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УВОД  

Основна школа „Никола Вукићевић“ 

Улица: Вељко Петровић 4, Сомбор 

Телефон: 025 412 630 

Телефон/факс: 025 483 162 

Е-маил: osnikolavukicevic@mts.rs 

Web sajt: http://www.nikolavukicevic.edu.rs/ 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 

1. Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. бр.  72/09 гл. бр. 52/2011   

55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015 ) 

2. Закон о основном  образовању и васпитању (Сл. Гл. 55/2013) 

3. Правилник о наставном плану и програму заа први и други разред основног 

образовања и васпитања  "Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 10/2004, 

20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011 , 1/2013, 

4/2014 и 11/2014) о 11/2016 

4. Правилник  о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 

РС - Просветнигласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 -, 3/2011 , 1/2013 и 4/2013) 

5. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања  и наставном програму за трећи разред основног 

образовања Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 

2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник и 11/2014) и 11/2016 

6. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања  ("Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 

3/2011 - др. правилник, 7/2011, 1/2013  - др. правилник и 11/2014) и 11/2016 

7. Правилник о наставном програму за седми  разред основног образовања и 

васпитања Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник 

и 8/2013)  

8. Правилник о наставном програму за 6. разред основног образовања и васпитања 

Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 5/2008, 3/11, 1/2013 и 5/2014 

9. Правилник о наставном програму предмета верска настава за седми  разред 

основне школе Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 2/2008,  

10. Правилник  о наставном плану и програму  предмета грађанско васпитање за седми 

разред основне школе ( Сл. Гласник РС – Просветни гласник7/2007) 

mailto:osnikolavukicevic@mts.rs
https://sites.google.com/site/osnikolavukicevicsombor/
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11. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитањаСл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 2/2010, 3/2011 -8/135/14,  др. 

правилник и 8/2013 и 5/2014) 

12. Правилник о наставном плану  и програму предмета грађанско васпитање за пети 

разред основне школе ( Сл. Гласник- просветни гласник  15/2005)  

13. Правилник о наставном плану  и програму предмета верска настава  за осми разред 

основне школе ( Сл. Гласник- просветни гласник  7/2008)  

14. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску  2016/2017 (Службени лист АП Војводине, бр. 33/2016  

15. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања  (Сл. Гл. 73/16 ) од 01.09.2016. год. 

16. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу  (Сл. Гласник РС - Просветни гласник РС 4/90) 

17. Правилник о вредновању квалитета рада установа (Сл. Гласник 9/2012)  

18. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запослених, детета или трећих лица у установама образовања и васпитања 

(СЛ. Бр. 22/2016) 

19. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка (Сл. Бр. РС 77/2014) 

20. Правилник о општим основама школског програма 5/2004 

21. Правилник о програму завршног испита основног образовања и васпитања 

22. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника СЛ гласник РС 86/2015, 3/2016, 73/2016 

23. Правилник о вредновању квалитета рада установе 9/2002 

24. Правилник о степену  и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у 

основној школи ( Службени Гласник - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013 и 

2/2016)  

25. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно 

васпитни рад  из изборних предмета у основној школи ( СЛ. Гласник Рс- Просв. П- 

бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016 и 11/2016)  

26. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (Сл. гл. бр. 85/2013 и 86/2015)  

27. Правилник о дозволи за рад наставника , васпитача и стручних сарадника ( Сл. 

Гланик РС бр. 22/205, 51/2008, 88/2015,105/2015 и 48/2016  

28. Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и 

васпитања ( Сл. Гласник- просветни гласник 38/2013).  
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29. Правилник о стандардима квалитета рада установе   ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011 и 

68/2012) 

30. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника у основној школи (Сл. гл. бр. 2/92 и 2/2000) 

31. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања 

за предмете српски језик, математика и природа и друштво  ( Сл. Гласник РС  –

просветни г. 5/2011) 

32. Правилник о општим стандардима постигнућа – обавезни стандарди за крај 

 обавезног образовања ( Сл. Гласник РС –просветни п 5/2010)  

33. Правилник о програму  свих облика рада  стручних сарадника (Сл. Гласник -

Просветни гласник РС бр. 5/2012) 

34. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања ( Сл. Гласник- просветни п- бр. 7/2010 

35. Правилник о протоколу поступања  у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање  ( сл. Гласник 30/2010)  

36. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи (Сл. гл. бр. 55/06, 51/07, 67/08 ,39/2011,  82/2012,  8/2013, 70/2015)) 

37. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе (Сл. гл. бр. 

47/94) 

38. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању (Сл. гл. РС бр. 67/2013) 

39. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (Сл. гл. бр. 

37/93 и 42/1993) 

40. Статут ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (20.11.2013.и измене   02.04.2014..) 

41. Правилник о раду ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (22.03.2010., 16.09.2011) 

43. Правила понашања у ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (4.04.2011.) 

44. Правилник оорганизацији и  систематизацији радних места ( 30.09.2014.) 

45. Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у школи 

(23.03.2010. и 16.09.2011.) 

46. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности  (16.09.2011)  

47. Правилник о утврђивању критеријума за избор ученика генерације  (22.04.2014.)  

48. Правилник о дежурству наставног и ненаставног особља ОШ „Никола Вукићевић“ 

Сомбор (15.09.2010.) 

49. Правилник о организацији буџетског рачуноводства  корисника буџ. Средстава  

(31.01.2006)  

50. Правилник о безбедности и здрављу на раду (16.09.2011.)  
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51. Пословник о раду Наставничког већа ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор 

(13.05.2010.) 

52. Правила заштите од пожара (16.09.2011.)  

53. Правилник о испитима у Основној школи „Никола Вукићевић“ Сомбор 

(08.04.2011) 

54. Пословник о раду школског одбора (22.03.2010. Измене и допуне -02.04.2014.)  

55. Пословник о раду Савета родитеља ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (14.09.2010.) 

56. Школски развојни план ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор за период од 2015. од 

2018. (ШО   30.06.2015.)  

 

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ  И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

 

МАТИЧНА ШКОЛА  

 

ОШ «Никола Вукићевић» налази се у улици Вељка Петровића 4, у центру Сомбора. 

Број телефона: 025 412 630 

Број факса: 025 483 162 

Емаил адреса: osnikolavukicevic@mts.rs 

Сајт школе: h 

Основна школа „Никола Вукићевић“ има четири објекта. 

• Стари део школске зграде грађен је 1903. године, а нови 1982. године на парцели 

број 4153 и 4146/2 КОО Сомбор. Површина под зградом 3286m2. 

• Ообјекат у Читаоничкој улици грађен је 2008. на парцели број 4152 КОО Сомбор . 

Површина под зградом је 200m2.  

• Објекат у Ранчеву грађен је на парцели 12258 КОО Сомбор 2, чија је површина 

2650m2. Површина под зградом 208m2. 

Укупна корисна површина старог и новог дела школске зграде је 3600m2 и распоређена је 

на:  

• 956m2 учионице опште намене,  

• 284m2 на специјализоване учионице са припремном просторијом за наставнике и 

радионице за техничко 

• 488m2 фискултурна сала,  

• 60m2 библиотеку са читаоницом 

• 55m2 радни простор за стручне сараднике, директора, секретара 

• 30m2 кухиња. 

https://sites.google.com/site/osnikolavukicevicsombor/
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Регистрована је код Привредног суда Сомбор под бројем ФИ 1016/200 у Сомбору. 

Зграда у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада у две смене. 

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА  

Назив: Издвојено одељење у Ранчеву 

Адресе: Ранчево бб 

Просторни услови рада 

У издвојеном одељењу у Ранчеву за потребе наставе користи се две учионица опште 

намене, површине 60m2.  

 

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ  

Оснивање и почетак рада школе прати и одговрајуће опремање намештајем, наставним 

средствима, уређајима, реквизитима и алатима. У току рада постојали су релативно 

повољни услови за нова опремања и укупно побољшавање материјалних услова рада 

школе и они се плански и организовано користе. Данас школа не поседује све потребне 

врсте наставних средстава, односно не задовољава утврђене и законом прописане 

нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе 

рачунаре, а што има утицај на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и 

родитељима ученика. 

 Школа је опремљена са рачунарима. У је у кабинету за техничко и информатичко 

образовање 10 рачунара, а у дигиталној 30 радних станица, по канцеларијам је 

распоређено 10 рачунара, и у учионицам за први циклус 8 рачунара,  за потребе предметне 

наставе 4 лап топа,  2 ТВ, 7 пројектора, 3 фотокопир апарата, 12 табли од плуте, 4 паметне 

табле, стручном литературом и другим неопходним дидактичким средствима. Сва 

дидактичка средства се одржавају, чувају и редовно допуњавају новим. Постоји 

објективни проблем да су нека дидактичка средства застарела и некомплетна и да су 

неуједначено распоређена по кабинетима, радним просторијама и учионицама. 

 

У циљу побољшања безбедности у школи, константно се ради на проширењу и 

побољшању видео надзора у школи. 

Просторни услови рада 

 Школска зграда се састоји из три спојена објекта: старог дела који је сазидан 

почетком прошлог века, новог дела који је сазидан 1982. године и зграде у Читаоничкој 

улици грађене 2008. године. 
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Специјализоване учионице 

Школа располаже са 9 специјализоване учионице за наставу биологије, хемије, 

историје, математике, језика, физичког васпитања, физика, географије, ликовне и музичке 

културе, техничког образовања и дигитална учионица.  

Учионице опште наменe  

 Школа располаже са 9 учионица опште намене. Осам учионица опште намене 

користе искључиво ученици првог циклуса. То је 6 учионица на спрату старог дела зграде 

и две учионице у новом објекту у Читаоничкој улици.  

Просторија за продужени боравак  

 Рад у продуженом боравку реализује се у поткровљу нове зграде у Читаоничкој 

улици. Зграда је отворена за рад 1. септембра 2011. године, тако да у продуженом боравку 

постоји,поред нужног намештаја, још и: ТВ, пројектор, компјутер, полица за књиге, две 

комоде, двосед, четири табуреа. Планирано је опремање наставним средствима у 

наредном периоду, јер је препознат продужени боравак као значајна специфичност 

Школе. Површина просторије у којој се одвија рад продуженог боравка је 80m2.  

Дигитална учионица 

 Школа има две учионице са рачунарима. У првој учионици, површине 62m2, 

смештена су 4 рачунара и 30 екрана који су међусобно умрежени. У склопу акције 

Министарства за телекомуникације и информационо друштво под називом „Дигитална 

учионица“, Школа је добила на поклон ове компјутере 2010. године. У другој учионици, 

површине 28m2, смештено је десет рачунара (Pentium 3/4). У свакој учионици рачунари су 

међусобно умрежени и постоји могућност приступа интернету. 

Фискултурна сала 

 Школа располаже једном фискултурном салом укупне површине од 390m2. Поред 

сале налазе се две свлачионице са тоалетима за ученике, једна припремна просторија за 

наставнике и справарница. У сали се налазе шведске лестве, шипке за пењање, кругови, 

танке струњаче, мале греде и клупе. У справарници се налазе козлић и одскочна даска, 

дебеле струњаче и допунски материјал. 

Спортски терени 

 На дворишту Школе налази се један тартан терен за фудба, рукомет и кошарку 

укупне површине 300m 2.  

 

УНАПРЕЂЕЊE МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА  

У току претходне школске 2017/2018. године урађено је следеће: 

Време Место Начин Носиоци 

Током Матична и Материјали за образовање и Одељење за образовање 
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школске 

године 

подручна 

школа 

усавршавање запослених  града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Материјали за образовање, 

културу и спорт  

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Септембар, 

2017. 

Матична 

школа 

Продужетак лиценце е-

dnevnikа  

Одељење за образовање 

града Сомбора   

Септембар 

2017. 

Матична 

школа 

Сређивање система за 

заштиту од пожара, сервис и 

редовне контроле.  

Одељење за образовање 

града Сомбора   

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Наставна средства за 

разредну и предметну 

наставу  

Одељење за образовање 

града Сомбора, 

Октобар, 2017. Матична 

школа 

Радови на одржавању 

система централног грејања 

на гас 

Одељење за образовање 

града Сомбора  

Децембру, 

2017. 

Матична 

школа 

Уређење ентеријера (клупе за 

ходник школе) 

Одељење за образовање 

града Сомбора, 

сопствени 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Одржавање видео надзора и 

постављање нових камера 

Сопствени приходи 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Поправке фотокопир апарата, 

компјутера и др. 

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Одржавање зграде (други 

радови на текућем 

одржавању објеката) 

Одељење за образовање 

града Сомбора,сопствени 

Август, 2018. Матична 

школа 

10 компјутера и једна 

интерактивна табла и 8 белих 

табли 

Министарство правде, по 

конкурсу 

Јануар,2018. Матична 

школа 

Плоче за столове и чепови за 

столице и столове (први 

циклус) 

Одељење за образовање 

 и сопствени приходи 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Постављање клупе у 

ходницима у школској згради 

и дворишту 

Одељење за образовање 

града  

Јул, 2018. Матична 

школа 

Набавка скенер и штампач Сопствени приходи 

Октобар, 2017. Матична 

школа 

Израда пројекта Студија МС 

(топлотна изолација 

фискултурне сале) 

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Октобар 2017. Матична 

школа 

Набавка опреме за 

фискултурну салу (спортски 

реквизити за ученике нижих 

разреда) 

Покрајински 

секретеријат за 

образовање - конскурс 

Јул 2018. Матична Услуге ДДД (дезинфекције, Одељење за образовање 
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школа дератизације и дезинсекције) 

Јул 2018. Матична 

школа 

Седишта, наслони и чепови 

за столице и столове 

Сопствени приходи 

Август, 2018. Матична 

школа 

Молерски радови - поправке 

(ходници, канцеларије). 

Кречење учионица у новом 

делу школске зграде 

Сопствени приходи 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Наставни материјал за 

српски језик, историју, 

хемију, географију, 

веронауку и техничко 

образовање 

Сопствени приходи, 

Одељење за образовање 

Децембар, 

2017. 

Матична 

школа 

Опремање продуженог 

боравка (намештај и ТВ 

апарат) 

Сопствени приходи 

Децембар, 

2017. 

Матична 

школа 

Материјали за инклузивно 

образовање 

Министарство просвете 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Решеткаста врата на улазу 

према атомском склоништу 

(унапређење безбедности 

ученика) 

Одељење за образовање 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Ормарићи за прву помоћ Одељење за образовање 

Мај, 2018. Издвојено 

одељење у 

Ранчеву 

ТВ апарат и косачица, лопте 

за наставу физичког 

васпитања 

Сопствени приходи 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Панои у ходницима школе Одељење за образовање 

Децембар, 

2017. и јун, 

2018. 

Матична 

школа 

Материјали за драмску 

секцију и луткарску секцију 

и озвућење и инамљивање 

сале 

Одељење за образовање, 

сопствени приходи 

Јун, 2018. Матична 

школа 

Фотографије и урамљивање 

ученика генерације, 

спортиста и талената 

генерације 

Одељење за образовање 

Јул, 2018. Матична 

школа 

Побољшање еколошких 

услова (20 канте за смеће и 

10 стубова) 

Сопствени приходи 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

НАСТАВНИ КАДАР 
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НАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и 

презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмет 

које 

наставник 

предаја 

Годин

е 

радног 

стаж

а 

 

Лиценц

а 

% 

ангажовањ

а у Школи 

% 

ангажовањ

а у другој 

школи 

Стевка Љуба 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 29 Да 100  

Зорица 

Петровић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 32 Да 100  

Милена Крга 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 20 Да 100  

Лепосава 

Маричић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 37 Да 100  

Сандра 

Лугумерски 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 18 Да 100  

Данијела 

Репман 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 17 Да 100  

Љубица 

Чичовачки 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 24 Да 100  

Мира Мартић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 24 Да 100  

Милојка 

Пејановић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 21 Да 100  

Стеванија 

Кеча 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 34 Да 100  

Јелица 

Катанић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 33 Да 100  

Александра 

Рашковић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 18 Да 100  

Љиљана 

Челаревић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 15 Да 100  



 

 16 

Бранкица 

Вергаш-

Марјановић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 18 Да 100  

Јосип Тољ 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 33 Да 100  

Марије 

Гуглета   

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 10 Да 100  

Валентина 

Стојачић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 23 Да 100  

Миле 

Марјановић 

Професор 

разредне 

наставе 

Рад у 

продуженом 

боравку 

27 Да 100  

Бранка 

Витковић 

Професор 

разредне 

наставе 

Рад у 

продуженом 

боравку 

9 Да 100  

Мира Морић 

Професер 

српског 

језика 

Српски језик 27 Да 105,55  

Емилија 

Рилке 

Професер 

српског 

језика 

Српски језик 12 Да 111  

Соње 

Ђорђевић 

Jоцић 

Професер 

српског 

језика 

Српски језик 9 Да 44,44  

Плац 

Славица 

Професер 

српског 

језика  

Српски језик 12 Да 116,16  

Оливера 

Козлина 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески 

језик 
8 Да 100  

Маје Тодоров 

Филиповић 

Професор 

разредне 

наставе 

Енглески 

језик 
12 Не 100  

Ведрана 

Павичевић 

Пап 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески 

језик 
13 Да 50 

45% (Ош 

“Петефи 

шандор” 

Дорослово) 

Грађанско 

васпитање  
  5  

Маја 

Јапунџић 

Професор 

разредне 

наставе 

Енглески 

језик 
9 Не 15  

Грађанско 

васпитање  
  15  
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Васовић 

Јелена 

Професор 

енглеског 

језика 

 

Енглески 

језик 
6 Да 77,77 

22% 

(Средња 

музичка 

школа) 

Дева Хинић 

Професор 

француског 

језика 

Француски 

језик 
25 Да 100  

Јасмина 

Валент 

Професор 

француског 

језика 

Француски 

језик 
17 Не 77,77  

Рената 

Цветков 

Наставник 

ликовне 

културе 

Ликовна 

култура  
17 Да 100  

Данијела 

Кујунџић 

Додек 

Наставник 

музичке 

културе 

Музичка 

култура 
19 Да 100  

  
Хор и 

оркестар 
  5  

Иван Лукић 
Професор 

историје 
Историја 26 Да 50  

Сенка 

Канурић 

Професор 

историје 

Историја 18 Да 90  

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

  5  

Грађанско 

васпитање 
  10  

Мирјана 

Јовановић 

Професор 

географије 

Географија 16 Да 65  

Грађанско 

васпитање 
  15  

Јована 

Шушиловић 

Професор 

географије 
Географија 6 Да 75  

Бела 

Блашковић 

Професор 

физике 
Физика 12 Да 120  

Горана Дацић 
Професор 

математике 
Математика 8 Да 111,11  

Ивана 

Шијачић 

Професор 

информатик

е 

Математика 12 Да 111,11  

Савић 

Татјана 

Професор 

математике 
Математика 7 Да 111,11  

Бојан 

Барлековић 

Професор 

математике 
Математика 1 Не 22,22  

Маја 

Јањатовић 

Бубало 

Професор 

биологије 
Биологија 13 Да 100  

Малбаша Професор Биологија 13 Да 60 40% 
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Марија биологије (Средња 

машинско-

техничка 

школа, 

Сомбор) 

Јелена 

Зурковић 

Професор 

хемије 
Хемија 16 Да 80 

20% 

(Средња 

текстилна 

школа, 

Сомбор) 

Александра 

Радуловић 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатич

ко 

образовање 

12 Да 100  

Немања 

Балаћ 

Професор 

информатик

е 

Техничко и 

информатич

ко 

образовање 

14 Да 60  

Информатик

а и 

рачунарство 

  45  

Милић 

Чабраја 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатич

ко 

образовање 

22 Да 60  

Информатик

а и 

рачунарство 

  40  

Милош 

Мишчевић 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатич

ко 

образовање 

15 Да 100  

Соња 

Крајина 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
24 Да 70  

Изабрани 

спорт 
  30  

Зоран Петков 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
25 Да 70  

Изабрани 

спорт 
  30  

Никола 

Анђелковић 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
8 Да 20 

60% (ОШ 

„И. Л. 

Рибар“, 

Сомбор и 
ОШ „Моша 

Пијаде“ 
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Бачки Брег) 

Изабрани 

спорт 
  20  

Мргић Сенка 

Професор 

разредне 

наставе 

Православни 

катихизис 
20 Не 25  

Батало 

Бранко 
 

Православни 

катихизис 
1  75  

Розмари Мик Теолог 
Католички 

вјеронаук 
15  10  

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Име  и 

презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Годи

не 

радно

г 

ста

жа 

Лицен

ца 

% 

ангажова

ња у 

Школи 

% 

ангажов

ња у 

другој 

школи 

Ђуро 

Буловић 

Професор 

историје 

Директор 21 Да 100  

Иван 

Лукић 

Професор 

историје 

Помоћник 

директора 

26 Да 50  

Олга 

Миловић 

Дипломира

ни педагог 

Стручни 

сарадник 

35 Да 100  

Љиљана 

Кнежевић 

Дипломира

ни 

психолог 

Стручни 

сарадник 

18 Да 100  

Љиљана 

Шћепанов

ић 

Дипломира

ни правник 

Секретар 12 Да 100  

Снежана 

Милић 

Дипломира

ни 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

23 Да 100  

Софија 

Зарупски  

Професор 

разредне 

наставе 

Библиотекар 37 Да 100  

Слађана 

Уртајл 

Економски 

техничар 

Администрати

вно- 

-финансијски 

радник 

18  100 

 

Анка 

Буловић 

Економски 

техничар 

Спремачица 
9  100 

 

Милан 

Јанус 

Машински 

техничар 

Домар 
16  100 
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Јосип 

Лукић 

Ложач, III Ложач 
31  100 

 

Нена 

Миличеви

ћ 

Основна 

школа 

Куварица 

18  100 

 

Илонка 

Пенџић 

Основна 

школа 

Спремачица 
32  100 

 

Цвета 

Дојић 

Основна 

школа 

Спремачица 
18  100 

 

Марија 

Лукић 

Основна 

школа 

Спремачица 
29  100 

 

Ана 

Брујић 

Основна 

школа 

Спремачица 
21  100 

 

Светлана 

Ђулинац 

Средња 

школа 

Спремачица 
6  100 

 

Маја 

Ковачевић 

Средња 

школа 

Спремачица 
7  100 

 

Фабер 

Агица 

Средња 

школа 

Спремачица 
17  100 

 

Кнежевић 

Кристина 

Основна 

школа 

Спремачица 
1  50 

 

 

У табели је приказан радни стаж код тренутног послодавца. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  И ОДЕЉЕЊА 

 

  

 Табеларни преглед бројног стања ученика 

Матична школа 

Разред / 

одељење 

Број 

ученик

а  

М Ж  

Одељенски 

старешина 

Разред /  

одељењ

е 

Број 

ученик

а  

М Ж Одељенски 

старешина 

11 25 12 13 Стевка 

Љуба 

51 26 13 13 Милош 

Мишчевић 

12 24 14 10 Зорица 

Петровић 

52 24 12 12 Јована 

Шушилови

ћ 

13 25 13 12 Милена 

Крга 

53 24 12 12 Маја 

Јањатовић 

Бубало 

     54 26 13 13 Сенка 

Канурић 

Укупно 74 39 35  Укупно 100 50 50  
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21 21 4 17 Лепосава 

Маричић 

61 27 15 12 Мирјана 

Јовановић 

22 24 9 15 Сандра 

Лугумерск

и 

62 28 13 15 Марија 

Малбаша 

23 26 14 12 Данијела 

Репман 

63 27 12 15 Емилија 

Рилке 

24 22 10 12 Љубица 

Чичовачки 

64 27 16 11 Ивана 

Шијачић 

Укупно 93 37 56  Укупно 109 56 53  

31 23 11 12 Мира 

Мартић 

71 21 10 11 Иван 

Лукић 

32 23 10 13 Милојка 

Пејановић 

72 23 11 12 Дева 

Хинић 

33 23 8 15 Стеванија 

Кеча 

73 25 12 13 Александра 

Радуловић 

34 23 11 12 Јелица 

Катанић 

74 21 10 11 Данијела 

Кујунџић 

Додек 

Укупно 92 40 52  Укупно 90 43 47  

41 27 14 13 Александр

а 

Рашковић 

81 20 10 10 Зоран 

Петков 

42 27 13 14 Љиљана 

Челаревић 

82 21 12 9 Јелена 

Васовић  

43 26 13 13 Бранкица 

Вергаш-

Марјанови

ћ 

83 24 12 12 Горана 

Дацић 

44 27 15 12 Јосип Тољ 84 23 14 9 Славица 

Плац 

Укупно 107 55 52  Укупно 88 48 40  

Укупно 

од 1. – 4. 

разреда 

366 171 195  Укупно 

од 5. –8. 

разреда 

387 197 190  

Просек 24,40    Просек 24,19    

УКУПН

О ОД 1. 

– 8. 

РАЗРЕД

А 

753 368 385   

 

 

 

Издвојено одељење 

Ред. број Разред Број ученика М Ж 

1. Први 7 3 4 
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2. Други 2 2  

3. Трећи 1  1 

4. Четврти 2 1 1 

 Укупно: 12 6 6 

 

     Укупан број ученика на почетку школске 2017/18. године је 765. 

  

Матична школа 

   

Разред Број одељења Број ученика 

1. 3 74 

2. 4 93 

3. 4 85 

4. 4 107 

5. 4 98 

6. 4 109 

7. 4 93 

8. 4 88 

УКУПН

О: 

31 747 

 

ПОДРУЧНА ШКОЛА У РАНЧЕВУ 

  

Разред Издвојено одељење Број деце/ученика 

1. 1 7 

2.   2 

3. 1 7 

4.   1 

УКУПН

О: 

  17 

Два комбинована одељења, укупно 17  ученика. 

 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

Продужени боравак 

  

Број група Број ученика 

2 50 

УКУПНО: 50 
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УКУПНО БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 11 ГОДИНА УНАЗАД (кретање броја ученика): 

 

  

Школска година Укупан бројученика у школи 

(матична школа и издвојено одељење) 

2006/2007. 838 

2007/2008. 798 

2008/2009. 779 

2009/2010. 772 

2010/2011. 750 

2011/2012. 753 

2012/2013. 771 

2013/2014. 785 

2014/2015. 809 

2015/2016. 799 

2016/2017. 795 

2017/2018. 765 

 

РИТАМ РАДА  

 

Распоред звона је идентичан у матичној школи и у издвојеном одељењу. 

ЧАСОВИ - 45 МИНУТА 

 

ПРЕ ПОДНЕ  

1. ЧАС 8.00-8.45 

2. ЧАС 8.50-9.35 

3. ЧАС 9.55-10.40 

4. ЧАС 10.45-11.30 

5. ЧАС 11.35-12.20 

6. ЧАС 12.25-13.10 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. ЧАС 14.00-14.45 

2. ЧАС 14.50-15.35 

3. ЧАС 15.55-16.40 

4. ЧАС 16.45-17.30 

5. ЧАС 17.35-18.20 
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6. ЧАС 18.25-19.10 

 

 

Распоред смена: 

 

Настава се одвија у две смене: 

Непарној смени припадају разреди: 1, 3 5, 7. 

Парној смени припадају разреди: 2, 4, 6, 8. 

Смене се мењају недељно. 

 

Дан школе: 

 

Школа носи име свог првог директора, истакнутог просветног радника друге половине 19. 

и почетка 20. века, НИКОЛЕ ВУКИЋЕВИЋА. Од школске 2001/2002 године наша школа 

обележава као свој Дан школе 6. септембар, датум када је давне 1903. године Школа 

почела са својим радом. 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  
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РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ  

  Непарна смена Парна смена 

Дан Име и презиме наставника Име и презиме наставника 

ПОНЕДЕЉА

К  

Данијела Кујунџић Додек Милош Мишчевић 

Иван Лукић Александра Радуловић 

Соња Јоцић Ђорђевић Мирјана Јовановић 

Јелица Катанић Љиљана Челаревић 

УТОРАК  Мира Морић Горана Дацић 

Јелена Зурковић Немања Балаћ 

Јована Шушиловић Сандра Лугумерски 

Стеванија Кеча Љубица Чичовачки 

Милена Крга  

СРЕДА Тања Савић Славица Плац 

Ивана Шијачић Дева Хинић 

Миле Маријановић Бранка Витковић 

Зорица Петровић Репман Данијела 

ЧЕТВРТАК Рената Цветков Емилија Рилке 

Маја Јањатовић Бубало Марија Малбаша 

Стевка Љуба Зорица Петровић 

Чабраја Милић Бранкица Вергаш Маријановић 

ПЕТАК Соња Крајина Бела Блашковић 

Оливера Козлина Јелена Васовић 

Мира Мартић Лепа Маричић 

Милојка Пејановић Милана Маричић 

Напомена: Имена главних дежурних наставника су написана подебљаним словима. 

  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ОБУХВАЋЕНИХ ИЗБОРНОМ И ФАКУЛТАТИВНОМ НАСТАВОМ    

  

Област I II III IV V VI VII VIII Укупно 

Информатика и рачунарство     58 89 54 69 270 

Свакодневни живот у прошлости     11  21  33 

Цртање, сликање  и вајање     20    20 

Народна традиција 24 46 42 27     139 

Чувари природе 57 49 50 54     210 

Хор и оркестар     10 20 19 19 68 

Од играчке до рачунара    27     27 

Лепо писање          

Грађанско васпитање 22 34 38 47 48 42 44 31 306 
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Веронаука : 

- православна 56 55 51 57 47 66 46 57 435 

- католичка 3 6 3 3 4 1 3  23 

  

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА КОЈИ СУ УЧИЛИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Страни језик I II III IV V VI VII VIII Укупно 

Енглески језик 74 93 85 107 98 109 93 88 747 

Француски језик     98 109 93 88 388 

 

  

 

Релизација наставе у току школске 2017/2018. године 

У току школске 2017/2018. године, укупно је одржано 40850 часова. У првом циклусу је 

 одржано 17104 часа, а у другом циклусу 23746 часа. Детаљан приказ броја часова по 

циклусима и облицима рада је дат у табели испод. 

 1. полугодиште 2. полугодиште 

 I циклус II циклус I циклус II циклус 

Обавезни настани предмети  6071 6829 7419 7449 

Обавезни изборни предмети 642 783 819 1491 

Изборни предмети 308 431 432 504 

Допунска настава 275 836 416 1026 

Додатна настава 67 313 168 697 

Припремна настава    223 

Секције 137 854 350 2310 

Укупно 7500 10046 9604 13700 

У првом циклусу је одржано укупно 17564 часова, а у другом 23304 часа. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 

31. август 2018. године 

 

Разред

, 

одеље

ње 

Број 

ученика у 

одеље. 

Бр. 

ученика 

са 

одличним 

успехом 

Број 

ученик

а са 

5,00 

Бр. 

ученик

а са 

врло 

добрим 

успехо

м 

Број 

добрих 

ученика 

Број 

дово-

љних 

Број 

ученика 

позити. 

оцењени

х 

% 

ученика 

који 

завршав

ају 

разред 

Број 

ученика 

који 

понављају 

разред 

Бр. 

учени. 

који се 

преводе 

Бр. 

ученик

а који 

су били 

упућен

и на 

поправ

ни 

испит 

1-1 24  

Описно оцењивање 1-2 23 

1-3 25 

  

Укуп

но 

72 

2-1 20 15 7 2 3  20 100    

2-2 24 24 20    24 100    

2-3 26 25 19 1   26 100    

2-4 22 17 12 4 1  22 100    

Укуп

но 

92 81 58 7 4  92 100    

3-1 21 14 11 4 3  21 100    

3-2 21 12 9 6 3  21 100    

3-3 22 18 17 4   22 100    

3-4 21 14 10 6 1  21 100    

Укуп

но 

85 58 47 20 7  85 100    

4-1 26 20 9 5 1  26 100    
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4-2 27 11 3 13 3  27 100    

4-3 25 17 12 5 3  25 100    

4-4 27 19 10 8   27 100    

Укуп

но 

105 67 34 31 7  105 100    

Разред, 

одељење 

Бро

ј 

уче

ник

а у 

оде

ље. 

Бр. 

ученика 

са 

одличн

им 

успехо

м 

Број 

ученик

а са 

5,00 

Бр. 

ученик

а са 

врло 

добри

м 

успехо

м 

Број 

добри

х 

ученик

а 

Број 

дово-

љних 

Број 

ученика 

позити. 

оцењен

их 

% 

ученика 

који 

завршав

ају 

разред 

Број 

ученика 

који 

понављају 

разред 

Бр. учени. 

који су 

неоцењен

и 

Бр. 

ученика 

који су 

били 

упућени на 

поправни 

испит 

Издвојен

о 

одељење 

           

1. разред 7 Описно оцењивање 

2. разред 2 2 1    2 100    

3. разред 7 2 1 3 2  7 100    

4. разред 1   1   1 100    

Укупно 10 4 2 4 2  10 100    

Укупно 

од 2. до 

4. 

разреда 

292 210 

141 67 20  292 100   

 

5-1 26 10 4 9 7  26 100    

5-2 24 9 3 10 4 1 24 100    

5-3 24 12 3 6 6  24 100    

5-4 25 10 6 12 3  25 100    

Укупно 99 41 16 37 20 1 99 100    

6-1 29 7 3 13 8 1 29 100   2 

6-2 28 11 1 12 5  28 100    
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6-3 27 11 7 10 6  27 100    

6-4 27 11 5 10 6  27 100   2 

Укупно 111 40 16 45 25 1 111    4 

7-1 21 11 3 7 2 1 21 100   1 

7-2 24 12 7 5 7  24 100    

7-3 25 11 4 9 5  25 100    

7-4 20 7 2 3 9  19 100  1 1 

Укупно 90 41 16 24 23 1 89 100  1 2 

 300 122 48 106 68 3 299 99,67  1 6 

 

Разред, 

одељењ

е 

Бр. 

ученика 

у 

одељењ

у 

Број 

одлични

х 

ученика 

Број 

ученик

а са 

5,00  

Бр. 

врло 

добрих 

ученик

а 

Број 

добрих 

ученик

а 

Број 

дово

-

љни

х 

Број 

ученика 

позитивн

о 

оцењени

х 

% 

ученика 

који 

завршавај

у разред 

Број 

ученика 

који 

понављај

у разред 

Бр. учени. 

који су 

упућени на 

разредниисп

ит 

Бр. 

ученика 

који су 

били 

упућени 

на 

поправн

и испит 

8-1 24 10 7 8 6  24 100    

8-2 28 10 3 11 7  28 100    

8-3 22 11 4 10 1  22 100    

8-4 27 8 3 10 6 3 22 100    

Укупно 101 39 17 39 20 3 101 100    

Укупно 

од 5. до 

8. 

разреда 

401 161 65 145 88 6 400 99,75    

Укупно 

од 2. до 

8. 

разреда 

693 371 206 212 108 6 692 99,86  1 6 

 Пролазност ученика у наредни разред на нивоу школе, од 2. до 8. разреда, је 99,86%. 
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 33 

ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

УЧЕНИК 

ШКОЛС

КА  

ГОДИН

А 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТАТ 

БРОЈ 

БОДОВА 

8-1 УРОШ 

ОГРИЗОВИЋ 

2014/15. 

 

БИОЛОГИЈ

А 

OКРУЖНО 

 

2.МЕСТО 50 

МАТЕМАТ

ИКА 

OКРУЖНО 2.МЕСТО 50 

ИСТОРИЈА ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО - 

2015/16, МАТЕМАТ

ИКА 

ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО - 

БИОЛОГИЈ

А 

OКРУЖНО 2.МЕСТО 50 

ФИЗИКА ОПШТИНС

КО 

1.МЕСТО 15 

2016/17. ФИЗИКА ОПШТИНС

КО 

2.МЕСТО 10 

2017/18. ФИЗИЧКО 

ПЛИВАЊЕ 

OКРУЖНО 1.МЕСТО 59 

ФИЗИЧКО 

КОШАРКА 

ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО - 

ФИЗИЧКО 

БАСКЕТ 

ОПШТИНС

КО 

2.МЕСТО 10 

МАТЕМАТ

ИКА 

ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО - 

УКУПНО  244 

 

УЧЕНИК 

ШКОЛС

КА  

ГОДИН

А 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТАТ 

БРОЈ 

БОДОВА 

8-2               

НИКОЛА БОЦА 

2014/15, ИСТОРИЈА ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО 5 

2017/18. ФИЗИЧКО 

 

OКРУЖНО 3.МЕСТО 45 

УКУПНО  50 

 

 

УЧЕНИК 

ШКОЛСК

А  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕЊ

Е 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАР

ЕН 

РЕЗУЛТА

БРОЈ 

БОДОВ

А 
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Т 

8-2                               

ИВАН САЊА 

2016-17. ГЕОГРАФИЈ

А 

ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО 5 

     

  

УКУПНО  5 

 

 

УЧЕНИК 

ШКОЛСКА  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕЊ

Е 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАР

ЕН 

РЕЗУЛТ

АТ 

БРОЈ 

БОДОВ

А 

8-3                     

ТАРА  

ЋОСОВИЋ 

2017/18. ХЕМИЈА ОПШТИНС

КО 

3.МЕСТО 5 

БИОЛОГИЈА OПШТИНС

КО 

2.МЕСТО 10 

УКУПНО  15 

 

УЧЕНИК 

ШКОЛС

КА  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕЊ

Е 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

А 

ОСТВАР

ЕН 

РЕЗУЛТ

АТ 

БРОЈ 

БОДОВ

А 

8-4                       

ТОТ  ФИЛИП 

2014/15. БИОЛОГИЈА ОПШТИНСК

О 

2.МЕСТО 10 

     

2015/16, ИНФОРМАТ

ИКА 

ДРЖАВНО 1.МЕСТО 100 

2016/17, ИНФОРМАТ

ИКА 

ДРЖАВНО 2.МЕСТО 95 

МАТЕМАТИ

КА 

ОПШТИНСК

О 

2.МЕСТО 10 

2017/18. ИНФОРМАТ

ИКА 

ОКРУЖНО 1.МЕСТО 59 

МАТЕМАТИ

КА 

ОПШТИНСК

О 

1.МЕСТО 15 

УКУПНО  289 

 

СПОТИСТКИЊА ГЕНЕРАЦИЈЕ    
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УЧЕНИК 

ШКОЛСК

А  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТА

Т 

БРОЈ 

БОДОВА 

1. МИНЕА 

ПФАИФ

ЕР 

2012-13 Гимнастика- 

екипно 

окружно 1.место - 

Гимнастика- 

екипно 

међуокружн

о 

1.место 70 

Гимнастика- 

појединачно 

окружно 2.место - 

Гимнастика- 

појединачно  

међуокружн

о 

2.место - 

2013-14 Гимнастика- 

екипно 

окружно 1.место - 

Гимнастика- 

екипно 

међуокружн

о 

2.место 65 

Гимнастика- 

појединачно 

окружно 2.место - 

Гимнастика- 

екипно 

СОШОВ 3.место - 

Гимнастика- 

појединачно 

СОШОВ 3.место - 

2014-15 Гимнастика- 

појединачно 

окружно 2.место 50 

2015-16 Гимнастика- 

екипно 

окружно 1.место - 

Гимнастика- 

појединачно 

окружно 2.место - 

Гимнастика- 

екипно 

међуокружн

о 

1.место - 

Гимнастика- 

појединачно  

међуокружн

о 

2.место - 

Гимнастика- 

екипно 

ДРЖАВНО 2.место 95 

2017-18 Гимнастика- 

екипно 

ДРЖАВНО 2.место 95 

Гимнастика- 

екипно 

окружно 1.место - 

Гимнастика- 

екипно 

међуокружн

о 

1.место - 

Гимнастика- 

екипно 

СОШОВ 1.место - 

Скок у вис окружно 2.место 50 

УКУПНО  425 
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УЧЕНИК 

ШКОЛСКА  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТАТ 

БРОЈ 

БОДОВА 

2.  ИВАНА 

ВУКИЧЕВИ

Ћ 

2013-14 атлетика општинско 1.место - 

атлетика окружно 1.место 59 

2014-15 тробој општинско 2.место 10 

Вишебој        

( није у 

организацији 

МП ) 

окружно 3.место - 

2015-16 Крос               

( није у 

организацији 

МП )     

општинско 3.место - 

Вишебој        

( није у 

организацији 

МП ) 

 1.место - 

кугла окружно 1.место 59 

Атлетика - 

екипно 

општинско 1.место - 

2016-17 Крос               

( није у 

организацији 

МП )     

општинско 3.место - 

Крос РТС општинско 2.место - 

кугла ДРЖАВНО 1.место 100 

штафета окружно 3.место - 

кугла окружно 1.место - 

кугла међуокружн

о 

1.место - 

2017-18 кугла окружно 1.место - 

кугла међуокружн

о 

2.место 65 

одбојка општинско 1.место - 

одбојка окружно 2.место 50 

УКУПНО  343 
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ЗА СПОРТИСТКИЊУ ГЕНЕРАЦИЈЕ ИЗАБРАНА ЈЕ МИНЕА ПФАИФЕР,А ЗА 

ИСТАКНУТУ СПОРТИСТКИЊУ ИВАНА ВУКИЧЕВИЋ. 

                                                                                                                                            

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ    

  

УЧЕНИК 

ШКОЛСК

А  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТАТ 

БРОЈ 

БОДОВА 

1.  

УРОШ 

ОГРИЗОВИЋ 

2013-14 пливање окружно 3.место 45 

2017-18 пливање окружно 1.место 59 

кошарка општинско 3.место - 

баскет 3 на 3 општинско 2.место 10 

УКУПНО  114 

 

 

УЧЕНИК 

ШКОЛСК

А  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТАТ 

БРОЈ 

БОДОВА 

2. УГЉЕША 

ВУКОБРА

ТОВИЋ 

2017-18 џудо међуокружн

о 

1.место - 

џудо ДРЖАВНО 3.место 90 

        џудо СОШОВ 1.место - 

    

    

УКУПНО  90 

   

 

УЧЕНИК 

ШКОЛСК

А  

ГОДИНА 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

НИВО 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

ОСТВАРЕ

Н 

РЕЗУЛТАТ 

БРОЈ 

БОДОВА 

3. БОЈАН 

ЦАРИЋ 

2012-13 пливање окружно 2.место 50 

2013-14 пливање окружно 2.место 50 

2014-15 пливање окружно 3.место 45 

УКУПНО  145 

 

 

ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ ИЗАБРАН ЈЕ БОЈАН ЦАРИЋ. 
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ТАЛЕНАТ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Одлуком Наставничког већа изабрана су два ученика за признање таленат генерације.То 

су Јелена Ркман и Димитрије Вукељић. 

 

НОСИОЦИ  ВУКОВИХ ДИПЛОМА И ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА  

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ  

„ВУК КАРАЏИЋ“ 

8-1 

1.Видаковић Д. Тамара 

2.Кнежевић С. Милан 

3.Кнежевић Ж. Анђелина 

4.Огризовић Д. Урош 

5.Шкорућак Л. Инес 

8-2 

1.Боца З. Никола 

2.Иван З. Сања 

8-3 

1.Вукељић П. Димитрије 

2.Гајин Ј. Маја 

3.Лугумерски С. Синиша 

4.Радуловић П. Радован 

5.Ћосовић А. Тара 

8-4 

1.Ђурић Ј. Тара 

2.Мраовић Д. Немања 

3.Ркман Д. Јелена 

4.Тот Ђ. Филип 

 

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 2017-18.Г. 

8-1 

1.Видаковић Д. Тамара, ликовно 

2.Кнежевић С. Милан,биологија,физичко 

3.Кнежевић Ж. Анђелина.српски,историја 

4.Огризовић Д. Урош ,историја,математика,биологија,физичко,физика 

5.Шкорућак Л. Инес , физичко 
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6. Бикар Д. Мила,физичко 

7.Чавић С, Вања,физичко 

8.Вукобратовић М. Угљеша,физичко 

 

8-2 

1.Боца З. Никола,историја,физичко 

2.Иван З. Сања,географија 

3.Влаковић Б. Стефан,физичко 

4.Богдановић З. Немања,физичко 

5.Мандић Д. Лука,физичко 

6.Марјановић С. Филип,шах 

7.Ристић Ј. Јована,ликовно 

 

 

8-3 

1.Вукељић П. Димитрије,биологија 

2.Гајин Ј. Маја,биологија,српски,географија 

3.Лугумерски С. Синиша,физичко 

4.Радуловић П. Радован,историја,биологија 

5.Ћосовић А. Тара,хемија,биологија 

6.Царић Д. Бојан,физичко 

7.Вукичевић В. Ивана,физичко 

8.Буреш С. Милан,физичко 

9.Пфеифер Д. Минеа,физичко 

10.Милер С. Ивана,физичко 

11.Докмановић В. Вељко,физичко 

12.Додић В. Марко,физичко  

13.Јокић С. Лазар,физичко 

 

8-4 

1. Ђурић Ј. Тара,физичко 

2. Мраовић Д. Немања,физичко 

3. Ркман Д. Јелена,историја 

4. Тот Ђ. Филип,биологија,информатика,математика 

5. Хинић Б. Душан,физичко 

6. Ковачић П. Урош,физичко 
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                                 7.  Мерли З. Дарко,физичко 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ШКОЛСКЕ 2017/18.ГОДИНУ. 

 

Преглед резултата такмичења по предметима, нивоима и разредима 

Предмет Разред Име и 

презиме 

ученика 

Општ

инско 

такми

чење 

Окруж

но 

такмич

ење 

Покрајин

ско 

такмиче

ње 

(међуокр

ужно) 

Републ

ичко 

такмич

ење 

Mеђунар

одно 

такмиче

ње 

Српски језик 

 

5. 

разред 

Милица 

Пекеч 

2.мест

о 

    

Ана 

Кнежевић 

2.мест

о 

2.место    

Литерарна 

смотра 

(Удружење 

слепих 

Сомбор) 

6. 

разред 

Наташа 

Миличевић 

2.мест

о 

    

7. 

разред 

Стефана 

Војводић 

1.мест

о 

    

Литерарни 

конкурс 

“Лепо је 

волети” 

6. 

разред 

Марко 

Кусић 

3.мест

о 

    

“Читалићи 

кликераши” 

(категорија 

“Читалићи 

кликераши”) 

2. 

разред 

Лара Плац 2.мест

о 

3.место    

3. 

разред 

Хана 

Репман 

1.мест

о 

1.место    

Анђела 

Варићак 

1.мест

о 

    

Лара 

Вукичевић 

2.мест

о 

    

Вања 

Милошеви

ћ 

2.мест

о 

2.место    

Анђелина 

Врбљанац 

2.мест

о 

2.место    

4. 

разред 

Филип 

Репман 

1.мест

о 

1.место    

6. 

разред 

Драгана 

Церанић 

1.мест

о 

1.место    

Вања 

Бошков 

2.мест

о 

2.место    
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Татјана 

Грба 

2.мест

о 

    

Јована 

Ковачевић 

2.мест

о 

3.место    

7. 

разред 

Анастасија 

Рус 

1.мест

о 

3.место    

Симона 

Машић 

1.мест

о 

2.место    

Теодора 

Живановић 

1.мест

о 

1.место    

8. 

разред 

Тамара 

Видаковић 

1.мест

о 

    

“Читалићи 

кликераши” ( 

категорија 

“Читалићи 

креативци”) 

6. 

разред 

Драгана 

Церанић 

   2.место  

Смотра 

рецитатора 

3. 

разред 

Марија 

Шијачић 

Пласм

ан на 

окруж

ну 

смотр

у 

Пласма

н на 

покраји

нску 

смотру 

   

Књижевна 

олимпијада 

7. 

разред 

Милица 

Симендић 

3.мест

о 

3.место    

8. 

разред 

Маја Гајин 3.мест

о 

3.место    

Лико

вна 

култ

ура 

 

Конк

урс 

пово

дом 

Дана 

борбе 

прот

ив 

наси

ља 

8. 

разред 

Мија 

Цвејић 

1.мест

о 

    

Андреа 

Жуљевић 

2.мест

о 

    

Тара 

Ћосовић 

3.мест

о 

    

Историја 5. 

разред 

Веако 

Рутешић 

2.место 3.место    

Душан 

Шијачић 

3.место 3.место    

Вања 

Перишић 

3.место     

6. 

разред 

Војин 

Поповић 

2.место     
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Немања 

Нишевић 

2.место     

7.разре

д 

Вања 

Рутешић 

3.место     

Данило 

дошен 

2.место     

8.разре

д 

Анђелин

а 

Кнежеви

ћ 

2.место     

Географија 7.разре

д 

Мила 

Пријић 

2.место     

Немања 

Цветков 

3.место     

Математика 

 

 

 

 

3. 

разред 

Симона 

Јаношев

ић 

2.место     

Марко 

Бабић 

1.место     

4. 

разред 

Филип 

Репман 

2.место     

5. 

разред 

Душан 

Шијачић 

2.место 1.место    

6. 

разред 

Лука 

Королија 

2.место     

Војин 

Поповић 

3.место     

Немања 

Нишевић 

3.место     

8. 

разред 

Филип 

Тот 

1.место     

Урош 

Огризови

ћ 

3.место     

Физика 6. 

разред 

Лука 

Королија 

2.место     

7.разре

д 

Симон 

Столиши

ћ 

1.место     

Хемија 

7.разре

д 

Симон 

Столиши

ћ 

1.место     

8.разре

д 

Тара 

Ћосовић 

3.место     
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Биологија 

5.разре

д 

Ирина 

Николић 

2.место 3.место    

Ана 

Кнежеви

ћ 

3.место     

Жељана 

Гашић 

3.место     

6.разре

д 

Лука 

Королија 

3.место     

7.разре

д 

Драгана 

Радић 

3.место     

8.разре

д 

Тара 

Ћосовић 

2.место     

Информатик

а 

(Програмира

ње) 

6.разре

д 

Лука 

Королија 

2.место     

8.разре

д 

Филип 

Тот 

1.место 1.место    

Техника и 

технологија 

5.разре

д 

Душан 

Шијачић 

1.место 2.место    

Милица 

Пекеч 

3.место 1.место    

СПОРТ  

Шах 1.разре

д 

Сара 

Миланко 

2.мест

о 

2.место    

Петар 

Новаковић 

2.мест

о 

    

4.разре

д 

Стефан 

Маријанов

ић 

1.мест

о 

2.место    

5.разре

д 

Душан 

Шијачић 

 1.место    

6.разре

д 

Бранислав 

Јанус 

2.мест

о 

    

Војин 

Поповић 

 1.место    

7.разре

д 

Вања 

Рутешић 

1.мест

о 

    

8.разре

д 

Филип 

Маријанов

ић 

3.мест

о 

    

Стони тенис 

8.разре

д 

Вања 

Чавић 

2.мест

о 

    

Мила 

Бикар 

2.мест

о 

    



 

 44 

Екипн

о 

дечаци

, 6. и 

8.разре

д 

Марко 

Гладовић, 

Немања 

Мраовић, 

Никола 

Тодоровић, 

6.р 

3.мест

о 

    

Стрељаштво 

(Министарст

во просвете) 

6.разре

д 

Вукашин 

Чварковић 

3.мест

о 

    

Уличне трке 

(није 

прописало 

Министарств

о просвете) 

3. 

разред 

Вања 

Милошеви

ћ 

1.мест

о 

    

6. 

разред 

Милана 

Плавшић 

1.мест

о 

    

Јована 

Ковачевић 

2.мест

о 

    

Стефан 

Марић 

2.мест

о 

    

Дејана 

Тодоровић 

3.мест

о 

    

7. 

разред 

Михајло 

Катанић 

2.мест

о 

    

Одбојка  

Девојч

ице, 7. 

и 8. 

разред 

Ивана 

Милер 8.р, 

Ивана 

Вукичевић 

8.р, Тара 

Ђурић 8.р, 

Мила 

Бикар 8.р, 

Јована 

Курјаков 

8.р, 

Александр

а Жужић 

7.р, Вања 

Костевски 

7.р, Тамара 

Кајтез 7.р 

1.мест

о 

2.место    

Кошарка 

Дечац

и, 7. и 

8. 

разред 

Урош 

Огризовић 

8.р, 

Синиша 

Лугумерск

и 8.р, 

3.мест

о 
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Вељко 

Докаманов

ић 8.р, 

Лука 

Мандић 

8.р, Вук 

Јокић 7.р, 

Дејан 

Милошеви

ћ 7. р, 

Лазар 

Бербер 7.р 

Баскет (3 на 

3) 

Дечац

и,  8. 

разред 

Урош 

Огризовић 

8.р, 

Синиша 

Лугумерск

и 8.р, 

Вељко 

Докаманов

ић 8.р, 

Лука 

Мандић 

8.р, 

2.мест

о 

    

Пливање 

(прописало 

Министарств

о просвете) 

 

2. 

разред 

Лана 

Куцурски 

 2.место    

3. 

разред 

Милош 

Меркл 

 1.место    

Стефан 

Ковачевић 

 1.место    

Алиса 

Зелић 

 3.место    

Лана 

Милошеви

ћ 

 3.место    

5. 

разред 

Вук 

Милошеви

ћ 

 1.место    

Милош 

Ђанић 

 1.место    

Томислав 

Хорват 

 2.место    

6. 

разред 

Алекса 

Дудуковић 

 1.место    

Јелена  1.место  3.место  
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Витас 

Милана 

Чонић 

 1.место    

Сара 

Огњеновић 

 2.место    

7. 

разред 

Соња 

Богишић 

 1.место  2.место  

8. 

разред 

Урош 

Огризовић 

 1.место    

Немања 

Богданови

ћ 

 2.место    

Пливање 

СОШОВ 

3. 

разред 

Милош 

Меркл 

  3.место   

5. 

разре 

Вук 

Милошеви

ћ 

  3.место   

6. 

разред 

Јелена 

Витас 

  2.место   

Миљан 

Меркл 

  2.место   

Алекса 

Дудуковић 

  3.место   

7. 

разред 

Соња 

Богишић 

  1.место   

Атлетика 1-

4, 5-6.и 7-8. 

разреда 

(прописало 

Министарств

о просвете – 

промотивни 

спорт) 

 

3. 

разред 

Вања 

Милошеви

ћ 

 3.место    

Давид 

Јурић 

 3.место    

6. 

 разред 

Стефан 

Марић 

 1.место 1.место 6.место  

Јована 

Николић 

 2.место    

Јована 

Ковачевић 

 3.место    

8. 

 разред 

Ивана 

Вукичевић 

 1.место 2.место   

Минеа 

Пфајфер 

 2.место    

Тања 

Шахманов

ић 

 3.место    

Дарко  3.место    
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Мерли 

Никола 

Боца  

 3.место    

Атлетика 

СОШОВ 

6. 

 разред 

Стефан 

Марић 

  3.место   

Гимнастика 

4. 

 разред 

Исидора 

Васиљевић 

 1.место    

5. 

 разред 

Ана 

Кнежевић 

 3.место    

6. 

 разред 

Страхиља 

Топалов 

 2.место    

Екипн

о  1. до 

4. 

разред

а 

Исидора 

Васиљевић 

4.р, Зоја 

Королија 

2.р, Ања 

Мутић 

 2.место    

7. 

 разред 

Теодора 

Топалов 

 2.место 2.место 5.место  

Екипн

о  7. и 

8. 

разред

а 

Теодора 

Топалов 

7.р, 

Доротеја 

Шерко 7.р, 

Мила 

Пријић 7.р, 

Минеа 

Пфајфер 

8.р 

 1.место 1.место 1.место  

Гимнастика 

СОШОВ 

 

Екипн

о, 7. и 

8.разре

д 

Теодора 

Топалов 

7.р, 

Доротеја 

Шерко 7.р, 

Мила 

Пријић 7.р, 

Минеа 

Пфајфер 

8.р 

  1.место    

Карате 

СОШОВ 

1.разре

д 

Сара 

Миланко 

  1.место    

Џудо 

8. 

 разред 

Угљеша 

Вукобрато

вић 

  1.место  3.место  
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Џудо 

СОШОВ 

1.разре

д 

Кристина 

Косановић 

  3.место   

8. 

 разред 

Угљеша 

Вукобрато

вић 

  1.место   

  

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА  

 

 
Шести 

разред 
Седми разред Осми разред Укупно 

Просечан број 

бодова на крају 

разреда 

17.05 16.38 17.18 50.81 

Просечан број 

бодова на 

Завршном испиту 

Математика 

6.66 

Матерњи језик 

7.73 

Комбиновани 

тест 

7.98 

Укупно 22.36 
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СТРУКТУРА   И   РАСПОРЕД   ОБАВЕЗА   НАСТАВНИКА,   ВАСПИТАЧА    И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  

р
ед

о
в
н

а 
н

ас
та

в
а 

 

д
о
п

у
н

ск
а 

н
ас

та
в
а 

д
о
д

ат
н

а 
н

ас
та

в
а 

и
зб

о
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о
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о
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о
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п
и

с 
у
 

ср
ед

њ
у
,ш

. 
И

н
в
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р

 

 П
о
м

о
ћ
н

и
к
 д

и
р
ек

то
р
а 

У
К

У
П

Н
О

 Ч
А

С
О

В
А

 

Н
Е

Д
Е

Љ
Н

О
  

ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  2 1 1 1   40 

КРГА МИЛЕНА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

ЉУБА СТЕВКА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

МАРТИЋ МИРА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

ПЕЈАНОВИЋ МИЛОЈКА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

КЕЧА СТЕВАНИЈА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

КАТАНИЋ ЈЕЛИЦА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

РАШКОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 18 1 1 1  

0,

5 

0,

5 1  1 

2

4 10 1  2 1 1 1   40 

ЉИЉАНА ЧЕЛАРЕВИЋ 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 
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ВЕРГАШ М. БРАНКИЦА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

ТОЉ ЈОСИП 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

МАРИЧИЋ ЛЕПОСАВА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5  

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

ЛУГУМЕРСКИ САНДРА 18 1 1 1  

0,

5 

0,

5 1  1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

РЕПМАН ДАНИЈЕЛА  18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  2 1 1 1   40 

ЧИЧОВАЧКИ ЉУБИЦА 18 1 1 1  

0,

5 

0,

5 1  1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

МАРИЈА ГУГЛЕТА 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

ВАЛЕНТИНА СТОЈАЧИЋ 18 1 1 1   

0,

5 1 

0,

5 1 

2

4 10 1  1 1 1 1 1  40 

МАЈА ТОДОРОВ 

ФИЛИПОВИЋ 20 1 1    1   1 

2

4 11 1  1 

0,

5 1 1 

0,

5  40 

ВЕДРАНА ПАВИЧЕВИЋ 

ПАП 10 

0,

5 

0,

5 1   1   1 

1

4 6     1 1   22 
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И
н

в
ен

та
р

 
 П

о
м

о
ћ
н

и

к
 

д
и

р
ек

то
р
а 

У
К

У
П

Н
О

 

Ч
А

С
О

В
А

 

Н
Е

Д
Е

Љ
Н О

  

МОРИЋ МИРА 19 1 1    1  1 2 

2

5 12 1 1   1 1   41 

РИЛКЕ ЕМИЛИЈА 20 1 1    1 1 1 1 

2

6 12 2    1 1   42 

ПЛАЦ СЛАВИЦА 21 1 1    1 1 1 1 

2

7 12 1 1   1 1   43 

СОЊА ЂОРЂЕВИЋ ЈОЦИЋ  8 

0,

5 

0,

5    

0,

5  

0,

5 

0,

5 

1

0, 5 

0,

5    1 1   18 
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5 

КОЗЛИНА ОЛИВЕРА 18 1 1    1  1 2 

2

4 11 1 2   1 1   40 

ВАСОВИЋ ЈЕЛЕНА 14 1 1    1 1  1 

1

9 8 1 1   1 1   31 

ХИНИЋ ДЕВА                     40 

ЈАСМИНА ВАЛЕНТ 14 1 1    1   1 

1

8 8 1 1  1 1 1   31 

ЛУКИЋ ИВАН 10 

0,

5 

0,

5     1   

1

2 5  1   1 1  

2

0 40 

КАНУРИЋ СЕНКА 18 1 1 2    1   

2

4 11 1 1 1  1 1   41 

КУЈУНЏИЋДОДЕК  

ДАНИЈЕЛА 20 1  1    1 1 1 

2

5 11 1 2   1 1   41 

ЦВЕТКОВ РЕНАТА 20    2    1 1 

2

4 11 1 1  1 1 1   40 

КРАЈИНА СОЊА 20  1     1 1 1 

2

4 10 1  2  1 1 1  40 

ПЕТКОВ ЗОРАН 20  1     1 2  

2

4 10 1  2  1 1 1  40 

НИКОЛА АНЂЕЛКОВИЋ 8  1      1  

1

0 4     1 1   16 

МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ 13 1 1 3    1   

1

9 8 1 2   1 1   32 

БОЈАНА ГОЛУБОВИЋ 15 1 1     1   

1

8 8 1   1 1 1   30 

ДАЦИЋ ГОРАНА 22 1 1    1 1 1 1  24 12 1   1 1   42 

ШИЈАЧИЋ ИВАНА 20 1 1    1 1 1 1 

2

6 12 1    1 1 1  42 

ТАТЈАНА САВИЋ 20 1 1    1  1 2 

2

6 12 1    1 1 1  42 

БОЈАН БЕРЛЕКОВИЋ 4 

0,

5 

0,

5      

0,

5  

5,

5 2    1 1    9 
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БЛАШКОВИЋ БЕЛА 24 1 1    1   1 

2

8 12 1 1   1 1   44 

МАЈА ЈАЊАТОВИЋ 

БУБАЛО 20 1 1     1 1  

2

4 10 1 2   1 1 1  40 

МАРИЈА МАЛБАША 12 1 1     1   

1

5 6 1    1 1   24 

ЗУРКОВИЋ ЈЕЛЕНА 16 1 1      1  

1

9 9 1  1  1 1   32 

РАДУЛОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 20 1      1 1 1 

2

4 11 1 2   1 1   40 

БАЛАЋ НЕМАЊА 18  1 2   1  1 1 

2

5 11 1 2   1 1   41 

ЧАБРАЈА МИЛИЋ 12 1 1 8     1 1 

2

4 11 1 1   1 1   40 

МИШЧЕВИЋ МИЛОШ 20  1     1 1 1 

2

4 11  1   1 1 1  40 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

Дан школе 
Сви чланови 

Наставничког већа 

-упознавање ученика са 

историјатом школе 

-додела награда 

најуспешнијим 

ученицима 

-свечана приредба 

6.9.2017,г. 

Европски дан језика 

Стручно веће српског 

језика 

Стручно веће страних 

језика 

-потрага за благом 26.9.2017. 

Дечија недеља 
Сви чланови 

Наставничког већа 

-спортски сусрети 

-изложба минерала 

-квиз 

-маскенбал 

-луде фризуре 

-израда сценарија 

- игре речи-брзалице 

5-

12.10.2017.г

. 

Дан сећања на 

српске жртве у 

Другом светском 

рату 

Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

-видео презентације 

ученика 

21.10.2017.г

. 

Вукова недеља 

Стручно веће српског 

језика 

 

-подсетници и плакати 

-поставка пригодног 

материјала 

-кратке народне 

умотворине 

2-

6.11.2017,г, 

Дан примирја у 

Првом светском рату 

Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

-видео презентације 

ученика 

-едукација ученика путем 

школског разгласа 

11.11.2017.г

. 

Фестивал науке у 

Сомбору 

Стручно веће 

матеметике и Стручно 

веће природних наука 

-организовање две 

тросатне радионице 

Геометрија је лепа и 

Танграм 

14. и 

15.11.2017.г

. 

150 година од 

рођења Јована 

Цвијића 

Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

- едукација ученика 

путем школског разгласа 

Током 

децембра 

2017.г. 

У сусрет Божићу 

Стручно веће 

наставника разредне 

наставе(четврти разред) 

-дефиле коледарских 

маски 

-изложба божићних 

колача 

-најлепша јелка 

 

Божићни 

празници 
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Школска слава Свети 

Сава 

Стручно веће 

вероучитеља Стручно 

веће друштвених наука 

Стручно веће 

наставника разредне 

наставе 

Стручно веће српског 

језика 

 

 

Светосавска недеља: 

-Светосавље-светлопис 

-радионица о правопису 

(такмичење у правопису) 

-свечана академија 

-квиз (теме је ћирилица) 

25-

29.01.2018.г

. 

Светски дан очувања 

енергије 

Стручно веће 

природних наука 

-пригодно предавање 14.02.2018.г

. 

Сретење-Дан 

државности 

Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

-видео презентације 

ученика 

-едукација ученика путем 

школског разгласа 

15. и 

16.02.2018.г

. 

Дан матерњег језика 

Стручно веће српског 

језика 

 

-радионице 

-пано 
21.2.2018.г. 

Месец франкофоније 
Стручно веће страних 

језика 

-филм 

-кување 

-потрага за благом 

Рецитовање 

-певање 

1.03-

31.03.2018.г

. 

Дан броја П 
Стручно веће 

матеметике 

-израда паноа 

- презентације ученика 

 

14.03.2018.г

. 

Дан вода 

Стручно веће 

природних наука 
-израда паноа 

 

20.-

21.03.2018.г

. 

Светски дан поезије 

Стручно веће 

наставника разредне 

наставе(други разред 

Стручно веће српског 

језика 

 

-израда паноа 

-радионице 

21.03.2018.г

. 

70 година од смрти 

владике Иринеја 

Ћирића 

Стручно веће 

вероучитеља 

-израда паноа 

- едукација ученика 

путем школског разгласа 

5.04.2018.г. 

Дан сећања на жртве 

холокауста 

Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

-видео презентације 

ученика 

-едукација ученика путем 

школског разгласа 

22.04.2018.г

. 

Међународни дан 

књиге 

Стручно веће 

наставника разредне 

наставе(први разред) 

Стручно веће српског 

језика 

 

-посета библиотеци 

-књижевна 

радионица:моја омиљена 

сликовница 

-ликовна 

радионица:илустрација 

23.04.2018.г

. 
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омиљене 

књиге(сликовнице) и 

изложба радова 

-пано 

Празник рада 
Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

-видео презентације 

ученика 

-едукација ученика путем 

школског разгласа 

1.и 

2.05.2018.г. 

Дан Сунца 

Стручно веће 

наставника разредне 

наставе(трећи разред) 

 

-боравак у 

природи 
3.05.2018.г. 

Дан победе 
Стручно веће 

друштвених наука 

-израда паноа 

-видео презентације 

ученика 

-едукација ученика путем 

школског разгласа 

9.05.2018.г. 

Дан породице Стручно веће 

наставника разредне 

наставе(први разред) 

Стручно веће српског 

језика 

 

-израда паноа 

 

15.5.2018.г. 

Мај-месец 

математике 

Стручно веће 

матеметике 

-предавања из историје 

математике 

-логичке игре 

-видео презентације 

Током 

месеца маја 

2018.г. 

Видовдан 
Стручно веће 

вероучитеља 

-израда паноа 

 

28.06.2018.г

. 

 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  

. Припремна настава се организује непосредно, пред полагање поправног испита, 

односно разредног испита. За ученике 8. разреда, почетком јуна, а за ученике од 2. до 7. 

разреда у августовском испитном року. Припремна настава за поправни односно 

разредни испит траје 5 дана по два часа у току дана по предмету.  

Такође, у Школи се организује припремна настава за полагање завршног испита за 

ученике 8. разреда почетком јуна, по два часа у пет дана и у току другог полугодишта. 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

 

 

Распоред часова за ову школску годину урадили су Немања Балаћ, професор 

информатике и Олга Миловић, педагог, а за млађе разреде учитељи за своја одељења у 

договору са предметним наставницима. 

На почетку школске године одељенске старешине су упознале ученике и родитеље 

распоредом часова и о решењима која су направљена. Распоред часова биће доступан 

ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад школе. 
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Први циклус 

 

  Учитељица: Стевка Љуба   Одељење: I-1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ Ј. ФИЗИЧКО В.. 
ФИЗИЧКО 

В.. 

МАТЕМАТИК

А 
ЕНГЛЕСКИ Ј. 

2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. ФИЗИЧКО В..    СРПСКИ Ј.  

3. СВЕТ ОКО НАС 

ЕНГЛЕСКИ Ј. 

Пријем 

родитеља 

МАТЕМАТИ

КА 
СРПСКИ Ј. 

МАТЕМАТИК

А 

4.   ЛИКОВНА К. 
МАТЕМАТИ

КА. 

СВЕТ ОКО 

НАС 

ВЕРСКА Н. 

ГРАЂАНСКО 

В. 

     МУЗИЧКА 

К. 

5. . 
 ЧУВАРИ        

ПРИРОДЕ                             
        ЧОС 

ДОПУНСКА 

Н. 
 

 

  Учитељица: Зорица Петровић    Одељење:I-2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ Ј. 
  ЕНГЛЕСКИ 

Ј. 

МАТЕМАТИ

КА 
СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. 

2. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В.. 
ФИЗИЧКО 

В.. 
ФИЗИЧКО В. 

    ЕНГЛЕСКИ 

Ј. 

3. СВЕТ ОКО НАС 
МАТЕМАТИ

КА 
СРПСКИ Ј. 

МАТЕМАТИК

А 

    

МАТЕМАТИК

А 

4. ЛИКОВНА К. СРПСКИ Ј. 
СВЕТ ОКО 

НАС 

ВЕРСКА Н. 

ГРАЂАНСКО 

В. 

.MUZIČKA K. 

5.  
НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
        ЧОС 

ДОПУНСКА 

Н. 
 

 

  Учитељица: Милена Крга     Одељење:  I-3 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В.. 
МАТЕМАТИ

КА 
ФИЗИЧКО В.. СРПСКИ Ј. 

2. СРПСКИ Ј. 

ЕНГЛЕСКИ Ј. 

Пријем 

родитеља 

ФИЗИЧКО 

В.. 

МАТЕМАТИК

А 

    

МАТЕМАТИК

А 

3. СВЕТ ОКО НАС 
МАТЕМАТИ

КА 
СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. 

    ЕНГЛЕСКИ 

Ј. 

4.      МУЗИЧКА К. СРПСКИ Ј. 
СВЕТ ОКО 

НАС 

ВЕРСКА Н. 

ГРАЂАНСКО 

В. 

. 

5. 
ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ. 
ЛИКОВНА К.                                    ЧОС 

ДОПУНСКА 

Н. 
 

 

  Учитељица: Марија Гуглета     Одељење:  I разред, издвојено одељење Ранчево 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
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1. Математика 1. Српски језик 1.Енглески 

језик 

1. Математика 1. Православни 

катехизис / 

грађанско в. 

2. Енглески 

језик 

2. Математика 2. Математика 2. Српски језик 2. Српски језик 

3. Српски језик 3. Свет око нас 3. Српски језик 3. Свет око нас 3. Математика 

4. Физичко  в. 4. Музичко  в. 4.  Чос 4. Ликовна  к.  4.  Чувари 

природе 

 5. Физичко  в.  5. Физичко  в. 5. Допунска 

настава 

 

Учитељица:Лепосава Маричић     Одељење:  II1 

II-1 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Физичко  в. Математика Српски ј. Математика Српски ј. 

2. Енглески ј. Српски ј. Математика СРПСКИ Ј. 
МАТЕМАТИК

А 

3. Српски ј. 
Грађанско 

/Веронаука 
Физичко в. Свет око нас Физичко в. 

4. Математика 

Ликовно в. 

 

 

МУЗИЧКО ЧОС Допунски час 

5. 
Свет око нас 

 

Ликовно в. 

 
Енглески ј. 

Чувари 

природе 
 

 

Учитељица:Сандра Лугумерски    Одељење:  II2 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1.српски језик 1. српски ј. 1. физичко в. 1. српски ј. 1. физичко в. 

2.  физичко в. 2. математика 2. енглески ј. 2. математика 2. српски ј. 

3. математика 3. свет око нас 3. српски језик 3. свет око нас 3. математика 

4. енглески ј. 4. музичка к. 4. математика 4. ликовна к. 4. ЧОС 

 5. грађ./верон. 5.народна 

традиција 

5. ликовна 

к./католички 

вјеронаук 

5. допунска н. 

 

Учитељица:Данијела Репман     Одељење:  II3 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. физичко в. 1. српски ј. 1. математика 1. српски ј. 1. математика 

2. српски језик 2. математика 2. српски језик 2. математика 2. српски ј. 

3. енглески ј. 3. свет око нас 3. физичко в. 3. свет око нас 3. физичко в. 

4. математика 4. ЧОС 4. енглески ј. 4. ликовна к. 4. чувари п. 

5. музичка к. 5. грађ./верон.  5. ликовна к. 5. допунска н. 

* пријем родитеља и допунска настава од 1. октобра 

* пријем родитеља је сваког понедељка, трећи час у обе смене 

* часове допунске наставе (наизменично српски језик - математика) похађају ученици 

који не савладавају наставно градиво, 5. час у преподневној и нулти у поподневној 

смени 

 

Учитељица:Љубица Чичовачки     Одељење:  II4 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1.Српски језик 1. Српски језик 1. Физичко 1. Српски језик 1. Физичко 



 

 58 

васпитање васпитање 

2. Физичко 

васпитање  

2. Математика 2. Српски језик 2. Математика 2.Српски језик 

3. Математика 3.  Свет око нас 3. Енглески 

језик 

3.Свет око нас 3. Математика 

4.  Музичка 

култура 

4.Грађанско 

в./Веронаука 

4. Математика 4. Ликовна 

култура 

4.ЧОС 

5. Енглески 

језик 

5. Допунска 

настава 

5. Народна 

традиција 

5. Ликовна 

култура 

 

 

  Учитељица: Валентина Стојачић   Одељење:  II разред, издвојено одељење Ранчево 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески 

језик 

1. Српски језик 1. Српски језик 1. Ликовна 

култура 

1. Физичко 

васпитање 

2. Српски језик 2. Чувари 

природе 

2. Свет око нас 2. Ликовна 

култура 

2. Православни 

катихизис 

3. Математика 3. Математика 3. Енглески 

језик 

3. Српски језик 3. Српски језик 

4. Свет око нас 4. Музичка 

култура 

4. Математика 4. Математика 4. Математика 

5. Физичко 

васпитање 

5. ЧОС 5. Физичко 

васпитање 

5. Допунска 

настава 

 

 

 Учитељица: Мира Мартић   Одељење:  III1 

III

1 

ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски ј. Енглески ј. Математика Српски ј 

2. Српски ј. Математика Српски ј. Српски ј. 
МАТЕМАТИК

А 

3. 

Енглески 

ј.(Пријем 

родитеља) 

Природа и 

друство 
Физичко в. Физичко в. 

Природа и 

друштво 

4. Ликовно в. Физичко в. Матаматика 
Верска 

н./Грађанско 

Народна 

традиција 

5. Ликовно в. Музичко в. Додатна н. Допунска н. ЧОС 

 

Учитељица: Милојка Пејановић   Одељење:  III2 

III

2 

ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ Ј. Математика Српски ј. Математика Српски ј. 

2. 
Енглески(прије

м родитеља) 
Српски ј. Математика Српски ј. Математика 

3. Математика 
Природа и 

друштво 
Физучко в. Физичко в. 

Природа и 

друство 

4. Ликовно в. Физичко в. Енглески ј. 
Верска  

н./Грађанско 

Народна 

традиција 

5. Ликовно в. Музичко в. Додатна н. 

Католички 

веронаук 

Допунска н. 

ЧОС 
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Учитељица: Стеванија Кеча   Одељење:  III3 

III

3 

ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески ј. Српски ј. Математика Математика Српски ј. 

2. Математика Математика Српски ј. Српски ј. Математика 

3. Српски ј. Физичко в. 

Енглески 

ј.(Пријем 

родитеља) 

Веронаука/грађ

анско 

Чувари 

природе 

4. 
Природа и 

друштво 
Ликовно в. Физичко в. Физичко в. ЧОС 

5. Допунска Ликовно в. 
Природа и 

друштво 
Музичко в. Додатна н. 

 

Учитељица: Јелица Катанић   Одељење:  III4 

III

4 

ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски ј. Српски ј. Српски ј. Српски ј. Српски ј. 

2. Математика  Математика 

Енглески 

ј.(Пријем 

родитеља 

Математика Математика 

3. 
Природа и 

друштво 
Физичко в. Математика 

Веронаука 

/Грађанско  

Чувари 

природе 

4. Енглески ј. Ликовно в. Физичко в. Физичко в. ЧОС 

5. Допунска н. Ликовно в. 
Природа и 

друштво 
Музичко в. Додатна н. 

 

  Учитељица: Валентина Стојачић   Одељење:  III разред, издвојено одељење Ранчево 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК  

1.Српски језик 1.Чувари 

природе 

1.Природа и 

друштво 

1.Ликовна 

култура 

1.Физичко 

васпитање 

2.Математика 2.Математика 2.Српски језик 2.Ликовна 

култура 

2.Математика 

3.Енглески 

језик 

3.Српски језик 3.Математика 3.Математика 3.Православни 

катехизис 

4.Природа и 

друштво 

4.Музичко 

васпитање 

4.Енглески 

језик 

4.Српски језик 4.Српски језик 

5.Физичко 

васпитање 

5.Чос 5.Физичко 

васпитање 

5.Допунска 

настава 

5. 

 

 Учитељица: Александра Рашковић   Одељење:  41 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески 

језик/Пријем 

родитеља 

1. Српски језик 1. Енглески 

језик 

1. Српски језик 1.Српски језик 

2. Српски језик 2. Математика 2.  Физичко 

васпитање 

2. Математика 2.  Физичко 

васпитање 

3. Математика 3. ПиД 3. Српски језик 3. ПиД 3.Математика 
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4.. Физичко 

васпитање 

4.Ликовна 

култура 

4. Математика 4. Грађанско 

васпитање 

4. ЧОС 

5.  Музичка 

култура 

5. Ликовна 

култура 

5.Народна 

традиција 

5. Допунска 

настава 

5. Додатна 

настава 

 

Учитељица: Љиљана Челаревић    Одељење:  42 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.  Енглески 

језик 

1. Математика 1.Српски језик 1. Енглески 

језик/ пријем 

родитеља 

1.Математика 

2. Математика 2. Српски језик 2.  Математика  2. Математика 2. Српски језик 

3. Српски језик 3. Ликовна 

култура 

3. Грађанско 

васпитањ/Верон

аука 

3. Српски језик 3.ЧОС 

4. ПиД 4.Ликовна 

култура 

4. Музичка 

култура 

4. ПиД 4. Физичко 

васпитање 

5. Физичко 

васпитање 

5.  Допунска 

настава 

5. Физичко 

васпитање 

5.Чувари 

природе 

 

 

 Учитељица: Бранкица Вергаш Маријановић   Одељење:  43 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик 1. Српски језик 1.  Математика 1. Српски језик 1.Српски језик 

2. Математика 2. Математика 2.  Физичко 

васпитање 

2. Математика 2.  Физичко 

васпитање 

3. Енглески 

језик 

3. Чувари 

природе 

3. Српски језик 3. Енглески 

језик 

3.Математика 

4.. Физичко 

васпитање 

4.Ликовна 

култура 

4.ПиД 4. Грађанско 

васпитање 

4. ЧОС 

5.ПиД 5. Ликовна 

култура 

5. Музичка 

култура 

5. Допунска 

настава 

5. Додатна 

настава 

 

Учитељ: Јосип Тољ   Одељење:  44 

    

ПОНЕДЕЉАК 

       УТОРАК          СРЕДА      ЧЕТВРТАК       ПЕТАК 

1.СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

1. 

МАТЕМАТИК

А  

 

1. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

1. 

МАТЕМАТИК

А 

1. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

2.ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

  (Пријем 

родитеља) 

 

2. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

2. 

МАТЕМАТИК

А 

2. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

2. ПРИРОДА И 

ДРУШТВО   

3. 

МАТЕМАТИК

А  

3.МУЗИЧКА     

КУЛТУРА  

3.ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

3.ВЕРОНАУКА 

  (ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ) 

3.МАТЕМАТИ

КА 

4.ЧОС  

 

 

4.ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

4.ОД ИГРАЧКЕ 

ДО РАЧУНАРА 

4.ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

4. ФИЗИЧКО     

ВАСПИТАЊЕ. 

5.ФИЗИЧКО     

ВАСПИТАЊЕ  

5.ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

5. ФИЗИЧКО     

ВАСПИТАЊЕ 

5.ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

5. ДОДАТНА 

НАСТАВА 
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  Учитељица: Валентина Стојачић   Одељење:  IV разред, издвојено одељење Ранчево 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.Математика 1.Математика 1.Математика 1.Ликовна 

култура 

1.Физичко 

васпитање 

2.Природа и 

друштво 

2.Српски језик 2.Енглески 

језик 

2.Ликовна 

култура 

2.Српски језик 

3.Српски језик 3.Чувари 

природе 

3.Природа и 

друштво 

3.Математика 3.Математика 

4.Енглески 

језик 

4.Музичка 

култура 

4.Српски језик 4.Српски језик 4.Православни 

катехизис 

5.Физичко 

васпитање 

5.ЧОС 5.Физичко 

васпитање 

5.Допунска 

настава 

5.Секција 

 

Nastavnik: Maja Todorov Filipovic (Engleski jezik) 

PARNA SMENA 

 PONEDELJA

K 

UTORAK SREDA CETVRTAK PETAK 

1.       IV2   IV2  

2. IV4   prijem  

3. IV3   IV3  

4.    IV4  

 

NEPARNA SMENA 

 PONEDELJA

K 

UTORAK SREDA CETVRTAK PETAK 

1. III3 I2 III1  I1 

2. III2 I3 III4  I2 

3. III1 I1 III3  I3 

4. III4  III2   

 

Наставник: Ведрана Павићевић Пап (енглески језик) 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 

УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. IV1  IV1   

2. II1  II2   

3. II3  II4   

4. II2  II3   

5. II4  II1   
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ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ  И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ  

ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА  

 

ПРОГРАМ НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋA 

Наставничко веће  је претходне школске године 2017/2018. одржало укупно 18 седница.  

  

Време и место 

Одржавања  

Садржај- Носиоци 

13.09.2017. 

Школа 

1.седница 

1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. 

ГОДИНУ 

2. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

3. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О СВОМ РАДУ 

4.ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ 

5. ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ 

6. РАЗНО 

1. Иван Лукић, 

помоћник 

директора 

2. Психолог, 

Љиљана 

Кнежевићћ 

3. Директор, Ђуро 

Буловић 

4. Директор, Ђуро 

Булови, Иван 

Лукић, помоћник 

директора и 

педагог Олга 

Миловић 

5. Предметни 

наставници 

6. Директор, Ђуро 

Буловић 

 

10.10.2017.  

Школа 

2.седница 

1.РЕЗУЛТАТИ ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА ЗА 

УЧЕНИКЕ 5. И 7. РАЗРЕДА 

2. ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. 

РАЗРЕДА 

3. ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА НАГРАДУ 

“АВРАМ МРАЗОВИЋ” 

4. ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

5.РАЗНО 

1.Чланови 

наставничког већа , 

директор школе, 

2.Одељенски 

старешина 8. разреда, 

Зоран Петков 

3. Директор, Ђуро 

Буловић 

4.  Директор, Ђуро 

Буловић 

5.Директор, Ђуро 

Буловић,  

1.11.2017.  

Школа 

3.седница 

1.УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

 ПРВОГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2017/18. 

ГОДИНЕ 

2.ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИНИЦИЈАЛНОГ 

1. Педагог Олга 

Миловић 

2.Педагог Олга 

Миловић 

3.Предметни 
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ТЕСТА УЧЕНИКА 5. И 7. РАЗРЕДА 

4. РЕЗУЛТАТИ СА ДО САДА ОДРЖАНИХ 

ТАКМИЧЕЊА 

5.РАЗНО 

наставници 

4. Предметни 

наставници 

5.Директор, Ђуро 

Булови 

29.11.2017.  

Школа 

4.седница 

1. ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ПОСЕБНИ 

РИЗИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КАО И 

РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НАСИЉЕ 

ДЕСИ 

2.РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

3. ИЗВЕШТАЈ СА ДО САДА ОДРЖАНИХ 

ТАКМИЧЕЊА 

4. УПОЗНАВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНСКИМ 

РЕШЕЊЕМ У ЗАКОНУ О ОСНОВАМА 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

5.РАЗНО 

 

1. Секретар, Љиљана 

Шћепановић 

2. Педагог Олга 

Миловић 

3. Предметни 

наставници 

4. Директор, Ђуро 

Буловић 

5.  Директор, Ђуро 

Буловић  

22.12.2017. 

         Школа 

5.седница 

1.УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ДРУГОГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2017/18. 

ГОДИНЕ 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

И ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3. РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА 

4. ГОДИШЊИ ПОПИС 

5. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

6.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ - 

КЉУЧНА ОБЛАСТ ЕТОС 

7. РАЗНО 

1.Педагог О.Миловић 

2. Психолог, 

Љ.Кнежевић 

3. Психолог, 

Љ.Кнежевић 

4.Психолог, 

Љ.Кнежевић 

5.предметни 

наставници 

6.помоћник 

директора, Иван 

Лукић 

7.Директор, Ђуро 

Буловић 

 

12.01.2018. 

Школа 

6.седница 

1. ЗАКОНСКО РЕШЕЊЕ У ВЕЗИ 

ДИДКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА У 

ШКОЛИ - МЕРЕ И САНКЦИЈЕ 

2. УПОЗНАВАЊЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ 

ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА Г. МАРКОВИЋА 

И ИЗВЕШТАЈ ПРОСВЕТНОГ 

ИНСПЕКТОРАЖ3. ПРОЦЕДУРЕ 

ПРЕДВИЂЕНЕ ПРАВИЛНИКОМ О ЗАШТИТИ 

УЧЕНИКА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

4. СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА 

5. РАЗНО 

1.секретар, Љиљана 

Шћепановић 

2.директор Ђуро 

Буловић 

3.директор Ђуро 

Буловић 

4.Психолог, 

Љ.Кнежевић 

5.директор Ђуро 

Буловић 

6.директор Ђуро 

Буловић 

21.01.2018. 1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА 1.директор Ђуро 
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Школа 

7.седница 

ПРОФ.ИНФОРМАТИКЕ НЕМАЊЕ БАЛАЋ ЗА 

ОДОБРАВАЊЕ НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА - 

САГЛАСНОСТ 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

3. РАЗНО 

Буловић 

2.Психолог, 

Љ.Кнежевић 

3.директор Ђуро 

Буловић 

23.3.201. 

         Школа 

       8.седница 

1.УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2017/18. 

ГОДИНЕ 

2.ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА 

УЧЕНИКЕ СА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ 

ПОДРШКОМ 

4.РЕЗУЛТАТИ СА ДО САДА ОДРЖАНИХ 

ТАКМИЧЕЊА  

5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РЕСУРСИ 

6.РАЗНО 

1.Психолог, 

Љ.Кнежевић и  

педагог О.Миловић 

2.педагог О.Миловић, 

директор Ђуро 

Буловић 

3.педагог О.Миловић, 

директор Ђуро 

Буловић 

4. предметни 

наставници 

5. Бела Блашковић 

6.Директор 

 

23.3.201. 

         Школа 

       9.седница 

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ О 

ВАНРЕДНОМ СТРУЧНО ПЕДАГОШКОМ 

НАДЗОРУ - РЕСУРСИ 

2.ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ О 

ВАНРЕДНОМ СТРУЧНО ПЕДАГОШКОМ 

НАДЗОРУ - ЕТОС 

3.ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ О 

ВАНРЕДНОМ СТРУЧНО ПЕДАГОШКОМ 

НАДЗОРУ - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И 

РУКОВОЂЕЊЕ 

4. РАЗНО 

1.директор Ђуро 

Буловић 

2.директор Ђуро 

Буловић 

3.директор Ђуро 

Буловић 

4.директор Ђуро 

Буловић 

26.04.2018. 

Школа 

 10.седница 

1. УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА СА ЗАКОНОМ О 

ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВААСПИТАЊА И СТАТУСТОМ ШКОЛЕ 

1. секретар, Љиљана 

Шћепановић 

26.04.2018. 

Школа 

 11.седница 

1.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЧЛАНОВЕ 

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

1. директор Ђуро 

Буловић 

 

9.05.2018. 

Школа 

 12.седница 

1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СА ПРОБНОГ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

2. ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ 

РАЗРЕД ПО НОВОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И 

ПРОГРАМУ 

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О 

САМОВРЕДНОВАЊУ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

РЕСУРСИ 

1. предметни 

наставници 

2. Учитељи и 

предметни 

наставници 

1. Милојка 

Пејановић 

2. Иван Лукић 
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4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ 

СЛАБОСТИ У ОКВИРУ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

ЕТОС 

5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

6. РАЗМАТРАЊЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. 

ГОДИНЕ 

7. РАЗНО 

3. Љиљана 

Кнежевић 

4. Љиљана 

Кнежевић 

5. Ђуро Буловић 

22.05.2018. 

   Школа 

   13.седница 

1. ПРИБАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О КАНДИДАТУ ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ - тајно гласање 

1. секретар, Љиљана 

Шћепановић и 

конкурсна комисија 

4.6.2018. 

         Школа 

 

      14.седница 

1.УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ОСМОГ 

РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА 

ШКОЛСКЕ 2017/2018.  

2. ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И ИЗБОР 

СПОРТИСТ, СПОРТИСКИЊЕ  И ТАЛЕНТА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ 

3. ЗАВРШНИ ИСПИТ УЧЕНИКА ОСМОГ 

РАЗРЕДА 

4. ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНИХ ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

5. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ 

УЧЕНИКА 

6. РАЗНО 

1. Олга Миловић     

2.Иван Лукић и 

одељенске старешине 

8. разреда 

3.Директор Ђуро 

Буловић 

4. предметни 

наставници 

5.Директор Ђуро 

Буловић 

6.Директор Ђуро 

Буловић 

 

22.6.2018. 

         Школа 

     15.седница 

1.ИЗВЕШТАЈ УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

НА КРАЈУ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА 

ШКОЛСКЕ 2017/2018. 

2.ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНИХ ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСАВЕ У ПРИРОДИ 

4. ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА 

5. УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У 

ФУНКЦИОНИСАЊУ ШКОЛЕ - ПРИМЕДБЕ И 

ПРЕДЛОЗИ 

6. РАЗНО 

1. Психолог, 

Љ.Кнежевић и 

педагог О.Миловић 

 2. Психолог, 

Љ.Кнежевић и 

педагог О.Миловић 

3. предметни 

наставници 

4. предметни 

наставници 

5. предметни 

наставници и 

учитељи 

6.директор Ђуро 

Буловић 

 

27.6.2018. 

         Школа 

       16.седница 

1.УПОЗНАВАЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

3. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ 

1. Иван Лукић, 

педагог Олга 

Миловић 

2.психолог, 

Љ.Кнежевић 
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4.ПОДЕЛА ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И 

НАСТАВНИЦИМА 5.РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА 

ПОПРАВНИХ ИСПИТА 

6.РАЗНО 

3. психолог, 

Љ.Кнежевић 

4.педагог Олга 

Миловић 

5.педагог Олга 

Миловић 

 

6. директор Ђуро 

Буловић и Иван 

Лукић 

15.8.2018. 

         Школа 

       17.седница 

1. ПОДЕЛА ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И 

НАСТАВНИЦИМА 

2. УПОЗНАВАЊЕ СА КАЛЕНДАРОМ РАДА 

ЗА ШК.2018/19. ГОДИНУ 

3. РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ, 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ 

6. РАЗНО 

1. педагог 

О.Миловић, 

2.директор Ђуро 

Буловић, Иван Лукић 

3. педагог 

О.Миловић, 

 

4.  психолог, 

Љ.Кнежевић и Иван 

Лукић 

5.директор Ђуро 

Буловић  

6. директор Ђуро 

Буловић 

31.8.2018. 

         Школа 

18.седница 

1. РЕЗУЛТАТИ СА ОБАВЉЕНИХ 

ПОПРАВНИХ ИСПИТА 

2. ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3. ДАН ШКОЛЕ 

4. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА, 

ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА 

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ  

5. РАЗНО 

1. педагог О.Миловић 

2.директор Ђуро 

Буловић и педагог 

О.Миловић, Иван 

Лукић 

3. директор Ђуро 

Буловић 

4.директор Ђуро 

Буловић 

5. директор Ђуро 

Буловић 

  

 

 

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА  I РАЗРЕДА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ 

 

Време, место Садржај Носиоци 

31.август 2017. 

Сомбор 

1. Школски календар 

2. Обавезна и изборна настава 

3. Ваннаставне активности 

Одељенске старешине  

1. разреда, наставник  

енглеског језика и  
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4. Разно наставници изборних  

предмета,стручна служба 

 

27.октобар 2017. 

Сомбор 

1. Успех и владање ученика на 

крају првог квартала 

3. Допунска и додатна настава 

2. Разно 

Одељенске старешине  

1. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог, 

психолог,помоћник директора 

 

21. децембар 

2017. Сомбор 

1. Успех ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног плана 

и програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине од првог до 

четвртог 

разреда, наставници  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета, школе,педагог, 

психолог... 

 

20.март 2018. 

Сомбор 

1.Успех и владање ученика на 

крају трећег квартала 

2. Допунска настава 

3. Разно 

Одељенске старешине  

првог разреда, наставници  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,заменик директора, 

психолог, педагог школе 

 

12. јун 2018. 

Сомбор 

1.Успех ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и 

програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

првог разреда, наставници  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета и педагог школе     

 

 

Чланови Одељенског већа су : Стевка Љуба,Зорица Петровић и Милена Крга . 

 

ИЗВЕШТАЈ САСТАНАКА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II РАЗРЕДА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ 

 

Време, место Садржај Носиоци 

Август 2017. 

Сомбор 

31.08.2017. 

1. Школски календар 

2. Обавезна и изборна настава 

3. Ваннаставне активности 

4. Разно 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета 

 

Oктобар 2017. 

Сомбор 

1. Успех и владање ученика на 

крају првог квартала 

Одељенске старешине  

1. разреда, наставник  
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27.10.2017. 3. Допунска и додатна настава 

2. Разно 

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета, педагог и психолог школе 

 

Децембар 2017. 

Сомбор 

20.12.2017. 

1. Успех ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног плана 

и програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета , психолог школе,заменик 

директора школе 

 

Март 2018. 

Сомбор 

16.03.2018. 

1.Успех и владање ученика на 

крају трећег квартала 

2. Допунска настава 

3. Разно 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,психолог,педагог, заменик 

директора школе 

 

Јун 2018. 

Сомбор 

14.06.2018. 

1.Успех ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и 

програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог и психолог 

школе,заменик директора     

 

 

Чланови Одељенског већа школе су:  Л.Маричић,С.Лугумерски,Д.Репман,Љ.Чичовачки. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА  3.  РАЗРЕДА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ 

 

Време, место Садржај Носиоци 

31.август 2017. 

Сомбор 

1. Школски календар 

2. Обавезна и изборна настава 

3. Ваннаставне активности 

4. Разно 

Одељенске старешине  

3. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,стручна служба 

 

27.октобар 2017. 

Сомбор 

1. Успех и владање ученика на 

крају првог квартала 

3. Допунска и додатна настава 

2. Разно 

Одељенске старешине  

3. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог, 

психолог,помоћник директора 

 

21. децембар 1. Успех ученика на крају Одељенске старешине од првог до 
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2017. Сомбор првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног плана 

и програма 

4. Разно 

 

четвртог 

разреда, наставници  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета, школе,педагог, 

психолог... 

 

20.март 2018. 

Сомбор 

1.Успех и владање ученика на 

крају трећег квартала 

2. Допунска настава 

3. Разно 

Одељенске старешине  

3.разреда, наставници  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,заменик директора, 

психолог, педагог школе 

 

12. јун 2018. 

Сомбор 

1.Успех ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и 

програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

3.разреда, наставници  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета и педагог школе     

 

 

Чланови Одељенског већа су : Мартић Мира, Пејановић Милојка, Кеча Стеванија и 

Катанић Јелица, 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА IV РАЗРЕДА  

 

Време, 

место 

Садржај Носиоци 

31.08.2017. 

Сомбор 

1. Школски календар 

2. Обавезна и изборна 

настава 

3. Ваннаставне 

активности 

4. Разно 

Одељенске старешине  

4. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета, наставници будућих петих 

разреда,заменик директора, педагог и психолог 

школе 

 

 27.10.2017. 

Сомбор 

1. Успех и владање 

ученика на крају првог 

квартала 

3. Допунска и додатна 

настава 

2. Разно 

Одељенске старешине  

4. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета, педагог и психолог школе 
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20.12. 2017. 

Сомбор 

1. Успех ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног 

плана и програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

4. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета , психолог школе,заменик директора 

школе 

 

19.03. 2018. 

Сомбор 

1.Успех и владање 

ученика на крају трећег 

квартала 

2. Допунска настава 

3. Разно 

Одељенске старешине  

4. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,психолог,педагог, заменик директора 

школе 

 

14.06. 2018. 

Сомбор 

1.Успех ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и 

програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

4. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог и психолог школе,заменик 

директора     

 

 

 

Чланови Одељенског већа: Александра Рашковић, Љиљана Челаревић, Бранкица 

Вергаш - Маријановић и Јосип Тољ.  

 

 

Извештај о раду Одељенских већа 5. разреда за школску 2017/2018. 

Време и место  Садржај Носиоци 

30.8.2017. 

Школска 

зборница 

1.Бројно стање у петим 

разредима 

2.Подела предмета по 

наставницима 

3.Календар рада школе 

4.Разно 

Одељенске старешине, педагог,психолог 

30.10.2017. 

Школска 

зборница 

1.Успех и владање 

ученика на крају првог 

квартала 

2.Разно 

Одељенске старешине, предметни 

наставници,педагог,психолог, 

помоћник директора, директор 

22.12.2017. 

школска 

зборница 

1. Успех и владање 

ученика на крају првог 

полугодишта 

Одељенске старешине, предметни 

наставници,педагог,психолог, 

помоћник директора, директор 
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2.Распоред допунске 

наставе за време зимског 

распуста 

3.Разно 

19.3.2018. 

школска 

зборница 

1.Успех и владање 

ученика на крају трећег 

 квартала 

2.Разно 

Одељенске старешине, предметни 

наставници,педагог,психолог, 

помоћник директора, директор 

15.6.2018. 

школска 

зборница 

1.Успех и владање 

ученика на крају другог 

полугодишта 

2.Разно 

Одељенске старешине, предметни 

наставници,педагог,психолог, 

помоћник директора, директор 

Чланови  Одељенског већа петих разреда су чинили:Милош Мишчевић 51,Татјана 

Савић52, Оливера Козлина 53 и Сенка Канурић54 . 

Радом одељенског већа у школској 2017/2018. године  је руководио Милош Мишчевић. 

 

 

Извештај о раду Одељенских већа 6. разреда за школску 2017/2018. 

Време и место Садржај Носиоци 

30.08.2017. 

зборница 

1. Израда плана рада Одељенског већа 

2. Календар рада 

3. Планирање писмених провера 

4. Предметни наставници 

5. Екскурзија 

Предметни 

наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог  

Психолог 

30.10.2017. 

зборница 

1.Успех и владање на крају првог квартала 

2. Изостанци 

Предметни 

наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог  

Психолог 

21.12.2017.  

зборница 

1. Успех и владање на крају првог 

полугодишта 

2. Изостанци 

3. Распоред допунске и додатне наставе 

Предметни 

наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог  

Психолог 

19.03.2018.  

зборница 

1. Успех и владање на крају трећег 

квартала 

2. 2. Изостанци 

Предметни 

наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог  
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Психолог 

15.06.2018. 

зборница 

1. Успех и владање на крају школске 

године 

2. 2. Изостанци ученика 

3.  

Предметни 

наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог  

Психолог 

23.08.2018. 

зборница 

1. Успех ученика на поправном испиту Предметни 

наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог  

Психолог 

  

Чланови Одељенског већа су: Мирјана Јовановић, Марија Малбаша, Емилија Рилке, Ивана 

Шијачић, а радом већа је руководила Марија Малбаша 

 

 

Извештај о раду Одељенских већа 7. разреда за школску 2016/2017. 

Време и место Садржај Носиоци 

28.VIII 2017., 

зборницашколе 

Aнализакалендарарадазашколску 2016/2017. Годину 

Договор о екскурзији 

Одељенске 

старешине 

седмих 

разреда 

26.X 2017.,  

зборницашколе 

Анализауспеха и 

владањаучениканакрајупрвогкласификационогпериода 

 

Одељенске 

старешине 

седмих 

разреда, 

предметни 

наставници 

седмих 

разреда, 

директор, 

педагог и 

психолог  

23. XII 2017., 

зборницашколе 

Анализауспеха и 

владањаучениканакрајупрвогполугодишта 

 

Одељенске 

старешине 

седмих 

разреда, 

предметни 
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наставници 

седмих 

разреда, 

директор, 

педагог и 

психолог  

17.III 2018., 

зборницашколе 

Анализауспеха и 

владањаучениканакрајутрећегкласификационогпериода 

 

Одељенске 

старешине 

седмих 

разреда, 

предметни 

наставници 

седмих 

разреда, 

директор, 

педагог и 

психолог  

17.VI 2017., 

зборницашколе 

Анализауспеха и 

владањаучениканакрајудругогполугодишта 

 

Одељенске 

старешине 

седмих 

разреда, 

предметни 

наставници 

седмих 

разреда, 

директор, 

педагог и 

психолог  

 

Чланови Одељенског већа су:Иван Лукић, Дева Хинић, Александра Радуловић и Данијела 

Кујинџић Додек, а радом већа је руководила Александра Радуловић. 

 

Извештај о раду Одељенских већа 8. разреда за школску 2017/2018. 

Време и 

место 

Садржај Носиоци 

август - Школски календар 

- Усвајање програма рада за наредну школску 

годину 

- Доношење планова Одељенског већа и 

одељенског старешине 

- Утврђивање распореда писмених задатака и 

контролних вежби 

- Организација ваннаставних активности 

- Евиденција ученика којима је потребна помоћ у 

учењу 

Разно (договор о родитељским састанцима, 

чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог и 

директор 
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прослава Дана школе) 

октобар - Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода 

- Реализација планова рада редовне, додатне и 

допунске наставе 

- Извештај са екскурзије 

- Разно (договор о родитељском састанку) 

чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог и 

директор 

децембар - Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта 

- Реализација планова рада редовне, додатне и 

допунске наставе 

- Прослава Савиндана 

- Разно (договор о подели ђачких књижица, 

терминима допунске наставе у току зимског 

распуста...) 

чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог и 

директор 

април - Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Редовност оцењивања 

- Разно (договор о родитељском састанку, 

похваљивање ученика са свим петицама из свих 

предмета у току овог квартала) 

чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог и 

директор 

јун - Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

другог полугодишта 

- Предлози за похвале и награде 

- Разно (договор о подели сведочанстава) 

чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог и 

директор 

август - План рада Одељенског већа за наредну 

школску годину 

- Прослава Дана школе 

- Разно 

чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог и 

директор 

 

ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И АКТИВА  

( 

СТРУЧНА ВЕЋА И ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 

 

У школској 2017/2018. години формирани су следећи тимови, активи и већа: 

 

Ред. 

број 

Стручни активи и 

већа 

Име и 

презиме 

председника 

актива 

Чланови актива 
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1. Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Љубица 

Чичовачки 

Ђуро Буловић, Љиљана Кнежевић, Иван 

Лукић, Сандра Лугумерски, Николина 

Ковачевић, Душан Огризовић  

2. Стручни актив за 

развојно планирање 

Данијела 

Кујунџић 

Додек 

Јосип Тољ, Софија Зарупски, Јелена Васовић, 

Душан огризовић, Николина Ковачевић 

3. Стручно веће 

наставника разредне 

наставе 

Александра 

Рашковић   

Мира Мартић, Милојка Пејановић, Стеванија 

Кеча, Јелица Катанић,  Марија Гуглета, 

Бранкица Вергаш-Марјановић, Јосип Тољ, 

Љиљана Челаревић, Зорица Петровић,Милена 

Крга, Стевка Љуба, Лепосава Маричић, 

Сандра Лугумерски, Данијела Репман, 

Љубица Чичовачки, Бранка Витковић, Миле 

Марјановић, Маја Тодоров Филиповић, 

Ведрана ПапПавићевић 

4. Стручно веће 

учитеља продуженог 

боравка 

Миле 

Маријановић 

Бранка Витковић 

5. Стручно веће за 

српски језик 

Соња 

Ђорђевић 

Јоцић 

Емилија Рилке, Славица Плац, Мира Морић 

6. Стручно веће 

математике 

Татјана Савић   Горана Дацић, Ивана Шијачић, Бојан 

Берлековић 

7. Стручно веће 

страног језика 

Маја Тодоров 

Филиповић 

Оливера Козлина, Јасмина Валент, Васовић 

Јелена, Дева Хинић, Ведрана Пап Павићевић 

8. Стручно веће 

друштвених наука 

Мирјана 

Јовановић   

Јована Шушиловић, Сенка Канурић, Иван 

Лукић 

9.  Стручно веће 

природних наука 

Јелена 

Зурковић 

Марија Малбаша, Бела Блашковић, Маја 

Јањатовић Бубало 

10. Стручно веће за 

уметност, културу и 

спорт 

Рената 

Цветков 

Зоран Петков, Никола Анђелковић, Данијела 

Кујунџић Додек, Соња Крајина 

11. Стручно веће 

Техничког и 

информатичког 

образовања 

Милић 

Чабраја 

Немања Балаћ,  Милош Мишчевић, 

Александра Радуловић 

12. Стручно веће 

вероучитаља 

Розмари Мик Мргић Сенка, Батало Бранко 

13. Тим за заштиту деце 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Љиљана 

Кнежевић 

Олга Миловић, Ђуро Буловић, Иван Лукић, 

Љиљана Шћепановић, Никола Ђурић, Душан 

Огризовић, Зоран Броћиловић, Немања 

Балаћ, Маја Јањатовић Бубало, Јелена 

Васовић, Зоран Петков, Милена Крга, Сандра 

Лугумерски,Анђелина Кнежевић 

14. Тим за инклузивно 

образовање 

Олга 

Миловић 

Љиљана Кнежевић, Ђуро Буловић, Јосип 

Тољ, Горана Дацић, Далиборка Фргић (мајка 
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Монике Поштић), Љубица Чичовачк, 

Данијела Репман 

15. Тим за 

самовредновање 

рада школе кључне 

области Етос 

Иван Лукић Јелица Катанић, Чабраја Милић, Душан 

Огризовић, Николина Ковачевић 

17. Тим за 

самовредновање 

рада школе кључне 

области Ресурси 

Бела 

Блашковић 

Јована Шушиловић, Милојка Пејановић, 

Душан Огризовић, Николина Ковачевић 

18. Тим за 

професионалну 

оријентацију 

ученика 

Љиљана 

Кнежевић  

Олга Миловић, Славица Плац, Александра 

Радуловић, Зоран Петков, Јелена Васовић 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Време и 

место 

Садржај  Носиоци  Начин остваривања 

29.08.2017. 

Просторије 

школе 

1. Договор чланова актива о начину 

сарадње и раду тима 

2. Доношење плана активности за 

2017/2018. годину 

3. Анализа рада актива током 

2016/2017 

Чланови 

већа 

Договор међу 

члановима већа. 

 

20.10.2017. 

Просторије 

школе 

1. Анализа измена у Закону о 

основном образовању које се односе 

на садржај школског програма, 

начелима његове израде, као и 

саставним деловима школског 

програма  

2. Подела појединачних задужења 

члановима стручног актива за 

праћење  школског програма и 

месечних наставних планова  

3. Израда упитника за наставнике  

 

Чланови 

већа 

Договор међу 

члановима већа. 

Разговор о 

појединачним 

задужењима 

20.01.2018. 

Просторије 

школе 

1. Извештај чланова тима о увиду у 

школски програм и наставне 

планове 

2. Обрада података и анализа 

резултата интервјуа са наставницима 

3. Предлог мерила за унапређивање 

школског програма 

 

Чланови 

већа 

Информисање већа о 

појединачним 

задужењима чланова. 

Изношење предлога за 

унапређење сколског 

програма. 



 

 77 

19.04.2018. 

Просторије 

школе 

1. Извештај чланова тима о 

реализацији школског програма и 

анализа на крају првог полугодишта 

2. Увид у израђене планове за 

предстојећи период 

3. Извештавање Наставничког већа о 

донетим мерама за унапређење 

квалитета школског програма 

 

Чланови 

већа 

Информисање већа о 

појединачним 

задужењима чланова. 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Чланови Стручног актива за школско развојно планирање од фебруара 2018. су: Љиљана 

Кнежевић, Иван Лукић, Николина Ковачевић, Георги Лазаров и Соња Крајина . Радом 

стручног актива руководи Соња Крајина. 

    

 

Стручни актив за развојно планирање је донео следећи извештај, за период од фебруара 

2018. 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације: Носиоци 

реализације: 

27.02.2018. Упознавање чланова актива 

са планом израде предлога 

Плана школског развојног 

тима 

- подела задатака за анализу 

предходног плана, 

анкетирање свих актера 

живота школе, анализа 

извештаја надзора над радом 

школе 

сви чланови 

Тима 

19.03.2018. 1.Анализа остварености 

предходног Развојног плана 

2.Анализа до сада урађеног 

за нови, радни Развојни 

план 

3. Избор нових 

приоритетних циљева за 

унапређење у следеће 3 

године 

4. Договор око даљих 

задатака у изради радне 

верзије Развојног плана 

- излагање чланова Тима о 

урађеним задацима 

- усаглашавање ставова 

- подела задатака око 

анализе приоритетних 

области и договор о датуму 

предаје Плана на усвајање 

управи школе 

сви чланови 

Тима 

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  

Записници са састанака Стручног актива за развојно планирање, урађене анкете. 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА 

 

  

Време и место Садржај Носиоци 

29.08.2017. у 9 

часова 

1.КонституисањеВећа учитеља 

2.План рада 

3.Стручно усавршавање учитеља 

4.Предлози и питања 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља 

Александра Рашковић 

20.9. 2017.у 12 

часова 

 

1.Обележавање Дечје недеље 

2.Посета позоришту 

3.Сусрет учитеља и васпитача ПУ „Вера 

Гуцуња“ 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља  

Васпитачи из предшколске 

установе 

12.01.2018. у 9 

часова 

1.Договор око прославе Школске славе  

2.Анализа успеха и владања у току 1. 

полугодишта 

3.Разно 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља  

20.03. 2018. 

12.30 часова 

 

 

 

 

1.Школска такмичења 

2.Договор о припреми приредбе за пријем 

првака 

3.Разно 

 

Сви учитељи, помоћник 

директора, педагог, 

психолог 

 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља  
26.4.2018.у 

12.30 

 

1.Избор уџбеника за први разред 

2.Разно 

 

22.06.2018. у 

10 часова 

1.Анализа успеха и владања на крају 

школске године 

2.Настава у природи,екскурзије,посете 

,сарадња са локалном заједницом 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ КУЛТУРЕ И СПОРТА 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРУ  И СПОРТ ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/2018. 

ГОДИНУ  

 

Чланови Стручног већа за уметност, културу и спорт су: Зоран Петков, Данијела Кујунџић 

Додек , Никола Анђелковић, Соња Крајина, а радом већа руководи Рената Цветков. 

Време и 

место 

Садржај Носиоци Начин 

остваривања 
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1. 

319.2017, 

школа 

1. Конституисање већа 

2.Усвајање плана рада 

3. Усклађивање планова рада, корелација  

и евиденција осталих облика рада са 

ђацима 

4. Потребе наставних средстава и 

литературе  

5. План стручног усавршавања 

6. Разно 

наставници 

чланови већа 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

2. 

30.9.2017. 

школа 

1. План допунске и додатне наставе 

2. Усклађивање критеријума оцењивања 

3. Резултати инклузије 

4. Извештај са такмичења и смотри 

5. Фестивал науке 

6. План одржавања угледних часова и 

посете истих 

7. Разно 

наставници 

чланови већа 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

3. 

3.11.2017 

школа 

1. Анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја  

2. Критеријум оцењивања  

3.Анализа набавке наставних средстава и 

литературе  

4. Квалитет наставе 

5. Резултати инклузије 

6. Израда распореда допунске наставе за 

време зимског распуста 

7. Реализација стручног усавршавања 

8. Резултати са смотри и такмичења 

9. Разно 

наставници 

чланови већа 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

4. 

28.12.2017

школа 

1. Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта  

2. Анализа рада секција 

3. Остварени часови допунске и додатне 

наставе  

4. Резултати школских такмичења и 

смотри 

5. Резултати инклузије 

6. Реализација стручног усавршавања 

7. Набавка наставних средстава 

8. Разно 

наставници 

чланови већа 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

5. 

26.6.2018.

школа 

1. Недостаци у настави  

2. Анализа реализације наставних планова 

3. Резултати инклузивне наставе 

4. Извештаји наставника о одржаним 

ваннаставним активностима 

5. Анализа резултата такмичења и смотри 

наставници 

чланови већа 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 
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6. Предлози за избор 

спортисте/спортискиње генерације и 

талента генерације 

7. Организација припремне наставе за 

поправни испит  - по потреби 

8. Извештаји наставика о одржаном 

стручном усавршавању  

9. Извештаји о посетама установама 

културе, спортских манифестација, 

активностима на нивоу локалне заједнице 

10. Усаглашавање критеријума са 

образовним стандардима  

11. Могућности опремања кабинета 

12. Анализа рада Стручног већа у 

протеклој школској години 

13. Разно 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 

2017/2018. 

ГОДИНУ  

 

У оквиру Стручног већа за Српски језик одржане су многобројне активности у току 

протекле школске године. Детаљан приказ свих активности, учесника, резултата налазе се 

у Записницима са састанака.  Одржано је шест састанака Стручног већа за Српски језик. 

Прво полугодиште: 

- Обележен Европски дан језика. 

- У оквиру Дечје недеље обрађени су драмски текстови на часовима српског језика. 

- Обележена Вукова недеља. У оквиру тога одржане: 

(радионица из калиграфије, ученици 3. и 5. разреда, наставница Славица Плац у сарадњи 

са наставницом Ренатом Цветком, изложба Чувари народне традиције, наставница 

Славица Плац и Сенка Канурић, радионица под називом Старо сомборско разговореније). 

- Реализован Пробни завршни испит из Српског језика.  

Друго полугодиште: 

- Одржане припреме за такмичења на свим нивоима такмичења. 

- Одржано школско такмичење из Језика и језичке културе. 

- Учешће на општинском такмичењу из Језика и језичке културе (24.3.) и учешће на 

окружном такмичењу (28.4.2018.). 

- Учешће на општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде (10.3.2018.) и на окружном 

15.4.2018. 

-Учешће на свим нивоима смотре Читалићи (21.2., 24.3. и 19.5.2018.). 

- Одржана припремна настава за Завршни испит из Српског језика. 

- Допунска и додатна настава се одржавала према плану и програму (забележено у 

Дневнику рада). 
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- Драмска секција која ради у оквиру Стручног већа изводила је часове према плану и 

програму. Реализоване активности у оквиру Драмске секције су представа приређена 

поводом Нове године, представа за Дан Светог Саве. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА 2017/18 

  

Време и 

место 
Садржај  

Носиоци 

реализациј

е 

30.8. 

2017, 

 

простори

је школе 

1. Израда Плана рада Већа 

2. План за обележавање Дечије недеље 

3. Израда плана ажурурања интернет сајта школе 

4. Договор о стручном усавршавању 

                                                                                                                     

    5.Организовање иницијалних тестова 

 

Наставниц

и историје 

и 

географије 

30.10.201

7, 

простори

је школе 

1. Анализа иницијалног теста 

2. План допунске наставе 

3. Инклузивна настава 

4 .Фестивал науке 

5.Стручно усавршавање 

6.Разно 

Наставниц

и историје 

и 

географије 

  

12.1.2017 

, 

простори

је школе 

1. Израда распореда допунске наставе за време зимског распуста 

2.Стручно усавршавање 

3. Корелација наставе историје и географије 

4. Тематска недеља – Свети Сава 

Наставниц

и историје 

и 

географије 

  

28.3.2018

. , 

простори

је школе 

1. Анализа успеха на крају трећег квартала 

2. Стручно усавршавање 

3. Припреме за такмичења 

4. Разно 

Наставниц

и историје 

и 

географије 

  

21.6.2018

., 

простори

је школе 

1. Анализа пробног завршног испита за ученике осмог разреда  

2.Предлози плана и програма рада Стручног већа наредне школске 

године 

3. Извештаји о посетама  установама културе, програмима, 

активностима на нивоу локалне заједнице 

Наставниц

и историје 

и 

географије 

  

Август 

2018, 

 

простори

је школе 

1. Анализа завршног испита 

2. Анализа проблема у настави у протеклој школској години 

3. Анализа рада Актива 

Наставниц

и историје 

и 

географије 
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* Руководилац Актива је Мирјана Јовановић,а чланови су Сенка Канурић, Иван Лукић И 

Бојана Голубовић 

Председник стручног већа Мирјана Јовановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

2017/2018.ГОДИНУ  

 

  

 Време и 

место 

  

Садржај Начин остваривања 

плана 

Носиоци 

Август 2017.  

просторије 

школе 

1. Израда плана рада, 

усклађивање планова 

рада, корелације и 

евиденција осталих 

облика рада са ђацима 

  

2. Договор о стручном 

усавшавању 

  

3. Набавка наставних 

средатава 

  

Договор, подела 

задужења 

  

Разговор о 

појединачним 

плановима стручног 

усавршавања за 

2017/2018. 

  

Договор о потребним 

наставним средствима 

и начину 

превазилажења 

недостатка истих 

наставници природних 

наука 

Октобар 

2017. 

просторије 

школе 

1. План допунске и 

додатне наставе 

  

2. Инклузиона настава 

  

3. Фестивал науке  

  

4. Физи-бизи 

  

5. Дечија недеља 

  

  

Усаглашавање термина 

одржавања допунске и 

додатне наставе 

  

Анализа напредовања 

ученика по ИОП и 

индивидуалној настави 

  

План одласка на 

Фестивал науке  

  

Планирање 

манифестације 

Физи.бизи 18.новембра 

и учествовање ученика 

осмог разреда у оквиру 

истог 

наставници природних 

наука 
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У оквиру Дечије 

недеље одржан је квиз 

знања 8 хемија и 

биологија ) у сарадњи 

са Активом 

друштвених наука за 

ученике седмог разреда 

4. октобра 2017. године 

у просторијама школе 

Децембар 

2017. 

просторије 

школе 

1. Израда распореда 

допунске наставе за 

време зимског распуста 

  

2. Анализа ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

3. Припрема за 

такмичења 

Договор о терминима 

допунске наставе  

  

Планирање такмичења 

на нивоу школе 

наставници природних 

наука 

Март 2018. 

просторије 

школе 

1. Анализа успеха на 

крају трећег квартала 

  

2. Резултати и 

припрема за даља 

такмичења 

  

3. Стручно 

усавршавање- Огледни 

часови 

Дискусија на тему 

допунске наставе и 

индивидуалног плана  

са ученицима који су 

имали опомене 

  

Евиденција постигнућа 

на школским 

такмичењима, 

планирање даљих 

припрема 

  

27. фебруара 2018. 

године у 7-2 разреду 

наставница хемије 

јелена Зурковић 

одржала је огледни час 

којем су присуствовале 

Александра 

Милошевић и Милана 

Минарски из Школске 

Управе, педагог Олга 

Миловић и колеге Дева 

Хинић и Милојка 

Пејановић 

наставници природних 

наука 

Мај 2018.  1. Извештаји са Дискусија о наставници природних 
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просторије 

школе 

одржаних такмичења 

  

2. Анализа пробног 

завршног испита 

  

3. Извештаји 

наставника о одржаним 

ваннаставним 

активностима 

резултатима пробног 

комбинованог теста 

  

Дискусија о одржаним 

активностима поводом 

Дана планете Земље и 

Дана вода 

наука 

Јун 2018. 

просторије 

школе- 

Извештај о 

раду 

стручног 

већа  Актива 

природних 

наука за 

текућу 

школску 

годину 

1. Извештаји 

наставника о одржаном 

стручном усавршавању 

  

2. Могућности 

опремања кабинета 

  

3.Усаглашавање 

критеријума са 

образовним 

стандардима 

  

4. Анализа рада секција 

  

  

Дискусија о одржаним 

семинарима 

  

Неформални облици 

стручног усавршавања 

  

План набавке 

наставних срестава  

наставници природних 

наука 

Август 2018. 

просторије 

школе 

1. Анализа проблема у 

настави у протеклој 

школској години 

  

2. Анализа рада 

Стручног већа 

  

3. Планирање 

припремне наставе за 

поправни испит из 

биологије и физике 

Израда плана 

активности за наредну 

годину 

наставници природних 

наука 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

 

Време реализације Програмски садржаји Начин 

реализације 

Носиоци 

август-октобар 

2017. 

11.09.2017 у 13.10 

чассова 

-конституисање већа 

- усвајање плана рада 

- распоред допунске и 

додатне наставе 

договор, 

дискусија, израда 

извештаја 

Горана Дацић,  

Ивана Шијачић 

Татјана Савић 

Бојан Берлековић 
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-распоред контролних 

вежби 

- усклађивање 

критеријума оцењивања 

- досијеи ученика 

- угледни часови 

- ИОП 

- договор о стручном 

усавршавању 

новембар-децембар 

2017. 

03.11.2017. у 13.10 

часова 

-анализа успеха ученика 

на крају првог квартала 

и у току првог 

полугодишта 

- анализа реализације 

наставног плана и 

програма 

- уједначавање 

критеријума оцењивања 

-израда распореда 

допунске наставе за 

време зимског распуста 

договор, 

дискусија, израда 

извештаја 

Горана Дацић,  

Ивана Шијачић 

Татјана Савић 

Бојан Берлековић 

јануар-фебруар 

2018. 

15.01.2018. у 13.10 

часова 

- обележавање дана 

Светог Саве 

- анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта 

- извештај са семинара 

- анализа рада секција 

- остварени часови 

допунске и додатне 

наставе 

- припрема за такмичење 

договор, 

дискусија, израда 

извештаја 

Горана Дацић,  

Ивана Шијачић 

Татјана Савић 

Бојан Берлековић 

март-април 2018. 

21.03.2018. у 13.10 

часова 

-анализа успеха на крају 

трећег квартала  

-анализа резултата 

такмичења 

договор, 

дискусија, израда 

извештаја 

Горана Дацић,  

Ивана Шијачић 

Татјана Савић 

Бојан Берлековић 

мај-јун 2018. 

03.05.2018. у 13.10. 

часова 

-недостаци у настави 

-анализа разултата 

такмичења 

- анализа пробног 

завршног испита 

- организација 

припремне наставе за 

завршни испит 

- организција припремне 

наставе за поправни 

договор, 

дискусија, израда 

извештаја 

Горана Дацић,  

Ивана Шијачић 

Татјана Савић 

Бојан Берлековић 
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испит 

-анализа рада Стручног 

већа у протеклој години 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Izvestaj o radu strucnog veca stranih jezika za 2017./2018. 

Време и 

место 

Садржај Носиоци Начин 

остваривања 

Sombor, 

30.08.2017. 

 

1. Nabavka novih nastavnih sredstava 

       2. Dogovor oko izrade pismenih 

provera            3. Izvestaj sa odrzanih 

seminara tokom leta       4. Korelacija i 

podrska inkluzivnoj deci 

Nastavnici stranih 

jezika-       Deva 

Hinic, Jelena 

Vasovic, Olivera 

Kozlina, Maja T.F., 

Vedrana Pavicevic, 

Jasmina Valent 

Razgovor, 

dogovor 

Sombor, 

19.09.2017. 

 

1. Organizacija aktivnosti tokom Decje 

nedelje       2. Organizacija 

obelezavanja Evropskog dana jezika    

                    3. Razno 

Nastavnici stranih 

jezika 

Dogovor, 

podela poslova 

Sombor, 

31.10.2017. 

 

1. Izvestaj o rezultatima rada nakon 1. 

Kvartala    2. Analiza odrzanih 

aktivnosti povodom Decje nedelje i 

Evropskog dana jezika 

                                 3. Dopunska i 

dodatna nastava                              4. 

Razno 

Nastavnici stranih 

jezika 

Razgovor 

Sombor, 

26.12.2017. 

 

 

 

1. Analiza uspeha na kraju prvog 

polugodista 

2. Analiza realizacije plana I programa 

3. Analiza posecenosti dopunske, 

dodatne nastave I vannastavnih 

aktivnosti 

4. Pripreme za takmicenja iz stranog 

jezika 

 

 

Nastavnici stranih 

jezika 

Diskusija, 

dogovor, podela 

zaduzenja 

Sombor, 

03.04.2018. 

 

1. Izvestaj I analiza uspeha na kraju 3. 

Kvartala 

2. Izvestaj o takmicenju iz stranog 

jezika 

3. Izvestaj o mesecu frankofonije 

5. Razno 

Nastavnici stranih 

jezika 

Razgovor 

Sombor, 

07.05.2018. 

1. Izbor novih udzbenika za 1. I 5. 

razred 

Nastavnici stranih 

jezika 

Dogovor 
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Sombor, 

26.06.2018. 

 

1. Analiza uspeha na kraju godine 

2. Analiza realizacije plana aktiva 

3. Predlog rada I plana za narednu 

godinu 

4. Predlog tema za strucno 

usavrsavanje 

5. Izvestaj sa seminara o projektnoj 

nastavi za 1. Razred 

6. Razno 

Nastavnici stranih 

jezika 

Razgovor 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА. 

 

Време и 

место 

Садржај Носиоци Начин 

остваривања 

29.8.2017. у 

9.00h 

 

1. Конституисање актива, 

2.План рада, 

3.Потребе наставних средстава 

и литературе, 

4.Планстручногусавршавања 

5.Разно 

 

Александра 

Радуловић, Балаћ 

Немања, Милић 

Чабраја и Милош 

Мишчевић 

 

16.10.2017. у 

13.15 

1.Секције 

2.Посета фестивалу науке 

 (Београд, 2017.) 

Александра 

Радуловић, Балаћ 

Немања, Милић 

Чабраја и Милош 

Мишчевић 

 

7.март.2018. 

у 1315 часова 

 

  1.Taкмичење ученика 

  2.Разно 

 

Александра 

Радуловић, Балаћ 

Немања, Милић 

Чабраја и Милош 

Мишчевић 

 

24.5.2018.у 

1315 часова 

 

 

 

 

 

11.06.2018. u 

13 h 

1. Aнализа успеха ученика 

2. Подела часова по 

натавницима за следећу 

школску годину 

3.Разно 

 

1.dogovor o radu za sledecu 

godinu,raspodela časova, 

2.dogovor o radu sekcija, 

3.osposobiti računare za sledecu 

skolsku godinu, plan o  

Novim PC, učionicama itd. 

4.dogovor o novim planovima i 

Александра 

Радуловић, , Милић 

Чабраја и Милош 

Мишчевић 

 

 

Александра 

Радуловић, Чабраја и 

Милош Мишчевић 

договор, 

дискусија, израда 

извештаја 
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novim udžbenicima petih i sestih 

razreda 

5.razno. 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕРОУЧИТЕЉА 

 

Време 

реализације

радногсаста

нка 

 

Активности/Теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

29.08.2017. Доношење плана рада већа 

Израда месечних и годишњих планова 

Молебан поводом почетка школске године 

Посета манастиру  

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

Бранко 

Батало,Сенка 

Мргићи Розмари 

Мик 

1.12.2017. Прављење обележивача за књиге и честитке 

поводом празника Материце 

Прирпема за школску славу Свети Сава 

Божићнапредстава 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

Бранко 

Батало,Сенка 

Мргићи Розмари 

Мик 

26.1.2018. Прослава школске славе Свети Сава 

Прављење плаката поводом највећих 

хришћанских празника 

Припрема за Велики пост, презентација 

посне хране  

Семинар стручног усавршавања у верским 

заједницама 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

Бранко 

Батало,Сенка 

Мргићи Розмари 

Мик 

3.4.2018. Припрема за такмичење из веронауке и 

такмичење 

Учествовање у Литији за Врбицу 

Радионица фарбања ускршњих јаја и 

изложба 

Годишња изложба икона и свих радова који 

су рађени, посета манастирима Фрушке 

Горе 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

Бранко 

Батало,Сенка 

Мргићи Розмари 

Мик 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Чланови Стручног већа учитеља продуженог боравка су:Миле Марјановић, Бранка Витковић 

Председник стручног већа,Миле Марјановић. 

 

Време 

реализације 

Активности/т

еме 

Начин 

реализациије: 

Носиоци 

реализације 

1.IX 2017 

 

Усвајање Плана и 

програма Стручног 

 Учитељи у продуже-

ном боравку 
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               13. X 2017 

 

 

 

27.X 2017 

 

 

 

20.XII 2017 

 

 

већа ПБ 

Планирање васпитно 

– образованог рада 

Обележавање Дечје 

недеље 

Утврђивање бројног 

стања и кућног реда 

Планирање изложби 

Сарадња са учите-

љима ђака ПБ 

Предлог за опремање 

учионице наставним 

средствима 

Развијање здравстве-

не културе   

 

 

Учитељи у продуже-

ном боравку 

 

 

 

Учитељи у продуже-

ном боравку 

 

 

Учитељи у продуже-

ном боравку 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РЕСУРСИ 

 

 

 

Чланови тима за самовредновање: 

 

1. Бела Блашковић, професор физике 

2. Мирјана Јовановић, професор географије 

3. Милојка Пејановић, наставник разредне наставе 

4. Душан Огризовић, представник Савета родитеља 

5. Николина Ковачевић, представник локалне заједнице 

6. Јелена Лазиница, ученица 7. разреда 

 

 

 

 

Сомбор, април 2018. године 

 

Назив извештаја:  

    Самовредновање кључне области 7,  Ресурси  

Број учесника:  

    У процесу самовредновања су учествовали радници школе (50 чланова Наставничког 

већа) и управа школе (2 члана) 

Место и време реализованих активности: 

    Активности у процесу самовредновања су реализоване у току марта  2018. године. Све 

активности су реализоване у просторијама школе. 

    До овог момента извршено је анкетирање свих заинтересованих страна, извршено је 

пребројавање одговора по показатељима и исказивање добијених вредности у процентима 

остварености. По годишњем плану рада школе комплетно самовредновање кључне 
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области ресурси биће обављено током марта како би било представљено на седници 

Наставничког већа у календарској 2018. год. 

 

    У прилогу привременог извештаја налазе се две табеле са уписаним бројчаним 

вредностима по показатељима и комплетни анкетни листићи. 

 

Упитник за наставнике 

 

У име Тима за самовредновање рада школе, кључна област Ресурси, молимо Вас да 

попуните упитник. У последњу колону табеле ставите знак “X”, уколико се одређени 

показатељ остварује у више од 75% ситуација у Вашој школи, а ако сматрате да је 

заступљен у мањем проценту, ставите знак “-” (минус) . 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТ 

7.2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

СУ У ФУНКЦИЈИ 

КВАЛИТЕТА РАДА 

ШКОЛЕ 

7.2.1. Запослени на основу резултата 

самовредновања унапређују 

професионално деловање 

 

7.2.2. Запослени се стручно усавршавају 

у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима школе 

 

7.2.3. Наставници и стручне службе у 

оквиру стручних органа сарађују у 

складу са потребама за унапређивање 

наставе и учења 

 

7.2.4. Приправници се уводе у посао у 

складу са програмом увођења 

приправника у посао 

 

7.2.5. Запослени примењују новостечена 

знања из области у којој су се 

усавршавали 

 

 

 

Упитник за наставнике – анализа остварености 

 

 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТ 

  плус % минус % 

7.2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

СУ У ФУНКЦИЈИ 

КВАЛИТЕТА РАДА 

ШКОЛЕ 

7.2.1. Запослени на основу резултата 

самовредновања унапређују 

професионално деловање 

41 82 9 18 

7.2.2. Запослени се стручно 

усавршавају у складу са годишњим 

планом стручног усавршавања и 

могућностима школе 

48 96 2 4 



 

 91 

7.2.3. Наставници и стручне службе у 

оквиру стручних органа сарађују у 

складу са потребама за унапређивање 

наставе и учења 

47 94 3 6 

7.2.4. Приправници се уводе у посао 

у складу са програмом увођења 

приправника у посао 

35 70 15 10 

7.2.5. Запослени примењују 

новостечена знања из области у којој 

су се усавршавали 

46 92 4 8 

 

Упитник за управу школе 

 

У име Тима за самовредновање рада школе, кључна област Ресурси, молимо Вас да 

попуните упитник. У последњу колону табеле ставите знак “X”, уколико се одређени 

показатељ остварује у више од 75% ситуација у Вашој школи, а ако сматрате да је 

заступљен у мањем проценту, ставите знак “-” (минус) . 

 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТ 

7.1. У школи су обезбеђени 

потребни људски ресурси 

7.1.1. У школи је запослен 

потребан број наставника и 

стручних сарадника у односу на 

број ученика 

 

7.1.2. Наставно особље има 

прописане квалификације 

 

7.1.3. Број ненаставног особља у 

складу је са прописима 

 

7.1.4. Квалификације ненаставног 

особља су одговарајуће 

 

7.1.5. Школа у своје активности 

укључује волонтере 

 

7.3. у школи су обезбеђени – 

постоје материјално технички 

ресурси  (простор, опрема и 

наставна средства) 

7.3.1. Школа је физички безбедно 

место 

 

7.3.2. Школски простор 

задовољава здравствено 

хигијенске услове 

 

7.3.3. У школи постоји простор за 

рад у складу са нормативом 
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7.3.4. Школски простор је 

опремљен у складу са прописима 

 

7.3.5. Школа је опремљена 

потребним наставним средствима 

за реализацију квалитетне 

наставе 

 

  

 

Упитник за управу школе – анализа остварености 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТ 

  плус % минус % 

7.1. У школи су обезбеђени 

потребни људски ресурси 

7.1.1. У школи је запослен 

потребан број наставника и 

стручних сарадника у односу 

на број ученика 

2 100 0 0 

7.1.2. Наставно особље има 

прописане квалификације 2 100 0 0 

7.1.3. Број ненаставног особља 

у складу је са прописима 2 100 0 0 

7.1.4. Квалификације 

ненаставног особља су 

одговарајуће 

2 100 0 0 

7.1.5. Школа у своје 

активности укључује 

волонтере 

0 0 2 100 

7.3. у школи су обезбеђени – 

постоје материјално 

технички ресурси  (простор, 

опрема и наставна 

средства) 

7.3.1. Школа је физички 

безбедно место 2 100 0 0 

7.3.2. Школски простор 

задовољава здравствено 

хигијенске услове 

2 100 0 0 

7.3.3. У школи постоји 

простор за рад у складу са 

нормативом 

2 100 0 0 

7.3.4. Школски простор је 

опремљен у складу са 

прописима 

2 100 0 0 

7.3.5. Школа је опремљена 

потребним наставним 

средствима за реализацију 

квалитетне наставе 

2 100 0 0 
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НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

РЕСУРСИ,УОЧЕНО ЈЕ ДА СЛЕДЕЋИ ИНДИКАТОРИ НИСУ ОСТВАРЕНИ У 

ДОВОЉНОЈ МЕРИ: 

 

 

7.1.5. Школа у своје активности укључује волонтере 

7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА 

 

    План активности ће одрадити управа школе. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ ЕТОС 

 

Чланови тима за самовредновање: 

 

1. Иван Лукић,професор историје 

2.Милић Чабраја,професор информатике 

3.Јелица Катанић,професор разредне наставе 

4.Душан Огризовић,представнок Савета родитеља 

 

 

Назив извештаја: Самовредновање 5. кључне области Етос 

Број учесника: У процесу самовредновања су учествовали радници школе (46 чланова 

Наставничког већа) , родитељи  из састава Савета родитеља (26 родитеља) и ученици од 2. 

до 8. разреда ( 145 ученика) 

Место и време реализованих активности: 

Активности у процесу самовредновања су реализоване у току децембра  2017. године. Све 

активности су реализоване у просторијама школе , осим анкетирања родитеља. 

Извршено је анкетирање свих заинтересованих страна, извршено је пребројавање одговора 

по показатељима и исказивање добијених вредности у процентима остварености. 

 

 

У прилогу Извештаја налазе се три табеле са уписаним бројчаним вреностима по 

показатељима и комплетни анкетни листићи,као и чек листа доказа за кључну област етос. 

 

Упитник за наставнике 

 

У име Тима за самовредновање рада школе, кључна областЕтос, молимо Вас да попуните 

упитник. У последњу колону табеле ставите знак “X”, уколико се одређени показатељ 

остварује у више од 75% ситуација у Вашој школи, а ако сматрате да је заступљен у 

мањем проценту, ставите знак “-” (минус) . 
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СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ             

ОСТВАРЕНОСТ 

    

5
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5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је 

регулисано понашање и одговорност свих. 

 

5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је 

међусобно уважавање. 

 

5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене 

су мере и санкције. 

 

5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се 

разрађени поступци прилагођавања на нову школску 

средину. 
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. 5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и 

промовишу. 

 

5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока 

очекивања у погледу резултата рада. 

 

5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања 

ученика и наставника за постигнуте резултате. 

 

5.2.4. У школи се организују различите школске активности 

за ученике у којима свако може имати прилику да постигне 

резултат/успех. 

 

5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно 

промовишу. 

 

5
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5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став 

према насиљу. 

 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема 

насиља. 

 

5.3.3. У школи се организују превентивне активности које 

доприносе безбедности у школској заједници. 

 

5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног 

понашања. 

 

5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере 

интервенције у случајевима насиља у складу са Протоколом 

о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама. 
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5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује 

добродошлицу.  

 

5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са 

сметњама у развоју. 

 

5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, 

користи посебан простор за индивидуалне разговоре 

наставника са ученицима и родитељима. 

 

5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички 

радови. 

 

5 . 5 .  У  ш к о л и  ј е  р а з в и ј е н а  с а р а д њ а  н а  с в и м  н и в о и м а . 5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих,  
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стручних и саветодавних тела. 

5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој 

рад. 

 

5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата 

иницијативе ученика. 

 

5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног 

учешћа родитеља у животу школе. 

 

5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке 

активности чији је циљ јачање осећања припадности школи. 

 

5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници.  

5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања 

родитеља о активностима и делатностима школе. 

 

 

 

Упитник за наставнике – анализа остварености 

 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ             ОСТВАРЕНОСТ 

            ДА         НЕ 

  Број 

позитивн

их 

одговора 

Проценат 

позитивних 

одговора 

Број 

негат

ивних 

одгов

ора 

Процена

т 

негативн

их 

одговора 
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5.1.1. У школи постоји доследно 

поштовање норми којима је 

регулисано понашање и 

одговорност свих. 

31 67% 15  33% 

5.1.2. У личним обраћањима 

свих у школи видљиво је 

међусобно уважавање. 

33 72% 13 28% 

5.1.3. За дискриминаторско 

понашање у школи предвиђене 

су мере и санкције. 

30 65% 16 35% 

5.1.4. За новопридошле ученике 

и наставнике примењују се 

разрађени поступци 

прилагођавања на нову 

школску средину. 

26 56% 20 44% 
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5.2.1. Резултати ученика и 

наставника јавно се истичу и 

промовишу. 

45 98% 1 2% 

5.2.2. Ученици и наставници 

међусобно изражавају висока 

очекивања у погледу резултата 

рада. 

32 69% 14 31% 
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5.2.3. У школи се примењује 

интерни систем награђивања 

ученика и наставника за 

постигнуте резултате. 

23 50% 23 50% 

5.2.4. У школи се организују 

различите школске активности за 

ученике у којима свако може 

имати прилику да постигне 

резултат/успех. 

40 87% 6 13% 

5.2.5. Резултати ученика са 

сметњама у развоју се посебно 

промовишу. 

18 39% 28 61% 

5
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5.3.1. У школи је видљиво и јасно 

изражен негативан став према 

насиљу. 

38 83% 8 17% 

5.3.2. У школи функционише 

мрежа за решавање проблема 

насиља. 

40 87% 6 13% 

5.3.3. У школи се организују 

превентивне активности које 

доприносе безбедности у 

школској заједници. 

35 76% 11 24% 

5.3.4. У школи се прате и 

анализирају сви случајеви 

насилног понашања. 

31 67% 15 33% 

5.3.5. Када се у школи догоди 

насиље, примењују се мере 

интервенције у случајевима 

насиља у складу са Протоколом о 

заштити деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 

35 76% 11 24% 
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5.4.1. Улазни простор школе 

уређен је тако да показује 

добродошлицу.  

36 78% 10 – 22% 

5.4.2. Школски простор је 

прилагођен потребама деце са 

сметњама у развоју. 

13 28% 33 72% 

5.4.3. У школи се, ради 

обезбеђивања права на 

приватност, користи посебан 

простор за индивидуалне 

разговоре наставника са 

ученицима и родитељима. 

14 30% 32 70% 

5.4.4. У уређењу школског 

простора преовладавају ученички 

44 96% 2 4% 
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5.5.1. У школи је организована 

сарадња руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

40 87% 6 13% 

5.5.2. Ученички парламент у 

школи добија подршку за свој 

рад. 

32 69% 14 31% 

5.5.3. Наставно особље 

благовремено разматра и 

прихвата иницијативе ученика. 

31 67% 15 33% 

5.5.4. Школа развија и негује 

различите облике активног 

учешћа родитеља у животу 

школе. 

28 61% 18 39% 

5.5.5. Ученици и наставници 

организују заједничке 

активности чији је циљ јачање 

осећања припадности школи. 

32 69% 14 – 31% 

5.5.6. Школа сарађује са актерима 

у заједници. 

38 83% 8 

 

17% 

 

5.5.7. У школи функционише 

систем редовног информисања 

родитеља о активностима и 

делатностима школе. 

40 

 

87% 6 13% 

 

 

 

Упитник за родитеље 

 

У име Тима за самовредновање рада школе, кључна областЕтос, молимо Вас да попуните 

упитник. У последњу колону табеле ставите знак “X”, уколико се одређени показатељ 

остварује у више од 75% ситуација у Вашој школи, а ако сматрате да је заступљен у 

мањем проценту, ставите знак “-” (минус) . 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТ 

  

1.Упознат (упозната ) сам са правилима понашања и кућним редом 

школе. 

 

2. Школа подстиче сарадњу и отворена је за сарадњу са 

родитељима. 

 

3.У школи се негује међусобна сарадња и узајамно уважавање. 

 

 

4. Запослени у школи се према мени као родитељу односе са 

уважавањем. 

 

5. Имам добру сарадњу са одељењским старешином мог детета.  



 

 98 

6. Знам коме у школи треба да се обратим за различите 

информације. 

 

7. Информације о раду и дешавањима у школи су правовремене и 

потпуне. 

 

8. Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и прецизне.  

9. Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању 

ваннаставне активности. 

 

10. Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када су у 

питању активности које морају да финансирају родитељи. 

 

11. Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и праћено је 

повратном информацијом о реализацији. 

 

12.  Рад Савета родитеља је јаван и отворен за присуство 

заинтересованих. 

 

13. Школа прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља. 

 

 

 

 

Упитник за родитеље – анализа остварености 

 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ            ОСТВАРЕНОСТ 

            ДА         НЕ 
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1.У школи се негује међусобна сарадња и 

узајамно уважавање. 

 

25 – 96% 1 -  4% 

2. Запослени у школи се према мени као 

родитељу односе са уважавањем. 

26 – 100% 0 – 0% 

3.Упознат (упозната ) сам са правилима 

понашања и кућним редом школе. 

25 - 96% 1 – 4% 
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1. Школа подстиче сарадњу и отворена је за 

сарадњу са родитељима. 

25 – 96% 1 -  4% 

2. Имам добру сарадњу са одељењским 

старешином мог детета. 

26 – 100% 0 – 0% 

3. Знам коме у школи треба да се обратим за 

различите информације. 

25 – 96% 1 -  4% 

4. Информације о раду и дешавањима у школи су 

правовремене и потпуне. 

23- 88,5% 3 – 11,5% 

5. Информације о раду и дешавањима у школи су 

јасне и прецизне. 

23- 88,5% 3 – 11,5% 

6. Школа тражи мишљење и подршку родитеља 

када су у питању ваннаставне активности. 

21 – 81% 5 – 19% 

7. Школа тражи мишљење и сагласност родитеља 

када су у питању активности које морају да 

финансирају родитељи. 

25 – 96% 1 -  4% 

8. Финансијско учешће родитеља има јасну сврху 

и праћено је повратном информацијом о 

реализацији. 

23- 88,5% 3 – 11,5% 

9.  Рад Савета родитеља је јаван и отворен за 

присуство заинтересованих. 

22- 84,5% 4 – 15,5% 

10. Школа прихвата иницијативе и сугестије 

Савета родитеља. 

 

24 – 92% 2 – 8% 

 

 

Упитник за ученике 

 

У име Тима за самовредновање рада школе, кључна областЕтос, молимо Вас да попуните 

упитник. У последњу колону табеле ставите знак “X”, уколико се одређени показатељ 

остварује у више од 75% ситуација у Вашој школи, а ако сматрате да је заступљен у 

мањем проценту, ставите знак “-” (минус) . 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТ 

  

1.Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам.  

2. Упознат (упозната ) сам са правилима понашања и кућним 

редом школе. 

 

3. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке. 
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4.У школи нас подстичу да бринемо о другима. 

 

 

5. У школи нас подстичу на међусобно уважавање (толеранцију).  

6. У школи нас подстичу на уважавање различитости. 

 

 

7. У школи се негују и подстичу сараднички односи.  

 

 

8. У школи нас подстичу  да слободно изражавамо своје ставове и 

мисли. 

 

9. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех 

ученика. 

 

10. Понашање наставника у школи,међусобно и у односу према 

ученицима,јесте уз узајамно уважавање. 

 

11. У школи се осећам безбедно. 

 

 

12. О недопустивом понашању ученика у школи ,као што је 

агресивност,натрпељивост,нетолеранција,неуважавање и слично 

отворено се разговара. 

 

13. Када имам проблем,знам коме треба да се обратим. 

 

 

14. У школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу. 

 

 

15. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и одржавању 

школског простора. 

 

 

 

Упитник за ученике – анализа остварености 

 

 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ            ОСТВАРЕНОСТ 

            ДА         НЕ 
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1. Упознат (упозната ) сам са правилима 

понашања и кућним редом школе. 

 

142 – 98% 

 

3 – 2% 

2.У школи нас подстичу да бринемо о другима. 

 

130–89.5% 15 – 10.5% 

3. У школи нас подстичу на међусобно 

уважавање (толеранцију). 

128 – 88% 17 – 12% 

4. У школи нас подстичу на уважавање 

различитости. 

 

128 – 88% 17 – 12% 
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1. У школи се негују и подстичу сараднички 

односи.  

 

131 – 90% 14 – 10% 

2. У школи се редовно похваљују позитивни 

поступци и успех ученика. 

124- 85.5% 21 – 14.5% 
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1. У школи нас уче да будемо одговорни за своје 

поступке. 

 

138 -95% 

 

7 – 5% 

 

2. У школи се осећам безбедно. 

 

125- 86% 20 – 14% 

3. О недопустивом понашању ученика у школи 

,као што је 

агресивност,натрпељивост,нетолеранција,неуваж

авање и слично отворено се разговара. 

135 – 93% 10 – 7% 

4. Када имам проблем,знам коме треба да се 

обратим. 

 

134-92.5% 11 – 7,5% 
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1.Волим да идем у школу јер се у њој добро 

осећам. 

116 – 80% 29 – 20% 

2. У школи нас подстичу да бринемо о свом 

окружењу. 

 

129 – 89% 16 – 11% 

3. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и 

одржавању школског простора. 

133 – 92% 12 – 8% 
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1. У школи нас подстичу  да слободно 

изражавамо своје ставове и мисли. 

111 – 77% 34 – 13% 

2. Понашање наставника у школи,међусобно и у 

односу према ученицима,јесте уз узајамно 

уважавање. 

125- 86% 20 – 14% 

   

   

   

   

   

 

 

ЧЕК ЛИСТА ИЗВОРА ДОКАЗА ЗА ОБЛАСТ ЕТОС 

 

Доказ Постоји Не  

постоји 

1. Правилник о понашању ученика и запослених 

 

да  

2. Кућни ред школе 

 

да  

3. Правилник о награђивању и похваљивању 

 

 не 
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4. Програм личног и социјалног развоја ученика 

 

да  

5. Евиденција о реализованим акцијама за 

подстицање одговорности ученика 

 

 не 

6. Евиденција о начину промовисања позитивног 

понашања ученика 

 

 не 

7. Евиденција о начину реаговања и мерама за 

сузбијање неприхватљивог понашања ученика 

 

да  

8. Евиденција о укључивању ученика у 

непосредно друштвено окружење 

 

 не 

9. Евиденција о релаизованим културним 

активностима у школи и посетама ученика 

институцијама културе 

 

да  

10. Програм упознавања ученика с Повељом 

дечијих права УН 

 

да  

11. Евиденција о раду ученичких организација ( 

Ученички парламент и сл.) 

 

да  

12. Евиденција о ваннаставним активностима 

 

да  

13. Евиденција о активностима које су иницирали 

ученици 

 

 не 

14. Програми школски приредби, манифестација и 

слично 

 

да  

15. Брошура о школским активностима – флајер 

 

 не 

16. Правилник о безбедности ученика 

 

да  

17. Процедуре за спречавање и реаговање на 

случајеве вршњачког малтретирања/ 

насилништва, верске, националне и расне 

нетрепељивости, употребе дрога и слично 

 

да  

18. Процедуре за идентификовање емоционалних, 

телесних, здравствених и социјалних потреба 

ученика и за благовремено и адекватно 

реаговање на исте 

 

 не 
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19. Панои, едукативни постери и евиденција о 

планираним/ реализованим акцијама ради 

промовисања стила „здравог“ живота 

 

да  

20. Евиденција сарадње школе са здравственом 

службом 

 

да  

21. Евиденција организованих акција за помоћ 

ученицима 

 

да  

22. Евиденција контаката са родитељима 

 

да  

23. Евиденција о учешћу родитеља у активностима 

школе  

 

 не 

 

 

НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

ЕТОС,УОЧЕНО ЈЕ ДА СЛЕДЕЋИ ИНДИКАТОРИ НИСУ ОСТВАРЕНИ У 

ДОВОЉНОЈ МЕРИ: 

 

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих. 

5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. 

5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције. 

5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата 

рада. 

5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за 

постигнуте резултате. 

5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу. 

5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. 

5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју. 

5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за 

индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима. 

5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. 

5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. 

5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе. 

5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања 

припадности школи. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА 

 

 

Стандард 

квалитета 

 

активност 

 

носиоци 

 

време 

 

сарадници 

Одговорна 

особа 

5.1. 

РЕГУЛИСАНИ 

СУ 

МЕЂУЉУДСКИ 

ОДНОСИ У 

ШКОЛИ 

Анализа 

самовредновања 

стандарда кључне 

области етос на 

седници Наставничког 

већа 

Тим за 

самовреднов

ање кључне 

области етос 

Децембар 

2017. 

Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

Реализација семинара 

који за тему има 

неговање међуљудских 

односа 

педагошки 

колегијим 

Јануар-јун 

2018.г. 

Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

Упознавање свих 

запослених са законом 

предвиђеним мерама и 

санкцијама за 

дискриминаторско 

понашање у школи 

Секретар 

школе 

Јануар 2018.г. Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

Разрадити и 

примењивати поступке 

за прилагођавање 

новопридошлих 

ученика и наставника 

Секретар 

школе 

Јануар 2018.г. Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

     

5.2. 

РЕЗУЛТАТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

Разрадити могућности 

и начине награђивања 

наставника  у складу са 

прописима 

Секретар 

школе 

Јануар-јун 

2018.г. 

Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

Директор школе 
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СЕ  

ПОДРЖАВАЈУ 

И 

ПРОМОВИШУ 

и колегијим 

Путем саита 

школе,свеске 

обавештења,извештава

ња на седницама 

наставничког већа и 

награђивањем за Дан 

школе промовисати 

успехе и достигнућа 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у образовању 

Тим за 

инклузивно 

образовање,

учитељице 

,предметни 

наставници 

и одељенске 

старешине 

континуирано Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

     

     

     

     

5.3.ШКОЛА ЈЕ 

БЕЗБЕДНА 

СРЕДИНА ЗА 

СВЕ 

На седници 

наставничког већа 

поново разрадити 

процедуру садржану у 

Правилнику о заштити 

ученика од 

злостављања и насиља 

 

Руководилац 

Тима за 

безбедност 

Јануар 2018.г. Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

На седници Тима за 

безбедност поново 

разрадити процедуру 

садржану у Правилнику 

о заштити ученика од 

злостављања и насиља 

 

Руководилац 

Тима за 

безбедност 

Јануар 2018.г. Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 
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5.4. ШКОЛСКИ 

АМБИЈЕНТ ЈЕ 

ПРИЈАТАН ЗА 

СВЕ 

Израдити приступну 

платформу која ће 

омогућити улазак у 

школску зграду 

ученицима и 

родитељима са 

посебним потребама 

 Јануар-јун 

2018.г. 

Органи 

републичке и 

локалне власти 

Директор школе 

Одредити и користити 

прикладну просторију 

за пријем родитења 

Тим за 

самовреднов

ање кључне 

области етос 

Јануар-јун 

2018.г. 

Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

     

     

5.5. У ШКОЛИ 

ЈЕ РАЗВИЈЕНА 

САРАДЊА НА 

СВИМ 

НИВОИМА 

Обавезно присуство 

директора,помоћника 

директора,школског 

педагога или школског 

психолога на 

седницама Ђачког 

парламента 

 континуирано Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

Редовно информисање 

директора ,Педагошког 

колегијума и 

Наставничког већа о 

ставовима,предлозима 

и закључцима Ђачког 

парламента. 

Руководилац 

Ђачког 

парламента 

континуирано Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 

Постављање кутије у 

ходнику школе у коју 

би ученици могли 

остављати своје поруке 

Тим за 

самовреднов

ање кључне 

области етос 

Јануар 2018.г. Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

Директор школе 
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са 

ставовима,жалбама,пре

длозима,похвалама... 

и колегијим 

Укључити родитеље у 

реализацију часова 

одељењског старешине 

Одељенске 

старешине и 

Тим за 

професионал

ну 

оријентацију 

континуирано Помоћник 

директора,стручн

а 

служба,педагошк

и колегијим 

Директор школе 
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6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Чланови  Педагошког колегијума у школкој 2017/2018. години су били: Иван Лукић, 

Љиљана Кнежевић, Олга Миловић, Љубица Чичовачки, Данијела Кујунџић Додек, 

Александра Рашковић, Миле Маријановићћ, Соња Ђорђевић Јоцић, Татјана Савић, Маја 

Тодоров Филиповић, Мирјана Јовановић, Јелена Зурковић, Рената Цветков, Милић 

Чабраја, Бела Блашковић и Розмари Мик, а радом колегијума руководи Ђуро Буловић, 

директор школе. 

Чланови Педагошког колегијума су одржали осам седнице у току школске 

2017/2018. године. 

  

Време и 

место 

Садржај- дневни ред  Носиоци 

23.11.2017. 

школа 

1. седница 

1. Предлог плана стручног усавршавања 

2. Набавка наставних средстава 

3. Разно 

1. Директор, Ђуро Буловић 

2. Директор, Ђуро Буловић 

22.03.2018. 

школа 

2. седница 

1. Извештај о спољашњем вредновању 

2. Разно 

1.Директор, Ђуро Буловић 

28.03.2018.  

школа 

3. седница 

1. Анализ успеха и владања ученика на 

крају трећег квартала школске 

2017/2018. године 

2. Измене у саставу тимова и подела 

задужења 

3. Разно 

1. Психолог, Љиљана 

Кнежевић и педагог, Олга 

Миловић 

2. Директор, Ђуро Буловић 

12.04.2018. 

школа 

4. седница 

1. Пробни завршни испит за ученике 8. 

разреда 

2. Закон о уџбеницима - рад актива на 

избору уџбеника за 1. и 5. разред 

3. Разно 

1. Директор, Ђуро Буловић 

2. Директор, Ђуро Буловић 

8.05.2018. 

Школа 

5. седница 

1. Припрема анализе пробног завршног 

испита 

2. Избор уџбеника за 1. и 5. разред 

3. Разно 

1. Директор, Ђуро Буловић и 

психолог, Љиљана 

Кнежевић 

2. Помоћник директора, Иван 

Лукић 

3. Педагог, Олга Миловић и 

помоћник директора, Иван 

Лукић 

30.5.2018. 

Школа 

6. седница 

1. Предлог за увођење трећег страног 

језика 

2. Екскурзија ученика трећег разреда 

1.Директор, Ђуро Буловић 

2. Директор, Ђуро Буловић 

3. Директор, Ђуро Буловић 
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3. Информације и објашњење у вези 

поделе часова Информатике и рачунарства 

15.06.2018.  

Школа 

7. седница 

1. Информације о припреми за завршни 

испит 

2. Проблеми у функционисању школе - 

примедбе и предлози 

3. Разно 

1.Директор, Ђуро Буловић 

2.Директор, Ђуро Буловић 

3.Директор, Ђуро Буловић 

27.06.2018. 

Школа 

8. седница 

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају школске 2017/2018. године 

2. Разно 

1. Олга Миловић, педагог 

2. Директор, Ђуро Буловић 

30.08.2018 

Школа 

9. седница 

1. Угледни и огледни часови 

2. Стручно усавршавање за школску 

2018/2019. годину 

3. Коришћење наставних средстава и 

опреме 

4. Предлог дестинација за наставе у 

природи и екскурзије 

1.Директор, Ђуро Буловић и 

психолог, Љиљана Кнежевић 

2.Директор, Ђуро Буловић 

3.Директор, Ђуро Буловић 

 

6.5. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ПСИХОЛОГА 

Планирање  и  програмирање  образовно-васпитног  рада  

У току августа и до 15. септембра у оквиру овог подручја рада сам урадила следеће 

послове: 

• израда годишњег плана рада и месечних планова рада психолога, 

• израдa Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину и учешће у 

изради Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину,  

• Израда анекса Школског програма  

• учешће у изради Плана рада Тима за инклузивно образовање ученика, 

• учешће у изради Плана рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања, 

• учешће у изради плана рада за Стручни актив развоја школског програма, 

• учешће у изради плана рада за Стручни актив за школско развојно планирање 

• учешће у изради плана рада за Тима за смовредновањње кључних области 

Ресурси и Етос 

• учествовала у избору одељењских старешина, 

• формирала оделења 1. разреда, учествовала у распоређивању новопридошлих 

ученика, 

• учествовала у избору изборних предмета, 
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• учествовала у избору ванаставних активности и културних манифестација. 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

• пријем, преглед и стицање континуираног увида у месечне планове рада, 

• пратила поступак и ефекте оцењивања, 

• вршила преглед педагошке документације  

• пратила примену ИОП-а, 

• пратила адаптацију ученика првог и петог разреда кроз разговоре са учитељима, 

предметним наставницима, ученицима и родитељима, 

• вршила анализу успеха и владања ученика на класификационим периодима и 

предлагала мере за побољшање, 

• посете часовима (8 часа). Циљ посете часовима је био посматрање стандарда 

квалитета 2.7 Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу 

  

Датум Одељење Име и презиме наставника Наставни предмет Час 

30.11.2017. 43 Маја Тодоровић Филиповић Енглески језик 3. 

5.12.2017. 43 Бранкица Вергаш Маријановић Математика 2. 

17.01.2018 64 Емилија Рилке Српски језик 2. 

24.01.2018. 61 Сенка Симеднић Канурић и Славица 

Плац (угледни час) 

Српски језик и 

историја 

6. 

12.04.2018. 73 Бојана Голубовић Географија 2. 

12.04.2018. 74 Татјана Савић Математика 3. 

22.05.2018. 21 Лепосава Маричић Физичко 

васпитање 

2. 

23.05.2018 54 Јасмина Валент Француски језик 4. 

 Уочено је да већина наставниka у великој мери остварују овај стандард. Индикатор 

2.7.4 Наставник користи различите за мотивисање ученика, није примећен на свим 

часовима. Већина наставника је користила један поступак за све ученике.  

Рад са наставницима 

• пружање помоћи наставницима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста (индивидуалне карактеристике ученика, породично 

окружење, школе и околине), 

• пружала помоћ наставницима на унапређивању квалитета образовно-васпитног 

 рада,  

• сарађивала са наставницима кроз свакодневне разговоре о припремању и  извођењу 

наставе, примени иновација, 

• сарадња кроз консултацију и посету часовима мотивисаним наставницима који су 

заинтересовани за стручно усавршавање, који су позивали психолога на час, 



 

 111 

• посета часовима и разговор са наставницима код којих су евидентирани  проблеми 

у оцењивању и у приступу ученицима, 

• непосредна посета часовима, 

• сарађивала и пружала помоћ одељенским старешинама у реализацији васпитно-

образовног рада, 

• оснаживала наставнике за рад са ученицима из осетљивих друштвених група, 

развијањем флексибилног става према њима, предлагала поступке који доприносе 

њиховом развоју, 

• оснаживала и подстицала наставнике на тимски рад у реализацији образовно-

васпитних  задатака, 

• координисала рад стучних актива, тимова,  

• пружала помоћ у реализацији часова примера добре праксе,  

• пружала помоћ приправницима у увођење у наставни процес као и припреми 

полагања за лиценцу, 

• свакодневна сарадња са наставницима по питањима проблема са којима се сусрећу 

у реализацији образовно-васпитног рада. 

Рад са ученицима 

• тестирање деце за упис у основну школу и формирању одељења првог разреда, 

• пратила развој и напредовање ученика (увидом у дневнике рада, разговором са 

ученицима, наставницима), 

• саветодавни рад са ученицима се одвијао на иницијативу:  

• наставника, односно одељенског старешине, кад је у питању проблем у 

учењу, проблем недисциплине на часу, изостајања са наставе, сукоби међу 

ученицима и породични проблеми, 

• ученика, везани за личне проблеме, проблеме у породици, у случајевима 

неуспеха у учењу, проблема у понашању и комуникацији са вршњацима, 

уочавања психопатолошких симптома, 

• на иницијативу родитеља, 

• учествовала у раду Ђачког парламента, 

• предлагала мере и учествовала у активностима у циљу смањења насиља међу 

ученицима и повећања толеранције, 

• тестирала ученике 8. разреда са циљем саветовања за избор средње школе 

(обухват око 30% генерације), 

• учествовала у анкетирању ученике за одабир изборне наставе, 

• анализирала предлоге и сугестије ученика за унапређивање рада школе и 

пружала помоћ у њиховој реализацији, 
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• предлагала и учествовала у реализацији тема за одељенске заједнице. 

Рад са родитељима  

• прикупљање неопходних података о ученицима, 

• сарадња са родитељима приликом уписа деце у школу, 

• пружала и обављала саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

проблеме у учењу понашању,  

• педагошко-психолошко образовање родитеља, 

• пружала подршку родитељима у осмишљаању слободног времена детета, 

• пружала подршку родитељима приликом помоћи деци у избору средње школе, 

• сарадња са родитељима у оквиру рада Савета родитеља.  

Сарадња са директором и педагогом 

• свакодневна размена информација од важности за функционисање васпитно-

образовног рада школе, 

• у планирању заједничких активности као што су: посете часовима, излагања на 

седницама Наставничког већа, 

• сарађивала по питању приговора и жалби ученика и њихових родитеља на оцену из 

наставног предмета односно владања  

Рад у стручним органима школе 

• учествовала у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума на којима сам 

информисала о активностима од значаја образовно-васпитни рад и јачање 

компетенције наставника, 

• учествовала у раду одељенских већа, стручног актива за развојно планирање, 

стручног актива за развој школског програма, тима за инклузивно образовање и 

тима за самовредновање рада школе. Руководила радом Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Тимом за професионалну 

оријентацију.  

• У сарадњи са Ђачким парламентом реализовала истаживање на тему моралних 

вредности ученика. 

  

Сарадња са стручним институцијама, локалном заједницом,стручно усавршавање 

• сарађивала са основним школама (размена неопходних информација о ученицима, 

заједничким активностима),  

• средњим школама (договори о посетама, промоцијама средњих школа, посете у 

оквиру професионалне оријентације ученика) 
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• са здравственим установама по питањима организације и реализације здравствених 

прегледа ученика и вакцинације, учешћа ученика у актиностима Саветовалшта за 

младе, предавања  

• са Центром за социјални рад (размена података о ученицима), 

• радила на сопственом стручном усавршавању у оквиру школе, 

• сарађивала са националном службом за запошљавање, 

• сарађивала са Школском управом Сомбор, 

• сарађивала са МУП Сомбор. 

Остали послови су: 

• организација замена одсутних наставника, 

• корекције распореда часова и 

• замена одсутнх наставника. 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ПЕДАГОГА 

УЧЕСТВОВАЛА У :  

• У планирању и програмирању образовно-васпитног рада, односно васпитно-

образовног програма и праћењу и вредновању образовно – васпитног рада  

• У раду са наставницима 

• У раду са родитељима 

• Сарадња са директором, помоћником директора и стручним сарадником 

• У раду са стручним органима школе 

• Сарадња са институцијама ван школе 

• У стручном усавршавању 

• У обављању осталих активности на нивоу школе 

План и програм за школску 2017/18 годину је реализован у целости. 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

Библиотекар -  Софија Зарупски и Маја Јапунџић 

Школска библиотека је интегрисана у васпитно образовни рад школе, упућује на 

књигу као стални извор информација,стручних и научних знања.Она пружа ученицима и 

наставницима информације за решаванје различитих задатака и проблема, промовише 

читање , подстиче љубав према читању из забаве и задовољства. Позитивно делује на 

самосталност ученика у учењу, остварује сарадњу и заједничко планирање активности 

наставника и школског библиотекара.  



 

 114 

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку, како за читање обавезних, програмом 

предвиђених дела школске и домаће лектире, тако и књига које нису прописане обавезним 

наставним планом  и програмом, а заокупљују њихову пажњу. Библиотека за своју 

делатност поседује потребене обрасце : књиге инвентара, картоне књига, печат, стручну и 

приручну литературу. 

 Књижни фонд обухвата 12575 публикација. Највећи део фонда обухвата ђачка 

лектира, дечија проза и поезија, енциклопедије, атласи , лексикони, приручници, 

речници,уџбеници, разне збирке и напослетку сликовнице за најмлађе кориснике. У већи 

фонд убраја се и стручна литература коју користе наставници и стручно особље школе. 

Програм и план библиотеке улази у План и програм образовно – васпитног рада школе и 

обухвата: 

- Образовно-васпитну делатност 

- Библиотекачко- информацијску делатност 

- Културну и јавну делатност 

- Остале активности  (стручно усавршавање, сарадња са стручним органима школе...) 

Васпитно - образовна делатност обухвата: 

- упознавање ученика са библиотекарском грађом 

- неговање љубави према књизи и писаној речи 

- увођење ученика у функцију азбучног каталога 

- стварање способности за самостално кориштење литературе 

- обележавање Међународног дана децембар обележавање Светског дана књиге 

- обележавање Светског дана писмности 

Развојни циљеви реализовани у 2017 – 2018 години су: 

- Побољшање читалачке писмености ученика и развој  стваралашких способности, 

креативности, естетске перцепције и укуса 

-  Побољшање квалитта свих облика васпитно- образовог рада 

-  Повећање компетенција ученика за примену знања стеченог у школи и у 

свакодневном животу. 

 

ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 Стандарди:  

1.2.1. Развој културе учења  

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  
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1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

Развој културе учења  1.2.1. 

Директор развија и промовише 

вредности и развија школу као 

заједницу целоживотног учења 

Опис стандарда 

Ствара услове за унапређивање наставе и 

учења у складу са образовним и другим 

потребама ученика 

 • Прати савремена кретања у развоју 

образовања и васпитања и стално се 

стручно усавршава; 

 • Мотивише и инспирише запослене и 

ученике на критичко прихватање нових 

идеја и проширивање искустава; 

 • Подстиче атмосферу учења у којој 

ученици постављају сопствене циљеве 

учења и прате свој напредак; 

 • Ствара услове да ученици партиципирају 

у демократским процесима и доношењу 

одлука;  

• Подстиче сарадњу и размену искустава и 

ширење добре праксе у школи и заједници 

Индикатори: 

• Ради ефикасније организације наставе, 

примењује се кабинетска настава где год 

је то могуће. Управо због подједнаке 

важности сваког предмета, у  учионице су 

постављени компјутери и пројектори. 

Набављено је још 10 компјутера, 8 белих 

табли, 1 паметна табла  (учешће на 

Конкурсу Министарства правде – износ 

550.600,00 динара)  

• Учешће на стручним скуповима са 

темом унапређења наставе. 

 • Реализован пројекат „Бесплатни 

уџбеници“  

• Захваљујући донацији Министарства 

просвете набављено књига за опремање 

школских библиотека у вредности од 

19.500,00 дин. и 22.500,00 дин. за ученике 

са посебним потребама  

 • Сарадња са ПУ “Вера Гуцуња“ 

допринела едукацији предшколаца од 

стране ученика наше школе.   

• Мишљење ученика се у највећој мери 

поштује, а Ученички парламент има 

подршку у раду како од стране директора, 

тако и наставника и стручне службе 

школе. 

• Учешће на општинским, окружним  

такмичењима према календару МПНТР 

Стварање здравих и безбедних услова за 

учење и развој ученика  

1.2.2. 

Директор ствара безбедно радно и 

здраво окружење у коме ученици могу 

квалитетно да уче и да се развијају 

Опис стандарда 

• Осигурава да се примењују 

превентивне активности које се 

односе на безбедност и поштовање 

• Проширене активности у вези са 

превенцијом насиља у школама: 

 одржан састанак са надлежнима из 
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права ученика; 

• Обезбеђује услове да школа буде 

безбедно окружење за све и да су 

ученици заштићени од насиља, 

злостављања и дискриминације;  

•  Обезбеђује да се у раду поштују 

међународне конвенције и уговори 

о људским правима и правима деце; 

Обезбеђује да школа буде здрава 

средина са високим хигијенским 

стандардима. 

МУП-а Сомбор – Одељење за 

малолетничку деликвенцију у циљу 

побољшања сарадње и превенције 

насиља;предавања припадника МУП-а  за 

ученике/це  шестог разреда  

• Школа је спроводила активности у циљу 

смањења вршњачког насиља међу 

ученицима, а такође у циљу јачања везе: 

школа(наставник)-родитељ-ученик.  

• На родитељским састанцима, родитељи 

упознати са изводима из новог Закона о 

систему образовања и васпитања који се 

односе на одговорности ученика и 

родитеља  

• Разговори са ученицима који имају 

проблема са социјалном уклопљеношћу  

• Сарадња са Центром за социјални рад 

 • У циљу веће безбедности појачано 

дежурство. 

 • Редован инспекцијски надзор из 

противпожарне безбедности. • У циљу 

интерног усавршавања у области 

безбедности у школи, предавање о 

поступању наставника у случају насиља у 

школи одржао је директор и психолог  

школе на Наставничком већи. 

 • Развија се хуманитост код ученика 

учешћем у акцији прикупљања помоћи деци 

у дому „Мирослав Антић-Мика“• Како би 

се смањило вршњачко насиље,  

усмеравање деце на спорт  

• Обављени су систематски и 

стоматолошки прегледи ученика у 

пратњи наставника у Школском 

диспанзеру Сомбор;  • Редовно се одржава 

хигијена школских просторија. • Два пута 

је  одрађена  дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација школских просторија. • 

Изречене су васпитно дисциплинске мере 

након спровођења дисциплинских 

поступака; • Редовна контрола ПП 

апарата • Окружење школе: школско 

двориште је ограђено, осветљено, 

покривено видео надзором. Спортски 

реквизити су у добром стању и стално се 

проверава њихова исправност (кошеви, 
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голови,).По потреби набављају се и нови. 

Развој и обезбеђивање квалитета 

наставног и васпитног процеса у 

школи 

1.2.3. 

Директор обезбеђује и унапређује 

квалитет наставног и васпитног 

процеса. 

Опис стандарда 

• Уме да користи стратешка 

документа о развоју образовања и 

васпитања у Републици Србији;  

• Промовише иновације и подстиче 

наставнике и стручне сараднике да 

користе савремене методе и 

технике учења и примењују 

савремене технологије у образовно- 

васпитном процесу;  

• Обезбеђује услове и подржава 

наставнике да раде тако да 

подстичу ученике да развијају 

сопствене вештине учења;  

• У сарадњи са стручним 

сарадницима и наставницима 

обезбеђује да настава и ваннаставне 

активности подстичу креативност 

ученика, стицање функционалних 

знања и развој њихових социјалних 

вештина и здравих стилова живота;  

• Обезбеђује и развија 

самоевалуацију свог рада и 

систематичну самоевалуацију и 

евалуацију рада наставника, 

стручних сарадника, наставног 

процеса и исхода учења. 

Индикатори:  

• Учешће директора на састанцима 

Актива директора укупно 5;  

• Присуство стручним скуповима  

• предаја годишњих и месечних планова 

наставника организована је електронским 

путем, слањем на имејл школе, чиме је 

увелико смањен трошак канцеларијског 

материјала и штампања; 

 • информисање наставника врши се на 

огласној табли, преко школског разгласа, 

путем интернета, сталном сарадњом 

управе школе, секретаријата школе и 

стручне службе; 

 • наставници и стучни сарадници се на 

време  упознају са извештајима са 

састанака и актива;  

• Велика већина наставника корисити 

савремене технологије у процесу наставе;  

• Инсистирање на креативним 

ваннаставним активоностима уз 

сопствено ангажовање посебно на онима 

које се одвијају у сарадњу са другим 

институцијама и организацијама. 

 • Поред обавезне самоеваулације рада 

наставника, као и самовредновања на 

тему постигнућа ученика, директор и 

педагог су редовно посећивали часове, како 

би се имао детаљан увид у начин рада и да 

ли су испоштовани сви индикатори добре 

праксе.  

• Директор редовно присуствовао 

састанцима Педагошког колегијума (8 

седница), Стручних већа, узео учешћа у 

Тиму за самовредновање, САРП, као и 

активно учешће у Тиму за превенцију 

насиља (5 састанака), Ђачком 

парламенту  

• Школа је ушла у пројекат „ 2000 
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дигиталних учионица“  

• Наставници првог и петог разреда 

прошли су обуку како би се адекватно 

припремили у примени новина у ова два 

разреда 

Обезбеђивање инклузивног 

приступа у образовно-васпитном 

процесу 

1.2.4. 

Директор ствара услове и 

подстиче процес квалитетног 

образовања и васпитања за све 

ученике. 

Опис стандарда 

• Познаје законитости дечјег и 

адолесцентског развоја и ствара 

услове за уважавање њихове 

различитости;  

• Ствара климу и услове за 

прихватање и уважавање 

специфичности и различитости 

ученика и промовисање 

толеранције  

• Разуме потребе различитих 

ученика (талентованих и надарених, 

оних са сметњама у развоју, 

инвалидитетом и ученика из 

осетљивих друштвених група) и 

омогућава најбоље услове за учење 

и развој сваког ученика; • 

Осигурава да код ученика са 

посебним образовним потребама те 

потребе буду препознате и на 

основу њих израђени индивидуални 

образовни планови;  

• Обезбеђује примену програма 

учења који ће бити прилагођени 

претходним знањима и искуствима 

ученика и уважавати разноликост 

средине из које они долазе. 

Индикатори: 

• У школи се уважавају различитости. Уз 

посебан рад са наставницима, стручном 

службом и ученицима настојимо да 

постигнемо да ученици са одређеним 

проблемима у раду и понашању буду добро 

прихваћени од стране ученика у одељењу и 

уопште у школи. Посебан труд на 

састанцима и уложили смо и у раду са 

родитељима остале деце да би ученици са 

одређеним различитостима били 

прихваћени, посебно ученици из осетљивих 

друштвених група. 

 •  Активну улогу је имао и Тим за 

превенцију дискриминације, насиља , 

занемаривања и злостављања;  

 • Сарадњи са СОШО „ Вук Караџић“ како 

би ученицима омогућили додатну 

дефектолошку и логопедску подршку 

Праћење и подстицање 

постигнућа ученика 

1.2.5. 

Директор прати и подстиче 

ученике на рад и резултате 

Опис стандарда 

• Обезбеђује праћење успешности 

ученика кроз анализу резултата на 

тестовима и увидом у школски 

успех, у складу са стандардима 

 Индикатори:  

• У току школске године одржана су на 

кварталу одељењска веће за свако 

одељење (укупно 5) 
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постигнућа ученика;  

• Подстиче наставнике да користе 

различите поступке вредновања и 

самовредновања који су у функцији 

даљег учења ученика;  

• Обезбеђује да се расположиви 

подаци о образовно-васпитном 

процесу користе за праћење 

постигнућа и напредовања ученика;  

• Прати успешност ученика и 

промовише њихова постигнућа. 

 Одржано је 18 седница наставничких 

већа на којима смо, између осталог, 

вршили свеобухватну анализу успеха 

ученика, као и упоређивање успеха на 

тромесечју са онима на крају 

полугодишта по ученицима и предметима. 

Доношене су мере за побољшање успеха 

ученика.  

• Из свих предмета на почетку школске 

године наставници су одрадили иницијално 

тестирање ученика чији су се резултати 

разматрали на активима  

• ученици су обавештавани о постигнутим 

резултатима својих вршњака путем књиге 

обавештења и сајта школе 

 • директор је наградио ученике 8 разреда 

за постигнуте успехе на такмичењима у 

шк. 2017/18 и поделио Вукове дипломе, 

посебне дипломе, изабран Ђак генерације, 

Спортиста и спортисткиња и Таленат 

генерације.  

 

2.1   ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Стандарди:  

2.1. Планирање рада установе  

2.2. Организација установе  

2.3. Контрола рада установе  

2.4. Управљање информационим системом установе  

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

Планирање рада установе  2.1 

Директор обезбеђује доношење и 

спровођење планова рада установе.  

Опис стадарда: 

• Организује и оперативно спроводи 

доношење планова установе: организује 

процес планирања и додељује задатке 

запосленима у том процесу, иницира и 

надзире израду планова, обезбеђује 

поштовање рокова израде планова и 

непосредно руководи том израдом;  

• Обезбеђује информациону основу 

планирања: идентификује изворе 

информација потребне за планирање и 

стара се да информације буду тачне и 

благовремене;  

Индикатори: 

 • Успешно урађен и усвојен Годишњи план 

рада школе за 2017/18. годину, у законски 

предвиђеном року. Сви задаци које је 

потребно планом рада одрадити у овој 

школској години равномерно су 

распоређени на запослене, водећи рачуна о 

њиховим жељама и афинитетима.  

• Запослени нису имали примедбе на 

решења о 40 часовној радној недељи. 

Током полугодишта праћен је њихов рад и 

остваривање задатих циљева. Планови 
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• Упућује планове установе органу који их 

доноси. 

који су запослени били дужни да одраде и 

предају ПП служби, на време су урађени и 

усвојени и њихово остваривање се 

пратило до краја полугодишта. 

 • За израду планова сви запослени су 

добили неопходне информације од 

директора и стручне службе школе.  

• Сви Извештаји из претходне школске 

године као и планови за ову школску 

годину, по усвајању, у законском року су 

прослеђени надлежним органима. 

. • ЦЕНУС урађен и одобрен од стране 

надлежног органа, МПНТР  

. • Направљене  су листе технолошких 

вишков, непуне норме, слободних радних 

места  за наредну школксу годину и у 

законском року пријављени надлежној 

Школској управи 

Организација установе  2.2 

Директор обезбеђује ефикасну 

организацију установе 

Опис стандарда 

Креира организациону структуру установе: 

систематизацију и описе радних места, 

образујестручна тела и тимове и 

организационе јединице; • Обезбеђује да 

су сви запослени упознати са 

организационом структуром установе, 

посебно са описом свог радног места; • 

Поставља јасне захтеве запосленима у вези 

са њиховим радним задацима и 

компетенцијама и проверава да ли 

запослени разумеју те задатке; • Стара се 

да запослени буду равномерно оптерећени 

радним задацима; • Делегира запосленима, 

руководиоцима стручних органа, тимова и 

организационих јединица послове, задатке 

и обавезе за њихово извршење; • 

Координира рад стручних органа, тимова и 

организационих јединица и појединаца у 

установи; • Обезбеђује ефикасну 

комуникацију између стручних органа, 

тимова и организационих јединица и 

запослених. 

Индикатори: 

• Годишњим планом рада школе 

прецизирана су сва стручна тела, стручна 

већа, активи, тимови и састав истих.  

• Водило се рачуна да запослени буду 

равномерно оптерећени обавезама према 

проценту ангажовања у школи и да буду 

укључени у активности за које имају 

афинитете.  

• Сви запослени су упознати са 

организационом структуром установе са 

описом свог радног места.  

• На састанцима је договорено на који 

начин стручни органи комуницирају међу 

собом, а директор координира радом свих 

уз помоћ педагога. 

Контрола рада установе  2.3 

Директор обезбеђује праћење, 

извештавање, анализу резултата рада 

Опис стандарда 
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установе и предузимање корективних 

мера. 

Примењује различите методе контроле 

рада установе, њених организационих 

јединица и запослених; 

 • Организује и оперативно спроводи 

контролу рада установе: организује процес 

праћења, извештавања и анализе резултата 

и додељује задатке запосленима у том 

процесу, иницира и надзире процес израде 

извештаја и анализа, обезбеђује 

поштовање рокова у изради извештаја и 

анализа;  

• Обезбеђује информациону основу 

контроле: идентификује изворе 

информација потребне за контролу и стара 

се да информације буду тачне и 

благовремене;  

• Непосредно прати и заједно са 

запосленима анализира остварене 

резултате установе, анализира рад 

установе, њених јединица и запослених;  

• Предузима корективне мере када 

остварени резултати установе, њених 

јединица и појединачни резултати 

запослених одступају од планираних; 

 • Упознаје органе управљања са 

извештајимаи анализама резултата рада 

установе и предузетим корективним 

мерама. 

Индикатори: 

• Од стране директора извршен је преглед 

Дневника образовно-васпитног рада, 

матичних књига, књига дежурства као и 

свих извештаја са састанака сртучних 

већа, актива и тимова;  

• Редовно обилажење и праћење рада 

дежурних наставника као и рада 

наставника у продуженом боравку.  

• Редовно обилажење свих просторија 

школе и школског дворишта, контролисан 

рад помоћног особља и хигијене у школи. 

На већима, састанцима актива и осталим 

стручним телима анализиран је рад 

установе, али и рад појединаца. Доношене 

су мере за побољшање функционисања 

школе уопште.  

• Школски одбор редовно информисан о 

свим дешавањима у школи путем 

извештаја о раду и о конкретним мерама 

за побољшање рада. 

Управљање информационим системом 

установе  

2.4 

Директор обезбеђује ефикасно управљање 

информацијама у сарадњи са школском 

управом и локалном самоуправом  

Опис стандарда  

Обезбеђује да сви запослени буду 

правовремено и тачно информисани о 

свим важним питањима живота и рада 

установе; • Обезбеђује услове за развој и 

функционисање информационог система 

за управљање (ИСУ): набавку потребне 

опреме и програма, организује рад 

информационог система и његово 

коришћење у свакодневном раду установе 

у складу са законом; • Обезбеђује обуку 

запослених за рад са савременом 

Индикатори: 

 • Све информације значајне за рад школе и 

запослених уопште које се усменим, 

писменим или електронским путем 

проследе школи правовремено се 

прослеђују и запосленима на састанцима, 

путем огласне табле или мејловима 

Поправљена интернет мрежа у школи, 

купљен нов и јачи рутер којим су се 

решили чести испади из система 

интернет-мреже и појачан квалитет 
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информационо-комуникационом 

технологијом и подстиче их да је користе у 

раду установе и као подршку процесу 

учења/наставе. 

интернет мреже у школи. 

• Прикључили смо се Амрес мрежи,  

• Директор, секретар и педагог унели су 

све потребне податке везане за школу и 

запослене у нови информациони систем 

МПНТР и континуирано месечно 

обнављали податке. 

Управљање системом обезбеђења 

квалитета установе  

2.5 

Директор развија и реализује систем 

осигурања квалитета рада установе.  

Опис стандарда 

Примењује савремене методе управљања 

квалитетом; 

 • Обезбеђује изградњу система управљања 

квалитетом у установи: израду процедуре 

управљања квалитетом и потребне 

документације, распоређује задатке 

запосленима у процесу управљања 

квалитетом и стара се да их они спроводе;  

• Обезбеђује ефикасан процес 

самовредновања и коришћење тих 

резултата за унапређивање квалитета рада 

установе;  

• Заједно са наставницима и стручним 

сарадницима прати и анализира успешност 

ученика на завршним, односно матурским 

испитима ради планирања унапређивања 

рада школе;  

• Обезбеђује сарадњу са тимовима који 

обављају спољашње вредновање рада 

установе и стара се да се резултати тог 

вредновања користе за унапређење рада 

установе. 

Индикатори: 

 • Свеобухватном анализом рада установе 

у претходном периоду утврђено је да је 

једна од мера побољшања рада и 

опремање школе потребним наставним 

средствима и училима. Учила се 

сукцесивно набављају. 

 • Тим за самовредновање је током 

претходног периода спровео анкету за 

самовредновање за области: Етос и 

Ресурси. Извештај о самовредновању са 

предлогом мера за унапређивање уочених 

слабости као и начину праћења 

остваривања предложених мера 

разматран је и усвојен на Наставничком 

већу  и Школском одбору. Учешће 

директора у раду Тима за самовредновања 

 

3.1.   ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Стандарди: 

 3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

3.2. Професионални развој запослених  

3.3. Унапређивање међуљудских односа  

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Планирање, селекција и пријем 

запослених  

3.1 

Директор обезбеђује потребан број и Опис стандарда 
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одговарајућу структуру запослених у 

установи 

Планира људске ресурсе у установи и 

благовремено предузима неопходне мере 

за реализацију плана људских ресурса;  

• Стара се да сва радна места у установи 

буду попуњена запосленима који својим 

компетенцијама одговарају захтевима 

посла;  

• Обезбеђује спровођење поступка пријема 

запослених у радни однос  

• Обезбеђује услове за увођење 

приправника у посао и предузима мере за 

њихово успешно прилагођавање радној 

средини 

Индикатори: 

Број одељења у овој школској години 

остао је исти.. Школској управи уредно су 

пријављена слободна радна места у школи. 

На радна места која се нису могла 

попунити кадровима са листе 

технолошких вишкова у радни однос су 

примљена компетентна лица на одређено 

време. Сва радна места су стручно 

заступљена. Пријављени су за полагање 

стручног испита, они који су у 

међувремену стекли услов. 

Професионални развој запослених  3.2 

Директор обезбеђује услове и подстиче 

професионални развој запослених  

Опис стандарда 

Подстиче и иницира процес 

самовредновања рада и постављања 

циљева заснованих на високим 

професионалним стандардима и подржава 

континуирани професионални развој;  

• Осигурава да сви запослени имају 

једнаке могућности за учење на основу 

личног плана професионалног развоја кроз 

различите облике стручног усавршавања  

• Обезбеђује услове да се запослени 

усавршавају у складу са годишњим планом 

стручног усавршавања и могућностима 

установе. 

Индикатори: 

• На почетку школске године активи су 

предлагали семинаре које желе да 

одслушају. Као и претходне године, 

настојаће се да се семинари реализују за 

све запослене у школи. • Обезбеђена су 

средства и за семинаре стручних 

сарадника, шефа рачуноводстава и 

секретара школе, који су посетили 

најмање један стручни семинар.  

• Директор је радио на свом стручном 

усавршавању:  Саветовање: Припреме за 

почетак  школске године 2018/2019 

Унапређивање међуљудских односа  3.3 

Директор ствара позитивну и 

подржавајућу радну атмосферу  

Опис стандарда 

Ствара и подржава радну атмосферу коју 

карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка 

за остваривање највиших образовнo- 

васпитних стандарда; 

 • Својом посвећеношћу послу и 

понашањем даје пример запосленима у 

установи и развија ауторитет заснован на 

поверењу и поштовању; • Међу 

запосленима развија професионалну 

сарадњу и тимски рад;  

• Поставља себи и запосленима 

 Индикатори: 

• Током школске године пружана је 

подршка запосленима у раду путем 

похвала и истицања позитивних дешавања 

и акција које се спроводе у школи. • Радно 

време су пратили и поштовали готово сви 

запослени, а изузецима је дата усмена 

опомена да се тога придржавају. • За 

ствари битне за школу и наставни процес, 

директор школе је у сваком тренутку 

доступан запосленима, ученицима и 

родитељима. • Директор је водио 
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остваривање највиших професионалних 

стандарда;  

• Показује поверење у запослене и њихове 

могућности за остваривање квалитетног 

образовно-васпитног рада и побољшање 

учинка; 

 • Комуницира са запосленима јасно и 

конструктивно 

конструктивне разговоре покушавајући да 

на најбољи могући начин разуме 

запосленог, али и износио своје мишљење у 

виду похвале или критиике. • Директор 

настоји да створи атмосферу у којој ће се 

сваки запослени осећати поштованим и 

уваженим, настоји да им укаже поверење 

додељујући им важне задатке и да њихов 

рад у сваком тренутку истакне и похвали. 

• Директор се труди да са запосленима 

комуницира јасно, , да у сваком тренутку 

разумеју шта је речено како би могли да 

дају своје сугестије, предлоге или да се 

сагласе са реченим. • Планиран  семинар у 

школи на тему комуникације, како би се 

побољшали међуљудски односи, одложен 

је због објективних разлога за септембар-

октобар 2018 године 

Вредновање резултата рада, 

мотивисање и награђивање запослених  

3.4. 

Директор систематски прати и вреднује 

рад запослених, мотивише их и 

награђује за постигнуте резултате 

Опис стандарда 

Остварује инструктивни увид и надзор 

образовноваспитног рада у складу са 

планом рада и потребама установе; 

 • Користи различите начине за 

мотивисање запослених;  

• Препознаје квалитетан рад запослених и 

користи различите облике награђивања, у 

складу са законом и општим правним 

актима. 

 Индикатори: 

 • После планираних посета часовима, 

часови су анализирани од стране 

наставника који је држао час, педагога и 

директора школе који су час пратили, 

износила су се запажања и сугестије; 

користила се свака прилика да се истакну 

прво оне добре стране часа и похвали 

наставник, а онда и да се да евентуална 

примедба и укаже на начин да се пропуст 

исправи. • На Наставничком већу се 

обавезно истиче рад наставника који су 

имали посебне успехе (такмичења, лепо 

одржан час, добро решен проблем у 

одељењу, добра сарадња са родитељем...) 

• У циљу јачања колектива и мотивације 

запослених, заједнички су прослављани 

важни датуми у школском животу 

(школска слава, Дан школе-поводом кога је 

одржана приредба у Народном 

позоришту). Директор је извршио 

припреме за извођење једнодневне 

екскурзије у Београд за све запослене и 



 

 125 

пензионере 08.09.2018. године 

 

4.1    РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА,    РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Стандарди:  

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи  

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

 4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

Сарадња са родитељима/старатељима  4.1. 

Директор развија конструктивне односе 

са родитељима/старатељима и пружа 

подршку раду Савета родитеља  

Опис стандарда 

Подстиче партнерство установе и 

родитеља/старатеља и ради на њиховом 

активном укључивању ради учења и 

развоја детета;  

• Обезбеђује да установа редовно 

извештава родитеље/старатеље о свим 

аспектима свога рада, резултатима и 

напредовању њихове деце;  

• Обезбеђује унапређивање 

комуникацијских вештина запослених 

ради њихове сарадње са 

родитељима/старатељима;  

• Ствара услове да савет родитеља 

ефикасно функционише и развија 

конструктивне односе са органом 

управљања и стручним органима установе 

Индикатори: 

• Током овог периода одржано је 5 

седница  Савета родитеља. Настоји се да 

се створи таква атмосфера у школи да 

родитељи могу без устручавања да изнесу 

мишљење о раду школе, усменим путем 

или путем мејла, укажу на проблеме. • 

Изабран је представник за Општински 

Савет родитеља  

• Наставници су редовно одржавали 

родитељске састанке, тако да су 

родитељи редовно обавештавани о 

резултатима рада њихове деце. Такође, 

родитељи су били информисани и на 

пријемима родитеља за које је термин 

имао сваки наставник. • Битне 

информације могли су добити и преко 

сајта школе, као и преко секретаријата 

школе и на огласној табли.  

Сарадња са органом управљања и 

репрезентативним синдикатом у 

установи  

4.2. 

Директор пружа подршку раду органа 

управљања и репрезентативном 

синдикату  

Опис стандарда 

Обезбеђује да орган управљања буде 

правовремено и добро информисан о 

новим захтевима и трендовима 

Индикатори: 

• Школски одбор је усвојио Годишњи             

план рада школе за 2017/18. годину, као и 
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васпитнообразовне политике и праксе;  

• Обезбеђује податке који омогућују 

органу управљања оцену резултата 

постигнућа ученика и добробити деце;  

• Обезбеђује израду годишњег извештаја о 

реализацији васпитно-образовног 

програма, школског програма и годишњег 

плана рада установе; 

 • У складу са својим овлашћењима 

омогућује органу управљања да обавља 

послове предвиђене законом.  

• Омогућава репрезентативном синдикату 

у установи да ради у складу са Посебним 

колективним уговором и законом. 

сва остала касније донесена акта, и 

редовно је извештаван о остваривању свих 

активности. Такође, чланови Школског 

одбора су имали увид и у постигнућа 

ученика која су се посебно анализирала.  

• Одржано је 11 седница Школског 

одбора. 

 • Сарадња са Синдикатом у школи на 

завидном нивоу, исказано је јединство у 

свим одлукама везаним за статусе 

запослених на основу новог Правилника о 

финансирању установа, као и за примање 

радника са листе технолошких вишкова.  

Сарадња са државном управом и 

локалном самоуправом  

4.3. 

Директор остварује конструктивну 

сарадњу са органима државне управе и 

локалне самоуправе. 

Опис стандарда 

Одржава конструктивне односе са 

представницима државне управе и локалне 

самоуправе ради задовољења 

материјалних, финансијских и других 

потреба установе;  

• Успоставља и одржава добре везе са 

локалном заједницом како би јој омогућио 

да се укључи у рад установе и да је 

подржава;  

• Добро познаје расположиве ресурсе, 

развија односе са стратешким партнерима 

у заједници; 

 • Омогућује да простор установе буде 

коришћен као ресурс за остваривање 

потреба локалне заједнице у складу са 

законском процедуром 

Индикатори 

 Успостављена је добра сарадња са 

општином, Одељењем за образовање, 

Одељењем  за друштвене делатности. 

Настављена је успешна сарадња са 

Школском управом. 

Успостављена сарадња са Центром за 

Социјални рад и Домом здравља. 

Сарадња са широм заједницом  4.4. 

Директор промовише сарадњу установе 

на националном, регионалном и 

међународном нивоу 

Опис стандарда 

Води установу тако да буде отворена за 

партнерство са различитим институцијама 

образовања и васпитања и другим 

институцијама, на националном, 

регионалном и међународном нивоу;  

• Подстиче учешће установе у 

националним, регионалним и 

Индикатори: 

 Директор редовно обавештава запослене 

о међународним пројектима и конкурсима, 

као и пројектима на нивоу Града, 

Покрајине, Општине и Министарстава.  

Конкурисали у пројекту набавке опреме 

код Министарства правде у износу од 
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међународним пројектима, стручним 

посетама и разменама мишљења и 

искустава; 

550.600,00 динара 

 

5.1   ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

Стандарди:  

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

 5.3. Управљање административним процесима 

Управљање финансијским ресурсим  5.1. 

Директор ефикасно управља 

финансијским ресурсима 

Опис стандарда 

У сарадњи са шефом рачуноводства, 

обезбеђује израду и надзире примену 

буџета установе у складу са расположивим 

и планираним ресурсима;  

• Планира финансијске токове: приходе и 

расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава; 

 • Управља финансијским токовима, издаје 

благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате. 

Индикатори: 

 Реализован у потпуности Финансијски 

план и План набавке за претходну годину. 

Активно учешће у изради Финансијског 

плана и Плана набавки за ову календарску 

годину, водећи рачуна о приливу и одливу 

финансијских средстава.  

Управљање материјалним ресурсима  5.2. 

Директор ефикасно управља 

материјалним ресурсима 

Опис стандарда 

Планира развој материјалних ресурса у 

складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса;  

• Предузима мере за благовремено и 

ефикасно одржавање материјалних ресурса 

установе, тако да се образовноваспитни 

процес одвија несметано; 

 • Распоређује материјалне ресурсе на 

начин који обезбеђује оптимално извођење 

образовно-васпитног процеса;  

• Сарађује са локалном самоуправом ради 

обезбеђења материјалних ресурса; 

 • Надзире процесе планирања и поступке 

јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђује њихову ефикасност и 

законитост; Прати извођење радова у 

установи који се екстерно финансирају;  

• Обезбеђује ефикасност извођења радова 

Индикатори: 

• Сопствене приходе од издавања 

фискултурне сале школа рацонално троши 

на набавку учила и опреме за 

осавремењивање наставе, као и за 

естетско уређење школе, како би 

ученицима боравак у школи био 

пријатнији. • Из градског буџета школа 

добија средства за одржавање, превоз 

запослених, дажбине (струја, вода, 

грејање...). планским радом календарска 

година је завршена успешно. Спроведене су 

све набавке планиране Планом набавки. У 

децембру ове школске године имали смо 

спровођење ЈН за извошење наставе у 

природи  и екскурзија за ученике школе и 

ЈН обезбеђења школске зграде, које су 

успешно спроведене 
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које установа самостално финансира.  • Током године вршене су редовна текућа 

одржавања • Замењен је део компјутера 

за видео надзор и постављене камере у 

старом делу на спрату • Домар и ложач 

су додатно поправили и учврстили ограду 

око спортског терена. 

Купљено и постављено 20 канти за смеће 

у дворишту школе 

Управљање административним 

процесима  

5.3. 

Директор ефикасно управља 

административним пословима и 

документацијом 

Опис стандарда 

Обезбеђује покривеност рада установе 

потребном документацијом и 

процедурама; • Стара се о поштовању и 

примени процедура рада установе и 

вођењу прописане документације; • 

Обезбеђује ажурност и тачност 

административне документације и њено 

систематично архивирање, у складу са 

законом; Обезбеђује покривеност рада 

установе потребном документацијом и 

процедурама; • Стара се о поштовању и 

примени процедура рада установе и 

вођењу прописане документације;  

• Обезбеђује ажурност и тачност 

административне документације и њено 

систематично архивирање, у складу са 

законом; 

 • Припрема извештаје који обухватају све 

аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире 

заједнице. 

Индикатори: 

Обезбеђена је покривеност рада установе 

потребном документацијом.  

Поштује се и процедура рада уз појачан 

надзор вођења правне документације, а 

води се и прописана остала 

документација са обезбеђеном тачности 

административне документације и 

архивирање података у складу са законом.  

Обезбеђена просторија и ормани у којима 

се врши архивирање. Извршено је 

излучивање архивске грађе, која је дата на  

рециклажу. 

Сви планови и извештаји (План рада 

школе за 2017/18. годину, Извештај о раду 

школе 2016/17, Извештај рада директора 

школе 2016/17) редовно презентовани на 

Наставничким већима, Савету родитеља, 

Школском одбору, а они које је било 

потребно, прослеђени надлежним 

министарствима и органима. Школа је 

аплицирала за есДневник 

 

6.1   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 Стандарди 

.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа  

6.2. Израда општих аката и документације установе  

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Познавање, разумевање и праћење 

релевантних прописа.  

6.1 

Директор познаје, разуме и прати Опис стандарда 
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релевантне прописе 

Прати измене релевантних закона и 

подзаконских аката у области образовања, 

радних односа, финансија и управног 

поступка; • Разуме импликације законских 

захтева на начин управљања и руковођења 

установом; • Уме да користи стратешке 

документе који се односе на образовање и 

правце развоја образовања у Републици 

Србији. 

Индикатори:  

Директор пратио промене прописа и 

поступао у складу са њима. Стално се 

усавршава из свих области делокруга свог 

рада како би руковођење школом било 

што ефикасније. 

Израда општих аката и документације 

установе  

6.2. 

Директор обезбеђује израду општих 

аката и документације која је у складу 

са законом и другим прописима, јасна и 

доступна свима 

Опис стандарда 

Иницира и у сарадњи са секретаром 

планира припрему општих аката и 

документације; 

 • Обезбеђује услове да општи акти и 

документација установе буду законити, 

потпуни и јасни онима којима су 

намењени;  

• Обезбеђује услове да општи акти и 

документација установе буду доступни 

онима којима су намењени и другим 

заинтересованим лицима, у складу са 

законом. 

Индикатори: 

 Општи акти доступни запосленима у 

канцеларији секретара, као и на сајту 

школе. Урађена су усклађивања аката са 

новим Законом о систему образовања и 

васпитања 

Примена општих аката и документације 

установе  

6.3. 

Директор обезбеђује поштовање и 

примену прописа, општих аката и 

документације установе 

Опис стандарда 

Обезбеђује да се поштују прописи, општа 

акта установе и води установљена 

документација; • Након извршеног 

инспекцијског и стручнопедагошког 

надзора израђује планове за унапређивање 

рада и извештаје који показују како су 

спроведене тражене мере 

Индикатори:  

Активно учествује у обезбеђивању 

поштовања прописа и активном вођењу 

документације; Током године, школу је 

посетиле градска просветна 

инспекција,буџетска,  тржишна и 

санитарна. Евентуални налози мера свих 

инспекција су одмах спроведени. . 

Ванредни стручно-педагошки надзор над 

радом школе трајао је од 11.12.2017 до 

27.01.2018.године.  Након извршеног 

надзора достављени су извештаји три 

просветна саветника. Наставничко веће, 
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Савет родитеља и Школски одбор 

упознати су са извештајима просветних 

саветника  и мерама  које су дали свако у 

својој области (Етос, Ресурси, 

Организација рада и руковођење школом). 

Сви недостаци  су отклоњени одмах.  

Ванредних инспекцијских надзора је било у 

другом полугодишту, с циљем да се 

провери усклађеност аката са новим 

Законом. 
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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О ПОСЕТИ ЧАСОВИМА 
 

 

 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

• пријем, преглед и стицање континуираног увида у месечне планове рада, 

• вршио преглед педагошке документације  

• пратио примену ИОП-а, 

• пратио адаптацију ученика првог и петог разреда кроз разговоре са 

учитељима, предметним наставницима, ученицима и родитељима, 

• вршио анализу успеха и владања ученика на класификационим 

периодима и предлагао мере за побољшање, 

• посете часовима (5 часова). Циљ посете часовима је био посматрање 

стандарда квалитета 2.7  Наставник ствара подстицајну атмосферу на 

часу 

  

Датум Одељ

ење 

Име и презиме наставника Наставни предмет Час 

26.09.2017

. 

31 Мира Мартић Математика 2. 

25.09.2017

. 

32 Милојка Пејановић Српски 2. 

18.10.2017 72 Цветков Рената Ликовна култура 5. 

13.12.2017 44 Бранка Витковић Математика 3. 

24.01.2018 73 Бојана Голубовић Географија 4. 

     

 Уочено је да већина наставниka у великој мери остварују овај стандард. 

Индикатор 2.7.4  Наставник користи различите поступке за мотивисање 

ученика, није примећен на свим часовима. Већина наставника је користила 

један поступак за све ученике.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

ОБЛАСТ 

ДЕЛОВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

 

ПЛАНИРАЊЕ    И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

1.Израда одређених сегмената Годишњег плана и програма 

рада  

2.Утврђивање структуре Годишњег плана 

3.Програм стручног усавршавања наставника  

4.Извештај о раду одређених сегмената 

5.Израда плана рада пом. Директора за школску 2017/18. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ПОСЛОВИ 

1.Организација завршног испита 

2.Организација испита  и учествовање у завршном и 

разредним испитима (разредни ,поправни) 

3.Утврђивање броја часова редовне, додатне , допунске 

наставе и слободних активност 

4.Праћење реализације ШРП,ШБН,ПО,ИОП , ИПАпројеката  

5.Утврђивање смена ,распореда и дежурства наставника  

6.Организација рада стручних већа и актива  

ПЕДАГОШКО 

ИНСТРУКТИВНИ 

И САВЕТОДАВНИ 

РАД 

1.Увид у планове рада и припреме наставника 

2.Посета часовима  

3.Анализа посећених часова  

4.Припрема заједничких родитељских састанака 

5.Инструкције и контрола педагошке 

документације(дневника рада,ваннаставних активности и 

др.)  

6. Руковођење Тимом за самовредновање кључне области 

етос 

7. Руковођење Тимом за израду Акционог плана за 

превазилажење уочених слабости у кључној области етос  

КУЛТУРНА И 

ЈАВНА 

ДЕЛАТНОСТ 

1.Сарадња са локалном самоуправом,Центром за социјални 

рад, Здравственим центром , Националном службом за 

запошљавање  и др.институцијама и предузећима у 

зависности од потребе школе 

2.Сарадња са другим школама  

3.Учешће у организацији важних датума по календару 

школе ( Дан школе, С.Сава...) 

РАД У СТРУЧНИМ 

И ДРУГИМ 

ОРГАНИМА 

1.Наставничко веће  

2.Педагошки колегијум 

3.Oдељенских  већа , Стручна већа 

4.Тимови :ШРП,ШБН, ПО,ИОП, ЕВ,ИПА 

тим за заштиту деце од насиља 

5 Помоћ и подршка у раду ученичког парламента 

АНАЛИТИЧКИ 

РАД 

1.Анализа успеха на крају I и II полугодишта 

2.Инструменти за вредновање рада  
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РАД У НАСТАВИ 

1.Израда плана рада  за редовну ,додатну наставу и секцију 

2. Извођење наставе  

3.Стручно усавршавање 

4.Сарадња са школским и општинским активом 

5.Припрема и учешће на такмичењима  

 

ОБАВЉЕНЕ ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

1. МИРА МОРИЋ   25.9.2017. 

2. ОЛИВЕРА КОЗЛИНА   13.10.2017. 

3. ЈЕЛИЦА КАТАНИЋ  25.9.2017.   

4. БЕРЛЕКОВИЋ БОЈАН   4.10.2017. 

5. ЈАСМИНА ВАЛЕНТ   6.10.2017. 

6. КЕЧА СТЕВАНИЈА   20.10.2017. 

                                                                                 7. МИЛИЋ ЧАБРАЈА   28.11.2017. 

8. НЕМАЊА БАЛАЋ   15.11.2017. 

9. ВАЛЕНТИНА СТОЈАЧИЋ  24.11.2017. 

10, МАРИЈА ГУГЛЕТА   24.11.2017. 

11. МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ   26.3.2018. 

12. МАЈА ФИЛИПОВИЋ ТОДОРОВ    5.2.2018. 

3. ЈОСИП ТОЉ   22.2.2018. 

13. СОЊА ЂОРЋЕВИЋ ЈОЦИЋ   24.1.2018. 

14. САНДРА ЛУГУМЕРСКИ   27.02.2018. 

                                                                       15. СЕНКА КАНУРИЋ   20.11.2017. 

16.БРАНКА ВЕРГАШ МАРЈАНОВИЋ   1.3.2018. 

17.ДАНИЈЕЛА КУЈУНЏИЋ ДОДЕК   27.10.2017. 

18. ТАТЈАНА САВИЋ   12.3.2018. 

                                                                                19.ДЕВА ХИНИЋ   23.4.2018. 

20.СОЊА КРАЈИНА   25.5.2018. 

21.БОЈАНА ГОЛУБОВИЋ 26.2.2018. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

  

Време и место 

Одржавања 

Садржај Носиоци 

14.09.2017.  

Деветнаеста седница 

школског одбора, прва у 

школској 2017/18.год. 

Школа 

 

1.Усвајање извештаја о 

раду школе 2017/18. 

2.ДоношењеГодишњег 

плана рада школе за 

2018/19. 

3.Усвајање извештаја о 

раду директора 

Чланови Школског одбора, 

директор школе- Ђ. 

Буловић,  секретар- Љ. 

Шћепановић, психолог -,Љ. 

Кнежевић, , помоћник 

директора- Иван Лукић. шеф 

рачуноводства- Снежана 
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4.Утврђивање предлога 

финансијског плана за 2018. 

годину 

5.Разно 

Милић  

 

07.11.2017..двадеасетаа 

седница школског одбора, 

друга у школској 2017/18. 

Школа 

1.Успех и  и владање 

уученика на крају првог 

квартала школске 2017/18. 

2.Доношење правилника о 

давању у закуп 

фискултурне сале  

3.Доношење измена и 

допуна Пословника о раду 

школског одбора  

4.Разно 

Чланови Школскогодбора, 

педагог-Олга Миловић, 

  директор школе,  секретар 

23.11.2017. 

Двадесетпрва седница ШО , 

трећа седница у школској 

2017/18. Години  

Школа 

1.Измене и допуне плана 

Јавних набавки за 2017 

2. Разно   

 

 

Чланови Школског одбора, 

психолог, педагог, директор 

школе,  секретар   школе. 

08.12. 2017.  

Двадесетдруга седница ШО,  

4. седница у школској 

2017/18. 

Школа 

 

 

1.Измене и допуне 

Годишњег плана рада 

школе- стручно 

усавршавање  

 

Чланови ШО,   директор 

школе,  и секретар 

27.12.2017. 

Двадесеттрећа седница ШО 

пета у школској 2017/18. 

Школа 

 

1. Усвајање плана јавних 

набавки за 2018. Годину  

4.Разно 

Чланови Школског одбора, 

 директор школе,  секретар 

19.01.2018. двадесетчетврта 

 седница  ШО  , шеста у 

   школс 2017/18. 

Школа 

1.Успех и владање ученика 

на крају првог полугодишта 

за шк 2017/18.год 

2.Усвајање финансијског 

плана за 2018. годину 

3. Измене и допуне плана 

јавних набавки  

4. Доношење Статута 

школе  

5. Разно  

Чланови Школскогодбора, 

 директоршколе,  секретар,  

26.02.2018.двадесетпета 

седница ШО седма у 

школ.2017/18. 

Школа 

1.Извештај о годишњем 

попису 

2.Финансијски извештај за 

2017.г. 

3.Школски развојни план- 

Измене и допуне 

Чланови ШО, директор, 

секретар, Шеф 

рачуноводства, помоћник 

директора, психолог- 

Љиљана Кнежевић 
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4.Школски програм- 

Допуне  

5.Годишњи план рада – 

Измене и допуне 

6. именовање комисије за 

рад на усклађивању аката 

школе са законом  

7.Разно 

05.04.2018.двадесетшеста 

седница ШО , осма у 

школској 2017/18. 

Школа 

1.Усклађивање аката са 

законом 

-Сагласност на правилник о 

организацији и 

систематизацији послова у 

школи  

-Усвајање Правилника о 

раду школе  

2.Доношење одлуке о 

расписивању конкурса за 

избор директора школе 

 3.успех и владање ученика 

на крајутрећег квартала 

шк.2017/18.  

4.извештај о ванредном 

педагошком надзору 

5. Разно  

Чланови школског одбора, 

директор, секретар, стручна 

служба  

24.04.2018.  

Двадесетседма седница ШО, 

9. У шк 2017/18 

 Школа 

1.Именовање чланова 

конкурсне комисије за 

избор директора 

2-избор председника 

комисије 

Чланови школског одбора, 

секретар, представници 

синдиката, представник 

ученичког парламента. 

24.05.2018.  

Двадесетосма седница ШО, 

10. У школској 2017/18 

Школа 

1.Доношење школског 

развојног плана за период 

2018-2021, 

2.Правилник о васпитно-

дисциплинској 

одговорности- 

усаглашавање са законом  

3.Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној одговорности 

запослених – усаглашавање 

4.Правилник о испитима 

усаглашавање 

5.Правилник о 

похваљивању и 

награђивању ученика –

Чланови школског одбора, 

директор, секретар, комисија 

за усаглашавање аката са 

законом. 
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усаглашавање 

6.Правила понашања у 

школи-усаглашавање 

7. Утврђивање предлога за 

избор директора 

27.06.2018.  двадесетдевета 

седница , 11 у шк. 

2017/18.год. 

 Школа 

1.Успех и владање ученика 

на крају наставног периода 

школске 2017/18. 

2.Измене и допуне 

Школског програма  

3. Разно  

Чланови ШО, директор, 

секретар, психолог школе. 

 

15.08.2018. тридесета 

седница ШО, 12. шк. 

2017/18. Школа 

1.Именовање комисије за 

утврђивање запослених за 

чијим радом је престала 

потреба 

2.Измене и допуне 

Правилника о 

систематизацији радних 

места  

3. Разно 

Чланови ШО, директор, 

секретар  

28.08.2018. 

Тридесетпрва седница ШО, 

13 у шк. 2017/18 

1.Утврђивање Предлога 

финансијског плана  

2.Разно 

Чланови ШО, директор, 

секретар, шеф 

рачуноводства.  

 

У школској 2017/18. години  укупно је одржано тринаест  седница школског одбора. 

 

 

ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ДРУГИ ЦИКЛУС 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (ДРУШТВЕНИХ, ТЕХНИЧКИХ, 

ХУМАНИТАРНИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ- СЕКЦИЈЕ, УЧЕНИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ) 

 

ПРОЈЕКАТ „Читалићи“ 

 

У току школске 2017-2018. године у школи је реализован Међушколски 

васпитно-образовни пројекат „Читалићи“. Школа је узела учешће у све три категорије 
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пројекта: ,,Читалићи креативци“ (писање читалачких дневника), ,,Читалићи кликераши“ 

(републичко такмичење у вештини читања и разумевању прочитаног) и Међународна 

смотра „Читалићи“. 

Тема овогодишњег пројекта била је: Две стотине година Српског рјечника Вука 

Стефановића Караџића (1818-2018).  

Координатор школског тима била је Славица Плац, наставник српског језика, а 

чланови Тима били су Сенка Канурић, Емилија Рилке, Сандра Лугумерски, Љубица 

Чичовачки и Зорица Петровић. 

Током септембра с пројектом су упознати сви чланови Наставничког већа који би 

могли да узму учешће у истом, a током октобра пројекат је представљен и ученицима 

реализацијом радионица, припремањем изложбе (заједничка активност ученика, 

наставника, родитеља). Изложба под називом „Чувари народне традиције“ свечано је 

отворена 15. новембра. Координаторке свиих активности везаних за изложбу биле су 

Славица Плац и Сенка Канурић, док су са ученицима нижих разреда материјал за изложбу 

прикупљале Сандра Лугумерски и Љубица Чичовачки. 

Одржана је радионица „Старо сомборско разговореније“. Ученицима је приближен 

говор и речник српског језика кроз векове, са посебним освртом на Сомбор и околину, а 

један део радионице посвећен је и здравичарењу. 

Током првог полугодишта ученици су прикупљали старе, заборављене речи 

сомборског краја и од свих прикупљених направљен је речник и дидактички материјал 

(коцкице). 

Направљена је изложба цртежа ученика нижих одељења који су за тренутак на 

својим цртежима оживели слова, као и петака који су покушали да направе своју азбуку. 

Школско такмичење у категорији „Кликераши“ одржано је 17. јануара. На 

такмичењу је учествовало укупно 176 ученика, а њих 57 обезбедило је пласман за учешће 

на општинско такмичење. 

Награде „Читалићима“ који су освојили једно од прва три места на школском 

такмичењу „Читалићи кликераши“ додељене су 14. фебруара на свечаности којој су 

присуствовали награђени ученици и њихови родитељи. Додели награда присуствовала је и 

Татјана Ковачев, учитељица и писац из Каравукова, која је са ученицима разговарала о 

читању. 

Општинско такмичење одржано је у ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Станишићу 28. 

фебруара, на Дан матерњег језика. Ученици од 1. до 4. разреда, њих 28, заједно са 

учитељицама Сандром Лугумерски и Зорицом Петровић, такмичили су се у школи у 

Станишићу, док су ученици виших разреда, њих 25, тестове радили у матичној школи. 

Пласман на окружни ниво такмичења остварило је 15 ученика. 
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Наша школа била је домаћин окружног такмичења које је одржано 24. марта. Поред 

ученика наше школе, такмичили су се и ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“ из 

Станишића и ОШ „Жарко Зрењанин“ из Апатина. Укупно је 38 ученика радило тест (14 

ученика наше школе). Тестови су прегледани одмах након што су такмичари завршили са 

радом. Док је комисија прегледала тестове, ученици су са својим домаћинима (учитељице 

Зорица Петровић и Стевка Љуба) обишли Градски музеј и град. Пласман на републички 

ниво такмичења остварила су четири ученика: Хана Репман(3. разред), Филип Репман (4. 

разред), Драгана Церанић (6. разред) и Теодора Живановић (7. разред). 

Међународна смотра ,,Читалићи“ одржана је 19. маја 2018. године. Домаћини су 

били ОШ ,,Вожд Карађорђе“ и библиотека ,,Вук Караџић“ из Алексинца, а на Смотри је 

учествовало преко 70 школа широм Србије и 20 школа из Републике Српске. Републичко 

такмичење „Кликераша“ одржано је у ОШ „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, а ученица 

Драгана Церанић освојила је друго место. И остало троје ученика били су успешни 

пласиравши се у првих десет. 

У категорији „Креативци“ ученици школе били су веома активни, вредно су читали 

и писали и предали укупно 28 дневника од првог до осмог разреда, од чега је 10 послато 

на републичку смотру. Дневник Драгане Церанић (6. разред) освојио је на Републичкој 

смотри треће место. 

Наша школа је, у оквиру категорије Међународна смотра „Читалићи“ , имала и свој 

штанд са дечјим радовима на тему „Незаборављено благо нашег краја – Старо сомборско 

разговореније“. Штанд наше школе на овом такмичењу добио је похвалу за најбољи 

школски штанд и награду у виду 10 књига за школску библиотеку. Ова награда је резултат 

одличне сарадње и тимског рада великог броја ученика и наставника школе чијим радом 

су координисале наставнице Славица Плац и Сенка Канурић. 

 

 

 

Извештај драмске секције нижих разреда (2.разред) 

 

Назив активности Разред 
Планирано часова на 

годишњем нивоу 
Задужени наставник 
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      Драмска секција 

  

2.разред 

  

         36 

Сандра Лугумерски 

Љубица Чичовачки 

  

У другом разреду смо проширивали знања о глуми и научили неке нове појмове.Ученици су 

глумили,плесали и певали у оквиру драмских сцена.Ритмика и покрети код деце су 

успешно увежбани за нове представе у трећем разреду. 

 

 

Назив секције Разред Број одржаних 

часова 

Задужени наставник 

Биолошка секција 
5,6,7,8 

36 Ена Хорват, Марија 

Малбаша  

 

 

Назив секције Разред Број одржаних часова Задужени наставник 

Новинарска секција 6. 30 Славица Плац 

 

Назив секције Разред Број одржаних 

часова 

Задужени наставник 

Математичка секција Пети и седми 10 Татјана Савић 

 

Назив секције Разред Број одржаних 

часова 

Задужени наставник 

Драмска секција 

6. и 7.  

150 Данијела Кујунџић – 

Додек 

Емилија Рилке 

Активност Носиоци Време реализације 

Договор о раду и избор текстова 
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
септембар 

Вежбе сценског говора 
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
октобар  

Ритмичке вежбе 
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
новембар  

Припремање представе  
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
децембар  

Припремање представе 
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
             јануар 

Одлазак у Позориште 
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
фебруар  
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Осмишљавање сцене и костима 
Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
април  

Осмишљавање програма 

поводом Дана Школе 

Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
мај  

Припремање представе за Дан 

Школе 

Данијела Кујунџић 

Додек, Емилија Рилке 
јун  

 

Назив секције Разред Број одржаних 

часова 

Задужени наставник 

Хемијска секција Седми и осми 12 Јелена Зурковић 

 

 

Извештај о раду Ђачког парламента 2017/2018.год. 

 

Време реализације Активности/теме Начин реализациjeје: Носиоци реализације 

09.11.2017. 1.Упознавања са 

Статутом и Програмом 

рада 

2.Избор председника и 

записничара 

3.Разно  

  

Разговор,предлози и гласање 

за председника и 

записничара,договор да 

председник парламента 

сазива састанке,похвала 

ученика за радове у школи 

који су завршени током 

распуста 

Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог и 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

 

       07.12.2017. 

1.Предлози ученика за 

допуну плана рада 

парламента 

2.Разно 

1.Своје предлоге за допуну 

изнели су присутни 

представници 

парламета,остали ће то 

урадити на следећем 

састанку 

2.Похваљено је активно 

учешће школе у акцији“ 

Чепом до осмеха“-прва 

количина је сортиранаи и 

прослеђена. 

Ученици су предложили 

одржавање журки за ученике 

7. И 8.разреда у другом 

полугодишту. 

За следећи састанак ученици 

се позивају писменим путем. 

  

Представници 7.и 

8.разреда,Сенка 

Канурић,наставник 

историје  

      20.12.2017. 1.Нови закон о 

основним школама 

2.Предлози за 

1.Преставницима 

парламента је представљен 

нови закон о основним 

Представници 7.и 

8.разреда  и Сенка 

Канурић,наставник 
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2.полугодиште 

3.Разно 

школама 

2.Предлози за 

2.полугодиште:-Гост 

преставник Тима за заштиту 

од насиља-Организација 

журке-Мала матура и 

банкет-Гост ученик средње 

школе-Униформе и амблем -

Анкета 

историје  

      09.02.2018. 1.Гост из Тима за 

заштиту од насиља 

1.Гост из Тима је Љиљана 

Кнежевић,психолог која је 

говорила о врстама 

насиља,последицама,како се 

спречава насиље и зашто 

долази до насиља.У 

разговору су активно 

учествовали и предтавници 

парламента . 

Представници 7.и 

8.разреда,Сенка 

Канурић,наставник 

историје и Љиљана 

Кнежевић,психолог 

       06.03.2018. 1.Анкета за одређивње 

приритета рада школе 

у наредном периоду од 

три године 

2.Кутија за 

предлоге,примедбе и 

похвале ученика 

1.Ученици су испуњавали 

анкету и бирали три 

приоритета од понуђених-

Побољшање квалитета 

образовно-васпитног 

рада,Побољшање 

безбедности у 

школи,Стручно 

усавршавање 

наставника,стручних 

сарадника и 

директора,Превенција 

осипања 

ученика,Укључивање у 

развојне пројекте,те су 

давали своје предлоге за 

решавање приритета 

2.Кутија ће бити постављена 

у ходнику школе и отвараће 

се сваких месец дана 

Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

 

       25.05.2017. 

1.Разговор о 

предлозима,похвалама 

и примедбама из 

кутије 

 

1.Олга Миловић,педагог је 

прочитала предлоге из 

кутије,најчешћи су 

били:часови физичког 

васпитања,ормарићи у 

ходнику,додатне просторије 

у школи...На поједина 

питања одговарао је Ђуро 

Представници 7.и 

8.разреда  и Сенка 

Канурић,наставник 

историје,Олга 

Миловић,педагог и 

Ђуро 

Буловић,директор 
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Буловић,директор школе 

        15.5.2018. 1.Извештај о новим 

предлозима из кутије 

2.Разговор о 

правилнику за избор 

ђака генерације 

3.Мала матура 

1.Нове предлоге из кутије 

изнела је Олга 

Миловић,педагог и 

напоменула да су активно у 

остављању порука 

учествовали представници 

6.,7. и 8.разреда 

2.Иван Лукић,помоћник 

директора је објаснио 

правилник о избору ђака 

генерације и бодовањекоје 

важно и за носиоце Вукове 

дипломе и посебнох 

диплома.Комисија на нивоу 

школе ће извршти бодовање 

предложених ученика из 

сваког одељења осмог 

разреда.Предлоге за 

спортисту и спортисткињу 

дају наставници физичког 

васпитања. 

3.О припремама за прославу 

–банкет говорили су сами 

ђаци су им поновљена 

правила за полагање мале 

матуре. 

Представници 7.и 

8.разреда  и Сенка 

Канурић,наставник 

историје,Олга 

Миловић,педагог и 

Иван 

Лукић,помоћник 

директора 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДРЖАНИМ ЧАСОВИМА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА У 

ОДЕЉЕЊИМА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017-18. ГОД. 

 

Име и 

презиме 

наставни

ка 

Назив 

предмет

а 

Одељењ

е 

Наставна 

јединица 

(прво 

полугодишт

е) 

Датум 

одржаног 

часа 

Наставна 

јединица 

(друго 

полугодишт

е) 

Датум 

одржаног 

часа 

Марија 

Малбаша 

биологиј

а 

4-2 Шта 

проучава 

биологија 

18.12.201

7. 

Свет 

животиња 

 

 14.05.201

8.     

 

 

Име и 

презиме 

наставник

Назив 

предмет

а 

Одељењ

е 

Наставна 

јединица 

(прво 

Датум 

одржаног 

часа 

Наставна 

јединица 

(друго 

Датум 

одржано

г часа 
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а полугодишт

е) 

полугодишт

е) 

Славица 

Плац 

Српски 

језик 

41 
Вук Караџић 9.11.2017.         

Славица 

Плац 

Српски 

језик 

43 
Вук Караџић 

16.11.201

7. 
  

Славица 

Плац 

Српски 

језик 

44 
Вук Караџић 

16.11.201

7. 
  

 

Име и 

презиме 

наставни

ка 

Назив 

предмет

а 

Одељењ

е 

Наставна 

јединица 

(прво 

полугодишт

е) 

Датум 

одржаног 

часа 

Наставна 

јединица 

(друго 

полугодишт

е) 

Датум 

одржаног 

часа 

Иван 

Лукић 
историја 

4-2 
Увод у 

историју 

20.12.201

7. 

Увод у 

историју 

 

 28.05.201

8.     

 

Извештај угледних часова за 2017/2018. годину 

Датум Час, 

смена 

Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Наставна јединица 

23.1.2018. 6. час Славица Плац и 

Сенка Канурић 

Српски језик 

Историја 

Свети Сава – принц и 

просветитељ 

 

Датум Час, смена Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Наставна јединица 

23.05.2108. 131. час 

непарна 

Татјана Савић Математика Рачунске операције са 

разломцима 

- Видео лекције  -  

часу присуствовао 

Бојан Берлековић 

23.05.2018. 128. час 

непарна 

Татјана Савић Математика Питагорина теорема, 

површина круга, историја 

математике 

- Видео лекције - 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  

Настава у природи и екскурзије: дестинације и план за сваку дестинацију   2. разред 

 

 

 Време и 

место 

 

Предвиђени садржај 

 

         Циљеви 

 

       Носиоци 
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17.04.2018. 

 

Митровац 

на Тари 

Посматрање 

Панчићеве оморике и 

посета мосту 

пријатељства. 

Уочавање битних каракте- 

ристика  биљака  и 

 средине у  којој  бораве. 

Одељења других 

разреда  са 

учитељицама и  

рекреатор хотела. 

 

18.04.2018. 

 

Митровац 

на Тари 

Посета Дрвенграду и  

вожња возом 

Романтик 

Ученици  уочавају  

различи- 

тости  климе  средине у 

 којој 

бораве. 

Одељења других 

разреда  са 

учитељицама и  

рекреатор хотела. 

 

19.04.2018. 

 

Митровац 

на Тари 

Шетња кроз шуму до 

чеке за вукове и 

медведе. 

Да  ученици  науче  и  

усвоје нове  информације  

и појмове. 

Одељења других 

разреда  са 

учитељицама и  

рекреатор хотела. 

 

20.04.2018. 

 

Митровац 

на Тари 

 

Тепих  ливада. 

Ученици  сазнају  нова   

сазнања  о  растреситости 

 тла  и  легенде  везане  за  

ову  ливаду. 

Одељења других 

разреда  са 

учитељицама и  

рекреатор хотела. 

 

21.04.2018. 

 

Митровац 

на Тари 

 

Етно  кућа  ``Качара``. 

Упознавање  са  препарира- 

ним  животињама. 

Одељења других 

разреда  са 

учитељицама и  

рекреатор хотела. 

 

22.04.2018. 

 

Митровац 

на Тари 

Шетња  кроз  шуму 

   да  се  види  медвеђа 

 шапа. 

Крос. 

Логорска  ватра. 

Уочавање  карактеристика 

   животиња . 

Неговање  спортског  духа 

 и заједничко  дружење.  

Одељења других 

разреда  са 

учитељицама и  

рекреатор хотела. 

 

 

 

3,разред 

 

Разред 

Екску   екскурзија/ 

настава у 

природи 

Времвреме Садржај Дест  дестинација 

трећи екскурзија 27.05.2018. -центар града Сремска Митровица-
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-антички град Сирмијум 

-Засавица,специјални парк 

природе 

-вожња бродићем 

-Музеј хлеба 

Засавица 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ 

IV 

Време и 

место 

Садржај Оствареност циљева Носиоци 

Период 

извођења 

рекреативн

е наставе  

17.04.-

29.04.2018. 

године – 

Митровац 

на Тари 

   Током боравка на Митовцу 

ученицима је време испуњено 

разноврсним активностима 

спортског,рекреативног и забавног 

карактера (спортски сусрети, игре 

без граница, плес, цртање, квиз,...) 

као и многобројне шетње и посете у 

организацији аноматора. 

     Између осталог ученици су 

посетили: 

• Тепих ливаду 

• Долину шетача 

• Козју стену 

• Оштре стене 

• Ловачку чеку 

• Хранилицу за срне 

• Видиковац 

Потпуно oпремљен наставни простор у 

одмаралишту Митровац, у затвореним 

учионицама у павиљонима, обезбеђује 

несметано одвијање програма васпитно-

образовног рада. Уз разне излете, који 

спадају у редовне наставне активности у 

одмаралишту на Митровцу, предвиђене су 

шетње до два сата трајања уз непрекидан, 

непосредан контакт са природом у свим 

облицима. Дуга традиција, повољни 

природно-географски и климатски услови, 

као и услови за смештај и организацију 

васпитно-образовне делатности, 

сврставају Митровац на Тари у групу 

објеката са најповољнијим условима за 

организацију школе у природи. 

 

Циљеви који су 

остварени 

реализацијом наставе 

у природи: 

- развијање 

интересовања за 

природу; 

- изграђивање 

еколошких навика; 

- упознавање начина 

живота и рада људи 

појединих крајева; 

- развијање 

позитивног односа 

према националним, 

културним и 

естетским 

вредностима, 

спортским 

потребама и 

навикама, 

позитивним 

социјалним односима, 

као и схватање 

значаја здравља и 

здравих стилова 

живота; 

- подстицање 

испољавања 

позитивних 

емоционалних 

доживљаја; 

- повезивање 

обрађених наставних 

Актив 

учитеља 

четвртог 

разредa: 

Александра 

Рашковић,  

Љиља 

 Челаревић,  

Бранкица 

Вергаш-

Маријанови

ћ, 

Јосип Тољ 
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садржаја са 

очигледним 

примерима у природи; 

- шетње на чистом 

ваздуху позитивно 

утичу на опште 

здравствено стање 

деце. 

 

 

 

 

5.  разред 

Време и место  Предвиђени садржаји Циљеви Носиоци 

19.4.2018.год. 

, 

Београд 

Обилазак Музеја 

ваздухопловства, 

Авалског торања, 

споменика Незнаном 

јунаку на Авали и 

Ботаничке баште 

Циљ екскурзије, као 

облика образовно – 

васпитног рада је 

упознавање ученика с 

појавама и односима у 

природној и друштвеној 

средини, упознавање с 

културним, историјским и 

духовним наслеђем и 

привредним 

достигнућима. 

Ученици: 5/1, 

5/2,5/3 и 5/4 

одељења; 

одељенске 

старешине: Милош 

Мишчевић 

(стручни вођа), 

Татјана Савић, 

Оливера Козлина, 

Сенка Канурић 

 

 

 

6. разред 

 

Разре

д 

Екскуекскурзија/ настава у природи  Времвреме Дестдестинација 

6-2 екскурзија 21.04.2018. Београд-храм Светог Саве, 

Смедеревска тврђава, 

Виминациум 

 

 

8. разред 

 

Време и 

место 

Предвиђени садржај Циљеви Носиоци 

5-

6.10.2017. 

- Релација: Сомбор-

Бранковина-

Развијање интересовања за 

природу и изграђивање 

ТА „Euroline“ 

Сомбор, 
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Сомбор-

Златибор-

Сомбор 

Сирогојно-Taра-

Златибор 

  

- Бранковина – 

обилазак културно-

историјског комплекса 

(црква Светог 

Арханђела, кућа 

породице Ненадовић, 

Протина школа, 

Десанкина школа, 

гроб Десанке 

Максимовић) 

  

Сирогојно – обилазак 

музеја на отвореном 

„Старо село“  

  

- Ваљево – слободно 

време за игру и ручак  

  

- Златибор – 

преноћиште у хотелу 

„Дијамант“ 

  

Тара – вожња 

Шарганском осмицом 

и посета етно-селу 

„Мећавник“ на Мокрој 

Гори 

  

- Сомбор – повратак 

6.10. у 20 часова 

  

еколошких навика, стицање 

нових сазнања, упознавања 

занимања људи која су 

карактеристична за поједине 

крајеве, развијање позитивних 

односа према националним, 

уметничким и културним 

вредностима, изграђивање 

естетских културних потреба и 

навика као и позитивних 

социјалних односа међу 

ученицима и наставницима 

  

одељењске 

старешине 8. 

разреда и 

ученици 

 

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И  

ЗАНЕМАРИВАЊА  

. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
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Директор школе је образовао Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2017/2018. годину је 1.09.2017. године ( у даљем тексту- Тим).  

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су били:  

• Љиљана Кнежевић, психолог 

• Олга Миловић, педагог 

• Ђуро Буловић, директор 

• Иван Лукић, помоћник директора 

• Љиљана Шћепановић, секретар школе 

• Никола Ђурић, представник локалне заједнице 

• Зоран Броћиловић, школски полицајац 

• Душан Огризовић, представник Савета родитеља 

• Немања Балаћ, професор информатике и рачунарства 

• Маја Јањатовић Бубало, професор биологије 

• Јелена Васовић, професор енглеског језика 

• Анђелина Кнежевић, представник Ђачког парлчамента 

• Милена Крга, професор разредне наставе 

• Зоран Петков, професор физичког васпитања 

• Сандра Лугумерски, професор разредне наставе 

Ово решење је замењено 19. јануара 2018. године, на основу налога мера просветног 

саветника (усклађивање са компетенцијама наставника са јасним инструкцијама у вези са 

радом) као и ради потребе именовања нових чланова: Марија Малбаша и Александра 

Радуловић уместо Маје Јањатовић Бубало и Немање Балаћ који ће бити одсутни до краја 

2017/2018. године. 

У школској 2017/18. години  тим је одржао 6 састанкa. Радом тима је руководила, Љиљана 

Кнежевић, психолог, а записнике је водила Љиљана Шћепановић, секретар школе.  

Време и место 

одржавања 

састанка 

Садржај Носиоци 

18.10.2017. 1. Верификација мандата новим 

члановима Тима 

2. Извештај о раду Тима за школску 

2016/2017. годину 

3. План рада Тима за школску 

2017/2018. годину 

4. Анализа стања 

5. Разно 

Чланови Тима за заштиту деце 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

22.11.2017. 1. Анализа стања 

2. Ново законско решење -ЗОСОВ 

3. Разно 
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17.01.2018. 1. Извештај просветног саветника и 

предлог мера за отклањање 

уочених недостатака 

2. Разно 

23.02.2018. 1. Усвајање измена и допуна 

програма за заштиту ученика 

2. Разно 

21.03.2018. 1. Анализа стања 

2. Разно 

5.06.2018. 1. Анализа стања 

2. Разно 

 

У школи, је у току 2016/2017. године пријављен следећи број случајева насиља: 

 

Ниво насиља 2. ниво 

Разред III и V  VI и VIII 

Физичко насиље 1  

Емоционално насиље  1 

Социјално насиље   

Сексуално насиље   

Електронско насиље   

 

У школи, је у току 2017/2018. године пријављен следећи број случајева насиља: 

 

Ниво насиља 2. ниво 3. ниво 

Разред I и IV  IV  V  V и VI VIII 

Физичко насиље 1 2 1  1 

Емоционално насиље      

Социјално насиље    1  

Сексуално насиље      

Електронско насиље      

 

Може се уочити да број ситуација у којима се конфликт решавао насилним путем 

повећао у односу на претходну школску годину. Због тога треба појачати превентивне 

активности на нивоу школе. У већини ситуације су учествовали ученици различитог 

узраста, што указује да на нивоу школе треба поспешити толеранцију и разумевање 

између ученика различитог узраста. 

У току школске 2017/2018. године покренуто је 6 васпитно-дисциплинских поступака 

повезано са 4 ситуације испољавања насилног понашања. У складу са чланом 83 Закона о 

основама система образовања и васпитања, предузете су појачане васпитне активности 
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које су довеле до позитивне промене у понашању ученика због чега је на основу одредаба 

члана 86, став 4 истог закона обустављени поступци.  

Интервентне мере које су предузете у овим случајевима су: 

• појачани васпитни рад са ученицима који су вршили и трпели насиље 

(индивидуално – саветодавни рад), 

• укључивање родитеља у план заштите ученика, 

• индивидуални - саветодавни рад  са ученицима и родитељима, 

• рад са одељенском заједницом на тему толеранције и  конструктивног решавања 

конфликтних ситуација. 

Предузете мере су имале позитиван ефекат код ученика који су учествовали у 

ситуацији насиља, јер није било понављања понашања. На ученике посматраче мера „рад 

са одељенском заједницом на тему решавања конфликтних ситуација“ је имала делимичан 

ефекат, јер се повремено појављивало неасертивно понашање у тим одељењима.  

Превентивне мере које су реализоване у току 2017/2018. године су: 

• Програм Основе безбедности деце за ученике 4. и 6. разред у организацији 

Миистарства унутрашњих послова 

• Предавање МУП-а на тему „Безбедност у саобраћају“  у 1. разреду,  

• Предавање психолога и педагога, одељенских старешина на тему „Конфликти и 

конструктивно решавање сукоба“ на на часовима одељенске заједнице. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је сарађивао са 

Тимом за самовредновањее кључне области Етос. Резултати самовредновања стандарда 

квалитета 5.3. Школа је безбедна средина за све су преузети од Тима за самовредновање 

ове кључне области.  

Од 46 анкетираних наставника, 38 (83%) сматра да је у школи видљив и јасно 

изражен негативан став према насиљу. 40 (87%) наставника сматра да функционише 

мрежа за решавање проблема насиља, а 35 (76%) да су организоване превентивне 

активности које доприносе безбедности у школској заједници. 35 (76%) сматра да када се 

догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 31 (67%) 

сматра да се прате и анализирајусви случајеви насилног понашања. 

Од 146 анкетираних ученика од 2. до 8. разреда, 125 (86%) се у школи осећа 

безбедно. Да се о недопустивом понашању ученика (агресивност, натрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично) отворено разговара у школи  сматра 135 (93%) 

ученика. 134 (92,5%) ученика зна коме треба да се обрати када има проблем и 138 (95%) 

ученика сматра да у школи учи да буду дговорни за своје поступке. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

У протеклој школској години, тим је одржао 6 састанака, где се сагледавало напредовање 

ученика и где је пружена подршка истима у зависности од њихових потреба. Такође је 

успостављена изузетна сарадња са ОШ Вук Караџић. 

 

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 

(Програм професионалне оријентације, Програм здравствене превенције, Еколошки 

програм...) 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ                       

Чланови Тима за професионалну оријентацију су: 

• Олга Миловић, педагог, 

• Љиљана Кнежевић, психолог и 

• Славица Плац, професор српског језика 

• Александра Радуловић, професор техничког и информатичког образовања  

• Зоран Петков, професор физичког васпитања и 

• Јелена Васовић, професор енглеског језика. 

Радом Тимом је руководила Љиљана Кнежевић, а записнике са састанака је 

водила Славица Плац. 

Активности које су спроведене у току школске 2017/2018. године су: 

• Израда плана имплементације ПО и имплементација у Школски програм, Годишњи 

план рада школе и оперативне планове наставника, 

• Презентовање програма ученицима 7. и 8. разреда 

• Анкетирање ученика/родитељ и формирање група 

• Реализација радионица у периоду од 15.10.2017. до 30.05.2018. 

• Презентација средњих школа ученицима 8. разреда током маја 

У програм су били укључени и чланови ђачког парламента. 

У реализацији програма учествовали су и наставници српског језика, ликовне културе, 

историје, хемије, техничког и информатичког образовања, грађанског васпитања и 

одељенске старешине 7. и 8. разреда. 

Психолог школе је тестирала способности и професионална интересовања 

 заинтересоване ученике 8. разреда са циљем пружања помоћи у одабиру средње школе. 
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Укупно је тестирано 28 ученика (31,46%) генерације, а у саветодани рад су били укључени 

и заинтересовани родитељи. 

Овај програм је петофазни и шесту годину се спроводи у школи. Током рада наилазило 

се на тешкоће у реализацији појединих радионица због материјално-техничких услова у 

школи. 

У току школске 2017/2018. године Тим за професионалну оријентацију је одржао 4 

састанка са следећим садржајем: 

 

Време и место Садржај Носиоци 

4. септембра 

2017., Школа 

Формирање школског тима за професионалну 

оријентацију 

Укључивање ученика у петофазни програм 

професионалне оријентације на преласку из 

основне у средњу школу 

Подела послова унутар школског Тима 

 

Тим за професионалну 

оријентацију 

16. новембар 

2017., Школа 

Анализа остварености петофазног програма 

професионалне оријентације 

Организација посете Сајму образованја “Путокази” 

 

Тим за професионалну 

оријентацију 

8. фебруара 

2018., Школа 

Анализа остварености програма 

професионалне оријентације у 2. полугодишту 

Тим за професионалну 

оријентацију 

23. мај 2018., 

Школа 

Анализа остварености петофазног програма 

професионалне оријентације 

Организација посете и сусрета са ученицима из 

средње школе 

 

 

У току другог полугодишта Тим за професионалну оријентацију је сарађивао са 

Тимом за инклузивно образовање поводом уписа у средњу школу две ученице, 83,  које се 

образују по ИОП-у. 

 

Извештај остварености програм здравствене заштите деце 

  

У току школске 2017/2018. године реализовано је: 

• здравствени систематски прегледи ученика, 

• стоматолошки систематски прегледи ученика, 

• прегледи ученика пред одлазак на наставу у природи и екскурзије и 

• вакцинација ученика. 
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Током школске године вршени су санитарни прегледи школске кухиње и 

санитарних чворова.  

  

Превентивни рад је реализован кроз ЧОС, ЧОЗ и редовну наставу. Стручна служба у 

сарадњи са одељенским старешинама је  реализовала часове на тему „Значај правилне 

исхране“, „Полна равноправност“, „Пубертет“, „Здрави стилови живота“ и „Болести 

зависности“.  

  

У сарадњи са Саветовалиштем за младе реализовани су часови, у другом циклусу, 

„Пубертет”. Поливалентна патронажна служба је у првом циклусу реализовла Програм 

здравственог васпитања. 

  

У току школске 2017/2018. gодине, кроз редовну наставу биологије, реализоване су 

следеће теме у оквиру здравствене заштите ученика: 

• упознавање болести које изазивају и преносе микроорганизми, начина преношења 

и превенције 

• упознавање јестивих, лековитих и отровних биљака и њиховог значаја за здравље 

• упознавање јестивих, лековитих и отровних гљива и њиховог значаја за здравље 

• упознавање болести које изазивају и преносе животиње и праживотиње, начина 

преношења и превенције 

• упознавање са најчешћим обољењима и повредама органских система човека 

• стицање знања и вештина основних правила пружања прве помоћи 

• развијање неопходних хигијенских навика 

• уочавање значаја здравствене културе и репродуктивног здравља 

• разумевање значаја и улоге породице у развоју, опстанку, напретку људског 

друштва као и последице њеног нарушавања 

• упознавање са изворима и последицама угрожавања животне средине – екосистема 

и последицама на здравље човека; 

• упознавање  глобалних последица загађивања животне средине и последица на 

здравље човека; 

• развијање  еколошке, здравствене и културе живљења. 

• кроз ваннаставне активности биологија, одржан је квиз поводом Дана борбе против 

СИДЕ. 

  

Кроз редовну наставу физичког васпитања од 5. до 8. разреда реализовани су 

следећи задаци: 
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         - подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела, 

         - усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 

   дефинисаних циљем овог васпитно-образовног подручја, 

        - оспособљавање ученика да стечена  знања, умења и навике користе у свакодневним 

 условима живота и рада, 

        - стицање и развијање свести о потреби здравља, чување здравља и заштити природе 

и човекове средине. 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

 

11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

РАПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

I циклус 

Одељење Учитељ Дан Час 

11 Стевка Љуба уторак 3. 

12 Зорица Петровић уторак 1. 

13 Милена Крга уторак 2. 

21 Лепосава Маричић понедељак 2. 

22 Сандра Лугумерски среда 2. 

23 Данијела Репман понедељак 3. 

24 Љубица Чичовачки среда 3. 

31 Мира Мартић понедељак 3. 

32 Милојка Пејановић понедељак 2. 

33 Стеванија Кеча среда 3. 

34 Јелица Катанић среда 2. 

41 Александра Рашковић понедељак 1. 

42 Љиљана Челаревић четвртак 1. 

43 Бранкица Вергаш-Марјановић четвртак 3. 

44 Јосип Тољ понедељак 2. 

 

II циклус 

Наставни предмет Одељенско 

старешинство 

Име и презиме Дан Час Смена 

Српски језик  Мира Морић четвртак 2. непарна 

63 Емилија Рилке уторак 3. парна 

 Соња Ђорђевић 

Јоцић 

среда 3. непарна 

84 Славица Плац четвртак 4. парна 
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Енглески језик  Оливера 

Козлина 

петак 4 непарна 

 Ведрана 

Павићевић Пап 

среда 6. парна 

 Маја Тодоров 

Филиповић 

четвртак 2. парна 

82 Васовић Јелена петак 3 парна 

Француски језик 72 Дева Хинић петак 2. парна 

 Јасмина Валент уторак 3. парна 

Музичка култура 74 Данијела 

Кујунџић Додек 

понедељак 2. непарна 

Ликовна култура  Рената Цветков уторак 4. непарна 

Историја 54 Сенка Канурић четвртак 4. непарна 

71 Иван Лукић уторак 2. парна 

Географија 61 Мирјана 

Јовановић 

петак 5. парна 

 Бојана 

Голубовић 

среда 3. парна 

Физика  Бела 

Блашковић 

четвртак 4. непарна 

Математика 64 Ивана Шијачић петак 2. непарна 

83 Горана Дацић среда 4. парна 

52 Татјана Савић среда 3. непарна 

 Бојан 

Берлековић 

понедељак 1. непарна 

Биологија 53 Марија 

Малбаша 

четвртак 2. парна 

62 Ена Хорват четвртак 3. непарна 

Хемија  Јелена 

Зурковић 

петак 3. непарна 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

51 Милош 

Мишчевић 

четвртак 5. непарна 

73 Александра 

Радуловић 

четвртак 1. непарна 

 Милић Чабраја четвртак 6. непарна 

Физичко васпитање  Соња Крајина четвртак 6. парна 

81 Зоран Петков петак 4. непарна 

 Никола 

Анђелковић 

петак 3. непарна 
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САВЕТ РОДИТЕЉА 

Савет родитеља конституисан је на седници  Савета која је одржана 6.9.2017. године. 

Мандат овог савета родитеља је годину. Састав Савета за школску  2017/2018.  годину је 

следећи:  

Ред

. 

бр. 

Име и презиме родитеља Разред 

1 ВЕСНА 

ВЕСЕЛИНОВИЋ 

1-1 

2 ЈАСМИНА ЛИЧИНА 1-2 

3 САВО НИКОЛИЋ 1-3 

5 РАЈЦ ГОРДАНА 2-1 

6 ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЈЕ 2-2 

7 ШПАНКУС МИРЈАНА 2-3 

8 ЈЕЛЕНА ТАНУРЏИЋ 2-4 

9 СВИТЛИЦА  МИРЈАНА 3-1 

10 ТРКУЉА  НЕМАЊА 3-2 

11 ВОЈВОДИЋ МАРИНА 3-3 

12 ЈАНОШЕВИЋ САНЕЛА 3-4 

13 РУДИЋ МИРЈАНА 4-1 

14 ИВАН ЗОЛИКА 4-2 

15 НАРАНЧИЋ ДИАНА 4-3 

16 КОВАЧЕВИЋ 

 РАДМИЛА 

4-4 

17 МАТИЈЕВИЋ 

ЉИЉАНА 

Издвојено одељење, 

Ранчево 

18 ПЕРИШИЋ  ДАРИА 5-1 

19 ШИЈАЧИЋ 

 БРАНИСЛАВ 

5-2 

20 КОХУТ АМАЛИЈА 5-3 

21 ПЕКЕЧ-ТЕРЗИЋ 

СЛАЂАНА 

5-4 

22 ПЛАВШИЋ САНДРА 6-1 

23 МАРИЋ МИЛАН 6-2 

24 ЦВЕТИЋАНИН 

ЈАСМИНА 

6-3 

25 СПАСОЈЕВИЋ ЗОРИЦА 6-4 

26 ДОШЕН МАРИЈАНА 7-1 

27 БОГИШИЋ  СЛАВИЦА 7-2 

28 ЖУЖИЋ  АНТОНЕЛА 7-3 

29 БЕРБЕР ОГЊЕН 7-4 

30 ОГРИЗОВИЋ  ДУШАН 8-1 

31 ВУКМАНОВ ТАЈАНА 8-2 

32 ГАЈИН САЊА 8-3 
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32 КУБАТОВ МАЈДА 8-4 

  

За председника Савета родитеља изабрана је Сандра Плавшић, представник одељења 61, 

за заменика  Душан Огризовић, представник одељења 81 и за запиисничара Диана 

Наранџић, представник одељења 43.  

Чланови Савета родитеља  у школској 2017/2018 одржали су укупно пет  седнице.  

Време и 

место 

Садржај- дневни ред  Носиоци 

6. септембра 

2017. 

1.Конституисање и избор председника Савета 

родитеља 

 

6. септембра 

2017. 

1. Пројекат “Основе безбедности деце” 

2.Разно 

Чланови савета 

родитеља, 

директор, стручна 

служба 
13. 

септембар 

2017.  

Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 

2017/2018. годину, Годишњим извештајем о раду 

школе за школску 2016/2017. годину и извештај о 

раду директора школе 

2. Aнализа успеха и владања ученика на крају школске 2016/2017. 

године 

3. Избор понуђача за школску 2017/2018. годину 

- осигурање ученика 

- ужина 

4.  Избор дестинација и одлука о висини дневница за наставнике за 

екскурзије и наставу у природи у школској 2017/2018. 

години 

5. Разно 

29.11.2017. 1. Успех и владање ученика на крају првог квартала 

школске 2017/2018. године 

2. Превенција насиља, посебни ризици и мере 

заштите као и реаговање у случајевима када се 

насиље деси 

3. Упознавање са новим законским решењима у 

Закону у основама система образовања и 

васпитања 

4. Разно 

17.04.2018. 1. Измена и допуне Пословника о раду Савета 

родитеља - усаглашавање с законом 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају 

другог и трећег квартала школске 2017/2018. 

године 

3. Извештај о стручно педагошком надзору рада 

ОШ “Никола Вукићевић” 

4. Припрема за завршни испит ученика осмог 

разреда 

5. Разно 
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РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ ОДРЖАНИ У ПРВОМ И ДРУГОМ 

НАСТАВНОМ ЦИКЛУСУ 

 

Професори/професорице разредне наставе и наставници/наставнице предметне 

наставе су одржали родитељске састанке у складу са правилником и у просеку је одржано 

по 4 родитељска састанка  током године тј по један родитељски састанак квартално. У 

неким случајевима је одржано и више од 4 родитељска састанка када се појавила потреба 

за тим углавном услед повећаног броја школских активности. 

Сви родитељски састанци су заведени у школске днвнике. 

 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  ШКОЛЕ  

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Анализа 

оствареног 

Упоређивање и 

планирање 

оствареног 

Током школске 

године 

     Директор школе 

 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  

    13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информација и приказивање делатности школе 

(сајт, разглас, школски лист, билтен, изложбе, прикази, трибине и сл.), 

Као резултат рада новинарске секције, у Школи излази школски лист „Радосник“, 

двапута годишње. На сајту Школе рад Славица Плац, професор српског језика , а помоћ у 

прикупљању информација за ажурирање сајта им пружају сви наставници и стручни 

сарадници.  

За вођење Летописа Школе је задужена библиотекарка, Софија Зарупски, у коме се 

наводе сви значајни догађаји током школске године. 
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13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информације и приказивање делатности школе у 

средствима јавног информисања за локалне и шире средине. 

Основна функција екстерног маркетинга је да позитивна догађања у Школи буду 

презентована у јавности, као и сензибилисање јавности за потребе и проблеме Школе. 

За контакте са локалним медијима је задужен директор Школе. Помоћ у сарадњи са 

медијима му пружају наставници и стручни сарадници.  

Посебни вид маркетинга Школе је промовисање успеха појединаца, кроз 

додељивање јавних признања у Школи и граду.Основне форме овог маркетинга су 

објављивање текстова у Сомборским новинама, Просветном прегледу, као и учешће у 

реализацији емисија информативног карактера на РТВ станица. 
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Дел. бр: 01-555/1 

Датум доношења: 14.09.2018. године 

 

 

Председник Школског одбора:      Директор школе 

 

 

_________________________   _______________________________ 

Славица Плац, проф.       Ђуро Буловић, проф. 

 

 


