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Ова анализа рада рађена је у односу на Годишњи план рада школе . 
 

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 
Настава у ОШ ,,Вук Караџић,, одвија се у две матичне зграде у Црвенки  и у подручном 
одељењу у Новој Црвенки, у две смене,изузев у подручном одељењу у Новој Црвенки где се 
настава одвија само пре подне.Ове школске године настава се одвијала само у једној 
школској згради због радова у згради на адреси Моше Пијаде бр.30. 
            У школској 2017/2018. је било  инвестционих улагања и то: 

 Од стране Покрајинског секретаријата за образовање одобрено је 200.000,00 
динара намењених за израду пројектне документације за санацију другог спрата 
школске зграде која се налази у улици Моше Пијаде  а остатак средстава у висини 
од 400.000,00 динара од Општине Кула  

 Извршена је замена гасног котла са диктир системом у котловници на адреси 
Моше Пијаде. Котао и његову замену финансирала је Општина Кула  са 
1.782.000,00 динара. 

  Започета је реализација пројекта у сарадњи са  МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ и 
Европском инвестиционом банком - ,,Модернизација школа,, у оквиру ког су 
планирана велика инвестициона улагања у санацију школске зграде у М. Пијаде – 
мењање подова, дела дрвене столарије, санитарних чворова....Рок за завршетак 
радова је био мај месец 2018.године али због непредвиђених радова још није 
реализован. 

  Од стране локалне самоуправе, Општине Кула, одобрена су средства за израду 
пројекте документације за инвестиционо одржавање електроенергетскух 
инсталација у објекту на адреси Трг Душка Трифуновића 7 у висини од 345.600,00 
динара  

 Од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину одобрена су средста 
за санацију пода у сали за физичко у висини од 1.000.000,00 а разлику од 
1.552.160,00 динара финансирала је општина Кула 

 Општина Кула извршила је санацију плафона у школско спортској сали а вредност 
радова је била 1.296.000,00 динара  
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  Од донатора ПД „ Војводина“- ПЦ Кула школа је добила три пројектора а од 
ОТП банке десет половних рачунара 

Строго и по Закону успостављена правила о начину и времену уласка у школску зграду, 
показала су се као ефикасна и тога ћемо се и даље придржавати.  
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
Стручна заступљеност наставног кадра је добра и на веома завидном нивоу. 
Оно што је традиционално проблем у нашој школи је настава немачког језика за коју смо 
у протеклој школској години имали заступљен стручни кадар у једном делу наставничке 
норме, а за 66,66% настава је нестручно заступљена. Иста је ситуација била  и са 50% 
наставника техничког образовања и 20%наставника физике. 
 У осталим наставним предметима настава је стручно заступљена. 
 
Остали запослени у школи имају квалификациону структуру према Закону и Правилнику о 
врсти стручне спреме
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 
Подаци за ученике првог разреда не налазе се у табели јер се описно оцењују, а њих 75 
распоређено је у три одељења, један првак је у комбинованом одељењу у Новој Црвенки.- 
укупно 76. 
 

 ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА УСПЕХ НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

ДР
УГ

И  
РА

ЗРЕ
Д 

2/1 26 4,60 
2/2 24 4,63 
2/3 24 4,41 

УКУПНО 4   

ТР
ЕЋ

И  
РА

ЗРЕ
Д 

3/1 25 4,56 
3/2 28 4,50 
3/3 22 4,42 

УКУПНО 4   

ЧЕ
ТВ

РТ
И 

РА
ЗРЕ

Д 

4/1 24 4,38 
4/2 24 4,02 
4/3 25 4,53 

УКУПНО 3   

ПЕ
ТИ

 
РА

ЗРЕ
Д 

5/1 25 4,08 
5/2 25 4,05 
5/3 25 3,97 

УКУПНО 4   

ШЕ
СТ

И 
 РА

ЗРЕ
Д 6/1 23 3,80 

6/2 18 3,66 



8 
 

6/3 24 4,04 
6/4 24 4,16 

УКУПНО 4   
СЕ

ДМ
И  

РА
ЗРЕ

Д 
7/1 22 3,56 
7/2 22 3,90 
7/3 21 3,85 
7/4 24 3,73 

УКУПНО 4   

ОС
МИ

  
РА

ЗРЕ
Д 

8/1 23 3,77 
8/2 21 3,82 
8/3 21 3,99 
8/4 22 3,99 

УКУПНО 4   
 Н.ЦРВ.   

1.раз. 1 описно 
2.раз. 1 4,43 
4 раз. 2 4,43 

 
Рад је био организован у две смене  са почетком у 7,30 и у 13,00.Настава се одвијала у 
једној школској згради, на адреси Душка Трифуновића бр.7, због радова који су се одвијали 
у школској згради на адреси Моше Пијаде бр.30 
Подручно одељење у Новој Црвенки увек ради само у преподневној смени – почетак 
наставе у 8,00. 
Сви наставни планови и програми су  реализовани, а ученицима омогућено добијање 
квалитетних часова као и пуна помоћ и подршка на часовима допунске и додатне 
наставе, као и припремне наставе за завршни испит. 
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Дежурства наставника су се спроводила према утврђеном распореду дежурања. 
Индивидуални пријем родитеља такође се вршио према терминима које су за то 
утврдили наставници предметне наставе као и наставници разредне наставе. 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 
Наставни програми су реализовани како је и предвиђено Планом  рада школе , Законом о 
основама система образовања, као и Законом о Основном  образовању. 
Редовно су одржавани састанци свих стручних и руководећих органа школе, а понекад и 
на нивоу Општине Кула (учитељи, стручне службе, ) у сврху бољег организовања  и 
реализације наставног плана и програма. 
И ове године је организован завршни испит  који се састојао из три дела, односно три 
теста. Првог дана ученици су полагали српски језик, другог дана математику, а трећег 
дана комбиновани тест који је садржао задатке из наставних предмета: хемија, физика, 
биологија, географија и историја. За ученике који су наставне планове савладавали по 
Индвидуалним образовним плановима наставнци су израђивали посебне тестове 
прилагођене њиховим могућностима и способностима. 
Од укупно 87 ученика колико их је било у генерацији 8.разреда, сви ученици су завршили 
осмогогдишње школовање, и сви су се појавили на завршном испиту, сви су успешно 
обавили завршни испит и у високом проценту се уписали по првој жељи у средње школе 
(четири  ученика  је радило завршни тест по ИОП-у) 
У генерацији ученика осмог разреда 2017/2018. године од  87  ученикa – недовољних није 
било, а следећи  ученици су носиоци Вукове дипломе:  
ОДЕЉЕЊЕ 8/1 - Стојичић Мила 
 
ОДЕЉЕЊЕ 8/3 - Васиљевић вања 
ОДЕЉЕЊЕ 8/4 - Маравић Анђела 
- Остојић Ива 

 
 

 
ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ – проглашен  је Вања Васиљевић 
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За најуспешније ученике на нивоу школске године, по разредима, на основу Правилника о 
награђивању најуспешнијих ученика који је установљен од стране Ученичког парламента, 
проглашени су: 
- За 5. разред – Срна Батинић 
- За 6. разред – Јелена Косовић 
- За 7. разред – Саша Бјелан 
- За 8. разред – Вања Васиљевић 
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АНАЛИЗА  ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 
Пласмани ученика на такмичењима школске 2017/2018. године 

 
Предмет/Дисциплина Име и 

презиме 
ученика 

Разред Наставник/ 
Учитељ 

Ниво 
такмичења 

Место 

 
 
 
 

ФИЗИКА 

Гаврило 
Бошњак 

6. Милица 
Јеловац 

Општинско 1.место 
Гаврило 
Бошњак 

6. Милица 
Јеловац 

Општинско 1.место 
Милица 
Дарабош 

6. Милица 
Јеловац 

Општинско 2.место 
Јелена 
Косовић 

6. Милица 
Јеловац 

Општинско 2.место 
Окружно 3.место 

Василије 
Бркић 

6. Милица 
Јеловац 

Општинско 3.место 
Саша  
Бјелан 

7. Стеван Хилко Општинско 2.место 
Андреј Лав 
Бракус 

7. Стеван Хилко Општинско 2.место 
Окружно 3.место 

Срећко 
Радуловић 

7. Стеван Хилко Општинско 3.место 
Вања 
Васиљевић 

8. Стеван Хилко Општинско 3.место 

 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 

Драган 
Ненадов 

3. Гордана 
Маравић 

Општинско 1.место 
Јана 
Батинић 

3. Снежана 
Плавшић 

Општинско 2.место 
Родољуб 
Зељковић 

4. Жана Личина Општинско 3.место 
Александра 
Бенић 

4. Жана Личина Општинско 3.место 
Николина 4. Жана Личина Општинско 3.место 
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Косовић 
Срна 
Батинић 

5. Гордана 
Пејановић 

Општинско 2.место 
Окружно 2.место 

Мила 
Стојичић 
 
 
 
 
 

8. Гордана 
Пејановић 

Општинско 3.место 

 
 
 

ИСТОРИЈА  

Срна 
Батинић 

5. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 3.место 
Срна 
Батинић 

5. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 3.место 
Јелена 
Косовић 

6. Нада 
Мјеримачка 

Општинско     
2.место 

Василије 
Бркић 

6. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 2.место  
Окружно 3.место 

Милош  
Дамјановић 

6. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 2.место 
Окружно 3.место 

Петар 
Томић 

6. Светлана 
Тргић 

Општинско 2.место 
Саша Бјелан 7. Нада 

Мјеримачка  
Општинско 2.место 

Верица 
Блажић 

7. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 3.место 
Љубица 
Баровић 

8. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 1.место 
Душан 
Вукадиновић 

8. Нада 
Мјеримачка 

Општинско 3.место 

 
 
 
 
 
 
 

Невена 
Јоцић 

5. Марица 
Цветковић 

Општинско 2.местоI 
Окружно 3.место 

Лука Фолк 5. Зорка Матић Општинско 3.место 
Срна 
Батинић 

5. Зорка Матић Општинско 3.место 
Анђела 
Корцеба 

6. Зорка Матић Општинско 3.место 
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БИОЛОГИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФИЈА  

Петар 
Томић 

6. Марица 
Цветковић 

Општинско 1.место 
Окружно 3.место 

Вук Брекић 6. Марица 
Цветковић 

Општинско 2.место 
Окружно  3.место 

Милица 
Дарабош 

6. Зорка Матић Општинско 2.место 
Мика 
Маријана 
Угрица 

7. Марица 
Цветковић 

Општинско 2.место 

   Окружно  3.место 
Бојана 
Божичић 

7. Зорка Матић Општинско 3.место 
Ива 
Остојић 

8. Зорка Матић Општинско 3.место 
Анђела 
Маравић 
 

8. Зорка Матић Општинско 3.место 

Предраг 
Ђуришић 

7 Вера 
Обреновић  

Општинско  2 
Окружно  2. 

Мика 
Маријана 
Угрица  

7. Вера 
Обреновић 

Општинско 2. 
Окружно  3. 

Данило Бера 7. Вера 
Обреновић 

Општинско 3. 
Нела Боснић 7. Вера 

Обреновић 
Општинско 3. 

Вања 
Васиљевић 

8. Вера 
Обреновић 

Општинско 1.место 
Окружно 2.место 

Љубица 
Баровић 

8. Вера 
Обреновић 

Општинско 1.место 
Окружно 1.место/ 

Марко 
Бабић 

8. Вера 
Обреновић 

Општинско 2.место 
Окружно  2.место 

Матеја 
Ружичић 

8. Вера 
Обреновић 

Општинско 1.место 
Окружно  3.место 

Анђела 
Маравић 

8. Снежана 
Поткоњак 

Општинско 2.место 
Окружно  2.место 
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ТЕХНИЧКО 

ИИНФОРМАТИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ (7. И 8. 

РАЗРЕД) 
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА (5. И 6. 
РАЗРЕД) 

 
Анђела 
Корцеба 

 
6. 

 
Јелена 

Керекеш 
Општинско( 

аутомод.) 
1.место 

Окружно  2.место 
Републичко  2.место 

Јелена 
Косовић 

6. Јелена 
Косовић 

пр.израда 
Општинско 1.место 

Марија 
Ријавец 

5. Ана Божовић Општинско 1.место 
Елена 
Витас 
 
 
 
 

5. Ана Божовић Општинско 2.место 

 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Срна 
Батинић 

5. Соња 
Сретовић 

Општинско 2.место 
Василије 
Бркић 

6. Дубравка 
Делибашић 

Општинско 3.место 
Милица 
Дарабош 

6. Дубравка 
Делибашић 

Општинско 3.место 
Јелена 
Косовић 

6. Дубравка 
Делибашић 

Општинско 1.место  
Милица 
Вукчевић 

6. Весна 
Чуковић 

Општинско 2.место 
Марија 
Корцеба 

7. Драгана 
Мандић 

Општинско  2.место 
Окружно  2.место 

Милица 
Томић 

 Дубравка 
Делибашић 

Општинско 1.место 

ХЕМИЈА Саша Бјелан 7. Татјана 
Миладиновић 

Општинско 2.место 
Окружно  2.место  

 
МАЛИ ПЈЕР 

Саша Бјелан 7. Весна Лисица Општинско 3.место 
Окружно 2.место 

Луна 
Батинић 

7. Весна Лисица Општинско 2.место 
Лидија 8. Весна Лисица Општинско  2. место 
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Tрајковски 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Мила 

Стојичић 
8. Милан 

Дроњаковић 
Општинско 2.место 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Томић 
Милица 

8. Матић 
Радмила 

Општинско 3.место 

Батинић 
Вук 

8. Матић 
Радмила 

Општинско 3.место 

 
Смотра рецитатора  Сташа Зорић  5. раз.        

ИЗВЕШТАЈ  О УЧЕШЋУ НА   ВАННАСТАВНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
                        
Поред такмичења које организије  и одобрава Министарство просвете ,науке и 
технолошког развоја , ученици наше школе учествовали су на великом броју ваннаставних 
такмичења  и остварили изванредне резултате који су допринели промоцији и угледу 
школе  
                  Током октобра  наши ученици су били део манифестације    „Месец  књиге „ 57 
–ти пут по реду  у организацији Културно – просветне заједнице општине Кула.  
У конкуренцији литерарних радова истакли су се следећи ученици наше школе: 
старији узраст  :2.место- Марија Корцеба , (7.раз)  
               Дописна математичка олимпијада  се организује  већ десети пут, као вид  
дописног појединачног такмичења у решавању специјалних математичких задатакаТ 
акмичење се састоји из више кола. Прво коло се састоји из пет задатака које ученици 
решавају и при томе се региструју. Уколико прођу прво коло добијају нових десет 
задатака.  
Ове школске године у другом колу Секулић Алекса, Срна Батинић освијили су 1.награду. 
Косовић Јелена 2. награду, Ружичић данило-похвла и Бркић Василије- похвала. 
Републичком нивоу ученица Срна Батинић освојила је 2. место. 
 
               Децембар је месец резервисан за  међународно  такмичење у програмирању  под 
називом „Сат програмирања „  а на ком учествује велики број ученика од 5. до 8. разреда 
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.Такмичење се реализује у кабинету информатике  а може се прелазити и на  све више и 
теже нивое такмичења . 
       Mатематичко  такмичење  “Мислиша” одржано је, 8. марта 2017 .године у 640 
школа широм Србије уз учешће преко 50500 ученика. Организатор такмичења је 
Математичко друштво  „Архимедес”. Циљ такмичења „Мислиша“ је популарисање  
математике, развијање интересовања за њу код што већег броја ученика, мотивисање 
ученика да математику уче са задовољством (кроз решавање лепих и занимљивих 
задатака).  
Ученица Срна Батинић освојила је 3.место, Василије Бркић-похвала и Вања Васиљевић-
похвала. 
             У Липару је 24.априла 2017. године одржана 57. општинска смотра дечјег 
фолклорног стваралаштва.Фолклорна секција ОШ „Вук Караџић“ учествовала је и ове 
године са својим кореографом Весном Бештић. Старији узраст  са умећем које су 
показали оставарили су пласман на покрајинску смотру на којој су учествовали маја 
2018. 
             На првом нивоу такмичења „ДАБАР“-математичко информатичког карактера,  
пласман на Републичко такмичење остварио је ученик у категорији 
дабарчић 5-6 разред: 
 Гаврило Бошњак 
             На ревији кратког ђачког филма“Филмић 2018.“, у конкуренцији од 58 филмова, 
ученица  7.-ог разреда Марја Корцеба освојила је специјалну награду за монтажу филма 
чији је наслов био „Херој мога града“. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ  РУКОВОДЕЋИХ, СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ   ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
У раду школе и спровођењу Програма рада школе учествовали су следећи органи: 
- Стручни активи и већа 
- Педагошки колегијум 
- Савет родитеља 
- Школски одбор 
- Директор школе 
У спровођењу програма рада школе учествовао је и Стручни актив за школско развојно 
планирање, Струшни актив за развој школског програма,   Тим за самовредновање рада 
школе, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 
професионалну орјентацију, Стручни тим за инклузивно образовање.   
Извештаји тимова , стручних актива и већа  су део анализе рада школе. 
На Одељењским већима се квартално подносио извештај о успеху ученика и одељења, као 
и на седницама Наставничког већа. По потреби је заказивано ванредно Одељењско 
веће,Наставничко веће и састанци тимова и стручних актива. Посебна одељењска већа 
заказивала су се и одржавала за родитеље ученика који раде по ИОП-у како би се 
пронашао одговарајући начин у пружању додатне подршке ученицима којима је помоћ 
потребна.  На овај начин родитељ добија јасну слику о могућностима свог детета, зна 
шта постиже и у чему и како му пружити одговарајућу помоћ, а посебно се остварује 
квалитетнија сарадња између наставника и родитеља. 
Наставничка већа су одржавана према Плану и школском календару, а по потреби су  
заказивана и ванредна. 
Реализовани су састанци Педагошког колегијума, Школског одбора и Савета родитеља. 
 
Директор школе извештај о раду поднео Савету родитеља и Школском одбору на 
полугодишту и на крају школске године. 
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ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
ЗА  ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  2017/2018. ГОДИНЕ 
 
На основу Годишњег плана рада школе и Годишњег плана рада директора сачињен је 
извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2017/18.године и поднет 
Школском одбору и Наставничком већу. Како предвиђа исти план подносим извештај за 
друго полугодиште: 

 Из области   садржаја рада који се односи на ,,руковођење васпитно образовним 
процесом у школи, као и задатака предвиђених том облашћу, урађено је следеће: - Стварање услова за унапређење наставе и учења у складу са потребама 

ученика настављено је и током другог полугодишта организовањем и 
одржавањем додатне и допунске наставе.  - Ученици су подстицани на партиципацију у свим активностима школе: 
културне манифестације, учешће у сређивању околине школе, промоција школе, 
... - У оквиру превенције безбедности ученика настављена је сарадња у  пројекту 
“Основи безбедности деце“ организованог од стране Министарства 
унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  - Настављена је сарадња са Саветом за безбедност саобраћаја Општине Кула  - Подстицање ученика на коришћење савремених технологија остварује се кроз 
редован наставни процес ( техничко и информатичко образовање, 
математика, информатика и рачунарство, хемија, итд) као и кроз разне врсте 
такмичења и учешћа на конкурсима на којима њихова креативност долази до 
изражаја -  Идентификацијом од стране наставника, а у циљу поштовања различитих 
могућности ученика  на предлог Тима за инклузивно образовање, ученици код 
којих су уочене потешкоће у раду упућени су на интерресорну комисију са 
предлогом за израду индивидуалних планова. - Настављено је праћење успеха ученика и њихових постигнућа, акција које 
спроводе и разних врста активности  које се региструју кроз књигу 
обавештења, путем школског сајта, сајта „Наше место“ 
 

 У оквиру садржаја рада,,Планирање, организовање и контрола рада установе,, 
активности су биле следеће: - Присуствовала сам Наставничким већима према планираним терминима и 

темама које су актуелне ( у другом полугодишту укупно 7.) :анализа васпитно-
образовног нивоа ученика на крају квартала/полугодишта ; израда новог 
Школског програма и подела задужења ;организовање општинских такмичења 
и њихова анализа; предавања ; припрема, реализација и анализа пробног 
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завршног испита у циљу повећања постигнућа на завршном испиту;  
организовање, реализација и анализа завршног испита ; организовање и 
реализација матурске вечери, екскурзија, школе у природи, Сајма образовања; 
усвајање предлога за уџбеничке комплете за 1. и 5. разред; усвајање Пословника 
о раду Наставничког већа, Правилника о систематизацији радних места; 
подела извештаја о раду стручних већа и актива а у циљу израде извештаја о 
раду школе; подсећање на механизме реаговања у насилним ситуацијама, 
учешћа наставника прдметне наставе у разредној , евиденција стручног 
усавршавања - Присуствовала сам састанцима Тима за самовредновање, Тима за школско 
развојно планирање и Актива за развој школског програма на којима су вршене 
анализе рада -  Присуствовала сам седницама одељењских већа које прате рад и напредовање 
ученика, редовно су одржаване и квалитетно спроведене 
 

 Садржај рада који се односи на ,,Праћење и унапређивање рада запослених,, - У оквиру праћења сталног напредовања и стручног усавршавања наставника 
обезбеђена су средства за реализацију семинара према плановима личног 
стручног усавршавања наставника и Плана стручног усавршавања на нивоу 
школе - Обезбеђивање стручног кадра кад је у питању настава немачког језика је 
најтеже јер не постоји одговарајући наставни кадар и део норме изводи лице 
које није стручно ,као и део норемњ физике и техничког и информатичког 
образовања - У  оквиру праћења рада наставника и ученика учествовала сам у  посетама 
часовима предметне наставе, како је планирано Годишњим планом рада , и 
угледно/огледним часовима 
 

 У оквиру „Сарадње са родитељима/старатељима, репрезентативним 
синдикатом и широм друштвеном средином“   - Са члановима Савета родитеља  и Школским одбором одржани су састанци 

према плану на којима су разматране теме: екскурзија и наставе у природи, 
потврда одабира уџбеничких комплета  за 1.и 5. разред, усвајање Пословника о 
раду савета родитеља који је усклађен са новим Законом о основном 
образовању, резултати пробног и завршног испита ученика 8. разреда, анализа 
учешћа ученика наше школе на такмичењима - Присуствовала сам индивидуалним састанцима са родитељима у циљу 
решавања текућих проблема о чему постоје записници . - Сарађивала сам са представницима државне управе и локалне самоуправе ради 
задовољавања матерјалних, финансијских и других потреба школе. - Присуствовала сам  састанцима Актива директора школа општине Кула на 
којима су теме биле: анализа буџета, противпожарна заштита школа, подела 
домаћинстава на такмичењима, вишкови и потребе запослених 
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- Сарађивала сам са Школском управом Западнобачког округа у вези са 
реализацијом завшног испита и уписа ученика 8. разреда у средњу 
школу,преузимањем  и решавањем питања технолошких вишкова 
 

 У оквиру,,Финансијског и административог управљања радом установе,,  - Водило се рачуна о утрошку средстава обезбеђених од стране локалне 
самоуправе са којом је сарадња и даље на завидном нивоу јер се проблеми које 
школа има решавају   - Од стране локалне самоупрве обезбеђена су средства за санацију плафона у 
фискултурној сали у висини од 1.219.800,00 као и разлика за замену пода у 
висини од 1.550.867,60 што значи да је уложено 2.770,667,60 динара  - Од донатора ПД „ Војводина“- ПЦ Кула школа је добила три пројектора а од 
ОТП банке десет половних рачунара - Поступке јавних набавки спроводим у сарадњи са секретаром школе који, 
заједно самном брине о законитости поступака и поштовању прописа. - У оквиру законодованог рада, такође у сарадњи са секретаром школи, пратим 
и примењујем измене закона и прописа у области образовања.             
                                                                                                     
 
                                                                                                Директор школе 

                                                                                                     _______________________             
     

                                                                                                         Наташа Ђерић  
 
                                                                                           Председник Школског одбора  
                                                                                           ____________________________                                                    
                                                                                                   Љиљана Дамјановић   
Извештај о раду директора школеу првом полугодишту школске 2107/2018.године заведен 
под деловодним бројем 564/01-01 дана 14.09.2018.године, објављен на огласној табли 
школе 17.09.2018.године.  
                                                                                                             Секретар школе   
                                                                                             _____________________________ 
                                                                                                          Негосава Калуђеровић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
У школској 2017/2018. години одржано је, до данас, 13 седница Наставничког већа, а 
планиране су још две седнице у августу. 
Седнице Наставничког већа су одржане према динамици одређеној Програмом рада већа 
који је саставни део Годишњег плана рада школе. 
Рад на седницама  Наставничког већа одвијао се у складу са Пословником о раду 
Наставничког већа који је усвојен на седници Наставничког већа одржаној 
19.03.2010.године.  
Број чланова Наставничког већа је 49, а просечан број присутних на седницама је 41 члан. 
Датуми одржавања, тачке дневног реда за седнице Наставничког већа и носиоци 
активности – известиоци приказани су у табели:  
 
Ред. бр. 
седнице 

Датум 
одржавања 

Дневни ред Носиоци активности 
и известиоци 

1. 13. 10.2017.год. 
петак, 1130h 

1. Измене Закона о основама 
система образовања и васпитања   

Вд директора школе, 
Наташа Ђерић 

2. Правилник о стручном 
усавршавању 

Вд директора школе, 
Наташа Ђерић 

3. Правилник о похваљивању и 
награђивању ученика 

Комисија  

4. – Усвајање Плана активности у 
вези пријаве и учешћа у 
реализацији програма „За чистије 
и зеленије школе у Војводини“                                                                      
 
-Договор о термину за посету 
Сајму књига  

Јелена Керекеш, 
наставник ТИО и 
Зорка Матић, 
наставник биологије 
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2. 03.11.2017.год. 

петак, 12h 
1.Анализа образовно-васпитних 
постигнућа ученика на крају I 
квартала шк.2017/2018.год. 

Педагог, Звездана 
Узелац 

2.Формирање Тима за 
прилагођавање школском животу 

Координатор за 
Самовредновање, 
Татјана Миладиновић – 
наставник хемије 

3.Договор о обележавању Дана 
школе – 08.11.2017.год. 

Вд директора школе, 
Наташа Ђерић; 
наставници српског 
језика и наставник 
разредне наставе 

4.Обавештења: - Правилник о 
оцењивању слободне наставне 
активности у петом разреду;  
Радионице у сарадњи са МУП-ом 
за ученике шестог разреда; 
Понедељак, 06.11.2017.год. НВ у 
проширеном саставу 

Вд директора школе, 
Наташа Ђерић 

3. 06.11.2017.год. 
понедељак, 12h 
Проширени 
састав – 
присутно 72 
члана 

1.Давање мишљења о кандидату у 
поступку за избор директора 
школе 

Наставник биологије, 
Зорка Матић 

4. 27.11.2017.год. 
понедељак, 
1130h 

1.Превенција насиља, посебни 
ризици и мере заштите, као и 
реаговања у случају када де 
насиље деси 

Вд директора школе, 
Наташа Ђерић 

2.Разно – допис о именовању Секретар школе, 
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директора школе Негосава Калуђеровић 
5. 26.12.2017.год. 

уторак, 8 h 
1.Анализа образовно-васпитних 
постигнућа ученика на крају I 
полугодишта  шк.2017/2018.год. 

Педагог, Звездана 
Узелац 

2.Васпитне и васпитно-
дисциплинске мере 

Педагог, Звездана 
Узелац 

3.Анализа спроведене анкете о 
насиљу у школи 

Педагог, Звездана 
Узелац 

4.Извештај са састанка Тима за 
самовредновање 

Координатор за 
Самовредновање, 
Татјана Миладиновић – 
наставник хемије 

5.Обавештења: - Дистрибуција 
новчаних средстава прикупљених у 
хуманитарној акцији;  
Договор о обележавању школске 
славе Св. Сава  – 27.01.2018.год. 
Друго полугодиште почиње  
 – 15.01.2018.год. 

Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

6. 24.01.2018.год. 
среда, 12h 

1. Извештај о раду директора 
школе у току    I полугодишта  
шк.2017/2018.год.  

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

2. Извештај о раду Тима за 
заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања 
 

Психолог, Љиљана 
Дамјановић 

3. Договор о обележавању школске 
славе Св. Сава  – 27.01.2018.год. 
 

Наставник верске 
наставе, наставник 
српског језика, 
наставник рзредне 
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наставе 
4. – Обавештења: - Попунити 
табеле евиденције стручног 
усавршавања; 
Обавеза одржавања угледних и 
огледних часова и часова 
предметних наставника у 
одељењима четвртог разреда;  
Домаћини општинских такмичења 
из математике и биологије  

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

7. 12.03.2018.год. 
понедељак, 12h 

1.Школски програм – подела 
задужења 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

2. Програм „За чистије и зеленије 
школе у Војводини“                                                                      

Наставник биологије, 
Зорка Матић, 
наставници разредне и 
предметне наставе 

3.– Обавештења: Представник у 
КПЗ Кула – Весна Чуковић, 
наставник српског језика; Понуде 
за куповину уџбеника; 
Утврђивање термина за 
одржавање седница на крају III 
квартала шк.2017/2018.год.   

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

8. 28.03.2018.год. 
среда, 12h 

1.Анализа образовно-васпитних 
постигнућа ученика на крају  III 
квартала шк.2017/2018.год. 

Педагог, Звездана 
Узелац 

2.Излагање на тему 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ДАРОВИТЕ 
ДЕЦЕ 

Психолог, Љиљана 
Дамјановић 

3.– Обавештења: Пролећни 
распуст од 30.03. до 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 
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09.04.2018.год.; 
Настава почиње 10.04.2018.год. – 
уторак  
Пробни завршни испит  за ученике 
осмог разреда – 13. и 
14.04.2018.год. 

9. 09.05.2018.год. 
среда, 12h 

1. Анализа пробног завршног 
испита за ученике 8. разреда 
 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић и 
предметни наставници 

2.Доношење Пословника о раду 
Наставничког већа 

Чланови Наставничког 
већа 

3.Правилник о систематизацији 
радних места 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

4.Одабир уџбеника за први и пети 
разред 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

5.– Обавештења: Термини 
реализације екскурзија и школе у 
природи; 
Обавезе наставника у вези са 
завршним испитом ученика осмог 
разреда; 
Полагање разредих испита; 
Анкете за ученике четвртог 
разреда – верска настава или 
грађанско васпитање 
 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

10. 01.06.2018.год. 
петак, 1230h 

1. Анализа образовно-васпитних 
постигнућа ученика  осмог разреда 
на крају II полугодишта  

Психолог, Љиљана 
Дамјановић 



27 
 

шк.2017/2018.год. 
2. Проглашење ученика генерације  
 

Комисија  

3.– Обавештења: Прослава Мале 
матуре – 03.06.2018.год., недеља; 
Припремна настава за полагање 
завршног испита 
 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић и 
предметни наставници 

11. 06.06.2018.год. 
среда, 12h 
 

1. Анализа резултата са 
такмичења на којима су 
учествовали ученици наше школе 
 

Психолог, Љиљана 
Дамјановић 

2. Подела задужења у вези 
завршног испита за ученике 8. 
разреда 
 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић 

3.– Обавештења: Проглашење 
најуспешнијих ученика од 5-
8.разреда у шк.2017/2018.год.; 
Организација разредних испита; 
Подела сведочанстава за ученике 
осмог разреда – 08.06.2018.год. 

Психолог, Љиљана 
Дамјановић и 
директор, Наташа 
Ђерић 
 

12. 22.06.2018.год. 
петак, 9h 
 

1. Анализа образовно-васпитних 
постигнућа ученика  на крају II 
полугодишта  шк.2017/2018.год. 

Педагог, Звездана 
Узелац 

2.Динамика уписа у средње школе 
и договор о изради извештаја о 
резултатима завршног испита 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић и 
предметни наставници 
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3.– Обавештења: Договор о раду 
за шк. 2018/2019. годину; 
 Одељењска  старешинства 
5.разреда  и  наставници разредне 
наставе у 1. разреду; 
Формирање комисије за бодовање 
технолошких вишкова; 
Задужења за следеће 
Наставничко веће – извештаји, 
подела часова, термини за обуку 
наставника петог разреда, 
календар 
 

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић и 
чланови Наставничког 
већа 

13. 28.06.2018.год. 
четвртак, 11h 
 

1.Извештаји о резултатима 
завршног испита 
 

Предметни 
наставници 

2.Извештај о посети часовима Педагог, Звездана 
Узелац 

3.– Обавештења: Термини за -  
Наставничко веће у августу, 
припремну наставу за полагање 
поправних испита, пријем првака, 
за обуку наставника петог 
разреда, особе задужене за 
преглед дневника  

 Директор  школе, 
Наташа Ђерић и 
чланови Наставничког 
већа 

14. 
 
 

16.08.2018.год. 
четвртак, 8h 
 

1.Организација и распоред одржавања 
часова припремне наставе и термини за 
полагање поправних испита у августу 
шк. 2017/2018. год. 
 

Директор школе, 
предметни наставници 

2.Договор  око израде наставних планова Директор школе, чланови 
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 и програма – измене и допуне НВ 
3.Кадровска питања  Директор школе 

 
4.Извештај о упису ученика 8. разреда у 
средње школе 
  

Наставник информатике и 
рачунарства, Оливера 
Крстоношић 

5.Договор о терминима за одржавање 
седница ОВ, тимова, стручних већа, 
Педагошког колегијума 

Директор школе, чланови 
НВ 

15. 29.08.2018.год. 
среда,930h 

1.Анализа успеха ученика након поправних 
испита у августовском испитном року 
шк.2017/2018. год. 
 

ПП служба 

2.Разматрање Извештаја о раду школе у 
шк.2017/2018. год. 
 

Директор школе , чланови 
НВ 

3.Разматрање Извештаја о раду 
директора школе у другом полугодишту 
шк.2017/2018. год. 
 

Директор школе , чланови 
НВ 

  4.Информације о актуелним питањима за 
почетак рада школе у шк.2018/2019. год.  

- пријем првака 
- почетак школске године, смене, 

сатница 
- распоред часова обавезне 

наставе 

Директор школе 

 
Датум: 08.2018. године                   
 

Извештај саставила: 
Зорка Матић, наставник  биологије и записничар на 
седницама Наставничког већа  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТИО И ИНФОРМАТИКЕ 
 
Стручно веће у школској 2017/18 години   чинили  су : 
-Оливера Крстоношић, наставник информатике и рачунарства  
-Ана Божовић, наставник техничког и информатичког образовања(и Технике и 
технологије)  
-Јелена Керекеш, наставник техничког и информатичког образовања(и Технике и 
технологије), председник Већа 
 
   Рад стручног већа одвијао се у седницама, односно састанцима,  према раније 
утврђеном  годишњем  плану за школску 2017/18.годину 
   Састанци стручног већа су одржавани средом ,после наставе  и по потреби.Током 
школске године одржано је 10 састанака, састанцима  су присуствовали сви чланови. На 
састанцима су разматране  предвиђене теме, али и текућа питања и проблематика.  
     Реализоване активности  Стручног већа  у оквиру Годишњег плана за школ 
2017/18.г.  доношење  Годишњег  плана рада стручног већ(септембар 2017.г.)  планирање  стручно, педагошко-психолошко и методичког  усавршавања и 

образовања  наставника (септембар 2017. г.)  разрађивање  критеријума  оцењивања и рад на уједначавању критеријума 
оцењивања као и развијање различитих модела и техника оцењивања(септембар 
2017.г.)   усклађивање  индивидуалних  планова  рада наставника (септембар 2017.г.)   усаглашавање тематских  садржаја  додатног, индивидуалног рада и слободних 
активности и анализа  резултата (септембар –јун )  остварење  координације  и корелације  наставе међу предметима и већима 
(физика, историја, српски језик, библиотека ,кроз угледне часове )    организација и реализација  школских такмичења (техничко и информатичко 
образовање , Дабар, Сат програмирања) ( децембар –фебруар )  учешће у  еколошким и еколошко –хуманитарним акцијама (мај –јун, сакупљање 
старе хартије, пластичних чепова -„Чепом до осмеха“ , лименки )  учешће у организацији приредбе за Дан школе ( техничка подршка активностима )  учешће у раду стручних друштава и удружења ( Друштво за обновљиве изворе 
енергије ДОИЕ  Кула )   договор о учешћу на ваннаставним такмичењима (септембар –јун )   договор о учешћу  у пројектима (септембар –јун )   информисање   чланова већа  о савременим облицима, методама и средствима 
образовно-васпитног рада и њихова примена  у раду (септембар –јун )  увид у реализацију образовно-васпитних задатака (знања, умења, навика и успеха 
ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимање  мера  
за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма; (септембар –
јун ) 
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 анализа  успех ученика  и предузимање мера  за пружање помоћи ученицима који 
заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују; (децембар )  обука за 5. разред –Техника и технологија –измене и допуне програма- школски 
програм    утврђивање  тематских садржаје  додатног, индивидуалног рада и слободних 
активности и анализа резултата тог рада;  израда предлога  уџбеника, приручника и друге литературе Наставничком већу да 
одобри њихову употребу; (иабрана издања „Логос“-а) – фебруар 2018.г.   израда  предлога поделе часова за наредну школску годиму (јун)  ажурирање   Школског програма –измена за 5.и 6. разред и нови назив премета-
Техника и технологија  (септембар -јун ) 

Закључак :       Велики број ученика виших разреда (5-8 раз)  учествовао је  на разним школским и 
ваншколским такмичењима из предмета техника и технологија, техничко и  
информатичко образовање и информатика  а постигнути су и веома  добри резултати. 
Резултати ученика и наставника као и ученички радови промовисани су : кроз Књигу 
обавештења,  у локалним медијима (Q media , www.nasemesto , TВ и радио Кула) , а 
највише на сајту  школе www.vuk-crvenka  (у чијем ажурирању наставници и ученици  и 
сами учествују). 
Рад ученика промовисан је и на ТВ Војводина у дечјој еколошкој емисији „Питам се , 
питам „ где је са нашим ученицима снимљено чак две получасовне емисије а радови са 
конкурса објављени су у дечјем часопису „Чувари равнице“ ( https://www.vuk-
crvenka.com/?p=9732 ) 
 Реализовани  пројекти и такмичења у школској 2017/18 .г.: - „Недеља програмирања (Code Week )2017 „ - „Зелени еко прес“  https://www.vuk-crvenka.com/?p=10112  - „Он –лајн  недеља на интернету  „ (https://www.vuk-crvenka.com/?p=9245 )  - „Енергија је око нас 2017 „ (https://www.vuk-crvenka.com/?p=9522 ) - „Дабар 2017 „  ( https://www.vuk-crvenka.com/?p=9821 ) - „Разгледнице из школске библиотеке „ фото –конкурс  (https://www.vuk-

crvenka.com/?p=10170 ) - „Чистије и зеленије школе Војводине 2017“ - „Филмић 2018“ https://www.vuk-crvenka.com/?p=10541  - Еко смотра  „Мали Стапар“( https://www.vuk-crvenka.com/?p=10563 ) - „Дани Сунца 2018 „  (https://www.vuk-crvenka.com/?p=10294 )  - „Шта знаш у саобраћају „ ( https://www.vuk-crvenka.com/?p=10097 )  и  - општинско, окружно и републичко такмичење из техничког и информатичког 
образовања 
(https://www.vuk-crvenka.com/?p=10312 ) 

 Ове школске године међу најуспешнијим  у горе поменутим такмичењима можемо 
издвојити ученике: Гаврило Бошњак(6.разред ) учешће на државном такмичењу 
Дабар,Анђелу Корцебу (6.разреда )- 1.место на општинском,1.место на окружном и 
2.награда на републичком такмичењу ТИО у дисциплини аутомоделарство,Марију 
Корцебу–награда за монтажу на Филмићу, Јелена и Милица Алексић,Дуња Станковић 
Јанко Калезић, Дора Панџа и Мина Симић 2.место на еко-смотри Мали Стапар, Бојана 
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Милошевић,Радмила Врзић и Наталија Предовић такође награде на еко смотри,Јелена 
Косовић,Марија Ријавец и Елена Витас-1.место на општинском такмичењу у дисциплини 
папирно моделарство.Сви ученици и наставници-ментори  су јавно похваљени. 
    Чланови већа   присуствовали су промоцијама нових уџбеника, радних свезака, 
дидактичког материјала за вежбе и интерфејс материјала за техничко и информатичко 
образовање у организацији издавачких кућа ,,Нови Логос” и ,,Клет” током децембра 
2017.год. као и промоцији „Бигза „ које су се дешавале на такмичењима. 
       Током децембра 2017.године  сва три наставника су у Сомбору  прошла обуку за нове 
наставне програме у 5.разреду.  
       Чланови већа  били су делом  организатори и   сарадници приликом спровођења 
еколошких и хуманитарних акција у школи као што су: уређење спортског терена  и 
школског дворишта ,у сарадњи са Школско –спортским друштвом , сакупљање 
пластичних чепова ( јун )“Чепом до осмеха „ ,(https://www.vuk-crvenka.com/?p=10722)и 
сличних акција које су трајале током целе школске године и трајног су карактера. 
Наставници су одржали 2 часа у нижим разредима ( на тему безбедности на Интернету 
и основе програмирања)која су предвиђена законом и били сарадници на угледним 
часовима у виду техничке подршке.  
Сви чланови актива присуствовали су  9. Стручном скупу и манифестацији -„Дани 
Сунца“ ( 8. мај 2018.) у Кули.  (https://www.vuk-crvenka.com/?p=10294 ) 
 
     Крајем школске године наставник ТИО и ТТ  Јелена Керекеш одређена је за 
координатора пројекта „Кампања за подизање свести о безбедности деце у школама у 
близини рехабилитованих путева“ који  је подржан од стране Министарства просвете а 
има за циљ унапређивње знања и вештина ученика првог циклуса основног васпитања и 
образовања о безбедности у саобраћају кроз обуку родитеља и наставника.Пројекат ће 
почети са реализацијом у септембру школске  2018/19 године.Представници МУП-а Кула 
као и представници локалне самоуправе такође су иницијатори повећања активности на 
тему безбедности деце у саобраћају и са њима се очекује интензивна сарадња током 
наредне школске године.  
   Чланови већа су, такође, део тима за Професионалну оријентацију и на часовима ТиИО  
и  информатике  реализовали су  планиране радионице са ученицима 7. и 8.разреда  
    Током школске године остварени су  предвиђени облици рада, редовна настава, 
припреме за такмичења и остале  активности из Годишњег плана. 
 
август 2018.године, Црвенка                     Председник Стручног већа, Јелена Керекеш 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
  
Чланови: Љиљана Косовић, Радмила Матић, Снежана Амиџић, Милан Дроњаковић, 
Гордана Болехрадски. 
Наставу енглеског језика изводе: Љиљана Косовић, Радмила Матић и Снезана Амиџић.                               
Наставу немачког језика изводе: Милан Дроњаковић и Гордана Болехрадски. 
Часови су реализовани у складу са наставним планом и програмом. Уредно је организована 
допунска и додатна настава. Часови допунске наставе одржавани су у складу са 
потребама ученика.  Додатна настава је интензивирана у време такмичења. Уредно су 
вођени дневници допунске и додатне  наставе. 
Школско такмичење  одржано је 23. 2. 2018.  
Општинско такмичење одржано је у Крушчићу 4.3. 2018. Из немачког језика  учествовали 
су Мила Стојичић и Анђела Поповић. Из енглеског језика учествовали су Вук Батинић, 
Милица Томић и Марко Бабић. Вук Батинић, Милица Томић и Мила  Стојичић су прошли 
на окружно такмичење које је одрзано 25. 3. 2018. 
Ученик VI2 Mладен Тепић je полагао разредни испит из немачког језика.  
Наставници  су примењивали разне технике и методе рада. Већина ученика је успешно 
савладала предвиђено градиво.  Пажња је посвећена свим ученицима који отежано прате 
наставу. На крају школске године наставници су анализирали успех ученика. Није било 
већих проблема. Приликом оцењивања водило се рачуна о индивидуалним 
карактеристикама ученика.  
У четвртом разреду одржан је један час страног језика како би се ученици упознали са 
новим предметом који ће учити од петог разреда. Наставници страног језика похађали су 
обуку за остваривање програма наставе и учења. 
Наставници су присуствовали семинарима које су организовали издавачи уџбеника и 
изабрали уџбенике по којима ће радити следеће школске године. 
У циљу побољшања квалитета рада наставници се подстичу да посећују акредитоване 
семинаре. Прузена је могућност усавршавања у самој установи и ван ње. 
 
У јуну је испланирана подела одељења: 
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Eнглески језик: 
Љиљана Косовић:  V1, V3,VI1, VI2,VI3,VII3, VII4, VIII3, VIII4 
Снежана Амиџић:  I1, II1, II2, II3, III1, III2, III3, IV1, IV2, IV3 
Следеће школске године уместо наставнице Радмиле Матић наставу енглеског језика 
изводиће други наставник у одељењима: V2, VII1, VII2, VIII1, VIII2, Нова Црвенка 2 часа,       
I2, I3 четири часа. 
Немачки језик: 
Гордана Болехрадски: V1, V2,VI1, VI2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3 
Mилан Дроњаковић:  V3, VI3, VII1, VII2, VIII4 
Стручни актив је успешно сарађивао. Наставници су размењивали искуства и договарали 
се о унапређивању васпитно образовног рада. 
 
Гордана Болехрадски 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 
Чланови стручног већа: 
 Предраг Кнежевић – наставник музичке културе 
 Весна Лисица Рупић – наставник ликовне културе 
 
Председник актива Предраг Кнежевић 
АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 

Планирано Реализовано 

Усвајање плана рада и програма актива 
за школску 2017-2018 годину. 
 
 
Подела часова по предметима, задужене 
слободне активности 
 
Планирано је одржати четири састанка 
 
 
 
 
 

Усвајање плана рада и програма актива 
за школску 2017-2018 годину. 
 
 
Подела часова по предметима, задужене 
слободне активности 
 
Сагледавање стања наставних средстава 
 
 
Годишње и тематско планирање свих 
активности 
Усвојен план и програм рада стручног 
већа музичке и ликовне културе за 
школску 2017-18. годину.  



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сагледавање стања наставних средстава 
 
 
Годишње и тематско планирање свих 
активности 
 

Недељни фонд часова по предметима је 
следећи:  
Музичка култура  
5-1, 5-2, 5-3 – 2 часа недељно 
6-1,6-2,6-3,6-4 један час недељно 
7-1,7-2,7-3,7-4 један час недељно 
8-1,8-2,8-3,8-4 један час недељно 
Ликовна култура  
5-1, 5-2, 5-3 – 2 часа недељно 
6-1,6-2,6-3,6-4 један час недељно 
7-1,7-2,7-3,7-4 један час недељно 
8-1,8-2,8-3,8-4 један час недељно 
 
Сагледано је стање постојећих 
наставних средстава и дат предлог за 
набавку нових који је дат на разматрање 
Планови су предати до 31.8.2017.  и сваки 
наставник је предао 
Глобални план 
Оперативни план 
Акциони план 
План стручног усавршавања 
Организован је семинар под називом  
„Рад са тешким родитељима“ 
9. и 10. септембра у просторијама школе 
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ОШ "Вук Караџић" 
 

 
 
ОКТОБАР – НОВЕМБАР 
Планирано Реализован 

Усвајање плана организовања дечије 
недеље под називом „Градимо мостове 
међу генерацијама за радост сваког 
детета“ 
 
Усвајање плана око организације дана 
школе 
 
Одељенска и наставничко веће 
 
Организовање посете сајму књига 
 

Мото овогодишње дечије недеље која је 
трајала од 2. 10. До 8.10.2017. године био 
је „градимо мостове међу генерацијама за 
радост сваког детета“. Координатори су 
били учитељ Гордана Шкеровић и 
наставница Весна Чуковић 
Првог дана је одржан чос где се водио 
разговор о важности међугенерацијске 
сарадње и солидарности. Други дан је био 
спортски дан. Трећи дан су настављене 
спортске активности. Четврти дан је 
био посвечен учитељима. Пети дан је био 
организован јесењи вашар. Током делије 
недеље организована је хуманитарна 
акција „Деца-деци“ и „Чепом до осмеха“ 
Овогодишња приредба организована 
поводом дана школе имала је мото 
„Лепота ће победити зло“ координатори 
приредбе су били Дубравка Делибашић и 
Драгана Мандић. Уленици су показали 
своје способности и спретност кроз игру, 
песму и рецитовање, глуму, ликовне 
радове и песничке способности. Ученици 
ликовне секције су учествовали у изради 
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сцене за представу. 
 
27.10.2017. организована посета сајму 
књига 

 
ЈАНУАР – ФЕБРУАР 
Планирано Реализовано 

Родитељски састанак 
 
Договор око организовања школске славе 
Свети Сава 
 
Договор око организовања ликовног 
конкурса поводом школске славе Свети 
Сава 
 

У месецу јануару је одржан  родитељски 
састанак 
 
Свечана приредба у Дому културе 
одржана је у 11 часова за ниже разреде и 
у 13 часова за више разреде. 
Координатори су били учитељ Жана 
Личина и наставник српског језика Соња 
Сретовић. Приредба је посвечена лику и 
делу Светог Саве која је приказана кроз 
песму анегдоте приче из живота нашег 
светитеља.  
Ученици ликовне секције су учествовали у 
изради сцене за представу 
 
У оквиру ликовног конкурса књигама су 
награђени ученици Тара Петковић, 
Николина Косовић, Катарина Лакић 
нижи разреди, а у вишим разредима то 
су: 
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Лидија Трајковски, Дијана Вукчевић и 
Сташа Зорић. Специјалну награду за 
учешће ликовном конкурсу добио је 
Стефан Баџа. 
 
У фебруару је реализовано школско 
такмичење Мали Пјер 
 

 
АПРИЛ – МАЈ 
Планирано Реализовано 

Избор уценика за 5. Разред музицке И 
ликовне културе 
 
Договор око организације слатки дани 
 
Сколска излозба – карикатура 
 
Одељенско веће и наставничко 8. разред 
 

За музичку културу изабран је издавац 
Клет музичка култура 5. разред, аутори 
Габријела Грујиц, Маја Соколовиц, Саса 
Кесиц 
 
За ликовну културу за 5. разред основног 
образовања изабран је издавач Клет , 
ликовна култура за 5. разред основног 
образовања, аутор Сања Филиповић 
 
Наши уценици  су активно учествовали у 
манифестацији слатки дани која је 
одрзана 11. и 12.5.2018. године у Црвенки. 
Уценици су извели колаж досетки на 
тему зашто сам слађи од слаткисша. Хор 
је отпевао песме Дванаест година и 
Пукни зоро. Своје умеће су приказали 
чланови фолклорно ритмицке секције 
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основне сшколе. 
 
Уценици су учествовали на ликовној 
колонији (Лидија Трајковски, Саса Бјелан, 
Луна Батиниц, и Јелена Мисковиц) 
 
Уценици су кроз разне приказе ликова 
показали своје умеће и способност у 
ликовном изражавању. 
 
У априлу је организовано окрузно 
такмицење карикатуре Мали Пјер у ОШ 
"Ива Лола Рибар" у Сомбору и наша 
уценица Саша Бјелан је освојила 2. место 
и учешће на републицко такмицење 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  НАСТАВНИКА  БИОЛОГИЈЕ,  ХЕМИЈЕ  И  ФИЗИКЕ 

 
Чланови стручног већа : 
            Матић Зорка                      наставница биологије 

Цветковић Марица            наставница биологије 
Татјана Миладиновић       наставница хемије 
Хилко Стеван                    наставник физике 
Милица Јеловац                наставник физике 

Председник актива: Хилко Стеван 
 
Планирано: 
Август-септембар 
1.Усвајање Плана и 
програма рада актива 
за школску 2017./2018. 
годину 
 
 
 
 
 
2.Подела часова по 
предметима,задужења, 
слободне активности 
 
 

                   Реализовано: 
 
           1.Усвојен је план и програм рада актива за 2017/2018.                   
годину.Предвиђено је пет састанака у току школске године: 
 
1) септембар 
2) новембар 
3) фебруар 
4) април 
5) јун 
 
2.Предлог поделе часова по предметима/одељењима који је 
актив донео на крају претходне школске 2016./2017.,измењен је  
и подела је следећа: 
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3.Сагледавање стања 
наставних средстава 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИОЛОГИЈА 
Зорка Матић                       52,3 6 1,2,3,473,4     83,4( 20 часова) 
 
Марица Цветковић              5171,2       81,2(12 часова) 
 
ХЕМИЈА 
Татјана Миладиновић                            71,2,3,4   81,2,3,4                     (16 
часова) 
 
ФИЗИКА 
Стеван Хилко                               63,4       71,2,3,4   81,23,4         (20 
часова) 
 
Милица Јеловац                           61,2                                            (4 часа) 
 
Уместо наставника физике Слободана Божића часове физике  
у 6-1 и 6-2 одељењу одржаваће наставница Милица Јеловац. 
 
3.наставници су сагледали стање наставних средстава у току 
првог квартала и дали списак најнужнијих средстава достави 
директору ради могуће набавке. 
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4.Годишње и тематско 
планирање активности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Планови рада наставника   урађени и предати до 
10.08.2017.године .Сваки наставник  предао за школску 
2017/2018. годину : 
 
-глобални план рада 
-оперативни план  рада 
-план рада допунске и додатне наставе 
-план рада слободних активности 
-акциони план рада наставника  
-план личног усавршавања  
 
-Месечне планове рада (са оценом реализације за претходни 
месец) предавати до 5. у наредном месецу  
 
-ИОПе за ученике са посебним потребама  предати на нивоу 
полугодишта,а на крају полугодишта предати извештаје о 
остварености ИОП-а. 
 
Договорено је да ће се ваннаставне активност : 
 
-допунска настава 
-додатна настава 
-слободне активности 
 
одржавати суботом или у супротној смени и евидентираће се 
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5.Разно 
 
 
 
 
 
 
 
 

у  посебне дневнике за остале облике васпитно- образовног 
рада. 
 
-Слободне активности се реализују кроз секције: 
 
Биологија:“Млади биолози“,“Еколошка секција“ 
Хемија:“Хемичар-истраживач“ 
Физика:“Млади физичар“ 
 
- Сачињен  план писмених и контролних вежби по датумима за 
целу школску годину( полугодиште) до половине септембра. 
- одређени термини одржавања допунске ,додатне наставе и 
слободних  активности и термине за пријем родитеља. 
- Наставници су обавезни да  планирају угледне часове. 
 
5.Разно 
-Припремна настава за полагање поправног испита је одржана 
у периоду од 17.08. до 23.08.2015.Полагање поправних испита 
је одржано 24.и 25.08.2017. 
 
-Семинари:наставници су утврдили учешће на семинарима за 
стручно усавршавање за школску 2017./2018. што је и 
приказано у плановима личног сстручног усавршавања сваког 
наставника појединачно. 
-Наставницу су информисни о семинару који ће организовати 
школа 9.и 10. септембра „Рад са тешким 
подитељима“(Катарина Станић и Катарина Крстић). 
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Новембар 
1.Евиденција ученика за 
допунску, додатну 
наставу и слободне 
активности 
 
 
 
2.Анализа наставних и 
ваннаставних 
активности на крају 
Iквартала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.У току I квартала предметни наставници су евидентирали 
ученике са којима је непоходан допунски рад. 
Ученици су упознати са слободним активностима из природне 
групе предмета(секцијама) и планом рада на додатној 
настави.Распоред допунске,додатне и слободних активности 
је истакнут . 
 
 
 
2.Часови редовне наставе реализовани су по плану.Други 
облици наставних активности одвијају се такође по плану. 
-Евиденција допунске,додатне наставе и слободних  
активности се води у посебним дневницима. 
 
-Након Iквартала ученицима који нису постигли 
задовољавајући успех изречене су опомене и то : 
 
Iквартал Биолигија Физика Хемија 
5.разред / / / 
6.разред 2 4 / 
7.разред 3 10 / 
8.разред 1 6 5 
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3.Разно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануар 
 
1.Анализа рада у првом 
полугодишту 
 
 
 

- 9.и 10.септембра одржан је у школи семинар „Рад са тешким 
родитељима“Катарине Станић и Катарине Крстић,на коме 
су присуствовали већина учитеља,разредних старешина и 
нешто предметних наставника. 
 
- У октобру месецу одржана редовна школска  манифестација 
Дечија недеља 
 
- У среду 8.новембра обележен је Дан Школе. 
 
- У октобру школа је организовала  посету Сајму књига  у 
Београду на који су ишли заинтересовани наставници. 
 
 
 
 
1.Часови редовне наставе се одржавају редовнo  према 
плановима 
-Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта и 
изречене су опомене ученицима који нису постигли основни 
ниво знања и то: 
 
 
II квартал Биолигија Физика Хемија 
5.разред 1 / / 
6.разред 1 / / 
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2.Анализа рада додатне 
наставе и слободних 
активности 
 
3.Распореди такмичења 
 
 
 
 
 
 

7.разред 2 6 / 
8.разред 2 4 2 

 
 
-Број изречених опомена је незнатно смањен у односу на крај 
првог квартала тако да је потребно наставити са редовном 
допунском наставом са ученицима који имају потешкоћа у 
савлађивању градива.Допунска настава је организована у првој 
недељи зимског распуста за ученике са слабим оценама. 
 
2.Додатна настава и слободне активности се редовно изводе. 
Са ученицима који желе да учествују на такмичењима се раде 
припреме за такмичења. 
 
3.Календар такмичења је објављен тако да су општинска 
такмичења: 
 
Физика   у  Сивцу   
Биологија  у Сивцу    
Хемија  у Липару  
 
Потребно је одрадити школска такмичења да би се извршила 
селекција ученика за општинска такмичења. 
 
 
4.Уџбеници који су одабрани прошле године за физику и хемију 
задаовољавају , тако да остају исти и за наредну школску 
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4.Избор уџбеника за 
наредну школску годину 
 
 
 
 
5.Разно 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
1.Резултати школских и 
општинских такмичења 
 
 
 
 
 

годину. 
Биологија за 5.разред радиће се по новом плану тако ће бити 
издати и нови уџбеници а 6.,7. и 8.разред остаје по старом 
наставном плану и програму тако да и уџбеници остају исти. 
 
 
5.  – У децембру је одржан родитељски састанак, заједнички, 
по активима 6.,7. И 8.одељења на тему „Превенција насиља“. 
 
-Одређени су датуми за -пробни испит осмих разреда 13.и 14. 
април  
                                          -завршни испит 18.,19.,20. Јун 
-Договорено је ообележавање школске славе Светог Саве. 
 
 
 
Пласмане на општинско такмичење остварили су  
 
Физика- на школском такмичењу из физике пласмане на 
општинско такмичење остварило је 6 ученика 6.разреда, 3 
ученика 7. Разреда и 3 ученика 8.разреда 
 
Биологија-- на школском такмичењу из биологије  пласмане на 
општинско такмичење остварило је 4 ученика 5.разреда, 4 
ученика 6. Разреда и 4ученика 7.разреда и 5 ученика 8.разреда 
 
Хемија –на школском такмичењу из хемије пласмане на 
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општинско такмичење остварило је 4ученика 7.разреда и 
3ученика 8.разреда  
 
Општинска такмичења: 
 
Хемија одржано у Липару 3.03.2018. 
 
Саша Бјелан 71                            2. место 
 
Физика-општинско такмичење је одржано у Сивцу   
17.02.2018.  
 
Гаврило Бошњак  61                     1.место 
Милица Дарабош  61                                 2.место 
Јелена Косовић      61                      2.место 
Василије Бркић      61                      3.место 
 
Лав Андреј Бракус 72                                2.место 
Саша Бјелан            71                     2.место 
Срећко Радуловић  72                     3.место 
 
Вања Васиљевић 83                                      3.место 
 
Наставници :Милица Јеловац и Стеван Хилко 
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2. Анализа успеха 

 
Невена Јоцић        51        2.место 
Лука Фолк             52        3.место 
Срна Батинић       52        3.место 
Дуња станковић   52        3.место 
 
Петар Томић       63           1.место 
Вук Брекић          63        2.место 
Милица Даарабош 61     2.место 
Анђела Корцеба     64     3.место 
 
Мика Маријана Угрица  72  2.место 
Бојана Божичић               73  3.место 
Милијана Калуђеровић   73  3.место 
 
Анђела Маравић 84            3.место 
Ива остојић         84                   3.место 
 
Наставници: Зорка Матић и Марица Цветковић 
 
2. На крају трећег квартала изречене су опомене ученицима 
који нису савладали основни ниво знања и то : 
III   квартал Биолигија Физика Хемија 
5.разред /   
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ученика из биологије, 
хемије и физике на крају 
тре 
ћег квартала 
 
 
 
 
 
 
 
3.разно 
 
 
 
 
 
 
Јун 
 
 
1.Анализ успеха ученика 
на крају другог 
полугодишта 
 

6.разред / /  
7.разред 2 3 3 
8.разред 3 / 2 

 
-Допунска настава са ученицима који имају потешкоћа у 
савладавању градива се наставља.  
 
 
3. Разно 
-Наставници треба да доставе планове и програм рада по 
предметима  за ШКОЛСКИ ПРОГРАМ рада. 
 
-Ученици осмог разреда имају пробни тест за малу матуру у 
17.и 18.априла. 
 
 
 
1. На крају другог полугодишта из биологије и хемије нема 
ученика са недовољним успехом,док из физике  има 1 ученик  7. 
разреда ( 1 ученика иде на поправни испит у августу) 
 
 
2.Реализовани су планови за редовну наставу и остале видове 
наставе( допунска, додатна и слободне активности). 
 
Одржана је припремна настава за завршни испит за ученике 
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2. Реализација 
наставних планова и 
програма 
 
 
3.Анализа  ваннаставних 
активности.Резултати 
окружних такмичења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.предлог  расподеле  
часова за 
наредну2018/2019. 

осмог разреда. 
 
3.Ученици су учествовали на окружним и међуокружним 
такмичењима и постигли следеће резултате: 
 
Биологија 21.04.2018 у Сомбору : 
 
Невена Јоцић   51       3.место 
Петар Томић 63           3.место 
Вук Брекић    63               3. Место 
Мика Маијана Угрица   72  3.место 
Наставници :Зорка Матић и Марица Цветковић 
Хемија 22.04.2018. 
Саша Бјелан  71            2.место 
Наставник: Татјана Миладиновић 
 
Физика 
Јелена Косовић  61            3место 
Лав Андреј Бракус 72       3.место 
Наставници: Милица Јеловац и  Стеван Хилко 
 
 
4.Сачињен је Предлог расподеле часова по одељењима за 
школску 2018/19.годину: 
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                                                                                                                                    Стеван Хилко 

школску годину 
 
 
 
 
 

Биологија 
Марица Цветковић :            51            61                 81,2( и Чувари 
природе у 5.и 6.) 
 

Зорка Матић      :                  52,3    62,3     71,2,3,4        83,4 

 
Физика 
Стеван Хилко :                              6 1,2,3       7 2,3,4            8 1,2,3,4 
Милица Јеловац  :                         7 1        
 
Хемија 
Татјана Миладиновић :       7 1,2,3,4   8 1,2,3,4 
 
 



54 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

 
Чланови актива историја-географија у 2017/2018.години били су: Нада 
Мјеримачка(историја),Светлана Тргић(историја),Вера Обреновић(географија) и Снежана 
Поткоњак(географија). 
Одржано је седам састанака актива,последње недеље у месецу. 
Председник актива за ову школску годину била је Снежана Поткоњак,изабрана на првом 
састанку.На првом састанку је усвојен План и програм,извршено је годишње и тематско 
планирање.Договорен је распоред  додатне наставе,допунске наставе и слободних 
активности.Направљен је распоред  писмених провера и дат предлог за одржавање 
огледних и угладних часова.Договорена је анализа постојећег школског програма као и 
могуће допуне анексом за предмете историја и географија.Постојећа наставна средства 
су прегледана.Извршен је одабир стручних семинар.Урађени су планови за ученике по 
ИОП-у.Подела часова је извршена сразмерно проценту норме наставника. 
На другом састанку именовани су ученици за додатну наставу и слободне 
активности.Анализиране су активне методе којима је могуће унапредити 
наставу.Извршена је анализа постигнућа ученика на завршном испиту-комбиновани тест 
за 2017.годину: одељење 8-1 оствареност стандарда је 67,1% , 8-2=56,15%  ,8-3=61,5% и 
8-4=58,9% је имало оствареност стандарда. 
Трећи састанак је протекао у анализи наставних и ваннаставних активности.Називи 
семинара за које смо се определили предочени су директорки.Планирана је  сарадња са 
осталим колегама у општини и округу на промоцијама уџбеника које предстоје.Планирано 
је и одржавање часова у одељењима четвртих разреда. 
На наредним састанцима анализиран је рад у току првог полугодишта,на крају трећег 
квартала и на крају школске године.Закључили смо да на ваннаставне активности 
углавном долазе ученици који су ишли на такмичења или имају намеру да иду.Договорено је 
да се школска такмичења одрже у току фебруара.Изложен је извештај са састанка 
тима за самовредновање и чланови актива су упознати са акционим планом за ову годину. 
Школска такмичења су извршена,анализирана.Извршене су припреме за окружна и 
републичка такмичења.Обављен је избор уџбеника за 5.разред другог циклуса образовања-
из историје ће се користити Логосови уџбеници а из географије Клетови уџбеници. 
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Након обављеног пробног завршног испита урађене су детаљне анализа по предметима 
како би се недостаци уклонили до завршног испита на крају школске године. 
И ове године су наши ученици остварили завидне резултате на такмичењима свих нивоа. 
Екскурзије ученика су реализоване и извршена је анализа утисака,сугестија и предлога. 
Анализа завршног испита је урађена и детаљно изанализирана за историју и географију.У 
односу на пробни тест резултати су много бољи,просек бодова из историје је био 2,12-
2,35 бода.Из географије је просек генерације остварености стандарда 73%,тј. 2,92 
бода,док је пробни тест био 1,68 бодова.Такође просечна оцена одељења из географије, 
одговара оствареном броју бодова. 
Извршена је и подела часова за наредну школску годину,сразмерно норми наставника. 
И у  наредном периоду чланови актива ће се трудити да својим радом утичу на 
побољшање квалитета  наставе историје и географије. 
 
Август,2018.година                                                   Извештај поднела:Снежана Поткоњак 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 
Септембар: 

- Израда планова 
- Усклађивање плана и програма са школским календаром 
- Подела ваннаставних активности   драмска секција Соња Сретовић и Весна Чуковић   лингвистичка секција Драгана Мандић и Дубравка Делибашић                                                         
- Договор о раду секција 
- Договор и подела активности везаних за припремање Дечије недеље  Координатор активности Весна Чуковић 
- Договор и подела активности везаних за обележавање Дана школе  Координатор активности ДраганаМандић и Соња Сретовић 
- Договор и подела активности везаних за обележавање школске славе Свети Сава  Координатор активности Дубравка Делибашић 
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Октобар:  
- Рад на организовању Дечије недеље 
- Реализација Дечије недеље подразумевала је низ активности ученика нижих и 

виших разреда и њихових предметних наставника. Ове године темесу обухватале 
значај учитеља и професора током школовања и васпитне улоге школе. 

- Радионица професионалне оријентације на нивоу актива 
- Рад на организовању прослављања Дана школе 
- Посета Сајму књига 
- Учешће на литерарном конкурсу „Месец књиге“ 

      -     Одељењска већа, наставничко веће 
 
Новембар: 

- Рад на припремању програма поводом прослављања Дана школе 
- Прослављање Дана школе 

 
Децембар: 

- Договор и подела активности везаних за прослављање школске славе-Светог Саве 
      -    Додатна настава- припремање ученика за такмичење из српског језика 
      -    Закључивање оцена 
      -    Одељењска већа, наставничко веће 
 
Јануар: 

- Рад на припремању програма поводом прослављања школске славе-Светог Саве 
- Свети Сава-школска слава 
- Договор и подела активности везаних за организовање школског такмичења из 

српског језика 
      -     Додатна настава- припремање ученика за такмичење 
Фебруар: 

- Организовање школског такмичења из српског језика 
Ученици који су освојили пласман за даље такмичење су: 
5. разред Срна Батинић, Марија Ријавец, Тијана Трајковски, Елена Витас 
6. разред Милица Вукчевић, Дијана Вукчевић, Петар Томић, Милица Дарабош, 
Василије Бркић 
7. разред Марија Корцеба 
8. разред Милица Томић, Ива Остојић, Анђела Маравић 
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Организовање школског такмичења у рецитовању  
Ученици који су освојили пласман за даље такмичење су: 
5. разред Срна Батинић, Сташа Зорић 
6. разред Милица Матовић 
7. разред Марија Корцеба, Милијана Калуђеровић 
8, разред Анђела Шевић 

      -     Припремање ученика за општинско такмичење 
      -     Припремање ученика за Смотру рецитатора 
 
Март:  

- Смотра рецитатора 
На Општинску смотру рецитатора пласирала се ученица шестог разреда Сташа 
Зорић 
На  Општинском  такмичењу из српског језика постигнути су следећи резултати: 
5. разред  - 2. место Срна Батинић 
6. разред - 1. место Јелена Косовић 
                  2. место Милица Вукчевић 
                  3. место Милица Дарабош и Василије Бркић 
7.разред – 2. место Марија Корцеба 
8. разреда -1.место Милица Томић 

- Зонска смотра рецитатота 
На  Зонску смотру рецитатора пласирала се Сташа Зорић 

      -     Додатна настава-припремање ученика за окружно такмичење 
      -     Одљењска већа, наставничко веће 
Април:  
      -    Окружно такмичење 
      -    Покрајинска смотра рецитатора 
На Окружнм  такмичење из српског језика ученица Марија Корцеба освојила је 2. место 
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Мај:  

- Анализа оствареног успеха на окружном такмичењу 
- Пробни завршни испит из српског језика за ученике осмог разреда 

 
Јун: 

- Анализа остварености плана рада актива током протекле школске године 
- Анализа постигнутих резултата на пробном завршном испиту ученика осмог 

разреда 
- Припремна настава за полагање завршног испита из српског језика 
- Анализа оствареног успеха ученика на такмичењима 
- Анализа оствареног плана рада секција 

      -     Закључивање оцена 
      -     Одељењска већа, наставничко веће 
 
 Ове године није одржана манифестација Школско књижевно вече  али је програм 
искоришћен током манифестације Свечана додела Вукових диплома, све остале 
планиране активности спреведене су у складу са годишњим планом рада актива 
 
                                                                                            Председник актива: Весна Чуковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 
 
Актив  наставника физичког васпитања (АНФВ) у саставу Миладинов Зоран, Ловре 
Данијела и Лучић Станислава је на почетку школске године планирао следеће активности 
: 

 Седнице стручног актива 
 Подела часова одељења,норме и секција 
 Израда Школског програма,Оперативног,Глобални и Месечних 

планова,индивидуалног плана сручног усаврсшавања ,планова слободних 
активности (секција) и усаглашавање образовних стандарда сакритиријумима 
оцењивања,израда Порфолија наставника 

 Израда личног досијеа ученика –лични картон 
 Правилник о понашањ уученика на часу физичког васпитања 
 Активности Спортско школског друштва и реализација истиху сарадњи са 

ученицима 
 Пролећни и јесењи крос 
 Реализација школских такмичења-међуразредна 
 Реализација недеље спорта 
 Ван наставне спортске активности-секција,турнири,такмичења под 

покровитељством Министарства просвете 
(општинска,окружна,међуоружна,републичка) и остале спортске манифестације 
у оквирупројекта „Школа бе знасиља“ ,Куп толеранције итд. 

 Требовање  спортске  опреме и реквизита за фискултурну салу 
 Стручна усавршавања наставника  
 Активна школа 
 Школско спортско друштво 

 
 

Све активности које су у протеклој години биле запланиране са задовољством можемо 
рећи да  су веома успешно реализоване. 
Одржано је 10 састанака стручног актива,где се детаљно планирају све предстојеће 
активности,анализирају протекле и воде записници у свесци актива. 
У протеклој години, извршена је подела норме,часова и секција;Миладиновић 
Зоран100%,Лучић Станислава40% и ЛовреДанијела 100%. 



60 
 

Сви чланови стручног актива су  ангажовани у изради јединственог Оперативног плана 
као и школског програма а сва лична документација је у појединачном плану сваког 
наставника (Акциони план,месечни план,лични картон ученика,Дневници рада 
НФВ,портфолио наставника,индивидуални план стручног усавршавања,итд.)      
Настава физичког васпитања се реализује под два часа недељно, у свим разредима а од 
ове  школске године реализује се један ипо час обавезних физичких активности(ОФА) у 5 
разреду(један час недељно и 18 часова кумулативно у четри дела укупно 54 часа),и 
изабрани спорт једном недељно у ; 6 разред–фудбал ,7 разред-кошарка,8 разред-
кошарка,као и слободне  активности-:рукометна ,одбојкашка, фудбалска и плесна 
секције. 
Наставила се реализација програма „Спорт у школе“ за узраст од 1.- 4. раз. У сарадњи са 
Министарством омладине и спорта. 
Носилац активности: Лучић Станислава.      
АКТИВНА ШКОЛАНаша школа„Активна школа“, надајући се да ће, са до сада 
забележеним резултатима, манифестацијама и спортским активностима које се 
спроводе у школи, подиђи и развијати свест код деце о значају редовне физичке 
активности и здравог стила живота.  Носилац овог пројекта је наставница Данијела 
Ловре. Одржанa су два састанак Тима „Активна школа“ (сачињен од наставника  ФВ, 
директорке школе, наставника разредне наставе, тренера сарадника, ученика и 
родитеља ученика)  
Носилац активности: Ловре Данијела. 
 
Секције - 1 недељно ,36 годишње:рукометна , одбојкашка,фудбалска и плесна секција 
-РУКОМЕТ – Носилац активности: ЛовреДанијела. Секцију похађали ученици шестог, 
седмог и осмог разреда. Укупно 30 ученика. Од тога 13дечака и 17девојчица. (18 часова)
 - ученици 5 -6 раз.учествовали су  на Ревији рукомета   за девојчице и дечаке  у 
Зрењанину 7.12 и 8. 12., 2017         
             
Носил ц активности: Ловре Данијела. 
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-ПЛЕС – Носилац активности: Лучић Станислава. Секцију похађали учениципетог, 
шестог, седмог и осмогразреда. Укупно 20ученика. ( 36часова) 
        
-ФУДБАЛ – Носилац активности: Зоран Миладиновић. Секцијупохађали ученици шестог, 
седмог и осмог  разреда. 12 дечака и 12 девојчица. Укупно 24 ученика. (36 часова) 
ЈЕСЕЊИ КРОСје одржан 17.10.2017.год. уз помоћ одељенских старешина,на стадиону 
ФК Црвенка. Додељене су дипломе за најуспешније,учествовало је 363 ученика . 
Носиоци активности: АНФВ и ученици  који су чланови Школско спортског друштва 
(ШСД). 
 
У оквиру„Дечије недеље“ 
Одржан је турнир у стоном тенису ѕа ученике од 5 до 8 раз. 02  и 03.2017..и   спортски  
дан 04.10. 2017. Турнири   у фудбалу (за дечаке и девојчице)  и „граничарима“ (за 
девојчице). Након чега су родитељи,и наставници  одиграли ревијалну фудбалску 
утакмицу. 
Носиоци активности: АНФВ и ученицикоји сучланови Школског спортског друштва 
(ШСД) 
 

- ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ: 
 

ПЛИВАЊЕ:  Ученица Косовић Јелена 62 освојила је прво место на окружном такмичењу 
у Сомбору и пласирала се на Републичко такмичење у  Крагујевацу где је освојила 2 место 
и сребрену медаљу. 
Носилац активности: Лучић Станислава. 
 
  РУКОМЕТ:Женска екипа је  на општинском такмичењу освојила 2.место,дечаци прво 
место a на окружном друго и обезбедила пласман на Школску олимпијаду ученика 
Војводине,СОШОВ у Новом саду у 20 .05 2018 и освојили сребрену медаљу. 
Носилац активности: Ловре Данијела. 
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ФУДБАЛ;: На општинском такмичењу ,мушка  екипа освојила је друго  место а 
женска  прво ,на окружном женска екипа је освојила друго место 
Носилацактивности: Миладиновић Зоран 
КАРАТЕ: Ученици наше школе су се пласирали на Републичко такмичење у 
Смедереву 17. 03 .2018. и  на Школску олимпијаду ученика Војводине,СОШОВ у Новом 
саду 20 .05 2018  . 
АТЛЕТИКА: ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО,одржаноје у Сомбор.1. место  екипно 
На МЕЂУОКРУЖНОМ ПРВЕНСТВУ У Новом Саду, 5 место  екипно  а Анђела Леђанац 
.пласирали се на републичко  такмичење у Нови Пазар и освојила 4.место 
Носилац  активности: ЛовреДанијела и Станислав Лучић 
 
ТУРНИРИ – школски, одржани између сменаод 12 до 13 часова у школској сали, 
учествовали су ученици посопственој жељи. 
Носиоци активности су АНФВ и ШСД. 
ТУРНИР У БАСКЕТУ 3:3 није одрзан ѕбог реновиранња  сале.  
ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ, одржан у октобру месецу 2017. Учествовалисуученици и 
ученице петог,шестог, седмог и осмо гразреда 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који су чланови  Школског спортског друштва 
(ШСД). 
 
Чланови школске плесне групе су у школској 2017/2018 години имали више јавних 
наступ..Изведен је наступ на прослави Дана школе у новембру месецу.  У сарадњи са 
кореографом Весном Вукашиновић, плеснагрупа је наступала на годишњем концерту 
фолклорног ансамбла одржаном спортској хали у априлумесецу.  У сарадњиса ПУ “ Дани 
екологије“у јунунаступалајеплеснагрупа као и на манифестацији „Слатки дани“ у 
сарадњи школе са локалном самоуправом. 

Носилац активности: ЛучићСтанислава. 
ШСД – (Школско Спортско Друштво)-чланови уз помоћ АНФВ и других наставника наше 
школе, су у току године три пута организовали журку за ученике, у сали за физичко 
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васпитање, како биприкупили средства неопходна за куповину цвећа и дрвећа за 
озелењавање спортског терена.. Организоване сучетри раднеакције(садње садница дрвећа 
и цвећа као и уређења и одржавање  спортског терена). 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који су чланови Школског спортског друштва 
(ШСД).       
 
ПРОЛЕЋНИ КРОС –По препоруци Министарсва Просвете, одржан је крос РТС-а  
ученици наше школе су учествовали у великом броју  ,на стадиону ФК Црвенка. Додељене 
су дипломе за најуспешније,учествовало је 369 ученика . 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који су чланови Школског спортског друштва 
(ШСД). 
 
 
 
Стручна усавршавања наставника  
-Наставници АНФВ су присуствовали семинару на тему ,’’ Рад са тешким родитељима” 
одржаног у нашој школи 09.09.2017.  и обука ,нови предмет  Физичко  и здравствено 
васпитање и Обавезне физичке активности (ОФА) за 5 разред,у Сомбору , септембру 
2017,и Летња школа наставника физичког васпитања на Дивчибарима(јун 2017). 
 
Ове године добијена су новчана  срества за реновирање фискултурне сале од Покрајнског 
савеза за спорт и омладину Војводине и локалне заједнице.У потпуности је замењен под , 
плафон  и сала је окречена. 
Носиоци активности; директор , локална заједница  и АНФК. 
На предлог АНФВ, а у складу са правилником о Похваљивању и награђивању ученика, 
СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ школске 2017/2018 године није проглашен  .због 
неиспуњавања услова кандидата,тј смањене оцене из владања,  из поменутог правилника  

Актив наставника физичког васпитања 
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У ПРИЛОГУ ИЗВЕШТАЈА2017~2018 СЕ НАЛАЗЕ СВИ  ДЕТАЉИ О РЕАЛИЗОВАНИМ 
СПОРТСКИМ ДОГАЂИМА 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА 2017 /2018. годину 

 
Чланови стручног већа: Пејановић Гордана, Пердув Слађана, Ракић Весна председник 
актива. 
 Стручно веће наставника математике састало се шест пута у току ове школске године 
као што је и било предвиђено планом већа. 
 Прва седница је одржана 26. августа 2017. године. На седници је усвојен годишњи план 
рада, предложени наставни планови за школску 2017/18. годину као и планови додатне и 
допунске наставе и слободне активности. Извршена је  подела часова и одабир уџбеника.  
На другој седници одржаној 26. септембра Стручно веће се договорило о почетку 
извођења додатне наставе и расправљало се о семинарима који би требали бити посећени 
ове школске године као и о корелацији са другим наставним предметима. 
Трећа седница је одржана 22. новембра 2017. године на којој је извршена анализа успеха 
ученика у првом кварталу и договор око међународног такмичења „Мислиша“. Анализа 
календара такмичења из математике и договор око школског такмичења било је такође 
тема састанка.  
Успех ученика на школском такмичењу веће је анализирало 5. фебруара 2017. године.  
Теме пете седнице Стручног већа одржане 27. марта су: анализе резултата општинског 
и окружног такмичења, трећег класификационог периода (уочљиво побољшање у односу 
на претходну анализу), договорено је годишње тестирање ученика и појачан рад са 
осмацима за припрему за завршни испит. Такође је договорено да уџбеници и збирке за 
пети разред буду од издавача Klett, као и претходних година. 
На општинском такмичењу другу награду освојила је Срна Батинић (5. разред). Стојичић 
Мила (8. разред) је освојила трећу награду, обема је наставник Пејановић Гордана. На 
окружном трећу награду освојила је Срна Батинић. 
 
Последња овогодишња седница Стручног већа одржана је 25. јуна. На њој је анализиран 
успех ученика, а највише се анализирао завршни испит осмака (бољи резултати на 
завршном него на пробном). 
 



66 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА- у школској  2017-2018. години 
 
У току 2017-2018. године, одржано је 5 седница Разредног већа у следећем саставу: 
*наставници разредне наставе: 
1.разред: Маријана Кљајић, Нада Гатарић, Драгиња Кукић, Ивана  Сабо (комбиновано 
одељење Нова Црвенка) 
2.разред: Драгана Маравић, Гордана Шкеровић, Драгана Јојић, Ивана  Сабо (комбиновано 
одељење Нова Црвенка) 
3.разред: Гордана Маровић, Зора Гојковић, Снежана Плавшић 
4.разред: Гордана Будимир, Наташа Грковић, Жанка Личина, Ивана  Сабо( комбиновано 
одељење Нова Црвенка) 
* наставници предметне наставе: 
1.Енглески језик: Радмила Матић, Снежана Рупић Амиџић 
2.Верска настава: Софија Бошњак 
*наставници  продуженог боравка школе: Љиљана Маравић, Павле Нићетин 
*педагошко-психолошка служба школе: Љиљана  Дамјановић, Звездана Узелац 
*директор школе: Наташа Ђерић 
Разредно веће се састајало квартално, на полугодишту и на крају школске 2017-
2018.године. Све тачке предвиђене дневним редом у записнику, реализоване су у 
потпуности. 
Закључци: 
1.Седница РВ-а: 
-Организациони план за текућу 2017/2018. годину: 
1. разред чине три одељења-73 ученика 
2. разред чине три одељења-75  ученика 
3. разред чине три одељења-77 ученика 
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4. разред чине четири одељења-72 ученика 
Комбиновано одељење Нова Црвенка броји 4 ученика: 
1. разред:1 ученик 
2. разред:1 ученик 
4. разред: два ученика 
У оквиру  Часа одељенског старешине предложене следеће теме за реализацију: 
1.разред: ликовно изражавање на основу прича 
2.разред: ликовно изражавање на основу прича 
3.разред: радионице из програма Школа без насиља 
4.разред: УА неправда 
Нови председници актива: 
1.разред: Маријана Кљајић 
2.разред: Гордана Шкеровић 
3.разред: Снежана Плавшић 
4.разред: Гордана Будимир 
- Ученици су распоређени у допунску наставу (српски језик и математика), додатну 
наставу (математика) и ваннаставне активности ( драмска, рецитаторска и ликовна 
секција) 
- Реализација једнодневне екскурзије и рекреативне наставе: 
1. разред: Сомбор 
2. разред: Нови Сад, Сремска Каменица 
3. разред: Нови Сад, Сремски Карловци 
4. разред: Београд 
- Рекреативна настава- Дивчибаре 
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- Разредна настава је организована у једној смени у објекту на Тргу Д.Трифковића због 
радова на објекту у М. Пијаде. 
-Припрема и организација програма поводом обележавање Дечије недеље:  
- мото „ Градимо мостове међу генерацијама за радост детета“ 
- договорене активности: 
-Понедељак: одељенска изложба фотографија на тему Градимо мостове међу 
генерацијама; позоришна представа Побуна у библиотеци 
-Уторак: спортски дан- међуодељенска такмичења у штафетним играма 
-Среда: филм Аги и Ема 1. део 
-Четвртак: филм Аги и Ема 2. део 
-Петак:вашар дечијег стваралаштва 
- Хуманитарна акција Деца- деци 
- Појачане активности у којима су укључени и родитељи. 
2.Седница РВ-а. 
Анализа постигнутог васпитно-образовног нивоа ученика на крају првог квартала 
школске 2017-2018.године. 
Закључци: 
Први разред је уписало 73 ученика (35 девојчица, 38 дечака), који се описно оцењују. Један 
ученик наставу физичког васпитања прати по ИОП-у. 11 ученика отежано прате 
наставне садржаје, сви имају примерно владање. 
Други разред похађа 75 ученика(43 дечака 32 девојчице);2 ученика има 1 опомену из 
српског језика,1 ученик има 2 опомене (српски језик и математика),наставу отежано 
прати 4 ученика; један ученик не долази на наставу; сви имају примерно владање. 
Трећи разред похађа 77 ученика( 38 дечака, 39 девојчица): 2 ученика прате наставу по 
ИОП-у;1 ученик има опомену из енглеског језика;5 ученика прати наставне садржаје 
отежано;сви имају примерно владање. 
Четврти разред похађа укупно 72 ученика(41 дечак, 31 девојчица);1 ученик има 4 
опомене( српски језик,математика, природа и друштво,енглески језик);1 ученик има 2 
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опомене(природа и друштво и енглески језик),1 ученик има 2 опомене (природа и друштво 
и српски језик), 1 ученик има 1 опомену из природе и друштва,1 ученик има 1 опомену из 
математике; наставу отежано прати 6 ученика; сви имају примерно владање. 
У одељењу у Новој Црвенки уписано је укупно 4 ученика. 
Први разред  похађа један ученик који спорије савладава планиране садржаје. 
Други разред похађа један ученик, такође успешно савладава наставне садржаје и без 
опомена. 
Четври разред похађају два ученика, који немају опомене. Сви имају примерно владање. 
3.Седница РВ-а 
-Анализа постигнутог успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2017-2018. 
године.утврђивање васпитно-дисциплинских мера. 
Закључци: 
Први разред : 72 ученика, који се описно оцењују. Један ученик наставу физичког 
васпитања прати по ИОП-у. Седам ученика отежано прате наставне садржаје, сви 
ученици имају примерно владање. 
Други разред похађа 75 ученика(32 девојчице,43 дечака). 7 ученика отежано прати 
наставне садржаје. Ученика са одличним успехом је 50, са врло добрим успехом 19, са 
добрим успехом 5, 1 ученик је неоцењен јер не долази у школу.Сви ученици имају примерно 
владање. 
 Трећи разред похађа 76 ученика(40 девојчица,36 дечака);2 ученика  раде по ИОП-у, 2 
ученика отежано прате наставне садржаје. Ученика са одличним успехом је 42, са врло 
добрим успехом 28, са добрим успехом 3,3 ученика има недовољан успех(1-српски језик, 
природа и друштво и енглески језик, 1- математика и природа и друштво, 1- српски језик; 
сви ученици имају примерно владање. 
Четврти разред похађа укупно 73 ученика( 42 дечака,32 девојчице). 3 ученика отежано 
прати наставне садржаје. Ученика са одличним успехом је 36, са врло добрим успехом 23, 
са добрим успехом 10, 4 ученика има недовољан успех( 3 ученика са недовољном оценом из 
математике и 1 са недовољном оценом из српског језика).   
У одељењу у Новој Црвенки уписано је укупно 4 ученика. 
Први разред  похађа један ученик који је савладао основни ниво. 
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Други разред похађа један ученик који има одличан успех. 
Четврти разред 2 ученика:врло добар и одличан успех. 
Сви ученици комбинованог одељења имају примерно владање. 
4.Седница РВ-а: 
-Анализа постигнутог нивоа ученика на крају трећег квартала школске 2017-2018. 
године,постигнути резултати са такмичења 
Закључци: 
-Успех ученика на крају трећег квартала текуће године по разредима је: 
Први разред похађа 72 ученика(36 дечака,36 девојчица) који се описно оцењују.  1 ученик 
ради по ИОП-у наставу физичког васпитања. 6 ученика отежано прати наставне 
садржај;сви ученици имају примерно владање. 
Други разред похађа 74 ученика(43 дечака, 31 девојчица);нема опомена из наставних 
предмета;2 ученика су неоцењена јер не похађају наставу. 7 ученика отежано прати 
наставне садржаје.  
Трећи разред похађа 75 ученика(36 дечака,39 девојчица). 2 ученика раде по ИОП-у;1 
ученик је неоцењен јер не похаа наставу;3 ученика има опомену из енглеског језика,2 
ученика са једном опоменом из природе и друштва;2 ученика имају по 1 опомену из 
српског језика и математике;сви имају примерно владање. 
Четврти разред похађа 74 ученика(42 дечака, 32 девојчице). 8  ученика отежано прати 
наставне садржаје;нема опомена из наставних предмета;сви ученици имају примерно 
владање. 
Одељење ученика у Новој Црвенки броји 4 ученика од којих 1 ученица похађа први разред , 
један ученик похађа другиразред и два ученика похађају четврти разред; нема опомена из 
наставних предмета и сви имају примерно владање. 
Постигнути резултати са такмичења из математике: 
3. разред- школско такмичење: 
1. место: Мартић Јана 
2. место: Батинић Јана 
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Општинско такмичење: 
1. место:Ненадов Драган 
2. место:Батинић Јана 
4. разред- школско такмичење: 
1. место:Савић Ана 
2. место: Родољуб Зељковић 
3. место:Косовић Николина, Бенић Александра 
Општинско такмичење: 
2. место: Зељковић Родољуб 
3. место: Косовић Николина, Бенић Александра 
- Месна смотра рецитатора: 
1. место: Михаило Радуловић 
2. Нина Бигић 
3. Николина Косовић 
5.Седница РВ-а: 
-Постигнут успех ученика на крају школске 2017-2018.године, анализа рада ваннаставних 
активности. 
Успех ученика по разредима је следећи: 
Први разред похађа 71 ученика (34 дечака,37 девојчица)који се описно оцењују.  1 ученик 
ради по ИОП-у наставу физичког васпитања. 7 ученика отежано прати наставне 
садржаје; сви ученици имају примерно владање. 
Други разред похађа 74 ученика(43 дечака,31 девојчица). 7 ученика отежано прати 
наставне садржаје.  Одличан успех има 49 ученика, врло добар успех има 20 ученика, 
добар успех има 5 ученика.1 ученик прати наставу по ИОП-у;1 ученик је неоцењен-полагао 
разредни испит и положио га оценом врло добар 
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Трећи разред похађа 75 ученика(36 дечака,39 девојчица). 2 ученика раде по ИОП-у, а 5 
ученика отежано прати наставне садржаје. Одличан успех има 50 ученика, врло добар 
успех има 18 ученика, добар успех има 4 ученика; сви ученици имају примерно владање. 
Четврти разред похађа 73 ученика( 41 дечак,32 девојчице);44 ученика има одличан 
успех,17 ученика има врло добар успех, 12 ученика има добар успех, 1 ученик има довољан 
успех; 9 ученика прати наставне садржаје отежано; сви ученици имају примерно 
владање. 
Одељење ученика у Новој Црвенки броји 4 ученика: 
1. разред:1 ученик напредује у складу са задатим стандардима 
2. разред:1 ученик има врло добар успех 
4. разред:2 ученика- врло добар и одличан успех 
6.Седница РВ-а 
Сви планирани наставни садржају у разредној настави у редовној настави,допунској, 
додатној настави,слободним активностима, наставним екскурзијама су реализовани у 
потпуности.У разредној настави је реализована школа у природи али само у четвртом 
разреду. 
Сарадња са родитељима на задовољавајућем нивоу. Велику подршку у раду пружа 
сарадња са педагошко-психолошком службом школе. 
На школским, општинским и окружним такмичењима из математике, постигнути веома 
добри резултати,што сведочи о квалитету наставног процеса. 
                                                                                    Записник седница Разредног већа, водила 
                                                                                                            Наташа Грковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 
Стручни актив  првог разреда школске  2017/2018. чинили су:     
-    Нада Гатарић – професор разредне наставе – одељење I-1 
-    Драгиња Кукић – наставеник разредне наставе – одељење I-2 
-    Маријана Кљајић - професор разредне наставе  - одељење I-3 
-    Ивана Сабо – професор разредне наставе – комбиновано одељење  Нова Црвенка     
На првом састанку Стручног актива  Маријана Кљајић је изабрана за председника 
Стручног актива за школску 2017/2018. годину.  
Запланиране теме  на почетку школске 2017/2018. године : 
 
-  Доношење и усвајање плана рада Стручног актива за први разред 
  
-  Израда наставних планова и програма и одређивање стандарда за школску 2017/2018. 
годину и њихово усклађивљње са школским календаром 
 
 -  Израда планова за ученике са посебним потребама 
 
 -  Израда планова допунске наставе, изборних предмета као и слободних активности 
 
  - Планирање куповине дечјих новина, као и лектира и уџбеника за енглески језик 
   и уџбеника за други разред 
 
 - Планирање и извођења екскурзије и Школе у природи 
 
 - Планирање активности за Дечију недељу као и прославу Дана школе и Школске славе 
 
 - Сарадња са родитељима 
 
 - Учешће на семинарима 
 
 - Учешће у тимовима школе 
  
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПЛАНИРАНИХ ТЕМА  
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 -  Донет је и усвојен план рада Стручног актива првог разреда. Израђени планови су 
усклађени са школским календаром. 
 
 -   Израђени појединачни план за ученицу Докић Хану, физичко васпитање, због отежаног 
кретања. На захтев родитеља, учитељ Маријана Кљајић добила је персоналног 
асистента Сању Матовић. 
  
 -   Израђени планови за допунску наставу српског језика и математике.  
 
 -  Одређене слободне активнмости. Маријана Кљајић и Нада Гатарић су се определиле за 
драмско-рецитаторску секцију, Драгиња Кукић за ликовну-рецитаторску секциј, а Ивана 
Сабо за драмску секцију. Слободне активности су редовно одржаване. Ученици су 
учествовали на Смотри рецитатора а радове су излагали на Дечјем вашару и на паноима 
учионица. 
 
  -  Ученицима понуђена куповина дечјих новина Школарка, што су сва одељења и 
прихватила. Понуђена продаја уџбеника за други разред на три месечне рате плаћањем 
преко уплатница. 
 
-  Школа у природи није реализована јер није био довољан број заинтересованих ученика. 
ЕКСКУРЗИЈА Црвенка – Сомбор – Бачки Моноштор је реализована у свим одељењима 
првог разреда.  
 
 - Све активности планиране за Дечију недељу у потпуности су остварене. 
У току Дечије недеље реализована је хуманитарна акција Деца-деци. 
 
 - Ученици првог разреда су гледали приредбу поводом Дана школе и Школске славе Светог 
Саве коју су припремили ученици од V до VIII разреда 
 
- Сарадња са родитељима је била на завидном нивоу и остваривана кроз родитељске 
састанке, пријеме родитеља као и индивидуалне разговоре.  Редовно су одржавани и 
састанци са родитељима ученика који имају потешкоће у раду. 
 
- Чланови актива су учествовали на семинарима организованим од стране Друштва 
учитеља Општине Кула. 
 
- Чланови Стручног актива су и учесници тимива у школи и то : 
Маријана Кљајић је у тиму Школа без насиља и у Тиму за самовредновање кључна област 
Руковођење и организовање рада установе, 
Драгиња Кукић у Тиму за израду програма и плана, у Тиму за самовредновање  кључна 
област Настава и учење, 
Ивана Сабо у Тиму за смовредновање кључна област ЕТОС. 
Нада Гатарић у Тиму за самовредновање, кључна област Постигнућа ученика.                                  
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 -Чланови Стручног актива су задовољни својим учинком у школској 2017/2018. години и 
даље ће се трудити да својим радом и даљим усавршавањем још више  
побољшају квалитет рада и постигну још већи напредак у раду са ученицима. 
 
 
 

                                                                                   Председник Стручног већа првог разреда                                         
Маријана Кљајић 

 
 
                                          
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  УЧИТЕЉА  ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 
       Стручни актив  другог разреда школске  2017/2018. чинили су: 
         
-    Драгана Јојић – професор разредне наставе – одељење II-1 
-    Драгана Маравић – наставеник разредне наставе – одељење II-2 
-    Гордана Шкеровић- наставник  разредне наставе  - одељење II-3 
-    Ивана Сабо – професор разредне наставе – комбиновано одељење  Нова    Црвенка     
 
На првом састанку Стручног актива  Гордана Шкеровић  је изабрана за председника   
Стручног актива за школску 2017/2018. годину.  
 
Запланиране теме  на почетку школске 2017/2018. године : 
  
-  Доношење и усвајање плана рада Стручног актива за други разред 
  
-  Израда наставних планова и програма и одређивање стандарда за школску 2017/2018. 
годину и њихово усклађивљње са школским календаром 
 
 -  Израда планова за ученике са посебним потребама 
 
 -  Израда планова допунске наставе, изборних предмета као и слободних активности 
 
  - Планирање куповине дечјих новина , као и лектира и уџбеника за енглески језик 
   и уџбеника за трећи разред 
 
 - Планирање и извођења екскурзије и Школе у природи 
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 - Планирање активности за Дечију недељу као и прославу Дана школе и Школске славе 
 
 - Сарадња са родитељима 
 
 - Учешће на семинарима 
 
 - Учешће у тимовима школе 
  
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПЛАНИРАНИХ ТЕМА  
 - Донет је и усвојен план рада Стручног актива другог разреда . Израђени планови су 
усклађени са школским календаром. 
 
 - Договорен је  начин рада са ученицима који имају потешкоће у савладавању градива.То 
су: Борић Алекса II-1, Обрадовић Кристијан II-1  и Зељковић Миле II-1 ( предложен за 
ИОП),Јовановић Јасмина II-2,Каваја Петар II-2 и Павлишић Урош II-2, Лукић Јасмина  II-
3   Вук Радуловић  II-3. 
 Ученик  Никола Белић II-2,није редовно похађао наставу 2.раз. па је за њега организован 
Разредни испит, који је положио врло добрим успехом. 
 
 - Израђени планови за допунску наставу српског језика и математике.  
 - Одређене су слободне активности: Драгана Јојић –ликовна секција,Драгана Маравић и 
Гордана Шкеровић су се определиле за драмско-рецитаторску секцију , Ивана Сабо  за 
ликовну секцију. Слободне активности су редовно одржаване. Ученици су учествовали на 
Смотри рецитатора а радове излагали на Дечјем вашару и на паноима учионица.Ученици  
су учествовали и на математичком такмичењу Мислиша и постигли задовољавајуће 
резултате. 
 
  -  Ученицима понуђена куповина дечјих новина Школарка и Пчелица за 
математику,српски језик и свет око нас.Родитељи су се определили за Школарку као и 
могућност куповине лектире и уџбеника за енглески језик и уџбеника за трећи разред на 
више рата по слободном избору. 
 
-  Школа у природи није реализована јер није био довољан број заинтересованих ученика.. 
ЕКСКУРЗИЈА Нови Сад–Сремска Каменица-Петроварадин је реализована 18.05.2018. 
године. Вођа пута била је Драгана Маравић  која је поднела и писмени извештај са 
екскурзије. 
 
 - Све активности планиране за Дечију недељу у потпуности су остварене. 
 У понедељак  су ученици гледали позоришну представу Побуна у библиотеци  у извођењу 
Дома културе Црвенка и остварена је изложба фотографија на тему «Градимо мостове 
генерација», по одељењима, уторак је био спортски дан (међуодељенска такмичења). У 
среду је гледан филм у кино сали «Аги и Ема (1.део),  а у четвртак  2.део филма Аги Ема. 
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Такође у четвртак је одржана презентација  акције «Покренимо нашу децу « ( вежбајмо 
заједно)! Учитељица Зора Гојковић  је вежбала са децом, на великом одмору ,уз музику. У 
петак је одржан Јесењи вашар, где су ученици традиционално излагали своје уникатне 
радове.Ове године се , по први пут, одржао на правој Црвеначкој пијаци у 16ч. 
У току Дечије недеље реализована је хуманитарна акција Деца-деци. 
 
 - Ученици другог разреда су учествовали у приредби поводом Дана школе, а поводом 
Школске славе Светог Саве гледали су приредбу коју су припремили ученици наше школе. 
 
- Сарадња са родитељима је била на завидном нивоу и остваривана кроз родитељске 
састанке, пријеме родитеља као и индивидуалне разговоре.  Одржан је групни 
родитељски састанак на нивоу актива, на тему Насиље у школи ... 
 
- Чланови актива су учествовали на семинарима и то: «Рад са тешким родитељима» ( 9. 
и 10.септембра 2017.г. у нашој школи) у организацији друштва психолога Србије-Центар 
за примењену психологију – Београд, 
„ Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави“ у Кули 30.09.2017.г. Учитељи 
су присуствовали и учествовали на годишњој скупштини учитеља општине Кула. 
 
- Чланови актива другог разредааа присуствовали су презентацији уџбеника (трећи 
разред )издавачке куће БИГЗ из Београда у марту месецу. 
                                      
 -Чланови Стручног актива су задовољни својим учинком у школској 2017/2018. години и 
даље ће се трудити да својим радом и даљим усавршавањем још више  
побољшају квалитет рада и постигну још већи напредак у раду са ученицима. 
 
 
 
                                                                              Председник Стручног већа  другог разреда 
 
                                                                                                          Гордана Шкеровић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

   
Стручни актив другог разреда  школске 2017/18. Године  чинили су: 

- Снежана Плавшић - професор разредне наставе – одељење 31 - Зора Гојковић - наставник разредне наставе-одељење  32 - Гордана Маравић – наставник разредне наставе – одељење 33 
 
На првом састанку Стручног актива је изабрана за председника Стручног актива  
2017/2018. Годину 
      ЗАПЛАНИРАНЕ ТЕМЕ НА ПОЧЕТКУ 2017-2018. ГОДИНЕ  

1. Доношење и усвајање плана рада Стручног актива за 3. разред 
2. Израда наставник планова и програма и одређивање стандарда за школску 2017-

2018. годину и њихово усклађивање са школским календаром . 
3. Израда планова, допунске наставе , изборних предмета као и слободних 

активности 
4. Планирање куповине дечијих новина , као и лектира и уџбеника за 4. разред.  
5. Планирање и извођење екскурзије и Школе у природи 
6. Планирањ активности за Дечију недељу , као и прославу Дана школе и Школске 

славе. 
7. Сарадња са родитељима  
8. Учешће на семинарима 
9. Учешће у тимовима школе 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАПЛАНИРАНИХ ТЕМА 

Донет  је и усвојен план рада стручног актива трећег  разреда.Израђени планови су 
усклађени са школским календаром. 
Израђени планови за допунску наставу српског језика и математике. 
Одређене слободне активности- Снежана Плавшић 3-1 ,се определила за рецитаторско-
драмску секцију,Зора Гојковић  3-2  за ликовну секцију са елементима израде практичних 
предмета,Гордана Маравић 3-3  за ликовну и рецитаторску секцију. 
Слободне активности су редовно одржаване и деца радо учествују у њима.Ученици су 
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учествовали на смотри рецитатора ,а радове су излагали на дечјем вашару,на паноима 
учионица и у холу школе. 
Ученицима  је понуђена куповина дечјих новина“ Школарка“ што је већина родитеља 
подржала,а  часопис   је врло често коришћен у настави,слободним активностима и код 
куће. 
Екскурзија  за трећи разред је реализована 1. 06. 2018.на релацији Црвенка- Сремски 
Карловци –Стражилово. Вођа пута била је Гордана Маравић која је поднела писмени 
извештај о изведеној екскурзији. 
Све активности планиране за дечју недељу су у потпуности реализоване уз учешће 
родитеља на традиционалном дечјем вашару на ком су ученици излагали својих руку дело и 
зарађени новац усмерили у одељенску касу. 
Ученици трећег разреда су учествовали у приредби поводом Дана школе,док су приредбу 
поводом Светог Саве реализовали старији другари. 
Сарадња са родитељима се одвијала  редовно, на родитељским састанцима и 
индивидуалним разговорима. 
Учитељица Зора Гојковић  је на часовима физичког васпитања и на одморима активирала  
ученике у оквиру пројекта „Покренимо нашу децу “,а са својим одељењем је учествовала и 
у акцији „Безбедно на бициклу“. 
Чланови актива су учествовали на семинару организованом  у нашој школи  ''Рад са 
тешким родитељима'' и Зимским сусретима учитеља у фебруару, у организацији ДУОК-а. 
 
                                                     Председник стручног већа  трећег  разреда: 

                                                                                  Снежана Плавшић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

       
 Чланови већа: 
IV1 Гордана Будимир 
IV2 Жанка Личина 
IV3 Наташа Грковић 
 
 Веће учитеља четвртог разреда јe на почетку 2017/2018. године донело и усвојило 

годишњи планрада. У току школске године радило је према том плану и успело да га у 
потпуности оствари. Одржано је десет планираних састанака већа. 

 Активности којима се бавило у току школске године:  
̶ Израда годишњих оперативних планова васпитно-образовног рада, израда 

месечних планова рада. 
̶ Договор око избора штампе (Школарац),школа у природи(Дивчибаре) и екскурзија 

(Црвенка–Београд). 
̶ Укључивање у активностима везаним за дечју недељу: 

 Мото: Градимо мостове међу генерацијама 
 Понедељак: Одељењска изложба фотографија 
 Уторак: Филм „Аги и Ема“ 
 Среда: Спортски дан – крос 
 Четвртак: Позоришна представа 
 Петак: Вашар дечјег стваралаштва 
 Обележавање значајних датума: Дан школе, Свети Сава,Дан жена, Слатки дани (11. 

и 12. мај) 
– Ученици се активно укључују у прославу (литерарни конкурс,сусрет са Урошем 

Петровићем, плесна тачка, представљање школе) 
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– Учешће на Смотри рецитатора, математичком такмичењу, Мислиши. 
– Учешће на Зимским сусретима учитеља. 
– Учешће на семинару: „Пројектна наставау Икт окружењу“ 
– Одабир уџбеника за први разред – Нови Логос 
– Извршена је анализа васпитно-образовног рада и успешности реализације 

планираних задатака као и анализа остварене сарадње са родитељима. 
 
                                                                           Председник стручног већа четвртог  разреда: 

                                                                               Гордана Будимир                                                                 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 
 
5 1 - Обреновић Вера 
5 2 - Пејановић Гордана 
5 3 - Пердув Слађана 
  
 
Број ученика у одељењима: 
 

Разред Укупан број 
ученика 

Дечака  Девојчица 
5 1  24 14+1 10 
5 2  26 14 12-1 
5 3  23 13 12 

 
Предметни наставници по одељењима:  
 

Наставни 
предмети 5 1 -

Предметни 
наставници 

5 2 -
Предметни 
наставници 

5 3 -
Предметни 
наставници 

Српски језик Сретовић 
Соња 

Сретовић 
Соња 

Весна Чуковић 

Енглески језик Косовић 
Љиљана 

Косовић 
Љиљана 

Љиљана 
Косовић 

Немачки језик Болехрадски 
Гордана 

Болехрадски 
Гордана 

Дроњаковић 
Милан 

Ликовна 
култура 

Весна Лисица  Весна Лисица  Весна Лисица  
Музичка 
култура 

Предраг 
Кнежевић 

Предраг 
Кнежевић 

Предраг 
Кнежевић 

Историја Нада 
Мјеримачка 

Нада 
Мјеримачка 

Тргић 
Светлана 

Географија Вера 
Обреновић 

Вера 
Обреновић 

Снежана 
Поткоњак 

Математика Пејановић 
Гордана 

Пејановић 
Гордана 

Пердув 
Слађана 

Биологија Марица 
Цветковић 

Зорка Матић Зорка Матић 
Техника и 
технологија 

Јелена 
Керекеш 

Јелена 
Керекеш 

Ана Божовић 
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Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Ловре 
Данијела 

Зоран 
Миладиновић 

Данијела 
Ловре 

Грађанско 
васпитање 

Тргић 
Светлана 

Тргић 
Светлана 

Тргић 
Светлана 

Верска 
настава 

Софија 
Бошњак 

Софија 
Бошњак 

Софија 
Бошњак 

Информатика 
и рачунарство 

Крстоношић 
Оливера 

Крстоношић 
Оливера 

Крстоношић 
Оливера 

Чувари 
природе 

Марица  
Цветковић 

Марица  
Цветковић 

---- 
Хор и 
оркестар  

---- ---- Предраг  
Кнежевић 

 
 
Рад одељенског већа по месецима 
 
---У септембру          - усвојен је план и програм образовно васпитних активности, допунске  и     додатне 
наставе,распоред писмених, писаних и контролних вежби , програми одељенских 
старешина , програми одељенских заједница, програм савета родитеља , план посета, 
излета и ексурзија. 
   - Одржани иницијални тестови за пете разреде у складу са Министарством просвете и 
Завода за вредновање квалитета. Из српског језика 14.09. а из математике 21.09. 
 
---У октобру                 -Направљен план активности за Дечију недељу чији је мото „Градимо мостове 
међу генерацијама за радост сваког детета“  од 2-8.10.2017. год  
             -Одржан први родитељски састанак 
             - Направљен план активности поводом Дана школе „Лепота ће победити зло“ 
            -Дружење са песницима Булка 13.10.  у Дому културе у Црвенки. 
 
----У новембру 
-Образовно-Васпитни ниво ученика петих разреда на крају I квартала 2017/2018 год. 
- 5 1 разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
У одељењу је само један ученик са 1 опоменом из математике и то Радуловић Страхиња. 
 
- 5 2  разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
У одељењу је само један ученик са две опомене из математике и српског језика и то Арваи 
Маријан. 
 
- 5 3  разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
У одељењу има 5 ученика са опоменама и то 
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Кусић Немања -1 опомена из математике 
Ђурић Анђела-3 опомене из енглеског језика, математике и географије, 
Павићевић Аљоша -1 опомена из математике 
Миладиновић Немања -1 опомена из енглеског језика 
Бабинчак Јован -1 опомена из географије. 
Укупно 7 опомена. 
-утврђене мере за побољшање успеха( већа посећеност допунске и додатне наставе, већа 
посећеност родитеља на пријему родитеља,..), 
-Прослављен Дан школе 8.10.  у Дому културе у Црвенки. 
-Одржан јесењи крос 17.10. 
 
----У децембру    -Одржан групни родитељски састанак „Насиље у школи“ 11.12, присутни родитељи 
упознати са Законом о основама система васпитења и образовања, као и врстама и 
нивоима насиља. 
    -Учествовање на „Дописној математичкој олимпијади“ 12 – та по реду. Учествовали 
Срна Батинић  освојила 3 место и Секулић Алекса. 
   -Организована настава допунске  и додатне наставе у току распуста, направљен 
распоред. 
   -Образовно-Васпитни ниво ученика шестих разреда на крају прво полугодишта 
2017/2018 год. 
 
  
- 51  разред је остварио следећи образовно-васпитни ниво: 
22 ученика је без недовољних оцена , 2 ученика са недовољним оценама. 
Математика :2 недовољне оцене 
Енглески језик :1 недовољна оцена. 
1 ученик са 1 недовољном оценом 
1 ученик са 2 недовољне оцене. 
8 ученика одличан успех(  2 ученика 5,00) 
12 ученика врло добар успех 
2 ученика добар успех. 
Просечна оцена 4,14. 
Ђуреш Алекса похађа наставу по индувидуалном образовном плану. 
 
- 5 2  разред је остварио следећи образовно-васпитнии ниво: 
24 ученика је без недовољних оцена , 1 ученика са слабим оценама. 
Математика :1 недовољна оцена 
Немачки језик :1 недовољна оцена. 
Српски језик 1 недовољна оцена 
Географија: 1 недовољна оцена 
Историја: 1 недовољна оцена 
1 ученик са 5 недовољних оцена 
7 ученика одличан успех(  2 ученика 5,00) 
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13 ученика врло добар успех 
3 ученика добар успех. 
1 ученик довољан успех. 

24 ченика примерно владање, 1 ученик врло добро владање. 
 
 
-5 3  разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
22 ученика је без недовољних оцена , 3 ученика са недовољним оценама. 
Математика :3 недовољне оцене 
Енглески језик :3 недовољне оцена. 
Историја:2 недовољне оцене 
Географија:2 недовољне оцене 
Биологија:1 недовољна оцена 
Немачки језик:1 недовољна оцена 
1 ученик са 3 недовољних оцена 
1 ученик са 4 недовољне оцена 
1 ученик са 5 недовољне оцена. 
8 ученика одличан успех(  3 ученика 5,00) 
10 ученика врло добар успех 
4 ученика добар успех. 
23 ученика има примерно владање, 2 ученика врло добро владање 
Баџа Стефан похађа наставу по индувидуалном образовном плану. 
 
---У јануару      -Прослава Светог Саве 27.02 . у Дому културе , освештавање погаче у школи. 
   -Школско такмичење „Мали Пјер“ 27.02  Тијана Трајковски ( 2 место) 
    - У пројекту центра за науку   и технологију „ Енергија је око нас 2017“ учествовали 
ученици од 5-8 разреда .Диплома за масовност и групни рад. 
  - Конкурс „Школски зелени прес“ Срна Батинић –Ветрогенератори у нашој близини. 
 
---У фебруару    -Одржан родитељски састанци 
   -Извршена анализа реализације свих видова образовно васпитних активности и утвђен 
предлог мере за ефикаснију реализацију. 
 
----У марту       -општинска такмичења: 
                   Математика:Срна Батинић (2 место) 
                  Српски језик :Срна Батинић (2 место) 
                   Историја:Срна Батинић(3 место) 
                   Биологија:Невена Јоцић(2 место) 
                                     Лука Фолк(3 место) 
                                     Срна Батинић (3 место) 
                   Зонска смотра рецитатора „Песниче раода мог“ у Бачу Сташа Зорић се                            
пласирала на већи ниво такмичења. 
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                     Техничко и информатичко образовање :Марија Ријавец ( 1 место) 
                                                                                          Елена Витас(2 место) 
---У априлу   -Образовно-Васпитни ниво ученика петих  разреда на крају III квартала 2017/2018 год. 
 
- 5 1 разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
У одељењу  нема ученика са опоменама, 1 ученик је уписан . 
 
- 5 2  разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
У одељењу је само један ученик са 5 опомена из математике , српског језика , историје, 
географије и немачког језика и то Арваи Маријан. 
Александри Угрици изречена мера -Укор директора(преправљање докумената) 
 
- 5 3  разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
У одељењу има 7 ученика са опоменама и то 
Кусић Немања -1 опомена из математике 
Ђурић Анђела-2 опомене  
Станковић Јелена -1 опомена  
Станковић Никола-1 опомена 
Стојановић Милорад-1 опомена 
Миладиновић Немања -3 опомене 
Бабинчак Јован -1 опомена . 
Укупно 10 опомена. 
Бабинчак Јован укор разредног старешине због неоправданих изостанака. 
 
  --У мају     -Учешће наших ученика у манифестацији „Слатки дани“ 11-12.05.2018.год 
     -Учешће наших ученика у Еко смотри „Мали Стапар“ 
     -Учешће РТС-а крос „Кроз Србију“ 11.05. 2018. год. 
     -Учешће литерални конкурс „ Хвала сунцу, земљи, трави,..“ Дани Сунца 2018 год. 
Анастазија Васиљевић 
     -Окружно такмичење: Математика :Срна Батинић ( 3 место) 
                                              Биологија : Невена Јоцић (3 место) 
    -Фото конккурс „Разгледница из школске библиотеке“  
                                   Сташа Зорић и Дуња Станковић (3 место) 
 
    ---У јуну -Образовно-Васпитни ниво ученика петих разреда на крају школске 2017/2018 год. 
- 51  разред је остварио следећи образовно-васпитни ниво: 
22 ученика је без недовољних оцена , 3 ученика са недовољним оценама. 
Математика :3 недовољне оцене 
3 ученик са 1 недовољном. 
10 ученика одличан успех(  3 ученика 5,00) 
10 ученика врло добар успех 
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2 ученика добар успех. 
Просечна оцена 4,08. 
Ђуреш Алекса похађа наставу по индувидуалном образовном плану. 
 
- 5 2  разред је остварио следећи образовно-васпитнии ниво: 
25 ученика је без недовољних оцена  
9 ученика одличан успех(  5 ученика 5,00) 
10 ученика врло добар успех 
6 ученика добар успех. 
21 ученика примерно владање, 2 ученик врло добро владање и 2 ученика задовољавајуће 
владање 
Просек одељења 4,06. 
По индувидуалном образовном плану похађали су Костовски Синиша, Арваи Маријан и 
Димовић Никола. 
 
-5 3  разред је остварио следећи образовно-васпитн ниво: 
25 ученика је без недовољних оцена  
 
9 ученика одличан успех(  4 ученика 5,00) 
10 ученика врло добар успех 
6 ученика добар успех. 
Просек одељења 3,97. 
22 ученика има примерно владање, 2 ученика врло добро владање и 1 ученик добро владање. 
Баџа Стефан похађао је по индувидуалном образовном плану. 
Похваљени ученици који су остварили 5.00 просек и примерно владање. 

- Ексурзија ученика 5-тих разреда -02.06 ( Хопово-Сремска Митровица-Засавица). 
- Форимирана комисија за поравне испите из математике за два ученика. 

 
                                                                                                                             
                                                                                                                             Слађана Пердув 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 

У школској 2017/2018. години била су четири одељења шестог разреда-(91-90-88-89 
ученика.) .Број ученика се мењао током године ,због одласка из наше школе  и доласка 
ученика у нашу школу То су : 
6-1одељењски старешина Матић Радмила 
6-2 одељењски старешина-Керекеш Јелена 
6-3 одељењски старешина-Стеван Хилко 
6-4 одељењски старешина-Нада Мјеримачка 
Током године одржано је пет састанака Одељењског већа и састанци везани за ученика 
који ради по ИОП-у,јер  шестученика  прати наставу по ИОП-у. 
Прва седница Одељењског већаодржана је у августу 2017.годинегде су именовани чланови 
Одељењског већа. 
То су директор школе-Наташа Ђерић,педагог-Звездана Узелац,психолог- Љиљана 
Дамјановић  и предметни наставници. 
Српски језик- Чуковић Весна и Делибашић Дубравка 
Енглески језик-Матић Радмила и Косовић Љиљана 
Музичка култура-Кнежевић Предраг 
Ликовна култура-Весна Лисица-Рупић 
Историја –Нада Мјеримачка и Тргић Светлана 
Географија-Вера Обреновић иПоткоњак Снежана 
Биологија-Матић Зорка 
Математика-Пејановић  Гордана и Ракић Весна 
Немачки језик- Болехрадски Гордана и Дроњаковић Милан 
ТИО- Керекеш Јелена  
Физичко васпитање-Зоран Миладиновић и Ловре Данијела 
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Физичко васпитање-изабрани спорт-Зоран Миладиновић ,Ловре Данијела и Лучић 
Станислава 
Грађанско васпитање- Тргић Светлана 
Верска настава-Бошњак Софија 
Информатика и рачунарство-Крстоношић Оливера 
Током септембра утврђен је и усклађен распоред писмених и контролних задатака,као и 
организација и извођење допунске,додатне наставе и слободних активности.Ученици за 
допунску,додатну наставу и слободне активности именовани су током септембра и 
октобра. 
Током октобра одржавале су се активности везане за Дечију недељу и Месец књиге. 
Друга седница Одељењског већа одржана је 27.10.2017. 
Успех ученика у учењу и владању је следећи: 
Од 91 ученика 67 ученика   имало је позитиван успех ,а 24 ученика су имала недовољан 
успех                  (1 недовољна-15 ученика ,  2-3,ученика ,3 недовољне-4ученика  и 4 
недовољне оцене 2 ученика).Укупно је било 24 недовољних оцена. 
По предметима :математика-16 ,  немачки језик-5 ,    географија-6,српски језик-3 
,историја-5,физика-4,биологија-2.  
Васпитне мере: 
Опомена одељењског старешине-8ученика ,                                                                                    
Укор одељењског старешине-7 ученика 
Током новембра одржавале су се активности везане за Дан школе. 
Трећа седница Одељењског већа одржана је 22.12.2017. 
Успех ученика у учењу и владању је следећи: 
Од 90 ученика 75 ученика   имало је позитиван успех ,а 15 ученика су имала недовољан 
успех   .Укупно је било 28 недовољних оцена. 
Одличних -25 ( 10 ученика  имао је успех 5,00)                                                                                                           
Врлодобрих-35                                                                                                                                                               
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Добрих-14                                                                                                                                                    
Довољних-1 
Просек по одељењима: 6-1-   3,81         6-2-  3,56      6-3-   3,96       6-4-      3,95 
Владање: 
 Примерно -76ученика      Врлодобро-14ученика        
Током јануара одржавале су се активности поводом школске славе-Светог Саве. 
Четврта седница Одељењског већа одржана је 19.03.2018. 
Успех ученика у учењу и владању је следећи: 
Од 88 ученика 78ученика   имало је позитиван успех ,а 10 ученика су имала недовољан 
успех(1 недовољна-5ученика ,    2-3  ,3 -3ученика).Укупно је било 17 недовољних оцена. 
По предметима : 
математика-10,   историја-1,немачки језик-1 
енглески језик-2    
Васпитне мере: 
Опомена одељењског старешине-12 ученика                                                                                   
Укор одељењског старешине-5 ученика                                                                                                                      
 У  мају ( 20,маја)  изведена је једнодневна екскурзија  ученика шестог разреда на релацији 
Црвенка –Мишар –Текериш-Тршић –Црвенка. 
Пета седница Одељењског већа одржана је 15.06.2018. 
 На крају другог полугодишта успех ученика у учењу и владању је следећи: 
Од 89 ученика 79 ученика   имало јепозитиван успех ,а 10 ученика су имали  недовољан 
успех  и сви се упућује се на поправни испит из математике. 
Одличних -29  (15 ученика имали су успех 5,00)                                                                                                           
Врлодобрих-34                        
Добрих-16  
Просек по одељењима:   6-1-  3,91;     6-2-  3,66;    6-3-  4,04;    6-4-  4,15 
Владање: Примерно-79 ученика    Врлодобро- 12ученика    Добро-4 ученика 
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План и програм редовне наставе,као и допунске, додатне наставе и слободних 
активности је реализован.У другом полугодишту одржавана су такмичења ученика ,на 
којима су ученици петог разреда постигли одређене резултате,за које су били похваљени и 
награђени .Најуспешнији ученик шестог  разреда била је Косовић Јелена. из 6-1 . 
Подела сведочанстава  била је 28.јуна 2018. Сви одлични ученици су похваљени. 
           Нада Мјеримачка                                                                   Август 2018. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  СЕДМОГ  РАЗРЕДА 
 
Одељењска већа седмог разреда сачињавали су сви наставници и стручни сарадници који 
врше образовно –васпитни  рад у  разреду односно у одељењима седмог  разреда. Рад  се  
одвијао  према Плану и програму који је донет  на почетку школске године.  
План рада одељењских већа седмог разреда обухватао је  активности везане за 
непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу, као и  питања и проблеме 
који  су се  временом појавили.   
 Питања  и послови  реализовани у  шк.2018/2019. год. су: 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада  одељења односно разреда 
-учествовање у самовредновању и вредновање рада школе као и у реализацији Развојног 
плана школе 
- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у школи 
и ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења јединствнеог 
наступа и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у целини 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање  и реализација екскурзија  
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада и живота ученика у школи и предлагање мера 
Наставничком већу  за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних наставника 
- Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са Законом 
- Активности предметних наставника  и ученика у припремама за такмичења  
Одржано је 5 редовних  седница одељенских  већа, које су по Годишњем Плану рада школе 
планиране и реализоване  у септембру, октобру, децембру, марту и јуну, а планирана је и 
6. седница у августу, после поправних испита.  



92 
 

Одељењске старешине су одржале и 4 редовна родитељска састанка на којима су 
правовремено упознали родитеље са оценама и успехом ученика на основу оцена 
предметних наставника.  Анализирани су и  проблеми у  учењу и напредовању сваког 
ученика као и одељења у целини. 
Одељењска већа, у којима су ученици који раде по ИОП-у, организовали су индивидуалне 
родитељске састанке са родитељима тих ученика. 
Организована су  одељењска већа и родитељски састанци за одељењске заједнице у којима 
су се јавили васпитно-дисциплински проблеми, у циљу њиховог решавања и предузимања 
одговарајућих мера.  
У децембру, 13.12.2017. године,  организован је општи родитељски састанак на коме су 
родитељима презентоване измене у ЗОСОВ-у, оне које се односе на појаву и превенцију 
насиља, поступке у случају сазнања да постоји насиље, како вршњачко, тако и насиље у 
породици. Нарочито је истакнуто који су поступци, мере, права  и обавезе које се морају 
спровести, почевши од школе преко ученика до родитеља,  у циљу заштите деце од 
насиља.  
   
 
Одељенске старешине   7. разреда : 

- 71   Миладиновић Татјана  
- 72    Миладиновић Зоран 
- 73    Крстоношић Оливера 
- 74   Матић Зорка 

 
НАСТАВНИЦИ – ЧЛАНОВИ  ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА у шк.2017/2018.години 
ПРЕКУЦАТИ ТАБЕЛА 
 
 Датум : 10.08.2018.год.  

                                    Извештај саставила: Зорка Матић                              
наставник биологије и одељењски старешина 74 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМИХ РАЗРЕДА 
 
У овој  2017/2018.школској години била су четири одељења осмог разреда.Број ученика се 
мањао током године због пресељења а њих 87 је завршило осми разред. 
8-1     одељење је имало 23 ученика,одељењски старешина  Ловре Данијела 
8-2     одељење је имало 21 ученика,одељењски старешина  Кнежевић Предраг 
8-3     одељење је имало 21 ученика,одељењски старешина  Чуковић Весна 
8-4     одељење је имало 22 ученика,одељењски старешина  Поткињак Снежана 
У току школске године одржано је пет седница Одељењског већа и састанци одржани за 
ученике који раде по ИОП-у. 
На првим састанцима извршено је утврђивање распореда писмених задатака и 
контролних вежби,а након усаглашавања термина распоред је истакнут да би био 
доступан  ученицима,родитељима и свим осталим заинтересованим лицима.Такође је 
дискутовано о организовању допунске,додатне наставе и слободним активностима. 
Екскурзија ученика осмог разреда је реализована 24.и 25.09.2017.године на релацији  
Црвенка-Манасија-Феликс Ромулијана-Ђердап-Црвенка.Протекла је у доброј 
организацији,без недостатака и већих примедби. 
Договаране су активности,подељена задужења за перио  пре и  током Дечије недеље која 
је одржана у периоду од 2.10.до 6.10.2017.год. 
Након пробног завршног испита извршена је детаљна анализа остварених резултата 
појединачно и детаљно за сваки предмет.Резултати су указали на недостатке,проблеме 
који су помогли предметним наставницима приликом организовања припремне наставе за 
завршни испит на крају године.Као што се и очекивало ученици су остварили бољи успех 
на завршном испиту. 
Дан школе је прослављен 8.11.2017.године,у школи и у Дому културе где је организована 
приредбе коју су организовали учитељи,наставнице српског језика а учесници су били 
ученици млађег и старијег узраста. 
Прослава Нове године обележена је кроз литерарне радове,на часовима ликовне 
културе,часовима одељењског старешине,на часовима грђанског васпитања.Ученици који 
су ишли на грађанско васпитање су имали неколико креативних радионица где су правили 
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новогодишње честитке од хамера,вунице,колаж папира,шљокица и перли.Честитке су 
поклоњене деци у установи „Плава птица“. 
Школска слава Св.Сава је прослављена и ове школске године у згради школе и Дому 
културе.  
На крају квартала вршене су анализе успеха и дисциплине ученика.На крају полугодишта 
остварен је сладећи успех ученика по одељењима: 
                                                   8-1                    8-2                   8-3                  8-4 
       Одличних                          4                        5                       5                     5 
       Врло добрих                     12                      9                      9                     11 
       Добрих                             1                        5                        6                    1 
       Довољних                       -                          -                         -                    - 
Са недовољном                   6                         2                        1                   4 
План и програм редовне наставе  као и допунска,додатна настава и слободне активности 
су у потпуности реализовани. 
Професионална оријентација је реализована кроз радионице по унапред утврђеном 
плану.У реализацији су учествовали психолог Љиљана Дамјановић,наставнице : Снежана 
Поткоњак,Јелена Керекеш,Оливера Крстоношић,Весна Чуковић и Весна Лисица Рупић. 
Припреме и одржавања такмичења су реализована,и наша школа је била домаћин неких 
такмичења.Ученици осмих разреда као и млађих узраста су постигли и ове године веома 
добре резултате. 
Одељењске старешине су одржале родитељске састанке како би родитеље на време 
обавестили о прикупљању неопходне документације за упис у средњу школу.Такође су 
извршили  проверу комплетне документације ученика,пре полагања завршног испита. 
На часовима одељењског старешине,родитељским састанцима,Ученичком 
парламенту,Школском одбору, разговарано је и договарано о прослави матурске вечери 
која је одржана 3.06.2018.године у холу „Мале школе“. 
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Анализа успеха и дисциплине ученика показала је следеће резултате: 
                                                      8-1                   8-2               8-3                    8-4 
        Одличних                            3                       5                  5                        7 
        Врло добрих                       13                    10                13                    10 
        Добрих                                  7                      6                   3                      6 
Примерно владање                 20                     18                 18                    21 
Врло добро владање               2                       2                    2                      1 
Добро владање                         1                        1                   1                      - 
Након резултата завршног испита  закључили смо да је највећи број ученика остварио 
укупан број бодова сразмерно постигнутом општем успеху на крају школске 
године.Највећи број ученика је уписао средњу школу по првој жељи из попуњене листе 
жеља. 
Свечана додела вукових диплома и проглашење ђака генерације,одржано је 1.06.2018.год.у 
холу „Мале“школе и пропрећено је пригодном приредбом у част ученика и њихових 
родитеља. 
                                                                                                                     Извештај подноси: 
     Август,2018.година                                                                            Снежана  Поткоњак 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА  ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 
                          

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
- Учествовала сам у парипреми развојног плана установе и помагала у изради 
индивидуалног образовног плана за ученике,  
- Учествовала сам у изради програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 
превентивних програма, програма рада  психолога, сарадње са породицом, сарадње са 
друштвеном средином, програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања. 
Учествовање у припреми плана подршке ученицима (рада са ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка; професионалне оријентације, превенција болести 
зависности; промоција здравих стилова живота); заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног 
усавршавања запослених, сарадње школе и породице, целодневне наставе и продуженог 
боравка у основној школи,  
- Учествовала сам у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који 
могу допринети унапређивању квалитета образовања и васпитања у школи, конкурисању 
ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у њиховој реализацији,  
- Припремала сам план посете часовима   
- Припремала сам годишњи програма рада и месечне планове рада психолога,  
- Припремала сам план сопственог стручног усавршавања  

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
- Учествовала сам у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и 
предлагала сам мере за побољшање ефикасности, економичности и успешности установе 
у задовољавању образовних и развојних потреба ученика   
- Учествовала сам у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и 
учењу. Учествовала сам у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и 
посебних стандарда постигнућа  
- Пратила сам и вредновала примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана за ученике,  
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- Учествовала сам у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и 
пројеката, вредновању огледа који се спроводе у школи (посета угледним и огледним 
часовима) 
- Учествовала сам у изради годишњег извештаја о раду установе, а нарочито 
остваривања свих програма образовно-васпитног  рада, програма стручних органа и 
тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада психолога, сарадње са 
породицом, сарадње са друштвеном средином,  

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА И УЧИТЕЉИМА 
- Вршила сам саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања 
ученичког напредовања у функцији подстицања дечјег развоја и учења.  
-Вршила сам саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање 
целовитог развоја деце,  
- Пружала сам подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-
васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно-
васпитним потребама ученика; избора и примене различитих техника учења; ефикасног 
управљања процесом учења; вредновања ученичких постигнућа; стварања подстицајне 
атмосфере односно на часу; развијања конструктивне комуникације и демократских 
односа у одељењу,  
- Пружала сам подршку јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и 
сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности 
ученика, подучавање и учење, организација средине  
- Упознавала сам наставнике са карактеристикама психолошким принципима успешног 
процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције, , стиловима и облицима учења, 
стратегијама учења и мотивисања за учење,  
- Вршила сам саветовање наставника у индивидуализацији наставе на основу уочених 
потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и остварености 
образовних постигнућа у школи,  
- Пружала сам подршку наставницима за рад ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка. По потреби сам координирање са радом наставника и родитеља, 
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тимским израђивањем педагошког профила ученика. Учествовала сам у развијању 
индивидуалних образовних планова коришћењем резултата сопствених психолошких 
процена и психолошких процена добијених из других установа,  
- Оснаживала сам наставнике за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 
упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према 
културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање 
поступака који доприносе њиховом развоју,  
- Пружала сам подршку 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,  
- Оснаживала сам наставнике да препознају способности, интересовања и склоности 
ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика,  
- Пружала сам подршку наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, 
указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа  одељењским 
заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење,  
- Пружала сам подршку наставницима у раду са родитељима, односно старатељима,  
- Вршила сам саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о 
посећеном часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента образовно-
васпитног процеса,  
- Предлагала сам увођење иновација у образовно васпитно рад на основу научних сазнања 
о психофизичком развоју деце и процесу учења, кроз инструктивни рад са наставницима,  
- Одржала предавањена Наставнићком већу о карактеристикама даровите деце, 
тешкоћама у њиховом раду и одрастању 
- Оснаживала сам наставнике за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,  
- Вршила сам саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и 
лиценцирања  
- Усмеравала сам наставнике у креирању плана стручног усавршавања  
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
- Учествовала сам у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу,  
- Учествовала сам у тимском: идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу 
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог 
приступа у раду са децом,  
- Испитивала сам децу уписану у основну школу проценом интелектуалног, когнитивног, 
емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад. Проверавала сам 
спремност за полазак у школу деце старости од шест до шест и по година, 
- Учествовала сам у структуирању одељења првог разреда, 
- Испитивала сам опште и посебне способности, особине личности, когнитивни стил, 
мотивацију за школско учење, професионалниа опредељења, вредносне оријентације и 
ставове, групну динамику одељења и статуса појединца у групи, психолошке чиниоце 
успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких 
мерних инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради добијања 
релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других послова у 
раду са наставницима, родитељима, институцијама,  
- Спроводила сам саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у 
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме 
понашања,  
- Пружала сам подршку ученицима који се школују по индивидуализираној настави и 
индивидуалном образовном плану,  
- Пружала сам подршку ученицима из осетљивих друштвених група (ромска популација и 
деца из социјално угрожених и развојно нестимулативних средина)  
- Радила сам са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности 
потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, 
вештине самосталног учења,  социјалне вештине (ненасилна комуникација, 
конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање 
различитости), здрави стилови живота ( организовала предавања о здравој исхрани – 
сарадња са Средњом стручном сколим у Црвенки), вештине доношења одлука и друго,  



100 
 

- Пружала сам подршку развоју професионалне каријере ученика професионалним 
информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, 
особина личности, мотивације ученика),  
- радила у оквиру пројекта „ Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ 
- Организовала Сајам образовања 
- Пружала сам подршку ученичком активизму и партиципацији у школском животу,  
- Пружала сам психолошку помоћ ученику, групи и одељењу  
- Учествовала сам у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 
понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано 
изостану са наставе, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању 
њихових права,  

 
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

- Прикупљала сам податке од родитеља, односно старатеља који су од значаја за 
упознавање ученика и праћење његовог развоја,  
- Спроводила сам саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који 
имају различите тешкоће у развоју, учењу и понашању,  
- Пружала сам подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 
информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних 
консултација  
- Спроводила сам саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца 
врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад,  
- Сарађивала сам са родитељима, односно старатељима на пружању подршке ученицима 
који  се школују по индивидуалном образовном плану,  
- Учествовала сам у реализацији програма сарадње установе са родитељима, односно 
старатељима ученика ( родитељски састанци, савет родитеља, индивидуални разговори, 
групни разговори и друго),  
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- Сарађивала сам са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 
предлога по питањима која се разматрају на савету,  
- Пружала сам психолошку помоћ родитељима, односно старатељима чија су деца у 
акцидентној кризи. ' 
- Спровела истраживањо о броју деце који одрастају у непотпуним породицама и 
презентовала га на Наставничко већу и Савету родитеља 
- активно учествовала у раду Савета родитеља , организовала  превентивне радионице у 
оквиру састанака савета родитеља 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И ПЕДАГОГОМ 
- Сарађивала сам са директором и педагогом на пословима који се тичу обезбеђивања 
ефикасности, економичности и флексибилности образовно-васпитног рада установе. 
Предлагање нових организационих решења образовно-васпитног рада,  
- Сарађивала сам са директором и педагогом на припреми докумената установе, 
прегледа, извештаја и анализа,  
- Сарађивала сам са другим педагогом на припреми и реализацији разних облика стручног 
усавршавања (предавања) за  наставнике у оквиру установе,  
- Учествовала сам у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 
наставника,  
- Редовно сам размењивала, планирала и усаглашавала заједничке послове са педагогом,  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
- Учествовала сам у раду наставничког, разредног и одељењских већа (давањем 
саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и 
других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких, односно 
наставничких компетенција),  
- Учествовала сам у раду тимова установе,  
- Учествовала сам у раду стручних актива за развојно планирање и развој школског 
програма и педагошког колегијума,  
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8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

- Сарађивала сам са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 
значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика,  
- Сарађивала сам са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање 
циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика,  
- Сарађивала сам са психолозима који раде у другим установама, институцијама, 
организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и 
добробити ученика: Школска управа Сомбор,Основне и Средње школе са територије 
Западно бачког округа, Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад 
Кула, Дом здравља Кула 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

- Водила сам евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада 
психолога и евиденција о раду са дететом у предшколској установи, односно психолошки 
досије (картон) ученика,  
- Водила сам евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима, 
психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др.,  
- Припремала сам се за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 
плановима рада психолога,  
- Прикупљала сам и на одговарајући начин чувала и заштила материјале који садржи 
личне податке ученицима,  
- Стручно сам се усавршавала праћењем стручне литературе и периодике, праћењем 
активности струковног удружења (Друштво психолога Србије, секције психолога у 
образовању, подружнице), похађањем акредитованих семинара, стручних скупова, 
разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.  
- присуствовала првој Конференцији о даровитој деци 
                                                                                                                                                       
Психолог: 

Љиљана Дамјановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. год 
 
Радни однос у ОШ“Вук Караџић“ у Црвенки засновала сам 01.09.2017.на основу 
преузимања са листе технолошких вишкова. 
Ангажована сам 50% од пуног радног времена педагога,а 50% у ОШ“Мирослав Антић“ у 
Чонопљи. 
Током школске године обављала сам све послове који су наведени у програму рада педагога 
и упоредо се упознавала са колективом,документима,ученицима и родитељима... 
Област рада Активности Време реализације 
Планирање и 
програмирање 
 образовно-васпитног рада 

-израда годишњег и месечних планова 
рада педагога 
-израда плана посета часовима 
-сарадња на изради планова рада 
Актива и тимова 
-учешће у изради Школског 
програма,ГПРШ,акционог плана 
ШРП-а 
-учешће у изради плана 
самовредновања 
-планирање и програмирање анализа 
и истраживања 
-учешће у планирању културних 
манифестација,јавних наступа 
ученика,медијског представљања 
-учешће у предлагању и избору 
одељењског старешинства 
-распоређивање новопридошлих 

-крајем месеца за 
наредни месец 
-септембар 
-септембар 
 
-јун,август,септем. 



104 
 

ученика 
Праћење и вредновање 
образовно- васпитног рада 

-увид у школску документацију 
(дневници рада,записници) 
-анализе успеха и владања ученика на 
кварталима 
-праћење оцењивања ученика 
-посете часовима,анализе, 
препоруке,извештаји 
-праћење иницијалних,пробног 
завршног и завршног испита 
-учешће у изради годишњег извештаја 
о раду школе 
-праћење успеха ученика у 
ваннаставним 
активностима,такмичењима,завршном 
испиту 
-праћење успеха школског неуспеха и 
предлагање мера за побољшање истог 

-септембар,јануар, 
јун,август 
-октобар,децембар, 
март,јун 
-током године 
-новем.,децем, 
фебруар 
септембар,април, 
јун 
 

Рад са наставницима -индивидуална сарадња са 
наставницима(прикупљање података 
о ученицима и родитељима) 
-извештавање везано за мини 
истраживања у одељењима и на нивоу 
циклуса или школе 
-посете часовима обавезне наставе , 
разговори о истим(20 часова)и 
предлози за унапређење рада 
-присуство угледним часовима и 
разговор о истом(4 часа) 

-током године 
 
 
 
 
-током године 
 
-новембар,децем, 
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-саветовање везано за рад са децом 
која имају проблеме у учењу или 
понашању 
-сарадња са ОС-припрема тема за 
ЧОС и родитељски састанак 
-мотивисање наставника на 
континуирано  стручно усавршавање 
-сарадња на изради и примени ИОП-а 
-ментор студенткињи 
педагогије(стручна пракса 4.година) 
-праћење начина вођења 
документације 
-подршканаставницима у процесу 
оцењивања ученикакроз коришћење 
различитих метода,техника и 
инструмената 
-оснаживање наставника за тимски 
рад 
-упознавање одељењских старешина 
са релевантним карактеристикама 
новоуписаних ученика 
-рад са наставницима 
почетницима,приправницима 

фебруар 
-током године 
 
-током године 
 
 
-током године 
 
-током године 
 
 
-током године 
-3 недеље-март 

Рад са ученицима -праћење развоја и напредовања 
ученика 
-индивидуална сарадња са ученицима 
који имају проблеме у понашању или 
учењу 
-саветодавни рад са ученицима 
-групно саветовање са ученицима 

-током године 
 
 
-током године 
-током године 
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везано за заједничке проблеме 
-радионице  у петом разреду „учење 
учења“ 
-информисање  ученика осмог разреда 
–упис у СШ(на нивоу одељења и 
индивидуално) 
-активности везано за завршни 
испит,пробни завршни 
-присуство приредбама,завршној 
свечаности ученика осмог разреда 
-организација предавања за девојчице 
ученице шестог разреда о променама 
у пубертету 
-испитивање спремности деце за 
полазак у први разред 
 

 
-новембар 
 
-током године 
 
 
-јун,април 
 
-током године 
 
-мај 
 
 
-мај 

Рад са родитељима -индивидуални контакти са 
родитељима(проблеми у учењу и 
понашању деце,упис у средњу 
школу,проблеми у адаптацији,) 
-присуство и учешће у раду Савета 
родитеља(извештај о успеху,извештај 
о спроведеној анкети“безбедност 
ученика у школи“) 
-упис ученика у школу-прикупљање 
информација од родитеља 

-током године 
 
 
 
-током године 
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-током године 
Рад са 
директором,психологом, 
пратиоцем ученика 

Сарадња са директором и психологом 
је свакодневна и односи се на све 
области рада у школи од планирања и 
програмирања,реализације,анализе до 
извођења закључака,евалуације и 
извештавања 
-утврђивање распореда рада и подела 
послова у оквиру стручне службе 
-распоређивање ученика 
поноваца,новопридошлих 
ученика,ученика  који се уписују у 
пети разред из Нове Црвенке 
-сарадња на истраживању постојећеВ-
О праксе и предлагање мера за 
унапређење 
-сарадња у оквиру рада стручних 
тимова 
-заједничко планирање 
активности,израда встратешких 
докумената установе,анализа и 
извештаја о раду школе 
-сарадња на формирању одељења и 
распоређивању новопридошлих 
ученика,расподели одељењског 
старешинства 
-тимски рад на проналажењу 
најефикаснијих начина унапређивања 
вођења пегагошке  документације у 
школи 
 

-током године 
 
 
 
 
 
 
 
-септембар 
 
-током године 
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Рад у стручним органима 
 и тимовима 

-учешће у раду Педагошког 
колегијума 
-Учешће у раду Наставничког већа 
(извештаји,анализе,презентације) 
-учешће у раду Одељењског већа 
-учешће у раду Стручног актива за 
развој школског програма 
-учешће у раду Стручног актива за 
школско развојно планирање 
-учешће у раду тимова за заштиту 
деце од насиља,злостављања и 
занемаривања,тима за ИО,тима за 
самовредновање,прилагођавање 
новопридошлих ученика... 
 

 
 
 
 
 
 
 
-током године 

Сарадња са надлежним 
установама,организ., 
удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 

-Сарадња са Центром за социјални 
рад(размена информација,студија 
случаја,пријављивање случајева за 
које сматрамо да су у њиховој 
надлежности) 
-сарадња са предшколском 
установом(информације о деци која 
се уписују у први разред) 
-сарадња са стручним сарадницима на 
нивоу општине(размена примера 
добре праксе,решења о вођењу 
документације) 
-посете центру,предшколској 
установи 

 
 
 
 
 
 
-током године 
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-сарадња са представницима 
полицијске управе 
-осмишљавање активности за 
унапређење партнерских односа 
породице,школе и локалне 
самоуправе у циљу подршке развоја 
деце 

Вођење 
документације,припрема за 
рад и стручно усавршавање 

-Годишњи план и програм рада 
педагога 
-месечни планови рада педагога 
-дневник рада 
-извештаји,записници,припрема 
презентација 
-портфолио 
-присуство угледним часовима 
(4 часа) 
-присуство обукама: 
„Квалитетно образовање за све“ 
„Уметношћу до“ 
-Регионални састанак Мреже подршке 
ИО 
-Велики састанак Мреже подршке ИО 
- 
 
 
 

-септембар 
 
-током године 
 
-током године 
 
 
-током године 
 
 
-март 2018. 
-август 2018. 
-октобар 2017. 
 
-март 2018. 
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Докази за наведене активности налазе се у канцеларији стручне службе у папирној или 
електронској форми.Докази за присуство и учешће у раду актива и тимова налазе се у 
записницима истих. 
У дневнику рада педагога налазе се датуми одржавања наведених активности,као и 
детаљан опис. 
 
                                                                                                                                   Педагог: 
                                                                                                                                Звездана Узелац 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ У 2017/2018. 
 
Мото овогодишњег извештаја: 
 Књига „Дневник Ане Франк „ :“Препоручила бих ову књигу другима да би схватили да 
живот није савршен али увек можемо да будемо срећни Због нечега „ Нела Боснић 7/4                                            
(Активност „Ко чита побеђује „)  
У задњој трећини августа радили смо на извештају за 2016/17; учинили смо прве кораке 
ка пресељењу минимума  „библиотечких средстава „  ради импровизовања библиотечког 
простора тј . библиотечке собе.Протекла школска година је и протекла у знаку 
„библиотечке собе“ , како смо назвали новооформљен простор , у мањој учионици , за 
потребе рада библиотеке школе због новонасталих услова у раду целе школе.Овога пута 
покушаћемо да тежиште ставимо на изношењу библиотечког материјала који смо 
користили у пружању библиотечких услуга према потребама рада наставе у школи 
односно у овој школској годуини (кроз значајније библиотекарске активности забележене 
по месесцима) према местимичном вођењу рукописног дневника активности сарадника 
библиотекара./ У тоју целе школске године је било присутно доношење /преношење 
лектирних и других књига из простора мале школе , за потребе примене у настави и 
школском животу. 
Септембар  
Покушај обележавања 8. септембра- Дана писмености у сарадњи са наставницама 
српског језика (програмски садржај 2.12.) /У 8/4 код наставнице Весне Чуковић 
коментарисали смо „мапу ума“ исписану за ову прилику руком библиотекара и неколико 
ученика(Николина Полетановић , Милица Глушица и Ана Радуловић који су редовни и 
чести посетиоци библиотеке школе , чланови „Библиотечке дружине „) а која је једно 
време била истакнута на изложбеном паноу библиотекарског кутка. 
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Остваривање програмског садржаја 2.11. који подразумева потраживање лектитре у 
овом периоду: 2 разред је позајмљивао лектиру „Песме“ Љубивоја Ршумовића 
(2/1,2/2,2/3).Потпунију сарадњу смо имали са одељењем 2/1 учитељице Драгане Јојић , 
преко наслова лектирних издања за 2.разред :“Смешна прашума“, „ Хајде да растемо“ , 
„Ма шта ми рече „ , коментарисали смо наслове , тумачили поједине речи и стихове на 
пример : ђипио /здипио , брци/збрци, израз „ћосаво лице „ , Певали смо песму „Смешна 
прашума „ и „Деца су украс света „ уз хармонику  , користећи „Музичка култура за 3. 
разред , ЗУНС, 2000година 
Ученици 7/3 и 7/4 су потраживали лектиру „Плави чуперак „ (7/1 и 7/2 су читали ову 
лектиру у другом периоду).Осећа се недостатак примерака ове лектире, а требало је 
докупити примерке лектире „Мали принц „ што је касније и учињено , у временском 
периоду јануар ,фебруар.-Из тих разлога дајемо примерке лектире „Тршаве шишке вечери 
„ где налазимо 4 песме из збирке „Плави чуперак“које ученици читају уз песме које су 
штампане у Читанци; међу њима је и сама песма „Плави чуперак“.-Тако надомешћујемо 
ученичку потребу за овом лектиром. 
Ученицима 5/1,5/2 давали смо на коришћење фотокопире народних бајки „Пепељуга“, 
Биберче , „Чардак ни на небу ни на земљи“ према потраживањима наставнице Соње 
Сретовић.22.09. 2017 године добровољно смо заменили ову наставницу .Одељење 4/2 
учитељице Наташе Грковић је потраживало лектиру „Златна јабука и 9 пауница „ 
издање Школске књиге. 
Крајем септембра смо размишљали о књизи Игора Коларова (1973-2017) „Аги иЕма „ са 
наставницама српског језика и ТИО и о пројекцији истоименог филма за децу из 2004 
године , у оквиру Дечје недеље и њеног слогана „Градимо мостове међу генерацијам на 
радост сваког детета „.(иновације у обради лектире подразмевају гледање екранизације 
књижевног дела а онда препоруку за читање књиге у електронској или папирној форми). 
Октобар  
У октобру смо имали ангажовање поводом две школске активности : Дечје недеље и 
Месец књиге (програмски садржај 3.9.).-Прва недеља је протекла у знаку књиге „Аги и 
Ема „ јер својом садржином осликава овогодишњи горенаведени мото.Поводом Дечје 
недеље на паноу библиотекарског кутка истакли смо плакат Дечје недеље и уз њега 
фотокопире корица неколико књига које садржином кореспондирају са слоганом Дечје 
недеље („Мој дека је био трешња““Ујка или о васпитању„ едиције Свет је један  ИК 
„Креативни центар“;затим „Госпођица Десанка „, „Близанци или породични циркус „, 
„Аги и Ема „ издање Bookland. 
Уоквиру Дечје недеље, у договору са наставницом Дубравком Делибашић смо имали 20-
минутну презентацију у вези с појмом „анегдота“. Циљ  је био да покажемо коришћење 
различитих публикација (књига , часопис) у стицању сазнања о нечему .На пример , овога 
пута то је књига –приручник „од Адо Ш „(водич кроз књижевне изразе и појмове за 
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ученике основних и средњих школа) и часопис „Невен „ октобар 2017(прочитали смо 
Анегдоте о писцима из редовне рубрике , по две анегдоте о Бранку Ћопићу и Јовану 
Дучићу).-Осим сврхе чији је циљ сазнање о коришћењу неке врсте књига (енциклопедија , 
речник) сврха је била и поимање хумора којим су анегдоте прожете итд. 
У октобру смо,у одељењу, 7/2 промовисали књигу „Свако има своју реку„Косте Лозанића,  
са издвојене три приче у фотокопирима за наставницу Радмилу Матић и неке од 
заинтересованих ученика(наставница енглеског језика је љубитељ природе и пецања; у 
нашој школи она је организатор и промотер „Удружења риболоваца нашег места“ и 
такмичења у пецању које се одржава крајем маја).-Фотокопири су били приче наших 
познатих књижевника љубитеља реке и рибарења:Антонија Исаковића, Стевана 
Раичковића,Миодрага Борисављевића, Ернеста Хемингвеја ( „Старац и море“).-Још увек 
у дану Дечје недеље (10.10.2017) на часу енглеског језика ,поменуте наставнице 
промовисан је часопис о Битлсима из едиције „100 личности које су промениле свет „.У 
контексту тога смо отпевали песму „Yesterday“.Током месеца , ученицима 8/4 дат је на 
коришћење фотокопири текста „О Вуку и његовом делу „ Вукашина Станисављевића  
(старе лектире за 4.разред , „Младо покољење“ издање 1966 године под насловом „Из 
Вукових збирки и списа „).Радили смо и на подстицају писања литерарних састава за 
конкурс „Месец књиге у сарадњи са Активом српског језика , библиотекар је требао да 
буде координатор активности. ( На појединачном плану услуживања ученика ученици 
Милани Јововић 8/1 поклоњена је лектира „Писма Индири „Џ. Нехруа , с обзиром да се 
занима за Индију.Ученику Драгану Радмановићу дат је на коришћење уџбеник географије 
и радна свеска за 7. разред ). 
Новембар  
 На почетку месеца , ученици 7/1, 04.11. 2017. потражују лектире „Народне епске песме“ 
и „Покососког циклуса“; ученици 6/1 и 6/2 (предметни наставник Дубравка Делибашић 
позајмљују лектиру „Зов дивљине „ чије примерке треба да врате до 10.11.2017 ученици 
6/3 и 6/4.-Други разред је позајмљивао лектиру „Песме „ Добрице Ерића.а 4/3  и 4/2 песме 
Милована Данојлића „Јесен на пијаци „.-Прве недеље новембра (1-10.11. ) поједини 
ученици су позајмљивали лектиру „Белутак“ Гроздане Олујић; други разред лектиру 
„Плави сањар“Добрице Ерић.-Поједини ученици 4/1 су посебно потраживали бајку 
„Олданини вртови „Гроздане Олујић чији одломак има у читанци, а у библиотеци 
поседујем 1-2 примерка књиге Букленда издање 2018.године ;  Давањем фотокопира ове 
бајке у целини поједини ученици су задовољили своју знатижељу (Душан Матић , Михајло 
Радуловић, Катарина Лакић..)на иницијативу учитељице Гордане Будимир.-Ученици 8/1 
позајмљују лектиру „Сумњиво лице „,  те смо 30 примерака ове лектире пренелу из мале у 
велику школу за потребе наши ученика. 
Библиотекар је припремио фотокопире страница из „Књиге о Његошу“/Младо поколење 
1966/ старе лектире, у договору са наставницом Дубравком Делибашић поводом обраде 
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наставне јединце : одломка из Горског вијенца (програмски садржај 3.3.), и поводом Дана 
школе : текст „Вук о Његошу „ (у 8/1,8/2 ), као и читање одломака из других 
припремљених текстова из ове лектирне књиге, на пр.Странци о Његошу итд. –Такође, 
библиотекар је припремио фотокопире прича из првог дела –циклуса прича :“Жрвањ 
мегаполиса“ из књиге „Приче из будућности „Милана Драшковића .Договор са 
наставницом  ТТ , Јеленом Керекеш и интегрисање у наставну јединицу за 7.разред .: 
„Роботи –појам врсте и функције“. Планирано је да се обраде и прочитају две приче 
:“Дружбеник“ и „Копирајт“).Књигу је прочитао ученик Вељко Лучић из 7/4.(програмски 
садржај 2.4. 
У одељењу 8/4 , на иницијативу ученице Ане Бјекић, поводом сарадње –помоћи у припреми 
писменог задатка о Вуку Караџићу, читали смо из часописа „Невен“ јун 2017,странице 
посвећене кнезу Михајлу Обреновићу , који је био савременик Вука Караџића, Бранка 
Радичевића и Ђуре Даничића ,(препознавање сегмената градива о Вуку Караџићу , чији 
живот и рад се изучавају у 8 разреду). Ученицима су  донете на увид имитације 
брошираних фотипских издања „Вуковог првог буквара“ , „Песама Бранка Радичевића „ и 
„Рат за српски језик и правопис“/ Ђуре Даничића (Програмски садржај 3.3.) 
  Тако је , 07.11.2017.год библиотекар је успео да оствари сарадњу са наставницама 
Снежаном Миљуш и Дубравком Делибашић , односно у 3/1 и 7/1 поводом сутрашњег Дана 
школе.-(Ученици 3/1 су гледали школски филм о Вуку Караџићу ,филм је пронашла 
учитељица Драгана Јојић) .-Како филм садржи материју намењену старијим 
корисницима , младима ,библиотекар је покушао да поједина визуелна места објасни 
млађим ђацима:прве књиге које је Вук објавио у Бечу,стара азбука, жена Вука Карџића .-У 
8/1 ученицима смо показали већ помињана проширена издања Првог  буквара В.Стеф. 
Караџића 1827 у Бечу , као и један од портрета из 1816.године.-У 8/1 библиотекар је 
интерпретирао деловање Вука Караџића  у једном времену са његовим савременицима 
познатим у једном времену и култури:кнез Михајло Обреновић , Бранко Радичевић,Ђура 
Даничић као и фототипско издање Горског вијенца из 1847.године , довођење у везу ова 
два великана и значај Цетиња за њихове животе и рад.-У оквиру активности 
промовисана је књига „Животописи српских великана „Милутина Тасића а у издању 
Букленда.-(исход: један ученик је узео фоткопир текста из часописа „Невен „јул 2017 а 
ученица Мила Стојчић је узела тај број часописа. Из „Књиге о Његошу“ смо поделили 
неколико фоткопир текстова :“Вук о Његошу „ а остале фотокопире текстова (VIII р) 
узела је наставница Дубравка Делибашић. 
 У овом месецу смо дали допринос школској активности „Јачамо еколошку свест код 
младих „ (сарадња са ученицима 4/1 , учитељ Гордана Будимир на изради плаката и 
прављењу зидних новина.У исписивању два плаката  зидних новина свој допринос су дали 
Катарина Лакић, Ива Абутовић  , Каролина Сабо , Милица Драгичевић ,Душан Матић , 
Милица Радмановић.-(По препоруци наставнице Јелене Керекеш , кооординатора овог 
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пројекта изабране ученице су сликале изложбене паное и зидне новине на ходницима 
2.спрата и простору библиотечке собе:Мина Симић 5/1,Николина Полетановић и Дајана 
Сабо 7/3).- За прављење плаката  користили смо следеће енциклопедије :“Географија , 
народи ,екологија“ затим „Кинг Фишер“ и „Велика енциклопедија науке „(Поводом ове 
активности библиотекар је за наставу биологије издвојио путопис :“ Језеро, акваријум 
природе“ Драгише Поповића (Бајкалско језеро у Русији ) из Буклендове књиге „Свет у 
џепу“: „ Антологија путописа за децу и младе“ Милутина Ђуричковића , који може 
послужити у интегрисаној настави повезивањем  предмета :биологија,географија ,српски 
језик.). 
Децембар  
Остварен је програмски садржај 5.5. који подразумева евидентирање најревноснијих 
корисника школске библиотеке –ученика у одређеном временском периоду .8.12. и 
14.12.2017.смо у оквиру одељења и предметних наставника Драгане Маравић и Драгане 
Мандић девојчицама (сестре по мајци) Жељани Шафарик и Николини Полетановић 
предали поклон књиге за њихову читалачку активност и ангажовање у читању и 
посетама библиотеци.-То су књиге:“Ко се воли у школи „ Благоја Рогач и „За више од 16 
година / португалске списатељице Ане Салдањи у издању Креативног центра.Код 
Николине се запажа утицај тетке са којом живи тзв.породично читање а ученица 
Жељана Шафарик у библиотечку собу скоро свакодневно долази из продуженог боравка. 
Што се тиче позајмице лектира , ученици потражују лектиру „Мој дека је био трешња“ 
(ПС 3.3.) /одабира и припрема библиотечку грађу за редовну наставу.- На плану 
индивидуалног читања записали смо да је ученица Дијана Вукчевић тражила још неко 
дело од Џек Лондона , као што је ученик 5 разреда потраживао књиге Марка Твена после 
читања књиге „Том Сојер „ (остваривање ПС 2.5. ) У том смислу ученицима дајемо на 
читање књигу „Доживљаји Хаклбери Фина „ за коју је интересовање показало још 2-3 
ученика. 
 Последње две недеље првог полугодишта смо реализовали ПС 2.7. што подразумева 
организовање слободне активности библиотеке базирано на интерпретацији одабраних 
књига уџбеника и других публикација и њиховој презентацији .У овом случају то је 
интерпретирање композиције :“Новогодишња песма“, прилагођено временском тренутку, 
из Музичке културе 4, Едуке  на подстицај близнакиња 1/3 Теодоре и Виолете Шешлије , 
певање уз пратњу хармонике.Активност је реализована у одељењима 1/3 Маје  Кљајић и 
3/2 Зоре Гојковић и у продуженом боравку, одакле смо и почели.-Из 3/2 подстицај је дала 
ученица Ванеса Врзић, једна од приљежнијих читача овог одељења, ученица је поводом 
предстојећих празника напшисала „Зимску песму „ ; песму смо гласно читали пред 
одељењем и у песми се осећа утицај певања преко медија(један примерак је узела њена 
учитељица а други ,редигован је требало да изложи библиотекарка .-Тако смо остварили 
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ПС тачке 4.6.ПРБШ који подразумева стручно усавршавање детета , афирмисање 
креативних способности ученика. 
27.12.2017.  уочи Нове године, реализовали смо ПС 4.4. сарадња са друштвеном средином 
.-Бившем куму школе Миловану Ђуричовићу у светковању школске славе и квази Деда 
Мразу уручили смо поклон књигу аутора презимењака Милутина Ђуричковића „Чаробни 
млин“ Антологија светске приче за децу и младе /Букленд.Пред крај полугодишта 
остварена је сарадња са педагошко-психолошком службом поводом ученика Белић Николе 
2/2, тим поводом оставрен је ПС 3.3 што подразумева давање на увид публикације  
Креативног центра „Шта да радиш кад си уплашен и забринут ? „Џ. Џ. Криста (водич за 
децу КЦ 2008) 
Јануар  
Од половине јануара започели смо активност иѕ ПС 4.2. И ПС 2.4. с учеником Душаном  
Матићем (4-1) , рецитатором и најбољим помоћником библиотекара од деце-ученика. У 
циљу остварења тачке П.С. 2.4. (усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба, 
развајиање читалачких , истраживачких и других способности ученика (са дететом смо 
индивидуално радили на интерпретацији песме по његовом избору.-(од песме предложене 
„Дечак моли „ и „Свети Сава и Срби „ из књиге М.Витезовића „С милим Богом“ ученик је 
сопственим истраживањем изабрао „Дечак моли „ из циклуса „Похвале Светом Сави „.-
У сарадњи с његовом учитељицом Г.Будимир и вероучитељком Софијом Бошњак  
започели смо увежбавање рецитовања за предстојећи празник (ПС 3.5.))  
У овом периду , одличне исходе су показали ученици 7/3, према речима наставника Драгане 
Мандић-15 петица за прочитане књиге романа за младе (што је рађено уз препоруке 
библиотекара школе. – На великом хамеру утисака који су ученици исписали налазимо 
следеће наслове књига које су позајмили из школске библиотеке по препоруци 
библиотекара :нови наслови књига које су прочитали ученици 7/3,7/4 у читалачкој 
активности „Ко чита побеђује „ : „Пети лептир „/ Урош Петровић  
                      „Школско двориште „/Мирослава Михајлов Царевић  
                      „Љубавне релације фејсбук генерације“/Славка Петковић Грујић  
                      „Волим да ме воле „ /Славка Петковић Грујић 
                       „Манекенка страва „/Славка Петковић Грујић 
                       „Дневник прве љубави „/Робер Такарић 
( „Медена „/Кети Кесиди  
                       „Три метра изнад неба „ /Фредерика Моћија) 
                       „Дневник Ане Франк“/Ана Франк 
Хамер плакат , који је био истакнут на зиду прве учионице српског језика ,неко време, 
наставница Драгана Мандић је дала на коришћење у библиотечки простор на увид свим 
ђацима , а и свима који улазе у библиотеку. 
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У овом периоду потражују се лектире :ученици 5/3 потражују лектиру „Хајдуци „( од 
којег нема довољно примерака ).-На плану појединачног рада са ученицима смо 
остваривали ПС 2.4 и 2.5.(пружање помоћи ученица при избору литературе и друге 
библиотечке гађе и усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба).Тим поводом 
смо ученику 5/3 Аљоши Павићевићу однели тражену лектиру, а ученици –спортисткињи 
Јелени Косовић дали на читање одабране текстове о славним спортистима из света и 
Србије /књига Раше Попова ; а ученици Ањи Манхалт 5/1 предали смо прву књигу романа 
„Тихи Дон „ за сестре близнакиње у средњој школи (бивши ученици ).У оквиру програма 
школске славе :остваривање ПС 10.2.(учествовање у припремању културних активности 
школе ученик Душан Матић рецитује уводну песму упосвећену Светом Сави .(учениково 
рецитовање је било беспрекорно с обзиром да се ради о детету од 10 година.Ученик чији 
таленат за рецитовање треба неговати и развијати јер показује приљежност за ту 
врсту активности ) Фебруар 
Почетком фебруара ученици другог разреда позајмљују лектире „Изабране бајке“ /Ханс 
Кристијан Андерсен ( п.с. 2.11.)     - (од ове лектире су позајмљивани следећи наслови: 
„Смешни владари“ (лат.-ћир.), старије лектире издања „Завода за уџбенике“ под називом 
„Бајке, басне, приче „(3) и сликовнице „Ружно паче“ (позајмљиване у недостатку 
лектире).   -  /поводом ове лектире оставрили смо временски краћу презентацију 
књига/лектира овогчувеног бајкописца које поседујемо у нашој школској библиотеци.  – 
активност смо остварили у одељењу 2/3 учитељице Г. Шкеровић , за ову прилику смо 
издвојили 3 лепша издања Андерсенових бајки и прича  Бокленда (Нове данске приче у 
тврдом повезу).Крајњи исход активности је био запажање да је Андерсен био оригинални 
писац бајки а не њихов сакупљач )и да је писао и бајке и прице .- Сликовну публикацију са 
насловом „Бајке „Евро Ђунти смо дали на листање учитељ ју је задржао за потребе 
наставе.У фебрару смо имали замене колегиница српског језика у два наврата 07,08 и 
09.2018.године  у одељењима сестог, седмог и осмог разреда и од 19.02. до 28.02. у 
одељењима 5-3, 6-3 И 6-4 и 8-3,8-4. - У оквиру замена уценицима смо, с библиотекарског 
становиста, пласирали следеци библиотекарски материјал, односно следеце библиотецке 
садрзине. У 6-1 смо показали књигу лектире Стевана Раицковица “Велико двористе” 
(књига прица) и “Гурије” поема.   У 6-2 смо у  главним цртама обрадили песму Стевана 
Раицковица Похвала која се налази у њиховим цитанкама.  у 6-1 смо, импровизујуци, мало 
преинацили задату литерарну тему из Цитанке/ Логос, . “Залазак сунца на 
каналу”(пс.2.10.). 
 У 7-4 смо уценицима дали на увид 10-11 примерака бројева цасописа “Сто 
лицности, људи који су променили свет” – Њутн, Марија Кири, Архимед, Никола Тесла, 
Питагора, од науцника; Конан Дојл, од писаца, Марко Поло од истразиваца, Бенито 
Мусолини-политицки вођа, Ал Капоне- профитер  америцки бизнисмен  Итд. 
 Урадили смо мању презентацију цасописа – Сваку лицности смо довели у везу са 
одређеном науцном или уметницком области коју су унапредили И предметом у сколи  у 
оквиру кога се проуцава односно мозе проуцавати нпр. Моцарт И Елвис Присли у музици, 
Марко Поло у географији, Њутн физика итд..-Уценици су сами истразивали по цасопису 
појединацно у пару, висе њих, сами изабирали одговарајуце одломке да их процитају наглас 
И уз питања библиотекара показу разумевање процитаног. 
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 У оквиру друге замене, замена две колегинице, Весне Цуковиц И Дубравке 
Делибасиц, обелезили смо  21.фебраур-Дан матерњег језика” гласним цитањем”, како је  
предлозило ДСБС. У одељењу 6-1 смо гласно цитали Јесењинову песму “Бреза” ( на 
задовољство целог одељења “перформанс се претворио” у висегласно цитање песме сто 
смо довелИ у  везу са” хорским певањем”( корелација с музицком културом). – У 8-3 то је 
било седмо поглавље из романа за младе”Сколски двористе” аутора Мирославе Михајлов 
Царевиц, Боокланд,2015. За ције “гласно цитање” су уценици требали унапред да се 
припреме. – “Гласним цитањем” песме “Похвала”  Стевана Раицковица, ;Цитанка-6 
ЛОГОС обелезили смо Дан матерњег језика у осталим одељењима, и уз цитање написа о 
овом међународном дану из цасописа” Мали Невен” ,фебруар 2018. – /(Уценица Светлана 
Бесиц  ИОП,6-2) је показала посебно усхицење у свом интерпретирању  ове песме  која јој 
је од раније била позната. – “Гласно цитање песама “ Похвала” и “Бреза” у 6-1 довело је 
до перформанса у цитању (хорско-групно,појединацно говорење или у пару). – Поједини 
уценици су исказали  И емотивност Вас 9илије Бркиц, Јелена Косовиц, Гаврило Босњак … 
 Преостала замена је  садрзала  остваривање програмског садрзаја 2.8. ( 
организовање  реализације наставних цасова у библиотеци  или уционици). – Обрађиване 
су и утврђиване следеце наставне јединице у  осмом разреду :”Дијалекти”   И стандардни 
језик (граматика) И књизевни текст “Слободне сколске активности”/Михајла 
Пантица(Цитанка 8, ЛОГОС-Кллет )итд. 
МАРТ 
 Током прве половине марта остваривање програмског садрзаја 2.11. (који се 
односи на позајмици књига лектире И других публикација И раздузивање истих) се одвијао 
следецим редом: уценици другог разреда су позајмљивали лектиру”Капенан Џон 
Пиплфокс; уценици цетвртог разреда  су врацали лектиру  “Алиса у земљи цуда”; други 
разред је потразивао народне бајке или прицу у “Цара Тројана козије уси”; уценици  осмог 
разреда позајмљују лектиру Ромео И Јулија , а уценици  сетог разреда роман за децу 
Орлови рано лете. 
 20.03.2018.године смо обелезили   “Светски дан приповедања”  у одељењима 6-1/8-
1 (наставница српског језика Дубравка Делибасиц), користили смо следеци библиотецки 
материал: цасопис “Мали Невен”/ март,2018.године који је на својој поцетној страни 
наговестио овај датум; затим : у 6-1 користили смо сликовницу”Корнелије вам прица-
бајке” међу којима је И цувена “Сехерезада”(Лепота девојка из 1001 ноци” -спомињање 
истоцњацких прица: “Аладин”, “Симбад морепловац”, “Али баба”…) ; такође смо 
процитали истоцњацку прицу из илустроване књиге бајки “Прице за лаку ноц”, назива 
“Камар И Будур” ( такође са љубавним мотивом као И “Сехерезада”), издање : Евро, 
2002.године 
 ¬(Тако смо уценике  подсетили на разлеците врсте приповедања , разлиците врсте 
прица које постоје:  бајка, басна, анегдота ( саљива прица), приповетка (новела), мит, 
легенда, предање; корисцење енциклопедије:”МИТОВИ, ЛЕГЕНДЕ, ЈУНАЦИ”). 
.-  У осмом разреду смо били припремили следеце прице: “Будуцност слепих 
мисева/Ефрајма Кисона, која представља критику на савремеени одгој деце  уз ТВ И 
интернет. Прица је објављена у књизи “ Најлепсе прице за децу И младе”/издавацке куце 
“Витез”,2012. 
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¬ У остом контексту смо промовисали  И Боокланд-ове њиге за младе : “ Велики 
распуст”/ Иво Андриц ( у избору Задузбине Иве Андрица) И књигу “ Свако има своју реку”/ 
Косте Лозаница (Прице из рибарског зивота) 
¬ ( Из  Витезове  књиге “ Прице  за децу И младе” издвојили смо  две прице  Моме Капора: 
“Бицикл” и “Стап” ; издвојили смо И приповедаца Расу Попова И његову књигу 
“Необицне прице о спортистима света И Србије”). 
АПРИЛ 
¬ Пред Ускрс ,ученици – такмичари 8. и  6. разреда са својим предметним наставницима 
Нада Мјеримачка-историја, Весна Чуковић и Дубравка Делибашић -српки језик, Стеван 
Хилко -физика, су се припремали за предстојеца сколска И опстинска такмицења из 
поменутих предмета у простору” библиотецке собе” ( програмски садрзај 2.8.-
реализација наставних цасова у библиотеци). 
¬ У период од 10. До 13.04, после Ускрса (од уторка до петка) програмски садрзај 2.11. се 
одвијао на следеци нацин/ позајмљиване су следеце лектире: (Бајка о рибару И рибици” (2. 
разред), “Децаци Павлове улице”(6. Разред),”Поп Цира И поп Спира”(7. Разред); уценици 
8. разреда су врацали Ромеа И Јулију, а уценици 4 разреда су  позајмљивали лектиру “Оци 
моје мајке” (латинично и ћирилично издање) је избор из светске поезије и прозе за децу. –
(Алтернатива за недовољан број примерака горе наведеног наслова је иста лектира под 
називом”Јутро на Месецу”).  
¬Ученици 7-1/7-2 почели су да потражују лектиру “Покондирена тиква” ( и од ове 
лектире нема довољан број примерака). 
МАЈ 

У период од 15.05. до 01.06.2017.г  били смо на замени за српски језик колегинице Дубравке 
Делибашић.¬ ( У оквиру ове замене сповели смо цетврти писмени задатак) у одељењима 8-
1/8-2 И 6-1/6-2.¬Теме  из градива, за које се ученици скоро не опредељују, биле су: “ 
Страдање Младе Хасанагинице” (8. разред) или “Марко Краљевић, епски јунак српске 
народне поезије” или  Сунце под кишобраном” ( 6.разред).¬Осми  разред је највише писао 
на тему : (“Наши школски дани” која је била  и заједничка тема за све “ осмаке”, а 
“Слатки дани у  мом месту Црвенки”  или “У сусрет лету” су биле слободне теме  на коју 
су писали највеци број уценика шестог разреда). ¬ (Вецина уценика нема заинтересованост 
за  градиво, односно материју срског језика као наставног  предмета. Само једна мањина 
то показује, односно  показује интересовање; иначе, сваки пут изнова, треба “будити”  
интересовање за материју коју треба обрађивати и, наравно , смисљати “  занимљив 
нацин презентације и провезбавања градива” и развијати логицно мисљење при спознавању 
цињеница). 

ЈУН 
¬ Куцање спискова имена уценика осмог разреда који треба да врате позајмљене лектире, 
књиге и друге публикације из претходних периода сада на завршетку  основне  сколе, у 
временском периоду: до полагања “мале матуре”. 
¬ И ове године око десатак ученика осмог разреда се није у потпуности раздужио с 
позајмљеним књигама ¬ (Наставници – разредне старесине  осмог разреда немају 
довољно времена  да до краја провере раздуженост књигама- лектирама  својих ученика, 
иако  опомињање ученика “ на ту тему” започнемо већ у другој половини маја месеца и 
направимо два до три пута списковедо завршетка њихове сколске године. (Програмски 
садрзај 3.1.). ¬ Не придаје се до” краја полагања матуре” довољно важности овој 
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појединости, а њом се уцвршћује одговорност ученика, што се одразава  на губљење 
лектира и других појединих књига које имају знацаја за насе основносколске потребе  И 
наставу српског језика) . 
 ЗАПАЗАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА / НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ЗАМЕНИ 
СА НАСТАВНИЦКОГ ВЕћА 28.06.2018.ГОДИНЕ 
(Према подацима изнетим на наставницком већу о  разултатима ученика  осмог разреда 
на матурком испиту из српског језика , библиотекар – наставник  је стекао утисак  да је 
у том показивању знања одељење  8-4 било најверније само себи, 8-3 одељење је показало  
најбоље резултате, а 8-1/8-2 нису остварили , на нивоу колетива, ни средњи ниво  осим 
појединацни слуцајеви ) 
У ЈУНУ МЕСЕЦУ ЈЕ БИБЛИОТЕКАР  САЧИНИО И ЛИСТУ НАЈБОЉИХ 
“ЧИТАЛАЧКИХ ПАРОВА”, као и ученика истопрезимењака који су се у овој школској 
години показали  као читачи. У вези са овим библиотекар је саставио предизвештај  
запазања  о активностима цитања  и другог рада у библиотеци  са уценицима  и о 
ученицима који су се показали као најбољи читачи, и који је библиотекар  дао на увид 
педагоско-психолоској слузби и директору. 
¬ За читалачки пар године промовисали смо сестре Милу и Ану Стојовић (осми и 
четврти разред) ¬ ЛИСТУ – СПИСАК НАЈБОЉИХ ЧИТАЛАЧКИХ ПАРОВА И 
ИСТОПРЕЗИМЕЊАКА  ИСТАКЛИ СМО  НА ПАНОУ “БИБЛИОТЕКАРСКОГ КУТКА” У 
ПРИЗЕМЉУ.¬ ( Међу читалацким паровима су  и  ученици  којима је потребна подршка  у 
том смислу (као на пример брат и сестра Роми, Бранкица и Владимир Димовић (трећи и 
први разред); или браћа Бесић, Раде и Павле (четврти и трећи разред).  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 2017/2018. год 
 
АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 

1. састанак учитеља у боравку 27. 08. 2017. /евидентиран у Дневнику рада / 
 
 - На колегијумусмо добили задатак да осмислимо сценографију за приредбу поводом 
дочека првака / од хамера, креп папира, украсних трака, помоћу фломастера израдили 
смо 12 балона, нацртали групу деце са школским торбама која хрле у школу и све то 
украсили цвећем од креп папира /-све је фотографисано; 
- Извршена подела задужења Дневник рада 1. разреда пише учитељицљ Љ. Маровић , а 
другог разреда П. Нићетин; 
- договор око Дечијег вашара  
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Одлучили смо да ћемо израђивати луткице од чарапа пуњене житом или пиринчем, 
тезга ће се звати ,,Чарапићи” 
- да би смо више зарадили одлучили смо да нацртамо и обојимо 30 различитих 

магнета од стакла облика круга пречника 6 и 5 центиметара ( све 
фотографисано) 

- направљена реклама за тезгу и касица * Прасица* 
- Одлазак на ,,ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА УЧИТЕЉА ОПШТИНЕ 

КУЛА” – на коме смо добили 2 сата стручног усавршавања 
- Одлазак на семинар 30. 9. 2017. 
Назив програма обуке  Примена интерактивних дигиталних уџбеника у настави бр. 
439 (8 бодова) 
OKTOБАР 
 
2. састанак учитеља у боравку /2. 10. 2017. евидентиран у Дневнику рада / 
-Израда Еко-дрвета од папирних џакова /потребан прибор су :хефталица, наилон за 
пецање, жица, хамер наранџасте, црвене, жуте изелене боје /-обавезно 
фотографисати 
-од новца који смо зарадили на Вашару купили смо две игрице : 1. Монопол и 2.Чуњеве , 
фломастере, дрвене бојице,бојанке које сам купила на сајму ,,Домаће животиње “ и 
,,Годишња доба” 
-Taкмичење у обарању чуњева / у првом кругу прво место освојила Ј. Јовановић, друго 
место  Т. Шешлија, треће место В. Шешлија 
-Посета 62.београдском сајму књига /мото сајма ,,Кључ је у књигама’’, гости сајма 4 
земље-један језик Немачка, Аусртија, Лихтенштајн, Швајцарска, купљене 2 бојанке, 
Лепеза 800 питања и одговора, 2 часописа Нациоална географија,20 картона Моја 
кравица јогурта /добијено на поклон/ са распоредом часова 
*Прослава 8. рођендана Д. Радуловић уз такмичарске игре 
-израда лепеза од папира у боји /потребан материјал /маказе, лепак, хамер, игла, 
конац, хефталица за рупице, лепљиве шљокице /-фотографисати 
-Вредне руке правимо *Бубамаре*/потребне љуске од већих ораха, темпере, хамер, охо 
лепак, четкице, шљокице/ *Птице* /стиропор,воштане боје, скалп /- направљена 
сеница , сова , детлић и све фотографисано 
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НОВЕМБАР 
 
**Настављамо да дорађујемо Јесење дрво од стиропора правимо веверицу и жирове 
додајемо нове гране и лишће 
*Од Бисер кутије за сир уз помоћ готових апликација из часописа Занимљива 
географија правимо зимску 3Д слику /3 јелкице, 16 звезданих пахуљица, Снешко Белић и 
слика зиме/ 
*Ј Јовановић добила на поклон бајку ,,Успавана  лепотица” са жељом да што пре 
научи да чита 
*Од папира формата А4, сламчица, чиода, помоћу маказа правимо *ВЕТРЕЊАЋЕ* по 
упутству из Радне свеске за Свет око нас 
-као украс у учионици правимо облаке од пахуља по упутству из Школарца 
*Крајем новембра одлучили смо да поставимо јелку са украсима које смо правили у 
учионици за боравак 
-Правимо новогодишњи зид од сребрне новогодишње тапете накојој смо нацртали 
помоћу шестара 50 кругова пречника 8 центиметара и лепили на стакло у ходнику 
*22. 11. –прослава 7 рођендана Елене Вукашиновић уз такмичарске игре 
-Од сребрне самолепљиве тапете цртамо и сечемо Новогодишњег лутка и лепимо на 
прозор 
-Од златне самолепљиве тапете правимо Снешка, Деда Мраза, пахуље и лепимо на 
стакло прозора 
*Од хамера правимо новогодишље капе које ученици украшавају 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
*Израда честитки у којима пишемо жеље Деда Мразу 
*8. 12. –почињемо да правимо од кудељиног конца, лепка за дрво, три балона црвеног 
папира у боји, хамера Снешка Белића /фотографисано/ 
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*Припрема за долазак Деда Мраза петак 22. 12. у 12 часова – припрема рецитала 
/сваки ученик предаје честитку жеља  и рецитује стихове 
- певамо песму ,,Вејавица” и свирамо на синтисајзеру 
-купљено два паковања прскалица , паковање дугуљастих и обичних балона ,килограм 
поморанџи, смоки, сок за такмичарске игре 
*Новогодишњи квиз – из Малог Невена 
 
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
ЈАНУАР 
*Иновације у боравку извођење огледа ,,Собна фонтана'' / потребна пластична флаша, 
провидна посуда, сламчица, охо лепак, балон, вода / 
Закључак: Ваздух из балона врши притисак  одозго тако да вода из флаше излази кроз 
сламчицу у провидну посуду. – фотографисано 
*Нова такмичарска игра : Поморанџу избости са што више чачкалица и на њих навући 
сламчице за сок док траје музика ,, Пачији плес'' 
/побеђује онај ко има више навучених чачкалица 
*Купљена 2 нова цд-а за ДВД-и са сликовницама цена 399 дин. 
Уз цд-е Go Diego, go учимо енглески језик. Уз цд-е Dora – Божићне приче такође учимо 
нове речи и како се прославља Божић широм света. 
*Реализована мини изложба о Св. Сави 
/Нацртала сам бојанке :1.Славска обележја 2. Свети Сава и Хиландар 3.Манастир 
Студеница са новчанице од 10 динара 4. Св. Сава , отац и син –илустрација приче 5. 
Св. Сава са интернета 6. Св. Сава са библијом –изложба фотографисана 
*Направљен вештачки акваријум у кутији за ципеле /поступак прављења виђен у 
Школарки морско дно, рибице,медуза,хоботница,звезда, корали, морска трава, 
поступак прављења рибица виђен у уџбенику за 3. разред / 
*27. јануара гледали позоришну представу 
*Купљена бојанка ,, Мама и беба“ 
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*Oд школе добили нове Домине бубамара и још две дидактичке игрице од дрвета за 
два и четири ученика 
*певамо химну о Св. Сави 
*певамо ,,Ко удара тако позно''-уз музику са фрулице 
 
ФЕБРУАР 
*ЗИМСКИ сусрети учитеља Србије 3. фебруар посета семинару  
Тема: Превенцијом против насиља (8 бодова) 
- нa семинару добијена поклон кеса са уџбеницима за 1. разред од креативног центра 
- купила сам контролне задатке за први и други разред из математике  
- купила сам књигу Уради сам – ПАПИРНАТЕ ЖИВОТИЊЕ /павијан Жан, мајмун 

Маки, пиле Пипи, зечица Љубица,хоботница Цица, Крокодил Бил, јагње Јага-Зага, 
слон Сурлоје,лављи краљ Лале, пингвин Пеца, пегаво Прасе – све  фотографисано  

*Дан заљубљених 14. фебруар- правимо срца од хамера и штапића за роштиљ  
Илустрација текста ,,Стакларева љубав`` на прозору учионице од самолепљиве 
тапете /6. 02. 2018. / 
УЗ ИГРУ ДО ЗНАЊА- правимо дечији глобус. Проналазимо највећу и најмању државу 
на свету по површини и цртамо њихове заставе. Проналазимо државу са највише и 
најмање становника и са највећом и најмањом густином насељености. –све 
фотографисано 
24. 02. – купила сам нову лопту за боравак /фотографисана/ 
Од папира у боји правимо украсе за учионицу ланчиће и цветове од срца- све 
фотографисано 
27. 02. –направљен глобус у облику полиедра 
МАРТ 
ТРЕЋИ САСТАНАК УЧИТЕЉА У БОРАВКУ -2. 03. 2018. /евидентиран  у                                       
Дневнику рада / 
Припрема за 8. март: 1. правимо корпице од хамера , 2.правимо честитке од хамера са 
цветовима од осам срца направљених од папира у боји 
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Извођење кореографије уз музику  песме ,,Најлепша мама на свету`` 
- направљени нови реквизити и фотографисани 
РЕЦИТУЈЕМ И ГЛУМИМ- припемљен рецитал  песма Ф. Г. Лорке ,,Луцкаста песма’’-
направљена бојанка уз то  
 Прављење хранилица та птице од пластичних флаша рупице бушимо хефталицом 

провлачимо канап и вежемо 
 ЗАДАТАК:Закачити на гране  у школском дворишту и фотографисати. 
EKСПЕРИМЕНТ са поквашеном и сувом  ватом а испод вате стављамо зрна пасуља – 
пратимо шта се дешава, после 7 дана Да ли ће проклијати ? 
*Снимамо филм ,,Нахранимо птице станарице''- 1. разред у оквиту 
 КОНКУРСА : ДЕЦА У КОНТАКТУ СА ПРИРОДОМ  ИСПОЉАВАЈУ  СВОЈУ ПРАВУ 
СНАГУ 
Пријављени смо и за ликовни конкурс на исту тему у Стапару 26. 5. 2018. 
- договорили смо се да цртамо природу поред канала како се огледа у води 
фломастарима и живот  у мору користећи  рибице које смо правили од папира у боји – 
све фотографисано / ученица  Полетановић Жељана освојила 3. место / 
*Уређујемо излог новим саксијама са цвећем од самолепљивих тапета а са дворишта 
слика маслачка у трави са пилетом и јајетом такође од самолепљивих тапета. 
АПРИЛ 
-ЗА конкурс су се пријавили и Виолета Шешлија, Теодора Шешлија, Душан Штрбац, 
Жељана Полетановић 
*САДИМО ПАСУЉ У пластичне чаше, исечене флаше 
*Илустрација бајке ,,Чаробни пасуљ'' на табли усликана  
-купљена бојанка исте бајке /направљена изложба обојених радова – све 
фотографисано / 
*Беремо маслачак, дивљу белу раду, ливадско цвеће и од њих правимо лептире на 
хамеру 
-Купљен ЦД за ДВД-и ..Пипи дуга чарапа'' и ,, Али баба и 40 разбојника'' 
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МАЈ 
*ПРАВИМО расцветалу грану дрвета од жице, креп папира, новина, селотепа,охо 
леока – фотографисано 
*Одлазак на семинар 19.и 20. маја у Сомбор 
Тема семинара ,,Пројектна настава'' (24 boda ) 
*УЗ ИГРУ ДО ЗНАЊА 
- Израда сунчевог система или соларног система према готовом шаблону – 
фотографисано / 
- Почетак припреме квиза за крај наставне године 
Нацртали соларни систем на табли и фотографисати. 
*Прослава Бранковог рођендана у боравку. 
*После семинара имали смо обавезан домађи задатак у облику теста од 20 питања да 
урадимо до 30. маја. 
 
ЈУН 
ЧЕТВРТИ састанак учитеља у боравку 1. 06. 2018. /евидентиран у Дневнику рада / 
*Тематска изложба ЗАСАДИМО БИЉКУ 
Цртеж ратара на табли 30. маја фотографисано на мобилном. 
*Обележили 5. 06. ДАН ЗАШТИТЕ ЧОВЕКОВЕ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ 
*Припрема за огледни час: 
Припрељено 5 задатака:1.Преметаљка 2. Рачунаљка 3. Укрштеница 
 4. Асоцијације 5 . ЗИД /илустрације текста ,, Кад би дрвеће ходало'' за пробно 
такмичење и ,,Нема за мачке школе'' за главно. 
*Од стиропора  направљено 5 сатова за ученике 2. разреда 
*Договорено да после квиза сви идемо на сладолед. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 
 
Педагошки колегијум у школској 2017/2018.години чинили су руководилац тима за школско 
развојно планирање, руководиоци стручних већа, руководиоци  разредних већа, 
координатор тима за самовредновање. Према плану колегијум је одржао седам 
састанака.  

На првом састанку , одржаном 25. 08.2017., извршена је припрема за наредну 
школску годину : због радова у школској згради у улици Моше Пијаде, настава ће се 
одвијати у једној школској згради у две смене и то у једној предметна а у другој разредна 
настава. Због специфичних услова рада изостаће кабинетска настава. Дат је предлог за 
промене у дестинацијама екскурзија  и за школу у природи те да се промене изврше у 
Школском програму и уврсте у Годишњи плана рада школе. Одређени су координатори за 
приредбе и манифестације за наредну школску годину и то:  

Дечија недеља – Г. Шкеровић и В. Чуковић  
Дан школе – Д. Маравић, Д Делибашић и З. Гојковић  
 Месец књиге –С. Цаушевић, Г.Будимир  
Дан толеранције- В. Лисица-Рупић, Д. Маревић, Д. Ловре 
Светосавска приредба- С.Бошњак, Ж. Личина и С. Сретовић  
Културно вече- С. Поткоњак , В. Чуковић 

 
Договорено је да се у план ЧОС-а уврсте радионице из пројекта „ Безбедност деце“ за 
ученике 4. и 6. разреда, усвојени су ИОП-и за прво полугодиште и дати предлози за 
стручно усавршавање.  
 На другом састанку, 22.09.2018. , детаљно је разрађен план активности за Дечију 
недељу, договорен је план за Дан школе и  ревидиран план дежурства наставника услед 
ванредних радова. 
 На трећем састанку , 13.11.2017., извршена је анализа  рада у првом 
класификационом периоду и усвојени су ИОП-и за ученике 5.разреда. Поднет је извештај о 
инспекцијском надзору рада за школску 2016/2017.  
 Четврти састанак је одржан 22.01.2018. на коме је договорена припрема за 
такмичење и дат предлог за домаћинства општинског такмичења.Поднет је извештај о 
планираним и реализованим семинарима и договорена припрема за прославу Светог Саве. 
 На петом састанку , одржаном 29.03.2018., договорена је организација и 
реализација Сајма образовања за крај априла у оквиру професионалне оријентације 
ученика 8. Разреда. Извештај о резултатима самовредновања поднео је координатор 
тима Т. Миладиновић.Извршена је и анализа на крају трећег класификационог периода.  
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 На шестом састанку, одржаном 25.04.2018., чланови колегијума упознати су са 
изменама Закона о уџбеницима и договорено је да се одабир нових уџбеника за 1. и 5. 
разред изврши на нивоу стручних већа. Дати су предлози за допуне Школског развојног 
плана с обзиром да треба да се усвоји нови до краја јуна месеца. Договорени су 
координатори манифестације „Слатки дани“ који ће се оджати 11. и 12. Маја – З. 
Гојковић, Г. Шкеровић.  
 Припремни састанак за наредну школску годину одржан је 24.08.2018. , седми по 
реду, на коме је извршена анализа радионица реализованих са ученицима, реализација 
Школског развојног плана и Наставног плана и програма.Такође договорено је да се након 
обуке наставника за нови програм наставе и учења заједнички ураде оперативни планови 
рада за пети разред у циљу што квалитетније примене програма.Чланови колегијума су 
обавештени су о објави новок каталога акредитованих семинара за наредну школску 
годину те да се у складу са њим одаберу семинари. Договорене су и измене и допуне 
Школског програма и Годишњег плана рада школе за наредну школску годину. 
 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
 
Савету родитеља школе присуствују директор школе, психолог, педагог, записничар и 28 
родитеља, појединачних представника одељења. Ове школске године је одржано пет 
састанака на којима се разговарало о значајним питањима везаним за рад школе. 
13. 9. 2017. На ПРВОМ САСТАНКУ је конституисан Савет и изабран председник- 
Мирјана Пантић и заменик председника Драгица Вукчевић. 
Анализиран је рад у школској 2016-17. години и родитељи упознати са Годишњим планом 
за 2017-18. годину. 
 ВД директор школе Наташа Ђерић је поднела извештај о раду директора школе у 
школској 2016- 17. години. 
Донета је одлука о осигурању ученика у висини 300,00 динара по ученику, 24 часа целе 
године, а осигуравајућа кућа је „Миленијум“ из Новог Сада.. Контролни задаци се не 
наручују већ их наставници сами праве и штампају. Дестинације екскурзија остају исте 
као прошле године. 
Чланови родитеља из Савета су изабрани за Тимове:  
-Марко Зорић: Заштита деце од злостављања и занемаривања, 
-Далиборка Таталовић: Самовредновање 
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-Нада Баровић, Бјелан:Школски развојни план 
3. 10. 2017. На ДРУГОМ САСТАНКУ је било речи о активностима везаним за 
обележавање Дечје недеље, а то су: одељењске изложбе фотографија на тему 
овогодишњег мота „Градимо мостове међу генерацијама“, посета позоришној представи 
„Побуна у библиотеци“, спортски дан- међуодељењска такмичења, турнир у стоном 
тенису, гледање филма „Аги и Ема“(1. и 2. део), покренимо нашу децу- вежбајмо заједно, 
изненађење ученика од петог до осмог разреда за своје учитеље,јесењи вашар дечјег 
стваралаштва.  
 Родитељи учествовали у раду радионице на тему „Родитељи нису само родитељи“ и 
били веома активни. 
27. 11. 2017. На ТРЕЋЕМ САСТАНКУ Савета, родитељи упознати са превенцијама 
насиља, посебним ризицима и мерама заштите, као и реаговањима у случају када се 
насиље деси(презентација). 
Председник Савета родитеља школе Мирјана Пантић и заменик председника Драгица 
Вукчевић изабране за представника и заменика представника за општински Савет 
родитеља. 
Родитељи разматрали намену коришћења средстава од донације агенције „ОТА Дунав- 
трејд“ ДОО Бачка Паланка у износу од 39.540,00 динара ( куповина спортске опреме 
наставницима физичкиг васпитања, уплате семинара, неколико тастатура и мишева, по 
приоритету директора школе). 
5. 2. 2018. На ЧЕТВРТОМ САСТАНКУ родитељима поднет извештај о спроведеном 
поступку јавне набавке за екскурзије ученика од петог до осмог разреда и наставе у 
природи за ученике од првог до четвртог разреда које ће реализовати  једини понуђач, 
агенција „ОТА Дунав-трејд“ ДОО Бачка Паланка. 
Родитељи даље упознати са детаљном анализом успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта, као и о карактеристикама даровитих ученика по истраживањима и 
резултатима анкете о насиљу у школи. 
14. 5. 2018. На ПЕТОМ САСТАНКУ родитељи усвојили Пословник о раду Савета 
родитеља школе. 
Анализирани су резултати пробног завршног испита ученика осмог разреда, који није 
добро урађен јер нису задовољени стандарди постигнућа. 
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Такође, родитељи могу да именују представника који ће присуствовати завршном испиту 
ученика осмог разреда, 18., 19. и 20. јуна 2018. године. Они су одлучили да је боље да нема 
родитеља на завршном испиту због саме деце.  
Родитељи упознати са новим уџбеничким комплетима за први и пети разред (Нови Логос 
за први, Клет и Нови Логос за пети разред) који ће важити годину дана. Обавештења о 
Сајму образовања за ученике и родитеље осмог разреда, о завидном успеху ученика на 
општинским, окружним и републичким такмичењима, терминима за реализацију 
екскурзија и наставе у природи, као и о матурској вечери ученика осмог разреда. 
Већина родитеља је редовно долазила на састанке и активно учествовала у раду Савета 
родитеља школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

У протеклој школској години, директорица школе, психолог и педагог,посетили су  укупно 
17 часова: 
 
Редни 
број 

Име и презиме 
наставника 

Предмет Датум посете 
1. Нада Гатарић Српски језик 15.11.2017. 
2. Нада Гатарић математика 15.11.2017. 
3. Снежана Плавшић Српски језик 15.11.2017. 
4. Зора Гојковић математика 20.11.2017. 
5. Драгиња Кукић Српски језик 20.11.2017. 
6. Драгиња Кукић математика 20.11.2017. 
7. Гордана Маравић математика 22.11.2018. 
8. Маријана Кљајић Српски језик 22.11.2018. 
9. Маријана Кљајић математика 22.11.2018. 
10. Весна Ракић математика 19.02.2018. 
11. Стеван Хилко физика 21.02.2018. 
12. Весна Лисица Ликовна култура 28.02.2018. 
13. Предраг Кнежевић Музичка култура 26.02.2018 
14. Снежана Поткоњак географија 28.02.2018. 
15. Соња Сретовић Српски језик 28.02.2018 
16. Весна Чуковић Српски језик 21.03.2018. 
17. Дубавка Делибашић Српски језик 21.03.2018. 
 
 

Сви наставници су имали припрему за час. Активна настави је на већини часова и 
заснована на комбинацији фронаталног, групног, у пару, као и  и индивидуалног рада. 
Наставници који су прошли разне семинаре редовно примењују своја искуства, нове 
технике и савремене облике рада.  

 
Приликом праћења часова коришћена је чек листа са стандардима за област 

настава и учења.  
 
Анализа изгледа овако:  
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2.1.  

Наставник примењује одговарајућа 
дидактичко-методичка решења на 
часу 

ПРИМЕР 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве часа Наставници  говоре шта уче на часу 
100%  (истичу усмено  и 82% записом на 
табли ) већина  наглашава шта очекују  
да ученици науче  

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења 
која су јасна ученицима 
 

сви наставници 94% обилазе ученике 
током рада и проверавају да ли ученици 
разумеју  како треба да реше задатак 

2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које 
ученици треба да науче 

сви  наставникци 100% усмено истичу 
кључне појмове и  записују кључне речи 
на табли  

2.1.4. Наставник користи наставне методе 
које су ефикасне у односу на циљ часа 

94% користе ефикасне методе рада и 
радови ученика  показују да је циљ часа 
остварен 

2.1.5. Наставник поступно поставља све 
сложенија питања/ задатке/ захтеве 

  Код 94% посећених часова видљиво 
 

2.2. Наставник  учи  ученике различитим 
техникама учења на часу  

 

2.2.1. Наставник учи ученике како да користе 
различите начине/ приступе за решење 
задатка/проблема 

82% Наставника показује ученицима 
алтернативне начине решавања 
задатка 

2.2.2. Наставник учи ученике како да ново 
градиво повежу са са предходним 
наученим 

82%  наставника подсећа на неке раније 
часове и на то шта су тада научили 

2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу 
наставне садржаје са примерима из 
свакодневног живота 

код 91% наставника задаци и питања у 
вези са темом садрже примере из 
свакодневног живота 

 Наставник учи ученике како да у процесу 76%  наставника поставља питања 
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2.2.4. учења повезују садржаје из различитих  
области 

која захтевају знања која су учили из 
других области/предмета. Увек 
извршити корелацију барем једном 
реченицом на часу и нагласити шта је 
то са чим повезују.  

 
2.2.5. 

 
Наставник учи ученике како да 
постављају себи циљеве у учењу 

наставници  на 82% часова уче ученике 
како да себи постављају циљеве у учењу 
типа: Наставник поставља питање 
ученику: Шта ћеш прво да урадиш/ 
прочиташ, а затим …? 

 
2.3. 

Наставник  прилагођава рад на часу 
образовно васпитним потребама  
ученика 

 
 

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве 
могућностима ученика 

на 53% часова ученициимају 
припремљенезадатке на више нивоа/ 
могу да бирају задатке за вежбање који 
су припремљени за два,три нивоа  

2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада 
различитим потребамаученика 

Ученици углавном код 59% наставника 
имају различито време за израду 
задатака 

1 Наставник прилагођава наставни 
материјал 
 индивидуалним карактеристикама 
ученика 

на 47% часова неким ученицима је 
омогућено да користе помоћне 
материјале за учење 

2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у 
складу са њиховим  образовним и  
васпитним потребама 

Такође на 59% часова наставник са 
неким ученицима наставник ради 
индивидуално док други  ученици раде у 
групама 

2.3.5. Наставник примењује специфичне 
задатке – активности – материјал на 
основу ИОП-а  

За ученике који имају ИОП-е 
припремљени су посебни 
задаци који се користе по потреби 
(91%), а припреме за час имају све 
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потребне елементе ( 82%) 
2.4. Ученици стичу знања на часу  
2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на 

часу 
На 88% часова, већина ученика износе 
своје примере,имају додатне коментаре 
о теми... 

2.4.2. Ученици активно учествују у раду на 
часу 

на 88 % часова велики број ученика 
поставља питања у вези са излагањем 
наставника 

2.4.3. Активности/радови ученика показују 
да су разумели предмет учења 

 На82% они ученици који прате наставу 
, на посећеним часовима, успешно раде 
задатке самостално без помоћи 
наставника 

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања Ученици имају прилику да најчешће 
користе уџбеник,радну свеску, наставне 
листиће, слушају цд карту, 
пројекције,презентације... 

2.4.5. Ученици користе повратну информацију 
да реше задатак / унапред учење 

После коментара наставника на 
Радове,већи број ученика успешно 
поправља грешку-поправља задатак. 
Понекад то ураде тако што дају 
готове информације, а понекад  ученици 
до ње долазе самосталним 
закључивањем. 

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора / 
решења 

Ученици међусобно процењују тачност 
решења на 82%  

2.4.7. Ученици могу да образложе како су 
дошли до решења 

ученици умели да објасне поступак у 
решавању задатка 

2.5. Наставник ефикасно управља 
процесом учења на часу 

 

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и 
повезује делове часа 

код  94% наставника активности на 
часу логично следе једна другу 
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2.5.2. Наставник ефикасно користи време на 
часу 

До краја часа већина наставника је 
остварила све планиране 
активности(88%) 

2.5.3. Наставник на конструктиван начин 
успоставља и одржава дисциплину у 
складу са договореним правилима 

на 100 % часова свима у групи је јасно 
како треба да се понашају у време 
учења 

2.5.4. Наставник функционално користи 
постојећа наставна средства 

на 88 % часова изабрана су одговарајућа 
наставна средства за решавање 
задатка  

2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу 
ученицима тако да је она у функцији 
учења (користи питања,идеје,коментаре 
ученика  

77% присутно и видљиво на часу 

2.5.6. Наставник проверава дали су 
постигнути циљеви часа 

На крају часа разговара се о кључним 
појмовима који су у вези 
са постављени циљевима 65% 

 
2.6. 

Наставник  користи поступке 
вредновања  који су у функцији даљег 
учења 

 

2.6.1. Наставник оцењује у складу са 
Правилником о оцењивању ученика 

 

2.6.2. Наставник прилагођава захтеве 
могућностима ученика 

За одређене ученике смањен је број и 
промењена врста задатака и вежби 

2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика  Наставници на 76% часова даје 
позитивне коментаре ученицима током 
часа 

` Наставник даје потпуну и разумљиву 
повратну информацију ученицима о  
њиховом раду 

70 % присутно 

2.6.5. Наставник учи ученике како да Наставник учи ученике како да утврде 
критеријуме  успешности у 
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Педагог школе: 
Звездана Узелац 

 
 
 
 
 
 

процењују  свој напредак учењу(нпр.како да утврде напредак у 
читању) 70% 

2.7. Наставник ствара  подстицајну 
атмосферу за рад на часу 

 

2.7.1. Наставник показује поштовање према 
ученицима 

сви 100 %  се односи са поштовањем 
према ученицима.  Ученицима се обраћа 
по  имену и гледа их док разговара са 
њима 

2.7.2. Наставник испољава емпатију према 
ученицима 

код 100 % наставника тон и начин 
обраћања показује да он разуме осећања 
ученика 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученика 

Наставници100% одмах примерено 
реагују на сваку врсту неуважавања у 
групи 

2.7.4. Наставник користи различите поступке 
за мотивисање ученика 

88% присутно 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да 
постављају питања,дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења 
на часу 

94% видљиво 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 
 
Усавршавање ван установе: 
Назив обуке/облика стручног 
усавршавања 

 
Време 
реализације 

 
Број 
присутних 
наставника 

 
Број 
сати  

 
доказ 

Рад са тешким родитељима 9/10.09.2017. 27 16 сертификати 
Обука за наставу грађанског 
васпитања 

17.09.2017. 1 8 сертификати 

Улога,задаци и значајОС у 
образовно васпитном раду 

Септембар 
2017. 

2 8 сертификати  

сертификати Пројектна 
настава 

Мај 2018. 2 8 сертификати 

НТЦ систем учења 17.12.2017. 1 20 сертификати 
Примена 
интерактивног/дигиталног 
уџбеника у настави 

30.10.2017. 3 8 сертификати 

Савремени методички 
приступ дечјем ликовном 
стваралаштву 

 1 8 сертификати 

Конференција-даровитост Октобар 2017. 1 3 сертификати 
Добра припрема за час 
-добар час 

Прво 
полугодиште  

1 28 сертификати 

Угледни час-прилика за све 03.02.2018. 1 8 сертификати 
Годишњи семинар српског 
географског друштва 

Април 2018. 1 8 сертификати 
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Игра као фактор мотивације у 
учењу географскох садржаја 

Мај 2018. 1 8 сертификати 

Примена ИОП-а у настави 
ФВ 

10.02.2018. 1 8 сертификати 

Обука-физичко и здравствено 
васпитање 

23.09.2017. 1 8 серт 
сертификати 
ификати 

Обука ТиТ Октобар 2017. 2  сертификати 
Обука-информатика Октобар 2017. 1  сертификати 
Обука за први разред Јун 2018. 5  сертификати 
Обука за пети разред Јул-август 

2018. 
7  сертификати 

 
Стручно усавршавање унутар установе: 
Облик 
стручног 
усавршавања 

 
Време 
реализациј
е 

 
Начин учествовања 

 
Број 
наставник
а 

Број сати 
по 
наставни
ку 

 
доказ 
записници 

Угледни час Током 
године 

Реализатор 6 10  записници  
Асистент 3 6 записници 
Присуство,анализа и 
дискусија 

20 2  

Излагање са 
стручног 
усавршавања 

Током 
године 

презентација 1 3 записници 

Учешће на 
такмичењу-

Током 
године 

Припрема,организ., 15 3 записници 
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школском преглед... 
Учешће на 
такмичењу-
општински 
ниво 

Током 
године 

Припрема ученика 12 4 записници 

Учешће на 
такмичењу-
окружно 

Током 
године 

Припрема ученика 7 5 записници 

Учешће на 
такмичењу-
Републички 
ниво 

Током 
године 

Припрема ученика 2 10 записници  

Рад са 
студентима 

Током 
године 

Менторски рад 3 10 записници 

Организовањ
е изложби 

Током 
године 

Припрема радова 7 6 записници  

Посете 
позоришту, 
биоскопу 

Током 
године 

Припрема 
ученика,организациј
а 

8 6  

Посета сајму 
књига 

октобар  20 6 записници 

ДУОК  Учешће у раду 12 2  
-Докази за стручно усавршавање унутар установе налазе се у електронској форми у 
евиденцији код педагога(извештаји о стручном усавршавању наставника) 
-Прилог овом извештају су и табеле са прегледом СУ унутар петогодишњег периода  
 
  Извештај о реализацији  плана стручног усавршавања наставника  и стручних сарадника 
у школској 2017/2018. години заведен је под  деловодним бројем  565/01-01 дана 14.09.2018. 
године и објављен је на огласној табли школе 17.09.2018. години. 
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ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 У школи су реализовани и многи посебни програми, манифестације, сусрети и приредбе.  
У  оквиру сарадње са друштвеном средином, родитељима...спроведено је много 
активности што се може видети из следећих  извештаја:  
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
Чланови Тима  за професионалну оријентацију ове школске године били су:  проф. 
географије и грађанског васпитања Снежана Поткоњак, психолог школе Љиљана 
Дамјановић, професор српског језика Весна Чуковић, професор ликовне културе Весна 
Лисица Рупић, професор техничког образовања и информатике Јелена Керекеш, професор 
информатике Оливера Крстоношић. 
 У оквиру Годишњег плана рада школе  израђен је и план професионалне оријентације. У 
овој  школској годину реализоване су радионице у   оквиру пројекта Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу. Одељења која нису била у пројекту радила су  
професионално информисање по  устаљеном плану и програму. Ове школске године  
пројекатом   су била обухваћена  сва четириодељења осмог разреда. 
Израђен је  план имплементације радионоца за  ПО у наставне планове и програме као и 
план реализације истих.  Одређена је и временска динамика реализације програма. 
Са члановима Тима договорена је временска  динамика реализације часове професионалне 
оријентације.  Разговарано је о редоследу радионица и о начину реализације појединих.  
Након уводних радионица са којима смо почели у новембру и где је представљен програм 
професионалне оријентације за ученике 8.разреда  приметили смо  да су веома добро 
прихваћене следеће радионице:Графикон интересовања,Моја очекивања,Опис занимања 
помоћу мапе ума,Какав/каква сам на први поглед. 
 Сајам образовања је организован и ове школске године  у нашој школи. Гости су били  
представници средњих  школе са територије Општинан  Кула и Врбас и Дом ученика 
Сомбор. Сајму су присуствовали ученици осмог разреда и њихови родитељи. 
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   План ПО је саставни део Годишњег плана рада школе као и школског програма за седми 
и осми разред.Активности тима су саставни део самовредновања и вредновања рада 
школе. 
   Колеге су едуковане од стране чланова ПО тима и самостално су примењивали програм 
на основу материјала.Школски тим је промовисао своје активности на Наставничким 
већима,презентацијама на родитељским састанцима,прилозима на сајту школе. 
 У реализацији плана и програма професионалне оријентације су учествовали предметни 
наставници и  психолог школе. 
За следећу школску годину циљ нам је укључити што већи број одељења и седмог и осмог 
разреда.Нови план ПО ће бити израђен на основу предходног искуства.А желимо и 
извршити обуку што већег броја заинтересованих колега. 
Август,2018.Извештај урадила: 
Снежана Поткоњак  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И У 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
На крају првог полугодишта презентовани су резултати анкете о томе које врсте насиља 
постоје, на којим местима и у којој мери. Дати су и предлози  шта треба преузети да би 
се насиље смањило. Са ученицима је требало разговарати о резултатима анкете, 
обратити пажњу на места где се насиље најчешће дешава што је и учињено појачаним 
дежурством учитеља и наставника на школском дворишту и  по ходницима, а у 
дежурста је укључено и помоћно особље.На родитељским састанцима родитељи су 
обавештени коме ученици могу да се обрате у случају појаве насиља од куће до школе.  
    У току другог полугодишта евидентирано је 6 ситуација 1. нивоа насиља и 3 ситуације 
2. нивоа насиља. Сматрамо да реална ситуација није таква. Постоји већи број насилних 
ситуација првог нивоа које учитељи  и одељењске старешине успевају самостално да 
реше па их веома често и не дефинишу као појаву насиља. Ако поредимо број насилних 
ситуација у односу на прошлу школску годину  дошло је до смањења што се може 
проверити увидом у личну документацију   одељењских старешина и педагошко 
психолошке службе али тачан однос у процентима или бројкама није могуће исказати 
због нејединственог вођења документације и субјективне процене нивоа насиља ( први или 
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други ниво). У току другог полугодишта није одржан низ спортских акција који је  
планиран као вид превенције насилног понашања због  реконсртукције спортске хале. 
Током фебруара месеца реализована је  ликовна изложба у сталном кутку који је посвећен 
борби против свих облика насиља. 
   Рад Вршњачког тима се свео на организовање по које превентивне активност ( што је 
изостало ове године) због изгубљеног обученог кадра који је радио са ученицима као и не 
мотивисаности како наставника тако ученика за рад у Вршњачком тиму. 
   Рад Тима је интезивиран у смислу повећања безбедности због великог броја ученика који 
се налазе у једној школској згради ( друга је затворена због реновирања).  
   Учитељи другог разреда реализовали су радионице из програма „ Уа, неправда“. 
Закључак Тима и сугестије за следећу школску годину: 

1. поново истаћи обавезу евиденције сваког облика насиља у одељењу како у 
документацију одељењског старешине, тако и у  дисциплинску свеску или свеску 
дежурства у зависности где се насиље догодило; 

2. на кварталу  изконтролисати начин вођења документације 
3. укључити   једног професора српског језика у рад Тима 
4. појачати организацију и реализацију у оквиру превентивних активности. 

 
август, 2018.                                                                   извештај сачинила координатор Тима 
                                                                                                  Љиљана Дамјановић, психолог 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОД. 
 
У току  школске 2017/2018. годне одржана су три  састанка Тима за инклузивно 
образовање школе. Један на почетку школске године када су планиране активности и 
израђен програм рада тима , један у децембру месецу када je праћена реализација 
индивидуалних образовних планова и програма и један када је рађено професионално 
информисање ученика који завршавају осми разред по ИОП –у 2.  Школску 2017/2018. 
годину наставу по индивидуалном  образовном плану и програму завршило је  22 ученика. 



142 
 

 У разредној настави 3 ученика имало је решење за потребом за додатном подршком у 
образовању.  У првом разреду један ученик је похађао наставу по ИОП и то ученик који 
има тешкоће у кретању и имао је персоналног асистента а очуваних интелектуалних 
способности је. У другом разреду  1 ученик је у току године добио решење о наставку 
школовања по ИОП 2 . У трећем разреду 1 ученик је  пратио наставу по ИОП2 и имао је 
персоналног асистента. 
    У предметној настави 19 ученика је наставу пратило по индивидуалном плану и 
програму( 5ученика у петом,7 ученика у шестом, 3 ученика у седмом и 4 ученика у осмом 
разреду).Свих 19 ученика су наставу пратили по индивидуалном наставном плану и 
програму са измењеним стандардима ИОП- 2. Два ученика су имала персоналног 
асистента. 
    Са ученицима осмог разреда ,њиховим родитељима и одељењским старешинама 
одржано је професионално саветовање  и усмеравање за упис у одређене школе. Ученици 
осмог разреда који су завршили школовање по измењеном наставном плану и програму 
ИОП 2 упућени су на процену способности за  даље школовање на Интересорну комисију 
општине Кула и Окружну уписну комисију. Два ученика су уписала Средњу школу према 
жељама ученика а које су биле у складу са препорукама Окружне уписне комисије а двоје 
ученика је одустало од даљег школовања. 
Током другог полугодишта  са родитељима ученика одржани су индивидуални 
родитељски састанци .  У разредној настави састанцима су присуствовали родитељи, 
учитељица  и пп служба школе. Заједнички је процењена реализација инддивидуалних 
планова и програма  и  израђен план и програм за следећи период. 
 У предметној настави одржана су Одељењска већа са родитељима ученика којима је 
потребна додатна подршка, одељењским старешинама и пп службом.  
Индивидуални образовни планови и програми рађени су полугодишње, када је и рађена 
процена њихове ефикасности кроз педагошке профиле ученика. На крају године урађено је 
и вредновање ИОП а. 
    И поред наставе која се раеализовала путем индивидуалних образовних планова и 
програма ког неких ученика и уз прилагођавање и мењање стандарда  постигнућа су веома 
минималма а понегде и занемарљива. Поједини ученици су нередовно похађали наставу 
тако да јр  и то допринело неефикасности у постизанју образовних постигнућа.  
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 У току школске године рађен  је ИОП  3 за једног  ученика из области математике  код 
наставнице Гордане Пејановић. 
       План и програм рада за протеклу школску годину  је  реализован у потпуности.  У 
току године контактиран је и Центар за социјални рад и постојала је континуирана 
сарадња. 
август, 2018.                                                                                                 извештај сачинила  
                                                                                                      Љиљана Дамјановић, психолог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ 
 
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења.Укупан број чланова био је 
30 ученика,тј.испред три пета ,четири шеста,четири седма и четири осма разреда по 
два представника.Чланове парламента бирају ученици сваке школске године а сами 
чланови бирају председника парламента и заменика.Наставница Снежана Поткоњак је  
била вођа Ученичког парламента за ову школску годину. 
Ове школске године одржано је 8 састанака. 
На првом састанку изабрано је председништво   : председник УП је ученица Анђела Шевић 
(8-3),заменик Душан Вукадиновић(8-3),који су и делегирани у Школски одбор. 
Представник у Тиму за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања је ученик 
Марко Пена(8-2).У Тим за самовредновање је изабран ученик Марко Бабић(8-2). 
Представник у Тиму за школски развојни план је ученица Анђела Маравић(8/4).  
 
На састанцима смо утврђивали начине остваривања хуманитарне акције у току Дечје 
недеље.Усагласили се да и даље треба подржати „Фонд ученика генерације *98“,и да 
прикупљена новчана средства и даље усмеравамо у Фонд. 
Крајем септембра и у октобру имали смо неколико радних,креативних састанака на 
којима смо правили украсне камењаре од чуваркућа,кактуса,шкољки,песка,...и продавали 
на Дечјем вашару за Дечју недељу.Срадства смо донирали у Фонд ученика. 
Бавили смо се и темема везаним за акцију превенције болести зависности.Анализирали 
успехе ученика на крају квартала. 
Традиционална акција „Пакетићи за Плаву птицу“ организована је у време новогодишњих 
празника.Ученици су на часовима грађанског васпитања правили честитке за кориснике и 
запослене и са неколико представника смо били у посети Плавој птици,однели им чоколаде 
и честитке и дружили се са њима. 
На крају првог полугодишта извршена је анализа успеха ученика и дебатовали смо на 
тему :  Помоћ другима приликом учења-Акција вршњачка помоћ. 
Планирана посета Дому старих у Кули није обављена због епидемије грипа. 
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Ученички парламент је упознат са одлуком Наставничког већа о избору уџбеника за 
5.разред,за 2018/2019.годину. 
Почетком маја једногласно је донет  Пословник о раду Ученичког парламента ОШ“Вук 
Караџић“. 
На једном од састанака тема је била организација и прослава Матурске 
вечери.Манифестација Културно вече није могла да се изведе због неусаглашености 
термина и припреме учесника.Вршене су анализа успеха ученика на крају квартала. 
Награђени су најуспешнији  ученици од стране“ Фонда ученика генерације*98“и то:Срна 
Батинић-5.разред, Јелена Косовић-6.разред, Саша Бјелан-7.разред и Љубица Баровић-
8.разред. 
Нереализоване теме биће укључене у план рада за следећу школску годину. 
 
Август,2018.године                                                 Руководилац  Ученичког парламента 
                                                                                                   Снежана Поткоњак 
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ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЕКСКУРЗИЈА У  ШКОЛСКОЈ  2017/2018. ГОДИНИ 
 
Једнодневна екскурзија за ученике првог разреда (њих 71) је реализована 18.05.2018. на 
релацији Сомбор – Бачки Моноштор. 
Након обиласка центра Сомбора и његових знаменитости, ученици су у Бачком 
Моноштору посетили пчеларско домаћинство, ковачку радионицу и радионицу за израду 
чамаца, где су на занимљив начин упознали старе занате. Посетили су и етно кућу “Мали 
Бодрог”, паорску кућу са аутентичним старим намештајем, предњим и задњим 
двориштем. На крају је уследила вожња бродићем по каналу, што се ученицима посебно 
допало. 
За ученике другог разреда (њих 73) екскурзија је реализована такође 18.05.2018. 
са дестинацијом Сремска Каменица – Нови Сад – Петроварадинска тврђава. 
Прво одредиште била је Сремска Каменица, Змајев музеј, где су ученици сазнали више о 
животу и раду великог песника за децу, Јована Јовановића Змаја. Одатле су се упутили ка 
Природњачком музеју у Новом Саду, где су ученици стекли нова знања о животињама 
наших крајева. После ручка следи посета Петроварадинској тврђави, Планетаријуму, 
шетња и играње на тврђави. 
За ученике трећег разреда (њих 70), једнодневна екскурзија је изведена 01.06.2018. 
на релацији Нови Сад – Сремски Карловци – Стражилово. 
По доласку у Нови Сад обављена је шетња кроз центар града до Дунавског парка. Затим 
су ученици погледали представу у Позоришту младих. Следи обилазак центра Сремских 
Карловаца и Саборне цркве. У музеју меда “Живановић” деца су имала прилику да 
дегустирају природни мед. Након посете музеја одлазе до Стражилова, где обилазе 
споменик писца Бранка Радичевића и упознају се са његовим радом и делом. Остатак 
сунчаног и веома топлог поподнева ученици су провели уживајући у игри на Стражилову. 
За ученике четвртог разреда (њих 45), једнодневна екскурзија је реализована 18.05.2018. 
на релацији Авала – Београд – Калемегдан. 
Након посете Ваздухопловном музеју следи одлазак на Авалу и пењање на Авалски 
торањ. Ученици су уживали у прелепом погледу са торња. Након ручка у Београду, 
уследила је посета ЗОО врту и шетња Калемегданом. 
За 70 ученика петог разреда екскурзија је изведена 02.06.2018. на релацији 
Хопово – Пећинци – Сремска Митровица – Засавица – Врдник. 
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Након посете манастиру Хопово, ученици су обишли Музеј хлеба у Пећинцима. Наставили 
су пут ка Сремској Митровици, где су обишли музеј Срема са поставком из римског 
периода као и простор у граду где су ископине римског летњиковца. У природном 
резервату Засавица ученици су имали прилику да се возе бродом и уз причу водича створе 
слику о значају природног резервата Засавица. После одмора у Засавици ученици одлазе на 
Врдник у посету манастиру Врдничка Раваница. 
Екскурзија ученика шестог разреда (њих 69) реализована је 26.05.2018. на 
релацији Црвенка – Мишар – Текериш – Троноша – Тршић. 
Преко Новог Сада и Шапца ученици су стигли до музејске поставке везане за бој на Мишару. 
 
Следећа дестинација је била Текериш, где се одиграла Церска битка, а затим је пут 
настављен ка манастиру Троноша. Ученици су чули историјат манастира. После ручка 
кренуло се ка Тршићу. У родној кући Вука Караџића стручни водич је одржао предавање о 
животу и раду Вука Караџића. 
 
За ученике седмог разреда (њих 53) екскурзија је изведена 26.05.2018. на 
релацији Црвенка – Београд – Топола – Аранђеловац. 
 
У Орашцу ученици су обишли музеј и Марићевића јаругу где су упознати са догађајима 
везаним за Први српски устанак. Следи обилазак Рисовачке пећине. Пут је настављен ка 
Аранђеловцу, где су ученици имали прилику да прошетају по прелепом парку Буковачке 
бање. Након ручка, лаганом шетњом кренули су ка комплексу на Опленцу. Прво су обишли 
цркву, а затим спомен кућу краља Петра I Карађорђевића. Посетили су и Виноградареву 
кућу и погледали ликовну поставку сликара Никола Граовца. У Тополи су посетили 
Карађорђев конак и цркву. 
 
За ученике осмог разреда реализована је дводневна екскурзија 24.09.2017. до 25.09.2017. 
са дестинацијом манастир Манасија – Ресавска пећина – Феликс Ромулијана – 
Кладово – Лепенски вир – Сребрно језеро. 
 
За време екскурзије посећени су сви планирани локалитети: манастир Манасија, 
Ресавска пећина, локалитет Феликс Ромулијана, Хидроцентрала Ђердап, Лепенски 
вир и Сребрно језеро. 
 
Школа у природи је реализована у периоду 24.05.2018. - 30.05.2018. на Дивчибарима, 
за ученике четвртог разреда (њих 39). 
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На путу према Дивчибарима ученици су обишли манастир Каона, који је све одушевио својом 
лепотом. Смештај ученика је организован у хотелу “Маљен”. Време је било изузетно лепо, 
тако да су ученици могли уживати на чистом ваздуху и доживети лепоту ове планине. 
Стекли су нова знања о географком положају, биљном и животињском свету и начину 
живота 
 
у брдско-планинском крају наше земље. О здрављу ученика је бринуо лекар, који је све 
време био уз децу, а рекреатор је водио децу у шетње и организовао различите спортске 
и забавне активности. 
 
Све екскурзије и школа у природи реализовани су у сарадњи са агенцијом OTA 
DUNAV TRADE. 
 
Ученици су се возили модерним, комфорним аутобусима ДУНАВ ПРЕВОЗА са 
љубазним, професионалним возачима и водичима. Сви образовно-васпитни циљеви су 
испуњени у целости, а ученици и наставници задовољни добром организацијом и 
обогаћени новим знањем. 
 
 
 Извештај поднела  

                                                                                                   Жанка Личина 
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ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ И ДРУШТВЕНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
 
Нову школску годину започели смо 31.08.2017.године,свечаном приредбом поводом пријема 
ђака првака одржаном у Дому културе, у 10.00 часова. Да им овај важан дан остане у 
што лепшем сећању потрудили су се ученици 3. Разреда, са својим учитељицама Жанком 
Личина, Наташом Грковић и Горданом Будимир, док је сцену уредила учитељица Љиљана 
Маревић.На бину су, по завршетку програма, изашле учитељице Нада Гатарић, Драгиња 
Кукић, Маријана Кљајић и Ивана Сабо и прозвале своје нове ученике које су  затим  повеле  
на први школски час 
Светлана Цаушевић, библиотекар школе, са ученицима 8/4 одељења обележила је 8. 
септембар –Дан писмености. Користећи плакат који су заједнички урадили и осмислили, 
као и одговарајућу литературу, одабрану за овај час, библиотекарка је покушала да 
истакне важност описмењавања за сваког појединца,као и за читаво друштво. 
Наставница енглеског језика Снежана Рупић Амиџић симболично је  са својим ученицима 
обележила Европски дан језика 26.09.2017.године. Сваки ученик изабрао је неку реч, 
поздрав или реченицу и изговорио је на неком од светских језика. 
Мото овогодишње Дечје недеље која је трајала од 02.10. до 08.10.2017. године био је 
„Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. Програм Дечје 
недељебио је веома богат и испуњен у сваком тренутку . У понедељак су организоване 
одељенске изложбе породичних фотографија, ученици су погледали  представу „Побуна у 
библиотеци“ која одиграна од стране глумаца црвеначког позоришта „Стеван Сремац“ а 
почео је и школски  турнир у стоном тенису.У уторак је био  Спортски дан који је 
омиљен међу ученицима свих узраста. У среду су  ученици су одгледали први део филма 
„Аги и Ема“ који је повезан са темом Дечје недеље а на часовима српског језика читани су 
одломци из истоимене књиге Игора Коларова.Четвртакје био дан посвећен учитељима, 
обзиром да је 5. октобар- Дан учитеља.Ученици од 5. до 8.разреда обрадовали  су своје 
учитеље и наставнике симболичним поклонима а истог дана реализована је посета 
црвеначког песника Милана Мрдаља и обележавање 50 година од издавања његове прве 
књиге.Петак је резервисан ѕа традиционални  Јесењи дечји  вашар који је ове године  
одржан на градској пијаци због нестабилног времена. 
Овогодишња приредба  организована  поводом Дана школе, 07.11.2017.године, имала је 
мото „Лепота ће победити зло“. Координатори приредбе биле су наставнице српског 
језика Дубравка Делибашић и Драгана Мандић са учитељицом Зором Гојковић, уз учешће 
наставника-сарадника (ликовна и музичка култура, информатика …).Ова приредба 
посвећена је преминулој директорици  Јадранки Раичевић поруком – увек ћеш бити део 
нас... 
Библиотекар Светлана Цаушевић током школске године својим културним 
активностима  даје допринос пројекту  „Чистије и зеленије школе Војводине„ (у који је 
школа и ове године укључена), промовушући ученицима и нижег и вишег узраста 
 библиотечке публикације  са темом екологије. 
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Сваке године наши ученици  веома успешноучествују на ликовно-литерарном конкурсу 
„Месец књиге„ Ове године истакла се ученица 7. разреда, Марија Корцеба која је освојила 
је 3. место (ментор Драгана Мандић).Дипломе и похвале су уручене на свечаности  у 
Сивцу . 
Ове године, школску славу, Светог Саву, обележили смо Свечаном приредбом у Дому 
културе. Координатори приредбе су били учитељ Жанка Личина, наставник српског 
језика Соња Сретовић, наставник веронауке Софија Бошњак у сарадњи са наставницима 
музичке културе, ликовне културе, техничког и информатичког образовања и 
информатике. Приредба је била посвећена лику и делу Светог Саве кроз песме, приче и 
анегодоте из живота нашег светитеља.Између две приредбе, у 12.00 часова,  у школи је 
свештеник Милош Петровић освештао славски колач у присуству ученика, радника 
школе, директора и школских кумова. Овогодишњи кум школе је Драган Павићевић, 
директор предузећа ДП „Залив“ из Црвенке. 
У  Дому културе  19.02.2018. године, у  Дому културе  отворена је изложба слика Зорице 
Рац, сликарке из Куле, под  називом  „Ретроспектива“ а теме су биле људи и догађаји из 
прошлости као и мртва природа.Све одељенске старешине са својим одељењима 
реализовале су посету изложби где су разговарали са аутором изложбе.Овом приликом, 
сликарка је  поклонила школи  портрет  Вука Караџића,на чему се захвалила директорица 
Наташа Ђерић. 
Школско такмичење у цртању  карикатуре „Мали Пјер“ одржано је 27.02.2018. године, а у 
школи је организована изложба радова ученика  који су учествовали на конкурсу.  
У петак, 02.03.2018 године, у Дому културе, одржана је Месна смотра рецитатора у 
којој су учествовали ученици наше школе. 
Успех наших ученика на конкурсу „ЕКО ПРЕС 2018„ и квалитет послатих радова били су 
повод за гостовање екипе Радио Телевизије Војводине у нашој школи. Група ученика 5. и 7. 
разреда учествовала је у снимању дечје емисији  под називом „Питам се, питам“ чија 
тема је била: “Обновљиви извори енергије„. 
Ученица 5. разреда  Сташа Зорић учествовала је на Зонској смотри рецитатора 
„Песниче рода мог“ у Бачу, која је одржана 17.03.2018. године и пласирала се на следећи 
ниво такмичења. 
На првом програму РТ Војводине у суботу, 07.04.2018године приказана је дечја  емисија 
„Питам се питам „  у којој су учествовали наши ученици. Емисија је снимљена у 
ветропарку Кула а тема је енергија ветра. 
Крајем априла, већ традиционално, у оквиру пројекта Професионалне оријентације , у 
школи се одржава мини Сајам образовања.Ове школске године, Сајам је реализован 25.04 
.2018.године са почетком у 17.00 часова. Представиле су се све средње школе из наше 
општине као и Гимназија „Жарко Зрењанин „ ,  ССШ „4.ЈУЛИ“ из Врбаса и  Дом ученика 
Сомбор.После одржаног родитељског састанка ученици и родитељи могли су да добију 
потребне информације у упису у жељену средњу школу. 
У циљу истицања креативности, дигиталне писмености а уједно и промоције школских 
библиотека, Друштво школских библиотекара Србије расписало је фото-конкурс  под 
називом „Разгледнице из школске библиотеке„.У категорији нижег узраста (1-4 разред) 
ученик 2.разреда Павле Зорић освојио је 2. место. 
У категорији вишег узраста (5-8разред) ученице 5.разреда Сташа Зорић и Дуња 
Станковић деле 3. место.и присуствовали су додели награда 27.04.2018. у Београду. 
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Ученица 5. разреда, Анастасија Васиљевић освојила је прво место на литерарном 
конкурсу под називом „Хвала сунцу, земљи, трави …“ који је организован у оквиру 
манифестације “Европски  дани Сунца 2018“. Награде су додељене  11.05.2018. године у 
свечаној сали СТШ „Михајло Пупин „ у Кули  са почетком у 18.00 часова. 
Ученица 7. разреда, Марија Корцеба освојила је специјалну награду за монтажу филма  на 
Ревији кратког ђачког филма „Филмић 2018“  у конкуренцији од 58 филмова. Она је аутор 
и монтажер филма чији је наслов „Херој мог града“.Завршна манифестација је одржана 
24.05.2018. године, у амфитеатру факултета  FIMEK, у Новом Сад. Свечаности  су 
присуствовале награђена ученица и ментор Оливера Крстоношић 
На крају сваке школске године, у нашој школи, приређује се завршна свечаност на којој се 
уручују дипломе и похвале најбољим и најистакнутијим ученицима.Тако је и 08.06.2018. 
године у холу „мале“ школе, са почетком у 18.00 часова, организован свечани пријем за 
ове ученике и њихове поносне родитеље и наставнике.Ученици 5, 6. и 7. разреда 
припремили су пригодан програм у којем  су учествовали: школски хор, рецитатори, 
драмска и ритмичка секција.Након тога, директор школе, Наташа Ђерић уручила је 
дипломе и поклоне ученицима , пожеливши им успех у даљем школовању. 
По завршетку 2.полугодишта , 14.06.2018. године организоване су завршне приредбе 
ученика 4.разреда. На крају ове школске године, по једног,  најбољег ученика  4. разреда из 
сваког одељења наградила је црвеначка фирма Сигма Хлорогентако што су најбољи и 
најуспешнији ученици добили на поклон  таблет.Награде су уручене  последњег дана у 
другом полугодишту, на завршним приредбама које су ученици приредили за своје 
родитеље, заједно са својим учитељицама. Свечаности су  присуствавали, поред 
родитеља, директор школе као и представнице фирме Сигма Хлороген. 
У  Кули је дана 25.06. 2018. године организован свечани пријем за ученике који су у 
основним и средњим школама наше општине ђаци генерације.Ученике је примио  
председник општине Велибор Милојичић и уручио је лап топ рачунар сваком ученику 
понаособ.За ђака генерације, у нашој школи, проглашен је ученик Вања Васиљевић, који је 
свечаном пријему присуствовао у друштву својих родитеља, разредног старешине Весне 
Чуковић и директора школе. 
 
Детаљније информације приказане су на сајту школе, са фотографијама и снимцима, 
резутати такмичења нала зе се у извештају о такмичењима. 
                                                           
 
                                                                           извештај припремила Весна Лисица Рупић 
                                                                                        наставник ликовне културе 
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ИЗВЕШТАЈ О СПОРТСКОМ ДОГАЂАЈУ 
 

Актив наставника физичкогваспитања (АНФВ) у саставуМиладиновЗоран, ЛовреДанијела 
и Лучић Станислава је напочетку школске године планирао следеће активности : 

 Активности Спортско школског друштва и реализација истих у сарадњи са 
ученицима 

 Пролећни и јесењи крос 
 Реализацијашколских такмичења-међуразредна 
 Реализација недеље спорта 
 Ваннаставне спортске активности-секција,турнири,такмичења под 

покровитељством Министарства просвете 
(општинска,окружна,међуоружна,републичка) и остале спортске манифестације 
у оквиру пројекта „Школа без насиља“ ,итд. 

 Активна школа 
 Школско спортско друштво 

 
Све активности које су у протекло години биле запланиране са задовољством можемо 
рећи да сувеома успешно реализоване. 
Наста вафизичког васпитања се реализује под два часа недељно, у свим разредима а од 
ове  школске године реализује се један ипо час обавезних физичких активности(ОФА) у 5 
разреду(један час недељно и 18 часова кумулативно у четри дела укупно 54 часа),и 
изабраниспортједномнедељно у ; 6 разред–фудбал,7 разред-кошарка,8разред-кошарка,као 
и слободне активности-:рукометна ,одбојкашка, фудбалска и плесна секције. 
Наставила се реализација програма „Спорт у школе“ за узраст од 1.- 4. раз. У сарадњи са 
Министарством омладине и спорта. 
Носилац активности: Лучић Станислава. 
АКТИВНА ШКОЛА Наша школа„Активна школа“, надајући се да ће, са досада 
забележеним резултатима, манифестацијама и спортским активностима које се 
спроводе у школи, подиђи и развијати свест код деце о значају редовне физичке 
активности и здравог стила живота.  Носилац овог пројекта је наставница Данијела 
Ловре. Одржанa су два састанакТима „Активнашкола“ (сачињен од наставника  ФВ, 
директорке школе, наставника разредне наставе, тренера сарадника, ученика и 
родитеља ученика) 
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Носилац активности: ЛовреДанијела. 
 
Секције - 1 недељно ,36годишње:рукометна , одбојкашка,фудбалска и плеснасекција 
-РУКОМЕТ – Носилац активности: ЛовреДанијела. Секцију похађали ученици шестог, 
седмог и осмог разреда. Укупно 30 ученика. Од тога 13дечака и 17девојчица. (18 часова)
 - ученици 5 -6 раз.учествовали су  на Ревији рукомета   за девојчице и дечаке  у 
Зрењанину 7.12 и 8. 12., 2017         
             
Носилцактивности: Ловре Данијела. 
 
-ПЛЕС – Носилац активности: Лучић Станислава. Секцију похађали ученици петог, 
шестог, седмог и осмогразреда. Укупно 20ученика. ( 36часова) 
 
-ФУДБАЛ – Носилац активности: ЗоранМиладиновић. Секцију похађали ученици шестог, 
седмог и осмогразреда. 12 дечака и 12 девојчица. Укупно 24 ученика. (36 часова) 
ЈЕСЕЊИ КРОС је одржан17.10.2017.год. уз помоћ одељенских старешина,на стадиону 
ФК Црвенка. Додељене су дипломе за најуспешније,учествовало је 363 ученика . 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који сучланови Школско спортског друштва 
(ШСД). 
 
У оквиру„Дечијенедеље“ 
Одржанје турнир у стоном тенису ѕа ученике од 5 до 8 раз.02  и 03.2017..и   спортски 
дан 04.10. 2017. Турнири у фудбалу (задечаке и девојчице)  и „граничарима“ (задевојчице). 
Након чегас уродитељи,и наставници  одиграли ревијалну фудбалску утакмицу. 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који су чланови Школског спортског друштва 
(ШСД) 
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- ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ: 

 
ПЛИВАЊЕ:  Ученица Косовић Јелена 62 освојила је прво место на окружном такмичењу 
у Сомбору и пласирала се на Републичко такмичење у  Крагујевацу где је освојила 2 место 
и сребрену медаљу. 
Носилац активности: Лучић Станислава. 
 
  РУКОМЕТ:Женскаекипајена општинском такмичењу освојила 2.место,дечаци прво 
место a на окружном друго и обезбедила пласман на Школску олимпијаду ученика 
Војводине,СОШОВ у Новом саду у20 .05 2018 и освојили сребрену медаљу. 
Носилацактивности: ЛовреДанијела. 
ФУДБАЛ;: На општинском такмичењу ,мушка  екипа освојила је друго  место а 
женска  прво ,на окружном женска екипа је освојила друго место 
Носилацактивности: Миладиновић Зоран 
КАРАТЕ: Ученици наше школе су се пласирали на Републичко такмичење у Смедереву 
17. 03 .2018. и на Школску олимпијаду ученика Војводине,СОШОВ у Новом саду 20 .05 
2018 . 
АТЛЕТИКА: ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО,одржаноје у Сомбор.1. место  екипно 
На МЕЂУОКРУЖНОМ ПРВЕНСТВУ У НовомСаду, 5 место  екипноа Анђела Леђанац 
.пласирали се на републичко  такмичење у Нови Пазар и освојила 4.место 
Носилацактивности: ЛовреДанијела и Станислав Лучић 
 
ТУРНИРИ – школски, одржани између смена од 12 до 13 часова у школскојсали, 
учествовали су ученици по сопственој жељи. 
Носиоци активности су АНФВ и ШСД. 
ТУРНИР У БАСКЕТУ 3:3 није одржан због реновирања  сале.  
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ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ, одржан у октобру месецу 2017. Учествовали су ученици 
и ученице петог,шестог, седмог и осмог разреда 
Носиоци активности: АНФВ и ученицикојисучлановиШколскогспортскогдруштва (ШСД). 
 
Чланови школске плесне групесу у школској 2017/2018 години имали више јавних 
наступ..Изведен је наступ на прослави Дана школе у новембру месецу.  У сарадњи са 
кореографом ВесномВукашиновић, плесна група је наступала на годишњем концерту 
фолклорног ансамбла одржаном спортској хали у априлу месецу.  У сарадњиса ПУ “ Дани 
екологије“у јуну наступала је плесна група као и на манифестацији „Слатки дани“ у 
сарадњи школе са локалном самоуправом. 

Носилац активности: Лучић Станислава. 
ШСД – (Школско Спортско Друштво)-чланови уз помоћ АНФВ и других наставника наше 
школе, су у току годин етри пута организовали журку за ученике, у сали за физичко 
васпитање, како би прикупили средства неопходна зак уповину цвећа и дрвећа за 
озелењавање спортског терена.. Организоване су четри радне акције(садње садница 
дрвећа и цвећа као и уређења и одржавање  спортског терена). 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који су чланови Школског спортског друштва 
(ШСД). 
 
ПРОЛЕЋНИ КРОС –Попрепоруци Министарсва Просвете, одржан је крос РТС-а  
ученици наше школе су учествовали у великом броју ,на стадиону ФК Црвенка. Додељене 
су дипломе за најуспешније,учествовало је 369 ученика . 
Носиоци активности: АНФВ и ученици који су чланови Школског спортског друштва 
(ШСД). 
У ПРИЛОГУ ИЗВЕШТАЈА2017~2018 СЕ НАЛАЗЕ СВИ  ДЕТАЉИ О РЕАЛИЗОВАНИМ 
СПОРТСКИМ ДОГАЂИМ
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
       У току школске 2017/18. интензивно је рађено на маркетингу школе али , наравно, 
увек може још боље. У циљу промоције школе и школског живота реализоване су следеће 
активности:  

- Током школске године редовно је ажуриран сајт школе на коме су праћене 
активности ученика наше школе ( ангажовања, такмичења, пројекти, конкурси, 
...) као и обавештења за родитеље, а у циљу рада на интерном и екстерном 
маркетингу ; 
 

- Редовно су промовисана постигнућа на такмичењима путем књиге обавештења ; 
 

- У оквиру Дечије недеље 04.10. 2017. реализован је спортски дан са родитељима 
ученика а 05.10. Дечији вашар уз присуство великог броја грађана; 

 
- Ликовним и литерарним радовима пропраћени су значајни датуми у школи ( Дан 

школе, Свети Сава, ...) ; 
 

- Ученици наше школе су у јануару 2018. добили су дипломе за масовност и групни 
рад  на конкурсу  Енергија око нас за радове које су слали; 

 
- Такође је школа проглашена међу најуспешнијима  на  конкурсу  „ Школски зелени 

пресс“. На основу њихових радова РТВ Војводина снимила је две емисије „ Питам 
се, питам“ које су приказане у априлу месецу 2018.године. Тему емисија пратила је 
посета ветропарку у Кули и МТШ „ Михајло Пупин“ у Кули; 

 
- РТВ Војводина пропратила је и пилот пројекат који је реализован у нашој школи „ 

Безбедно на бициклу“ у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја , а у коме 
су учествовали ученици 1., 3., 5. и 7. разреда; 
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- Ученици наше школе учествовали су у септембру на фестивалу дечијег песништва 
„ Булка“ и почетком маја на манифестацији „Слатки дани у срцу Бачке“ на којој 
су представили свој рад; 

- Реализована је сарадња са новинама „ Кулска комуна“ и сајтом Наше место преко 
којих је јавност обавештена  од стране директора школе о реализацији пројекта „ 
Модернизација школа“, плановима, учешћу локалне заједнице у решавању текућих 
проблема школе, донацији од стране „Rotary cluba“ општине Кула у сарадњи са 
локалном Q телевизијом;  
 

У извештајима РТВ-а јавност је обавештена о учешћу Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину о санацији пода у сали за физичко васпитање као и учешћу Општине 
Кула у реализацији истог пројекта као и санацији плафона у фискултурној сали и о 
пројекту „ Модернизација школ 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 
 
У току школске 2017/2018.године тим је одржао састанке предвиђене планом рада 

на којима је вршена анализа акционог плана за школску 2017/2018. годину.За ову школску 
годину било је предвиђено даље отклањање недостатака уочених на основу Извештаја за 
школску 2016/2017.годину и чек-листа које су одрадили тимови за свих 7 области.  
             
               У оквиру области 1  Школски програм и годишњи план рада извршено је 
вредновање свих стандарда и утврђено је да су сви стандарди на високом нивоу 
остварености(3 или 4),осим стандарда : 
1.2.Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су 
усклађени,односно показатељи : 
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког 
разреда  и  
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког 
разреда 
Ови стандарди делимично су остварени/нису  остварени. Процена остварености 
стандарда  је на нивоу 2. 
Предлог мера за унапређење : 
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 Програме наставних предмета међусобно садржајно ускладити у оквиру сваког 
разреда. 

 Програме наставних предмета међусобно временски ускладити у оквиру сваког 
разреда. 
 
 

Стандард 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег 
учења ,односно показатељ 2.6.5.Наставник учи ученике како да процењују свој напредак 
унапређен је коришћењем наставних листића на почетку и на крају часа(ово је 
реализовано од стране појединих наставника). 
Стандард 2.7.Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу, 
показатељ: 
2.7.4.Наставник користи различите технике мотивисања на часу 
-реализована је активност подучавања ученика како да користе Старбоард алате, али 
због техничког квара нису спроведени часови.  
-на часовима биологије и математике су реализоване активности за мотивисање ученика 
за самосталан рад кући, награђивањем  за урађене „дневнике“-то је пример добре праксе. 
 
Предлог мера за унапређење : 
 Састављање анкета и анкетирање ученика да би се утврдило колико користе 

научене технике учења и колико су ефикасне. 
 Како би се проверила ефикасност примене наставних листића за самопроцену 

напредовања ученика,потребна је евалуација оваквих часова  
 Реализовати и евалуирати часове на којима су ученици користили Старбоард 

алате. 
 
 
               У оквиру области 3 Образовна постигнућа ученика задаци су били : 

           У оквиру области 2  Настава и учење, вреднован је стандард  2.2.Наставник учи 
ученике различитим техникама учења на часу и реализовано је предавање педагога  на 
ову тему, тако да су ученици петих разреда спремни да примењују нове технике у 
учењу. 
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 - повећање ефикасности у раду припремне наставе 
 -праћење резултата пробног и завршног теста. 
У оквиру првог задатка рађене су следеће активности: 
-прављење плана припремне наставе који није у потпуности урађен па ће то у наредној 
школској години бити приоритет ,а начин праћења  је документација предметних 
наставника. 
-затим су ученици  и родитељи обавештени о распореду држања припремне наставе од 
стране предметних наставника , а родитељи путем родитељских састанака, а начин 
праћења су записници са родитељских састанака ,огласне табле. 
Предметни наставници  су водили евиденцију о присуствовањи припремној настави, а 
начин праћења јесу  дневници предметних наставника о присуствовању. 
Међутим ,мали број ученика је долазио на припремну наставу, па активност да се изврши 
поређење резултата теста оних који су долазили ,односно нису није урађена. 
 
Предлог мера за унапређење : 
 утицати на повећање  доласка ученика на припремну наставу,односно већа 

одговорност како ученика тако и родитеља. 
 

               Област 4 Подршка ученицима вредновала је стандард  4.1.У школи 
функционише систем пружања подршке ученицима ,оносно показатељ: 
4.1.1.У школи функционишу Тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском 
животу 
- оформљен је Тим за подршку ученика у прилагођавању школском животу,евидентирани 
су новопридошли ученици којима може бити пружена подршка. Слична подршка је досад 
пружана и ученицима из осетљивих група, као и онима које имају потешкоће у 
савладавању наставног градива кроз рад одељенских старешина, радионица на ЧОС-у са 
свим ученицима и разговора са психологом о педагогом. 
Тим је саставио Програм рада. 
Стандард 4.2. У школи се подстиче лични,професионални и социјални развој ученика 
односно показатељ: 
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4.2.1.понуда ваннаставних активности је у школи је у функцији задовољавања различитих 
потреба и интересовањаученика, у складу са ресурсима  
 
-презентоване су ваннаставне активности и извршена је анализа успешности ученика у 
пројектима,на такмичењима и истраживачким радовима 
 
Предлог мера за унапређење: 
 Презентовање свих ваннаставних активности извршити на почетку школске 

године транспарентно и на занимљив начин. 
 Спровести анализу ваннаставних активности на крају школске године. 

 
 
У оквиру области 6 Организација рада школе и руковођење праћен је стандард 

6.2.Директор ефикасно и ефективно организује рад школе постављен је сегмент књиге 
обавештења на сајту школе  
Стандард 6.3 .Руковођење директора је у функцији унапређење рада школе –планиране 
активности нису реализоване 
Предлог мера за унапређење: 
 израда Правилника о награђивању и похваљивању наставника(уколико за то буду 

постојали материјални услови)  
 

У оквиру области 7  Ресурси стандард 7.3.2. Школски простор задовољава 
здравствено-хигијенске услове уочен је напредак,односно,саниран је плафон у сали за 
физичко васпитање и урађен је нови под.Проблем су неусловне и нефункционалне 
свлачионице за ученике. 
 Још увек проблем представља нерешен санитарни чвор у згради Трг Душка Трифуновића 
за чију реконструкцију је израђен пројектна документација. 
Предлог мера за унапређење: 
 Санација санитарног чвора у згради Трг Душка Трифуновића  
 Реконструкција свлачионица за ученике  
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С обзиром да је на снази нови Правилник о вредновању квалитета рада установе,Акциони 
план за наредну школску годину биће усклађен са новим Правилником,узевши у обзир 
приоритете и предлог мера за унапређење дате у овом Извештају.                                                                                      
 
                                                                                         
                                                                                      ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

                 Координатор тима:  
             Татјана Миладиновић 

     август, 2018. године
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
Према плану рада за школску 2017/2018. годину тим је одржао три састанка. 
На почетку школске године на првом састанку утврђен је план рада за текућу школску 
годину и договорени су Анекси школском програму који се односе на измене у наставном 
плану и програму и учешћа у новим пројектима( наставни предмети за ученике 5. разреда 
техника и технологија, информатика и рачунарство, физичко и здравствено васпитање, 
изборни предмети- сликање, цртање, вајање, хор и оркестар и чувари природе за ученике 
1.разреда физичко и здравствено васпитање, пројекти-„ покренимо нашу децу“ и „ 
Основи безбедности деце“). 
Током школске године чланови Тима пратили су рад Стручних већа, Тима за инклузивно 
образовање, тима за самовредновање и сугерисали на стручних већа у циљу тематског 
планирања. Праћено је и , у сарадњи са педагогом школе, обавезно учешће наставника 
предметне наставе у разредној настави и одржавање огледних/угледних часова. Закључак 
је да је много већи број наставника одржао часове у разредној настави и број угледних 
часова, у односу на претходну школску годину, али да то још увек није на задовољавајућем 
нивоу јер је то обавеза свих наставника и да на томе треба порадити у наредној школској 
години.  
Праћење програма стручног усавршавања такође је реализовано у сарадњи са ПП-
службом а закључак је да на основу новог Правилника о стручном усавршавању треба 
ускладити и Правилник о стручном усавршавању унутар установе , извршити његове 
допуне и измене, и интензивније пратити усавршавање наставника. 
На Наставничком већу , одржаном 28.03.2018., подељена су задужења за израду новог 
школског програма а у складу са новим Законом о основама система образовања и 
васпитања и Законом о основном образовању . Материјал је  достављан досадашњим 
координаторима, предметна настава –Драгана Јојић, разредна настава- Гордана 
Пејановић. Нови Школски програм, који почиње да важи од школске 2018/2019.године и 
важиће према закону наредне четири године, усвојен је од стране Школског одбора 
02.07.2018.године.  
                                               Координатор тима  
                                                Гордана Пејановић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Током школске 2017/2018.године тим је одржавао састанке заједно са Тимом за 

самовредновање и укупно их је било пет. На првом састанку оформљен је тим за ову 
школску годину а током године  на сатанцима је праћена реализација активновности 
предвиђених за ову школску годину а у циљу праћења реализације вреднованих области.  

За ову школску годину , у оквиру области Подршка ученицима стандард 4.1., 
предвиђено је било формирање Тима за прилагођавање школском животу што је и 
учињено на Наставничком већу одржаном 03.11.2017. Програм рада овог тима уврштен 
је у нови школски програм. 

У оквиру области Настава и учење предвиђено је била активност 2.2. наставник 
учи ученике различитим техникама учења и реализовна је само делимично и то кроз 
предавања педагога ученицима петог разреда док остале предвиђене активности нису 
реализоване па ће се планирати њихова реализација у наредној школској години. 

У оквиру области ресурси ове школске године била је планирана замена подне 
облоге у школској спортској сали у циљу обезбеђивања подизања нивоа здравствених и 
безбедносних услова за ученике   што је реализовано уз помоћ Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину и Општине Кула. 

 
 
                               Координатор тима 
                                    Наташа Ђерић 
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ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Сарадња са локалном самоуправом у току школске 2017/2018.године била је на завидном 
нивоу а реализована је кроз следеће активности:  

- Размена информација,праћење иновација из области васпитно-образовног рада, 
примена нових закона и подзаконских аката успешно је реализована у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, преко Покрајинског 
секретаријата за образовање и Школске управе Сомбор;  
 

- Са локалном самоуправом Општине Кула сарадња се огледала у изради 
финансијског плана и ребаланса буџета школе, изради пројектне документације за 
адаптацију крила у школској згради у улици Моше Пијаде, финансирању замене 
гасног котла и диктир система у улици Моше Пијаде, суфинансирању пројекта 
замене подне облоге у фискултурној сали у згради у улици Трг Душка Трифуновића, 
финансирање санације плафона у фискултурној сали у згради у улици Трг Душка 
Трифуновића ; 
 
 

- Константно је постојала сарадња са одељењем друштвених делатности 
Општина Кула од поклона ученицима првог разреда до награђивања ђака 
генерације лаптопом као и са Саветом за безбедност саобраћаја Општине Кула у 
реализацији пројекта „ Безбедно на бициклу“ и приближавања значаја безбедности 
у саобраћаја ученицима 1. и 2. разреда кроз представу „ Пажљивко“; 
 

- Запланирана сарадња са Културно просветном заједницом реализована је кроз 
ангажовање ученика у манифестацији „Месец књиге“, учешћа на месној и 
општинској смотри рецитатора, учешћа и посетом смотре дечијег драмског 
стваралаштва и општинске смотре фолклорне секције школе ; 
 
 

- Рад на реализацији програма социјалне заштите ученика предтавља посебан 
извештај ; 
 

- У циљу пружања помоћи ученицима са посебним потребама редовно је 
присуствовано састанцима интерресорне комисије Општине Кула ; 
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- Сардња са Домом здравља одвијала се током ове школске године у оквиру редовних 
систематских прегледа и вакцинисања ученика ;  
 

- Сарадња са месним Домом културе је ове школске године била на много већем 
нивоу него ранијих година јер нам је ова установа излазила у сусрет са уступањем 
простора на сваку молбу, почевши од свечаног пријема првака преко Дана школе до 
светосавске приредбе.Сарадња је реализована и у оквиру других активности , 
Месец књиге, фестивал дечијих песника „Булка“,  смотра драмског дечијег 
стваралаштва, посета ликовној изложби, организовање месне смотре рецитатора 
, представа „ Пажњивко“ у сарадњи са агенцијом за безбедност саобраћаја; 
 
 

- Сарадња са средњим школама на нивоу општине одвија се током целе школске 
године. Све школе присуствовале су сајму образовања у априлу месецу а сарадња са 
СТШ „ Михајло Пупин „ из Куле се посебно издвојила прво у помоћи деци око 
писања чланака о обновљивим изворима енергије за „ Школски зелени пресс“ а 
потом и помоћ око снимања емисије „Питам се питам“.Традиционално сарадња 
се одвија са овом школом и посетом манифестације „Дани сунца“  а са ССШ „ 
Црвенка“ посетом манифестацији „ Дани хране“ и  помоћи око уређења околине 
школе у сарадњи са ученицима који похађају смер холтикултура.  
 

- Сарадња са предшколском установом „ Веверица“ представља посебан вид 
сарадње јер се реализује током целе школске године кроз размену информација , 
посете школи у оквиру пројекта „ Кад машта мене води –на уметност се своди“, 
упознавање будућих ученика првог разреда са активностима и дешавањима у 
школи ;  
 
 

- Са МУП Кула , поред редовнних активности у току школске године почевши од 
дежурстава која се реализују почетком школске године, прегледа аутобуса при 
поласку ученика на екскурзију и у школу у природи, дежурства на матурској 
вечери, ове школске године реализоване су и радионице из пројекта „ Основи 
безбедности деце“ са ученицима 4. и 6. разреда а посебно су реализована 
предавања о безбедности деце у саобраћају за ученике 1. и 3. разреда.;  
 

- Сарадња са Комуналним предузећем „ Водовод“ из Црвенке је на свакодневном 
нивоу у виду пружања подршке школи у решавању комуналних проблема и 
сређивања околине школе;  
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- Ове школске године изостала је посета Дому за старе у Кули због вирусних 

инфекција али је настављена сарадња са МНРО „ Плава птица“ у виду помоћи око 
прављења новогодишњих честитки ;  
 

- Сарадња са локалним газдинствима одвијала се у оквиру писања извештаја за „ 
Школски зелени пресс“ ;  
 
 

- Треба истаћи и сарадњу са фирмом Сигма Хлороген , која се одвијала ранијих 
година у оквиру професионалне оријентације, а ове школске године ова фирма је 
наградила најуспешније ученике 4. разреда таблетима а остале ученике и њихове 
учитеље пригодним поклонима;  
 

- О реализованим активностима постоје докази на сајту школе, сајту Наше место 
и у оквиру школске документације. 
 
 

                                                                                        Директор школе: 
                                                                                       Наташа Ђерић 
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ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 
 

На основу плана  сарадње са родитељима током школске 2017/2018.године реализоване су 
следеће активности:  

- Све одељењске старешине одржале су редовне групне родитељске састанке , 
минимум четири током школске године а по потреби и више. На овим 
родитељским састанцима родитељи су упознати са начином и ритмом рада 
школе, изабран је представник у Савет родитеља, успехом ученика на крају 
квартала/полугодишта, дужностима, правима и обавезама како ученика тако и 
родитеља, начином сарадње школе са родитељима, успесима школе и ученика на 
такмичењима- доказ су записници у Дневницима рада; 
 

- Сваки наставник има одређен термин за индивидуални пријем родитеља на који 
родитељи слободно долазе да се консултују са наставницима и имају увид у 
напредовање своје деце. Уколико се укаже потреба родитељима се заказују 
индивидуални састанци писменим путем а у циљу превазилажења насталих 
проблема у учењу и понашању. Чланови породице се обраћају и самоиницијативно 
одељењским старешинама, ПП-служби, директору школе , уколико им је потребна 
помоћ у превазилажењу проблема које су уочили у раду и понашању детета- доказ 
су записи предметних наставника, писмени позиви родитеља;  
 
 

- Значајан сегмент сарадње са породицом је и Савет родитеља који континуирано 
одржава састанке према плану и бира своје представнике у школске тимове да би 
на тај начин учествовали у креирању школског живота- доказ Извештај о раду 
Савета родитеља; 
 

- Сарадња са породицом се одвијала и у оквиру школских приредби : свечани пријем 
ђака првака, Дан школе, школска слава, завршна приредба ученика 4. 
разреда,осмомартовске приредбе ученика разредне наставе, свечана додела 
Вукових диплома и пријем за ђака генерације ,којима често присуствују ужа и шира 
породица и имају прилику да виде рад ученика школе а често се укључе и као помоћ 
у реализацији истих – доказ су извештаји са приредби на сајту школе;  
 

- Породица се укључује у рад школе и при пружању помоћи у изради рукотворина за 
дечији вашар, ученика разредне наставе и ученичког парламента, у оквиру Дечије 
недеље а ангажује се и у спортским активностима у Дечијој недељи- доказ сајт 
школе; 
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-   У оквиру професионалне оријентације ове школске године сарадња са 
родитељима је била веома успешна јер је био веома велики одзив родитеља на 
сајму образовања пре ког је су одржани родитељски састанци на којима су 
родитељи још једном упознати са процедуром израде завршног испита и уписа у 
средњу школу- доказ извештај Тима за професионалну оријентацију и сајт школе  
 

- Заједнички родитељски састанак за родитеље свих разреда на тему „ Насиље у 
школама“ одржан је у првој половини децембра 2017.године. 

  
- Породица узима и учешћа у раду ваннаставних активности ученика, као што су 

фолклорна секција, моделарство, али још увек не у довољној мери. 
 
                                                                                                                            Директор школе: 
                                                                                                                             Наташа Ђерић 
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ПРОЈЕКАТ „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
 

Пројекат ,,Покренимо нашу децу“ који је покренуло Министарство просвете, а у сарадњи 
са  компанијом Аquа viva, у нашој школи се спроводи  од  фебруара школске 
2016/17.године. Прво  је био пилот програм, а сада, у  школској 2017/18. И 2018- 2019 
години постаје обавезан и  саставни  део Школског програма и Годишњег плана рада 
школе. Програм је намењен ученицима нижег основношколског узраста ( 1-4. разреда). 
Разлози за покретање  овог пројекта леже  чињеници  да је свако четврто дете у Србији 
гојазно, свако пето има лоше држање,док је 70 % основаца недовољно  физички активно. 
ЦИЉ ПРОГРАМА : Овим програмом  се покушава подићи свест о проблему и 
последицама недовољне  физичке  активности код  деце школског  узраста, да се укаже 
на значај превенције бројних здравствених проблема редовним вежбањем, нарочито 
током детињства, да се промени тренутна слика и  да овај програм постане добра 
навика будућих генерација.  
 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током  наставе  уводе се свакодневне  физичке вежбе ученика  
у трајању од 15 минута, према  разноврсним  моделима који је осмислио Српски савез 
професора физичког васпитања и спорта(ССПФВС). 
Пројектом су планирана три модела вежби : 
 
ПРВИ МОДЕЛ ДРУГИ  МОДЕЛ ТРЕЋИ МОДЕЛ 
Весела столица 
 

Музичка гимнастика 1 Јесење играрије 

Причам ти причу 
 

Музичка гимнастика2 Зимске играрије 

Здрава стопалца 
 

Плеши и заледи се Пролећне играрије 
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Разиграна палица 
 
Координатор пројекта за школу је наставник разредне наставе ,Гојковић Зора,која је 
након обуке у Сомбору ,у фебруару 2017.године, одржала презентације и представила овај 
пројекат у свим одељењима од 1. до 4.разреда.Вођена веома позитивном реакцијом и 
прихватањем вежби од стране велике већине ученика ,учитељица Зора је, током 
реализације програма у другом полугодишту 2016/17 године,  осмилила са својим 
ученицима  и групу нових вежби које се могу уклопити у сва три постојећа 
модела.(вежбе: „Ждрал“, „Клупче“,“Дишем и миришем“, “Зујкање“ ) 
  Вежбе се у свим одељењима нижих разреда  спроводе  свакодневно  и то: на почетку или 
у току часа,за време одмора,боравка у природи  и сваком тренутку када се примети 
потреба за психо-физичком  релаксацијом ученика .Уједно,сваки простор где ученици 
бораве (учионица,ходник, школско двориште,парк,спортски терен) искоришћава се за 
извођење вежби јер њихова реализација не изискују посебан амбијент. Још једна велика 
предност ,коју смо приметили приликом реализације програма, је да су вежбе временски 
кратке,опуштајуће, а реквизити су доступни свуда(може да се искористи дрво и клупа у 
парку, степенице у ходнику ...).Након оваквих краткотрајних али ефикасних вежби , 
ученици остварују видно бољу концентрацију, дициплина у одељењу је на вишем нивоу  а 
остварује се и већа активност ученика током часа.Наизменичном применом сва три 
модела понуђених  вежби као и нових вежби које смо увели,остварује се циљ а то је 
правилан психо-моторни развој ученика овог узраста.  
   На састанку свих учесника програма „Покренимо нашу децу „ а то су наставници 
разредне наставе од 1 до 4 разреда са координатором школе, коме је присуствовао и в.д. 
директора школе, одлучено је да одређене вежбе из пројекта, од  школске 2017/18. године 
па на даље , буду  уврштене  у Програм  Дечје недеље.Идеја је да се организују сусрети 
родитељи –деца под називом „Моја породица вежба“ где ће уз помоћ учитеља и 
координатора родитељи и деца заједнички вежбати.Активности ће бити спровођене 
током реализације Дечје недеље (прва недеља октобра). На састанку је такође  
договорено да се од ове школске године уводи  и свакодневна реализација вежби на 
великом одмору,одређеним данима у недељи.  
   Због свих позитивних ефеката вежбања на здравље ученика остварена  је и сарадња са 
Активом наставника физичког васпитања ,односно, постигнут је договор да се са 
пројектом упознају ученици виших разреда ( од 5 до 8 разреда) током реализације 
Спортског дана, Дечје недеље и  других спортских манифестација у школи. 
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 Детаљи реализације програма биће размотрени на састанцима које организује 
координатор. 
   Видео-записи и фотографије,као докази остваривања пројекта су  уз сагласност 
родитеља, постављани на сајт школе а извештаје ће подносити координатор, на основу 
образаца попуњених од стране сваког наставника разредне наставе понаособ за своје 
одељење.Извештаји ће се предавати на крају сваког полугодишта и садржаће све 
реализоване активности као и запажања наставника. 
 
                                                                                                   Координатор програма: 
                                                                                                          Зора Гојковић 
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ПРОЈЕКАТ „ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
 
 
У сарадњи  Министарства просвете , науке и спорта и  МУП –а Републике Србије  ове 
школске године у основним школама Србије покренут је програм под називом „Основе 
безбедности деце „ за ученике  4. и  6. разреда. 
Циљеви програма:стицање нових и унапређивање постојећих знања,вештина и ставова 
ради поститања безбедоносне културе ученика  
Место реализације :Предавања су одржана у кино-сали и у школском дворишту (последња 
тема са практичном вежбом  ) 
Време реализације :  Радионице су држане у време ЧОС –ова по текућем распореду током 
целе школске године  
 Реализатори : Припадници МУП-а, а сарадници су били  одељенске старешине и то:4/1 
Наташа Грковић ,4/2  Жанка Личина , 4/3 Гордана Будимир, 6/1Радмила Матић ,6/2 
Јелена Керекеш, 6/3 Стеван Хилко и 6/4 Нада Мјеримачка. 
Области обухваћене програмом : 
1.Превенција и заштита деце од трговине људима  
2.Безбедно коришћење Интернета и друштвених мрежа 
3.Безбедност деце у саобраћају  
4.Полиција у служби грађана  
5.Насиље као негативна друштвена појава  
6.Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола  
7.Заштита од пожара  
8.Заштита од техничко –технолошких опасности и природних непогода  
 
Прва обрађена тема  20.09.2017.године   (за ученике  4.разреда ) и 22.09.2017. године ( за 
ученике 6. разреда )  је била  „Превенција и заштита деце  од трговине људима „ а 
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предавач је био полицијски инспектор Милан Лакић уз приказ мултимедијалне 
презентације са примерима из праксе . Предавање је одржано у кино-сали  
   Дана 27. и 29.09.2017.године полицијски инспектор Милан Лакић обрадио је са 
ученицима другу , веома  актуелну и све присутнију  тему „Безбедно коришћење 
Интернета и друштвених мрежа“. На многобројним примерима он је током предавања 
указивао ученицима какве све опасности вребају  на Интернету и друштвеним мрежама 
као  и  на који начин се безбедно могу користити дигитални уређаји .Ученицима су 
посебно били интересантни примери злоупотребе  друштвених мрежа у  пракси, а које је 
инспектор  наводио, о чему сведочи атмосфера која је владала током предавања.Ни овај 
час није прошао без додатних питања које су ученици, подстакнути темом,  веома 
отворено постављали предавачу. Предавање је реализовано у кино сали. 
        Школски полицајац из Куле Драган Кежић  11. и 13.10.2017.године је био предавач на 
трећој    радиоци под називом „Насиље као негативна друштвена појава „.Он је такође 
указивао ученицима на поверење које треба да имају у службена лица и сваку негативну 
појаву пријаве како полицији тако и наставнику , школском педагогу, психологу , 
директору  који су сарадници у сузбијању насиља.Ученици су показали знање о томе шта 
је насиље , који видови насиља постоје и отворено су разговарали о личним примерима или 
догађајима којима су присустовали. Предавање је реализовано у кино сали по групама од 
два одељења  
Представници Министарства унутрашњих послова одржали су  22. и 24.10.2017. године, 
четврти   по реду, час из програма „Основи безбедности деце“.  Тема је била „Полиција у 
служби грађана „ а предавач је био поново службеник МУП-а Драган Кежић.Ученицима је 
у виду мултимедијалне презентације кроз фотографије и видео –записе приказан рад 
припадника МУП-а и њихова деловање у служби грађана.Код ученика је утицано на свест 
о припадности друштвеној заједници у којој  живе и похађају школу.Такође је истакнуто 
да сваки појединац својим понашањем доприноси бољем животу у  својој средини  и 
окружењ. Као и на претходним часовима, ученици су веома пажљиво слушали како треба 
да поступају у одређеним ситуацијамаа, а у другом делу часа могли су да постављају 
 питања предавачу  и поделе  нека  своја искуства на ову тему. Ученици су предавање 
оценили као корисно и поучно.Часови су реализовани у кино-сали након завршетка 
наставе. Предавање је реализовано у кино сали по групама од два одељења  
      Следећа  веома значајна тема, пета из пројекта „Основи безбедности деце“ обрађена 
је на радионицама одржаним 15. и 17. 11. 2017. године са ученицима 4. и  6. разреда а то 
је „Безбедност деце у саобраћају„. Тим поводом представник МУП-а и припадник 
саобраћајне полиције, Радован Вјештица представио се ученицима и и поделио са њима 
своја искуства у досадашњем раду везана са датом темом .  Током часа, он је указао на 
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 најважније грешке које праве учесници у саобраћају и поновио са нашим ученицима 
основна правила кретања за пешаке и бициклисте. Уз многобројне примере саобраћајних 
ситуација,анализирајући детаље,ученици су схватили  да је од изузетне важности 
поштовање правила и прописа у саобраћају. Веома је и важно познавање вертикалне, 
хоризонталне и светлосне сигнализације. Ученици су били веома активни током 
предавања, јављали се , укључивали се у разговор и коментарисали ситуације у саобраћају. 
На крају предавања изјављују да им се веома допало, желе полицајцу још додатних 
питања да поставе и кажу да би волели још оваквих часова.Службеник МУП-а и после 
предавања остао је да одговори ученицима на сва питања што је за сваку похвалу. 
Предавање је реализовано у кино сали.  
    Дана  22. и 24.11.2017.године , поново је са ученицима 4. и 6. разреда био инспектор 
Милан Лакић.Овога пута тема предавања је била „Превенција и заштита деце од  дроге и 
алкохола“.То је била шеста тема , веома важна за разговор ако узмемо у обзир да се 
снижава узраст у коме млади почињу са конзумацијом алкохола , цигарета и 
дроге.Ученицима је у виду фотографија и видео –записа указана сва штетност наведених 
болести зависности  на психичко и физичко стање младог организма. Предавање је 
реализовано у кино сали. 
  „Заштита од пожара „ је седма по реду, обрађена тема са којом су се ученици упознали  
13. и 15.12.2017. године.Ученици су научили како долази до пожара, које су запаљиве 
материје и ко све може да буде узрочник пожара.Оно најважније што је требало 
запамтити је шта радити када се нађете у сред пламене буктиње.Такође су предавачи 
указали на то коме се треба обратити и кога позвати  у случају да је ученик сам  у кући , 
згради и слично. Ученици су предавање оценили као поучно и корисно.  
   Завршна тема,под називом „Заштита од техничко-технолошкких опасности и 
природних  непогода „ ,  реализована је у школском дворишту, дана уз извођење практичне 
вежбе пред ученицима.Наиме, припадници Ватрогасне јединице Кула прво су одржали 
уводно предавање о томе .Након тога, ученици су могли да виде шта све садржи 
ватрогасна цистерна.Сазнали су шта је све  потребно да би се пожар угасио, колико 
литара воде стане у цистерну, од чега је сачињено заштитно ватрогасно одело и слично 
.У завршном делу часа ватрогасци су симулирали гашење пожара пеном која се користи 
када вода не може ( када су у питању елелктричне инсталације ,на пример , и сл). 
Евалуација :  
Радионице су  успешно реализоване у свим одељењима 4. и 6. разреда и обрађене су све 
предвиђене теме.  
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ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  РАДА 
 
У реализацији образовно васпитног процеса на прво место ставља се оствареност 
наставних планова и програма, поштовање школског календара и свих активности ван 
редовне наставе. Са овим реализованим програмима завршили смо школску годину и 
почели планирати следећу. 

Ове школске године , због радова на згради у улици Моше Пијаде, сви ученици школе 
су ишли у једну школску зграду, што је делимично утицало на квалитет наставе .Иако 
смо се обрадовали одговору Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да смо 
добили део средстава за санацију пода у спортској сали, десио нам се пех након 
обрушавања дела плафона у истој спортској сали али смо све успели да решимо уз помоћ 
локалне самоуправе- Општине Кула, тако да је у салу за физичко васпитање ове године 
уложено око 4.000.000,00 динара. Нажалост због радова сала за физичко васпитање три 
месеца није била у функцији, те због тога нису реализоване неке запланиране активности. 
Сви ученици положили су завршни испит и уписали се у средње школе у првом кругу и то у 
високом проценту по првој жељи- преко 90%. 
Школа је доста добро технички опремљена, ове школске године је и допуњен је технички 
фонд, али су зато базичне ствари запостављене и често смо немоћни јер велике 
инвестиције споро долазе у нашу школу, али на основу пројекта за санацију санитарног 
чвора у згради у улици трг Душка Трифуновића 7 , конкурисаћемо где год се укаже 
прилика .Конкурси се редовно прате и на њих се аплицира  квалитетним пројектима што 
ће се радити и у будуће јер не постоји други начин за реновирање и санацију школских 
зграда.Све значајне и културне активности које су планиране ГПРада су и остварене, и 
више од тога.Сви програми рада су  реализовани, а два наша наставника су успела и да 
добију на конкурсу Министарства просвете дигиталне учионице које би требало да им 
олакшају рад и примену новог наставног плана за пети разред. 

Докази о свим реализованим активностима налазе се у документацији школе и на 
сајту школе. 
 
 

 
 Председник Школског одбора 

________________________ 
                                                                                                            Љиљана Дамјановић 
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Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години  заведен је под деловодним 
бројем 563/01-01 дана 14.09.2018. године, објављен на огласној табли школе 
17.09.2018. године 
 
                                                                                                                   Секретар  школе 

________________________ 
                                                                                                             Негосава Калуђеровић 


