЛЕ 
И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА. 
         г) ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ И ПРИХВАТАЊУ 
ХУМАНИХ ДРУШТВЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
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 У оквиру првог развојног приоритета, реализовано је: 
- Израђени ИОП-и 3 и у оквиру редовне и додатне наставе, као и 

ваннаставних активности се вршила реализација; 
- ИОП 3 је израђен и реализује се у 3, 7. и 8. разреду из предмета српски 

језик и математика; 
- Наставници су се едуковали на стручним скуповима, трибинама и 

семинарима; 
- Едукована су два наставника за координатора школе за коришћење ЕС 

дневника, а затим је наставно особље и стручна служба едукована за 
употребу ЕС дневника; 

- Остварени су многобројни успеси ученика и наставника на такмичењима 
свих нивоа; 

- Освојене су многобројне награде на конкурсима: 
- О свим успесима се редовно извештава преко огласне табле, сајта школе 

и локалних медија. 
- 150 награђених ученика и наставника је било на излету за Дан најбољих. 
- Континуирана сарадња са Домом здравља, МУП-ом Врбас и другим 

установама у виду презентација, предавања и других облика сарадње. 
- У оквиру Дечје недеље спроведене су разне активности хуманог 

карактера са циљем да се помогне социјално угроженим ученицима наше 
школе; 

- Реализоване су многобројне хуманитарне акције, представе; 
- Реализоване су превентивне радионице и предвиђене активности из 

програма Школа без насиља и промовисане су хумане вредности. 
- Подршка ученицима чини реализација ИОП-а 1,2 и 3, што прати Тим за 

развој инклузивног образовања; 
-  Наставници су се едуковали на стручним скуповима, трибинама и 

семинарима (Приказ сајта www.mojikursevi.com и Дигитални уџбеници, 
Пројектна настава итд.) 

- Остварени су многобројни успеси ученика и наставника на такмичењима 
свих нивоа, запажена су учешћа ученика на окружним и републичким 
такмичењима ; 

- Освојене су многобројне награде на литерарним и ликовним 
конкурсима: 

- О свим успесима се редовно извештава преко огласне табле, сајта школе 
и локалних медија (евиденција о резултатима такмичења и конкурса се 
налази у педагошко-психолошкој служби); 

- Већа заинтересованост ученика и наставника за ваннаставне активности 
у школи; 

- Сарадња са Домом здравља, Одсеком за здравствено васпитање деце и 
омладине, др Марија Возар је одржала предавање на тему „Полне 
болести“ у VIII  разреду; 

-  Друштво инвалида Врбаса је организовало предавање на тему „Ми смо 
ту“, а предавач је бивши ученик Бранко Булајић; 

- Црвени крст је организовао предавање на тему „Трговина људима“ у III 
разреду; 

- МУП је у марту у IV разреду представио „Пројекат основе безбедности 
деце“, у четвртом кварталу овај пројекат се проширен на ученике трећег 
и шестог разреда. 
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- Удружење „Хоризонт“ је организовало позоришну представу „Насиље 
није кул“ у којој су наши ученици VI, VII И VIII разреда били и 
учесници и публика; 

- Општина у Центри за физичку културу реализује предавање „Нисам 
сам“ за ученике VIII разреда; 
 

1. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТ: МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКО И ПРОСТОРНО 
ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ 

- Купљена су три рачунара: 
- Извршена замена подова у неколико учионица. 
- Извршена је санација плафона у три учионице на спрату; 
- Купљене су и постављене три климе; 
- Родитељи активно учествују у свим акцијама и веома успешно помажу у 

реализацији активности школе; 
- Од средстава пројекта „Предузетне школе“ набављена средства за 

физичко васпитање (вијаче, чуњеви, обручи), орман и друга наставна 
средства; 

- Библиотека школе је премештена у функционалнији простор у школи. 
- У изради су пројекти за санацију и замену прозора и врата; 
- Упућен је захтев Покрајинском секретаријату о потребама за 

рачунарима, санацији плафона и пуштању у рад гасне котларнице: 
- Уведен је интернет у свим просторима школе; 
- Договор о братимљењу са школом из Русије из Владимирскаја области; 
- Успостављена сарадња са Удружењем српско-руског пријатељства – 

почела је са радом плесна секција у школи; 
- Донирана два десктоп рачунара за информатички кабинет од фирме 

„Позитив“ из Новог Сада; 
- Купљена 2 ормара за учионицу  и монитор за учионицу од средстава са 

продајне изложбе; 
- Купљен пројектор за кабинет ТИО (општина); 
- Набављена 4 држача за пројекторе; 
- Дониран апарат за пластифицирање (Љубомир Туровић); 
- Саниран је део крова и унутрашња ламперија у централном холу; 
- Урађен преднацрт за замену решетки на оба улаза школе; 
- Кухиња опремљена фритезом без уља и ситним инвентаром; 
- Зборница је окречена и опремљена новом опремом (ТВ, огласне табле); 
- Савет родитеља је изгласао ђачки динар у износу од 50 динара, почев од 

01. априла за штете за које није могуће пронаћи починиоце или за 
хуманитарне сврхе; 

- Урађен пројекат ограђивања школског дворишта – поклон родитеља. 
- Наша школа је у првих 500 од 1870 школа, тј. Први у општини и региону 

где се имплементира пројекат „Информационо-комуникациона 
инфраструктура за установе образовања – фаза 2“ , што значи да ће 
школа имати најбржу жичну и вај-фај мрежу, односно три мреже: за 
наставнике, ученике и управу школе. Радови ће бити завршени у току 
августа 2019. 

- Активно учествовање и аплицирање школе на актуелне пројекте у 
локалној заједници и шире. 

- Активно учествовање и аплицирање школе на актуелне пројекте у 
локалној заједници и шире                                                                                                             
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: 

Име и презиме занимање Представник 

Славиша Лубурић Професор предметне 
наставе 

директор 

Школе 

Јулијана Динуловић Професор разредне 
наставе-координатор 

Школе 

Татјана Копривица радник Локалне заједнице 

Вања Јаничић Психолог Школе 

Снежана Косић Педагог Школе 

Тибор Тот Професор физичког  
васпитања 

Школе 

Милосава Шуваков Наставник разр. наставе Школе 

Поповић Љиљана професор Родитеља 

Милан Глушац Ученик 7-3 Ученика 

 
 
24.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА у 
школској 2018/19. 

 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање тима за 
превенцију 

Директор, стручна 
служба 

август 

Идентификација ученика 
под ризиком осипања 

Наставници школе, 
oдељенске 
старешине,педагошко-
психолошка служба, 
тим 

Септембар,током године 

Анализа броја изостанака  Oдељенске 
старешине,педагошка 
служба, одељ.већа 

Континуирано праћење током 
године 
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Анализа оцена из владања  Одељенске 
старешине,педагошка 
служба, одељ.већа 

Континуирано праћење током 
године 

Аналаза школског 
постигнућа ученика са 
великим бројем изостанака 

Педагошка служба, 
одељ.већа Континуирано праћење током 

године 

Идентификација потреба 
појединачних ученика 

Наставници школе, 
одељенске 
старешине,педагошко-
психолошка служба, 
тим 

oктобар 

Допунска настава Предметни наставници током године 

Сарадња са родитељима 
ученика из ризичних група 

Одељенске 
старешине,тим 

Током године 

Сарадња са релевантним 
институцијама локалне 
самоуправе(центар за 
социјални рад,црвени 
крст..) 

Тим 

Током године 

НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних састанака, 
налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
 

1.            педагог Снежана Косић 
2. психолог Вања Јаничић 
3. наставник разредне наставе Перовић Тања 
4. наставник разредне наставе Биљана Пејин 
5. наставник математике Александар Митровић 
6. наставник историје Наташа Зечевић-координатор 

 
 
25. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 
РАДУ 
 

Садржаји програма 
Реализоване 
активности  

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

 
Обука запослених из 
прве помоћи 

 
Присуство 
предавњу, 

Усмено 
излагање , 
практичне 

Оспособоти одређени број 
запослених за пружање прве 
помоћи при повређивању како 
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вежбање,  вежбе ученика тако и запослених 

Обука запослених у 
школској кухињи о 
правилном и 
безбедном чишћењу 
опреме за рад у 
склду са ХАСАП 
стандардом 

 
Предавања 

Усмено 
излагање , 
практичне 
вежбе 

Оспособоти  запослене у 
школској кухињи да  правилно 
безбедно рукују  опремом за 
рад у склду са ХАСАП 
стандардом 

Процедуре  
понашања 
професора физичког 
при повређивању  
ученика на вежбама, 
такмичењима , при 
изазивању нереда на 
утакмицама које 
организује школа 

 
Састанак, 
обука, 
предавање 

Усмено 
излагање , 
израда 
ходограма, 
практичне 
вежбе 

Утврђивање процедура  
понашања професора физичког 
при повређивању  ученика на 
вежбама, такмичењима , при 
изазивању нереда на 
утакмицама које организује 
школа ради повећања 
сигурности и заштите ученика 

Управљање отпадом 
и смећем  

Предавања 
Усмено 
излагање, 
презентација  

Оспособоти  помоћно особље  
за правилнои безбедно по 
здравље одлагање отпадом и 
смећем 

Обука помоћног 
особља  о 
правилном и 
безбедном 
коришћењу 
средстава за 
хигијену 

 
Предавања 

Усмено 
излагање , 
презентација 

Оспособоти  помоћно особље  
да правилно и безбедном 
користи средстава за хигијену 

Укључивање 
родитеља ради 
елиминисања 
могућег 
злостављања од 
стране ученика 
према вршњацима и 
према запосленима 

 
Састанак са 
саветом 
родитеља, 
родитељски 
састанци 

Усмено 
излагање 

Елиминисање могућег  
злостављања од стране ученика 
према вршњацима и према 
запосленима, избећи ризичне 
ситуације, оснажити ученике и 
запослене за мирно решавање 
конфликата 
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26. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 
АКТИВНОСТИ 
 

Садржаји 
програма 

Реализоване 
активности 

ученика   

Реализоване 
активности 
наставника  

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Спортска 
недеља- 
Међуодељенска 
такмичења, 
шетња, трчање 
на градском 
стадиону, 
такмичење у 
оквиру секције... 

Активно 
учешће 
ученика у 
садржајевима, 
суђење, 
асистенција... 

 
 
Организација, 
спровођење 
активности, 
додељивање 
задатака 
ученицима, 
суђење, 
обезбеђивање 
потребних 
алата, вођење 
активности  

Неке од 
активности ће 
се обављати у 
оквиру 
редовних 
часова, неке 
за време 
секција а неке 
после часова, 
зависно од 
врсте 
активности 

-Стицање навике за 
систематским 
вежбањем 
-Развијање осећаја 
за фер плеј 
-Припремање за 
школска такмичења 

Јесењи и 
пролећни крос- 
Такмичење у 
трчању на 
различите  
дужине стаза 
зависно од 
узраста деце 

Трчање 

 
 
Вођење деце,  
распоређивање 
по узрастима 

Деца ће се 
окупити у 
школском 
дворишту и 
онда ће их 
наставници 
одвести на 
место 
реализације 
активности 

-Развијање љубави 
деце према 
базичној физичкој 
вештини-трчању 

Спортске игре и 
стони тенис - 
такмичење 

Учешће и 
представљање 
школе на 
такмичењима 
у кошарци, 
одбојци, 
рукомету, 
фудбалу и 
стоном тенису  

Вођење деце на 
такмичења, 
одређивање 
састава који ће 
да игра, 
осмишљавање 
тактике игре... 

Деца ће се 
окупити у 
школком 
дворишту и 
онда ће их 
наставници 
одвести у 
школу где ће 
бити 
организовано 
такмичење 

-Стицање навике за 
систематским 
вежбањем 
-Развијање осећаја 
за фер плеј 
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27. Извештај о реализацији Програма здравствене и социјалне заштите 
 

У сарадњи са сардницима ангажованим у одсеку за здравствено васпитање Дома 
здравља Врбас, Црвеном крсту Врбас и МУП-у Врбас, школа реализује низ активности у 
циљу едукације ученика у домену здравствене превенције. 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
 Предавање  под називом 
„Правилна исхрана“ за ученике 2. 
разреда. 

I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

 

 Предавање под називом 
„Пушење“ за ученике 5. разреда. 

I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

 Предавање под називом 
„Алкохолизам“ за ученике 6. 
разреда. 

II  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом „Полно 
здравље“ за ученике 7. разреда. 

II  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом „Полне 
болести“ за ученике 8. разреда. 

II  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом 
„Наркоманија“ за ученике 7. 
разреда. 

I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Предавање под називом 
„Наркоманија“ за ученике 8. 
разреда. 

 I  
полугодиште 

Сараднице одсека за 
здравствено васпитање 

Реализација радионица   
 

Током школске године 

 
Тим ученика 8. разреда за 

рад са вршњачким 
групама 

Међушколско такмичење-квиз 
„Шта занаш о здрављу“ за 
ученике 6. и 7. Разреда 

II  
полугодиште 

Сарадници  
Црвеног крста 

Предавања за ученике 5. разреда 
под називом „У зачараном кругу 
дроге и алкохола“. 

 I  
полугодиште 

Сарадници  
СУП  
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28. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЕ 
 

Садржаји 
програма 

Активности 
ученика у  

Активности наставника Начин и поступак  
оств. 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Израда 
годишњег 
програма 
рада 

Предлози Сарадња са тимовима 
на нивоу Школе 

Састанци са 
руководством и 
члановима тимова, 
разговори,размене 
мисљења, 
успостављање 
додирних тачака 

Постизање нивоа 
потребне 
припремљености за 
реализовање 
активности на 
годисњем нивоу 

Обликовање 
интерног 
календара 
културних 
активности 

 Сарадња са 
Организацијом  
Црвеног крста;увид у   
планиране активности 
Биоскопа у 
Врбасу;анализа 
календара такмицења 
Министарства просвете 
и календара Дечије 
недеље 

Договори, посете, 
организоване 
посете, састанци, 
изложбеПродајне 
изложбе 

Кореспонденција 
планираних 
активности Тима за 
културне и спортске 
активности са 
програмима 
Министарства 
просвете и 
одговарајуцих 
институција 

Обликовање 
интерног 
календара 
спортских 
активности 

 Увид у календар 
такмичења 
Министарства 
просвете,календар 
Дечије недеље 

Дооговори, 
анализе, састанци 

Уклапање у програм 
такмичења 
Министарства 
просвете,креативна 
сарадња са 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
другим школама 

Припрема и 
организова
ње Дана 
школе,Дана 
најболјих; 
приредбе,ку
лтурне 
смотре; 
учешће у 
културним и 
спортским 
манифестац
ијама у 
организациј
и Школе 

Креативно 
ангажовање 
ученика;сам
остални 
радови, 
пробе, 
учешћа, 
јавни 
наступи и 
такмичења 

Праћење,критичко 
посматрање,вредновањ
е;изра 
де 
сценарија,режија;орган
изациони и технички 
послови; руковођење 
секцијама 

Наступи,презентра
ције 
драмских,литерарн
их,поетских и 
хорских остварења 
Литерарне,музичке,
драмске 
вечери,игранке,акц
ије 

Организованје 
културног и 
спортског живота 
Школе.Осмишљавањ
е садржаја који ће 
допринети подизању 
нивоа квалитета 
културног и 
медијског                        
профила Школе. 
Путем спортских 
активности 
афирмисати здравље 
и пожељан 
такмичарски дух код 
ученика. 

Учешће у  
културним 

Упознавање 
позоришног 

Комплексна сарадња 
Тима са са локалним 

Присуствовање 
позоришним 

Интеграција Школе 
у културни, спортски 
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активностим
а локалне 
средине 

живота у 
нашем 
граду;израда 
самосталних 
изложби,јав
ни наступи 

Биоскопом, Градским 
музејом, општином, 
домовима културе... 

представама, 
посете музеју, 
изложбама, учешће 
у јавним 
манифестацијама 

и јавни живот града 
и непосредно 
упознавање ученика 
са значајем 
културних 
институција на пољу 
друштвене 
егзистенције.Сагледа
вање значаја 
просвете за општи 
културни и естетско-
цивилизацијски 
развој савременог 
друштва 

 
29. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
 

Садржаји 
програма 

Активности 
ученика   

Активнос
ти 

наставни
ка  

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Друштвене 
активности 

Израда 
паноа,  
посете, 
изложбе, 
учешће у 
акцијама 
локалне 
заједнице 

 

-усмерава 
-наводи 
-ствара 
ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-
анализира 
-
мотивише 
координир
а 

Дијалошка, 
текстуална, метода 
писаних радова, 
излагање, 
демонстративна,сист
ема 
тско посматрање, 
практични рад, 
илустративна, 
експериментална, 
прнцип очигледности 

Сарадња са локалном 
заједницом Развијање 
свести о здравом начину 
живота, поштовање 
разлика и уважавање 
својих и туђих потреба, 
изграђивање личних 
критичких ставова   

Техничке 
активности 

Израда 
честитки,изра
да модела, 
уређење 
простора, 
израда 
васкршњих 
украса 

Развијање креативности, 
стваралачког рада, 
уредности, 
прецизности,изграђивање 
личних критичких 
ставова   

Хуманитар
не 
активности 

Прикупљање 
помоћи, 
учешће у 
хуманитрним 
акцијама, 
помоћ 
ученицима 
који слабије 
напредују  

Развијање хуманости, 
Поштовање разлика и 
туђих потреба, развијање 
такмичарског духа 
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Спортске 
активности  

такмичење у 
спортским 
вештинама, 
учешће у 
кросу,  
Игре без 
гранца 

Развијање такмичарског 
духа, Развијање 
моторичке спретности и 
физичких способности 

Културне 
активности 

Посете музеју, 
биоскопу, 
позоришту, 
библиотеци, 
.... 

Развијање опште културе, 
Развијање и подстицање 
стваралачке активности, 
развијање маште 
оригиналности и  смисла 
за лепо,оспособљавање 
ученика за испуњење 
слободног времена 
садржајима из области 
културе, науке, технике, 
уметности,.... 

 
30. Извештај о раду помоћника директора 
 

Време 
реализације 

Реализоване активности Сарадници, реализатори 

9 

-праћење реализације распореда часова  
-израда распореда часова осталих 
активности: допунска настава, додатна 
настава, слободне активности; распоред 
одржавања писмених  и контролних задатака 
-праћење реализације распореда дежурства 
наставника, дани отворених врата, 
-праћење реализације иницијалног тестирања 
-учешће у раду стручних већа 
-сарадња са родитељима и ученицима 
-упутства и помоћ наставницима у вођењу 
школске документације 
-преглед школске документације 
-праћење реализације свих облика образовно-
васпитног рада 
-координација рада помоћно-техничког 
особља 

директор 
педагог 

психолог 
одељењске старешине 

10 

-реализација плана посете часовима 
-праћење поштовања кућног реда 
-организација замена одсутним наставницима 
-праћење успеха и владања ученика 
-помоћ у реализацији огледних и угледних 
часова 
-организација културних и јавних делатности 
-организација рада помоћно -техничког 
особља 

директор 
педагог 

психолог 
одељењске старешине 

помоћно-техничко особље 
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11  

-реализација плана посете часовима 
-рад на естетском уређењу  школе 
-праћење реализације задужења наставника 
-преглед школске документације 

директор 
педагог 

психолог 
одељењске старешине 

помоћно-техничко особље 

12 
-припрема за завршетак првог полугодишта 
-преглед школске документације и 
реализације фонда часова 

педагог 
одељењске старешине 

1 

-припрема за почетак другог полугодишта 
- корекције распореда часова редовне наставе 
и осталих облика образовно васпитног рада 
после промене броја одељења ученика у 
трећем и петом разреду 
-утврђивање распореда одржавања писмених 
и контролних задатака за друго полугодиште  

 
директор 
педагог 

предметни наставници и 
наставници разредне 

наставе 

31.Извештај о реализацији програма,,Основи безбедности деце“ 
 
          У сарадњи са сардницима МУП-а Врбас, школа је реализовала активности у циљу 
едукације ученика у домену превенције безбедности и подизања безбедносне културе 
ученика и ученица. Програм се реализовао у укупном трајању од осам месеци кроз један 
час одељењског старешине на месечном нивоу, за ученике и ученице првог,четвртог и 
шестог разреда. 
  

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 Предавање  под називом 
„Безбедност деце у саобраћају“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 

Предавање  под називом 
„Полиција у служби грађана“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 

Предавање  под називом 
 „Насиље као негативна појава“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 

Предавање  под називом 
„Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 
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Предавање  под називом 
„Безбедно коришћење интернета 

и друштвених мрежа“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 

Предавање  под називом 
„Превенција и заштита деце од 

трговине људима“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 

Предавање  под називом 
„Заштита од пожара, од 
техничко-технолошких 
опасности и природних 

непогода“ 

Током школске године Сарадници МУП 
Одељењске старешине 

 
 
32. Извештај о реализацији програма,,Покренимо нашу децу“ 
 
У школској 2018/19.години реализован је пројекат „Покренимо нашу децу“. 
У реализацији пројекта је учествовало 362 ученика од 1. до 4. разреда, уз подршку  
17 наставника разредне наставе.  
 
Ученици су свакодневно 15 минута  радили превентивне вежбе . 
Највише коришћен модел вежбања на нивоу школе и ове године је Модел 1 што је 
утврђено након анализе извештаја учитеља на крају другог полугодишта. У извештајима је 
истакнута потреба за набавком још потребних реквизита (ове године смо набавили 
вијаче,канапе,чуњеве...), као и недостатак времена због обимног градива , а понекад и 
недостатак простора представља препреку да се реализује до краја оно што је замишљано. 
 
Циљеви овог пројекта - промоција здравља и физичке активности у циљу смањења 
деформитета код деце од 1. до 4. разреда основне школе; развијање компентенција 
наставника разредне наставе да применом програма ;унапређивање дидактичко-методичке  
компентенције наставника разредне наставе за програмирање и планирање програма 
вежби код ученика од 1. до 4.разреда основне школе у потпуности су остварени. 
 
И наредне школске године наставићемо са реализацијом овог пројекта. 
                                                                                                                  
 

Школски координатор: 
Јелена Бајагић 
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33. Извештај о раду тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 
 

Време 
  

Садржај рада Реализатор 

IX Упознавање чланова  тима са Планом рада за ову 
школску годину 
Сарадња са Тимом за самовредновање и стручним 
активом за развојно планирање 

Координатор 
тима,чланови тима 
чланови стручног 
актива 

XI,XII Праћење реализације Развојног плана 
Сарадња са Педагошким колегијумом 

  
тим 

  III,IV Праћење реализације Развојног плана 
Сарадња са Школским тимовима 

тим 
  

V,VI Праћење реализације Развојног плана 
Сарадња са Тимом за самовредновање и стручним 
активом за развојно планирање  

тим 
  
  

  
  НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних 
састанака, налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
  
ЧЛАНОВИ ТИМА : 
 

1. педагог,Снежана Косић 
2. психолог, Вања Јаничић 
3. Љубинка Сремачки,проф.разредне наставе-координатор 
4. Раденко Митрић,проф.разредне наставе 
5. Сабина Тигањ,проф.предметне наставе 
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34. Извештај о раду тима за развој међупредметних компентенција и предузетништва 
 

Време 
  

Садржај рада Реализатор 

IX Упознавање чланова  тима са Планом рада за ову 
школску годину 

Координатор 
тима,чланови тима 

X Подстицање наставника да креирају и изводе 
часове који развијају међупредметне компетенције 

Тим, предметни 
наставници, педагог 

XI Промоција предузетништва Тим, ученици 
учесници пројекта 
„Предузетне школе“ 

XII Примери добре праксе развоја међупредметних 
компетенција - презентације 

Тим, предметни 
наставници 

I Пројектна настава – искуства наставника разредне 
наставе у првом разреду 

Тим, наставници 
разредне наставе 

II Подстицање наставника да креирају и изводе 
часове који развијају међупредметне компетенције 

Тим, предметни 
наставници, педагог 

III, IV Примери добре праксе развоја међупредметних 
компетенција - презентације 

Тим, предметни 
наставници 

V,VI Промоција предузетништва Тим, ученици школе 

 
НАПОМЕНА: Потпуни извештаји о раду Тима са записницима одржаних састанака, 
налазе се у посебној евиденцији код координатора  Тима 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 
 

1. Славиша Лубурић,директор школе 
2. Александра Димитров, проф.предметне наставе -координатор 
3. Драгана Милановић,проф.предметне наставе 
4. Маријана Симикић.проф.разредне наставе 
5. Ивана Ковачевић,проф.предметне наставе 
6. Јелена Обрадовић,проф.предметне наставе 
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IV ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

     Наша школа је и ове године сарађивала са локалним новинарима дописницима 
акгуелних дневних листова Блиц, Новости, Дневник као и РТВ Нови Сад , РТС Београд 
где су објављивани прилози везани за рад школе. 

      Организовано је више изложби, дечјих радова, и приредби у школи  гдс су 
родитељи и званице могле да се упознају са креативним достигнућима наших ученика. 

Овај Извештај је урађен у сарадњи са директором, стручним сарадницима, 
секрстаром школе и руководиоцима стручних ,одељенских већа и тимова. 

директор 
Славиша Лубурић 
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