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1. УВОД 

1.1. Полазне основе рада школе 

 

Годишњи план рада рађен је на основу следећих нормативних аката: 

 Закон о основама система образовања и васпитања; 

 Закон о основној школи; 

 Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања; 

 Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред; 

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

основама за програм петог разреда; 

 Правилник о основама програма за шести разред; 

 Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног 

образовања за седми и осми разред; 

 Правилник о наставном плану и трајању основног образовања; 

 Правилник о врсти стручне спреме за извођење наставе; 

 Закон о буџетском систему; 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину;   

 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама; 

 Статут и нормативна акта школе; 

 Школски програм; 

 Развојни план установе; 

 Извештај о раду школе за претходну школску годину; 

 Правилник о самовредновању. 
 

Основна школа „Сремски фронт“ у Шиду је регистрована као радна организација – 

установа, и уписана је у судски регистар код Окружног суда у Сремској Митровици са 

подручним одељењима у Беркасову, Бикић Долу, Соту и Моловину. 

1.2. Циљеви образовања и васпитања 

 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) пун и ускпађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 

сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

2) развој културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, 

неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

вештине изражавања на језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих 

технологија; 
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5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 

даљем образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 

током целог живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 

животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, 

квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у 

демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и 

грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и 

националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 

поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског 

народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и 

узрасне равноправности и толеранције. 
 

2. РЕЧ ДИРЕКТОРА 

  

 Као директор могу да искажем задовољство успесима школе и постигнућима 

ученика, нарочито ученика осмог разреда, који су постигли одличан успех на свим 

тестовима на завршном испиту, након што смо предузели мере унапређења квалитета 

наставе из свих предмета, а посебно оних  који су обухваћени завршним испитом.  

 Наша школа је лидер у локалној средини већ годинама и успела је и у отежаним 

условима рада да одржи свој реноме квалитетне школе која ученицима пружа савремену 

наставу и мноштво ваннаставних активности и секција.  

 У подручним одељењима наставу су у току школске године похађали ученици 

тражиоци азила и мигранти, што је за нашу школу додатни изазов. Сви наставници су 

похађали предвиђене акредитоване обуке за рад са овом популацијом ученика.   

 У овом годишњем извештају ћемо представити све резултате рада управног особља 

и органа институције, стручних сарадника, наставника и ученика.  
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ  И  ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ  РАДА 

              
Основна школа „Сремски фронт“ изграђена је 1975. године, а подигнута је на парцели чија 

је површина 21.868 м
2,

 од чега је под објектом 4.549 м
2 

школско двориште 17.137 м
2
.  

 

Укупна корисна површина зграде је распоређена је на 24 учионица, од тога: кабинет за 

информатику 1,  радионице за техничко образовање 2, фискултурну салу, свечану салу са 

око 200 седишта, библиотеку без читаонице, 13 радних кабинета за припремање наставника 

за рад, 2 радних просторија за стручне сараднике, по једна за: директора, секретара и 

помоћника директора, рачунополагача и административно-финансијког радника, кухиња са 

трпезаријом једна и 4 кухуње без трпезарија, мултимедијални центар.  

             Регистрована је код Окружног привредног суда СО Шид под бројем 61-56/77-02 од 

25.04.1978. у Шиду.   

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

Садашње стање у школи приказано је у табели: 
 

Назив објекта 

Специјализоване учионице 

Број просторија Ниво опремљености 

Техничко образовање 2 50% 

Информатика  1 70% 

Учионица опште намене 0 0 

Спортске сале, терени 

Фискултурна сала 2 75% 

Спортски терени за рукомет и фудбал 1 50% 

Терени за одбојку 1 50% 

Терени за фудбал 1 50% 

Објекти за социјалну и здравствену функцију школе 

Кухиња  1 80% 

Трпезарија  1 75% 

Педагошко-психолошка служба 2 75% 

Објекти наставног рада-универзалне учионице у подручним одељењима 

Беркасово  3 70% 

Бикић Дол 2 60% 

Сот 3 60% 

Моловин 2 70% 

3.1. Укупан простор и његова адекватност 
 

Назив објекта Број Укупна површина у м2 

Учионице опште намене 24 1610 

Просторије за забавиште (припадају 

Предшколској установи) 

4 279 

Зборнице 4 50 

Кухиње са помоћним просторијама 4 230 

Оставе  4 60 

Ходници  4 53 

Холови  1 440 

Остале просторије 3 251 

Санитарне просторије 6 50 

Дворишта  4 2710 

Укупна површина објеката, зграда, спортских терена и дворишта у м2 

Укупна површина школских зграда 4 1956 

Школска дворишта 4 2710 
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Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним 

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

релативно повољни услови за нова опремања и укупна побољшавања материјалних услова 

рада, и они се плански и организовано користе. Данас школа поседује неке потребне врсте 

наставних средстава, односно донекле задовољава утврђене и законом прописане 

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

користе рачунаре, што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са 

ученицима и родитељима ученика. 

Школа је опремљена са око 30 рачунара у једној рачунарској учионици, 3 ТВ, 14 

пројектора, 16 преносивих рачунара, 5 фотокопир апарата, 7 „паметних табли”, покретним 

таблама и паноима, стручном литературом и другим неопходним дидактичким средствима. 

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

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

неуједначено распоређена по кабинетима, радним просторијама и учионицама. Библиотека 

има више од 15.000 књига. Својом укупном тематиком и садржајном структуром 

задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља. Ходници у 

приземљу и на првом спрату су покривени видео надзором од 9 камера. Једна камера 

покрива двориште. 
 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 
Опис 

(извршилац)  

свега Степен стручне спреме 

ОШ НК КВ ВКВ ССС ВС ВСС 

директор школе 1       1 

помоћник 

директора 

1      1  

педагошко-

психолошка 

служба 

педагог 

психолог 

2        

 

 

1 

1 

наставници 55      6 49 

административно-

финансијска 

служба 

секретар 

шеф 

рачуноводства 

административни 

радник 

3      

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

библиотекар 1       1 

техничка служба 

домар - ложач 

домар-чувар 

2    

2 

    

помоћна служба 

хигијеничарке 

сервирке 

14  

13 

 

 

1 

     

УКУПНО 79 13 1 2 - 1 8 54 
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5. УЧЕНИЦИ 

 

5.1. Бројно стање ученика по одељењима 
 

МАТИЧНА ШКОЛА 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

прво 

одељење 

20 17 20 21 25 23 23 21 

друго 

одељење  

20 23 18 20 23 25 23 22 

треће 

одељење 

18 22 22 18 25 25 23 21 

четврто 

одељење 

- - - - - - - - 

УКУПНО 

матична  

58 62 60 59 73 73 69 64 

ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА 

Беркасово 

 7 9 7 12 - - - - 

Бикић До 

 3 1 4 5 - - - - 

Сот 

 3 4 8 7 - - - - 

Моловин 

 0 0 1 1 - - - - 

укупно 

подручно 

одељење 

13 14 20 25 - - - - 

УКУПНО 

ШКОЛА 

71 76 80 74 73 73 69 64 

УКУПНО 

ОДЕЉЕЊА 

32 УКУПНО 

УЧЕНИКА 

584 

5.2. Број ученика са сметњама  у развоју 

 

Тражени подаци у табели која  следи  су у  складу  са ОЕЦД  класификацијом: 

 Општа категорија А – ометеност у развоју: ученици који у медицинском смислу имају ометеност у 

развоју, тј.  когнитивне, физичке или  сензорне  сметње у развоју и ученици са комбинованим  

сметњама. 

 Општа категорија  Б – проблеми у развоју: ученици који показују емоционалне проблеме или 

проблеме у понашању. У ову групу  спадају и ученици који  имају континуиране проблеме у учењу. 

 Општа  категорија  Ц- недостатак: ученици чији проблеми произилазе примарно из социоекономских 

разлога или чињенице да се школују на нематерњем језику. 

 

категорија 1 2 3 4 5 6 7 8 број 

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом  

(Категорија А) 
3 2 4 3 3 2 1 1 19 

Број ученика са тешкоћама у учењу (категорија Б) 2 3 2 1 1 2 1 2 14 

Ученици из социоеконоских нестимулативних 

средина (категорија Ц) 
4 3 4 5 4 2 0 1 23 

Ученици са карактеристикама А за које је израђен 

педагошки профил и за које се раде мере 

индивидуализације 

0 3 4 2 3 2 2 1 17 

Ученици са карактеристикама А који раде по ИОП 1 1 2 0 0 0 2 1 0 6 

Ученици са карактеристикама А који раде по 

ИОП2 
0 2 4 3 3 2 1 1 16 

Ученици са карактеристикама Б за које је израђен 2 2 1 1 2 2 1 2 13 
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педагошки профил и за које се раде мере 

индивидуализације 

Ученици са карактеристикама Б који раде по ИОП1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ученици са карактеристикама Б који раде по ИОП2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ученици са карактеристикама Ц за које је израђен 

педагошки профил и за које се раде мере 

индивидуализације 

0 3 4 2 2 0 1 1 13 

Ученици са карактеристикама Ц који раде по 

ИОП1 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ученици са карактеристикама Ц који раде по ИОП2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Даровити ученици за које је израђен педагошки 

профил и за које се раде мере индивидуализације 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ученици за које је израђен ИОП3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

5.3. Реализација такмичења  
 

5.3.1. Годишњи извештај о учешћу ученика виших разреда на такмичењима (Снежана 
Матић) 

 
  С Р П С К И   Ј Е З И К 

Литерарни конкурс „Вишњићеви дани” 

Жељана Зец прво место Снежана Матић 

Књижевна олимпијада, општински ниво такмичења 

Жељана Зец  8.р. треће  место  

Снежана Матић Душан Стекић 8.р. треће место 

Ружа Миладиновић  7. р. треће место 

Милица Ненадовић   7.р. треће место 

Смотра рецитатора „Песниче народа мог“, општински ниво такмичења 

Лаура Јовановић 5.р. пласман на окружно такмичење Јелена Обрадовић 

Дајана Лазић 7.р. пласман на окружно такмичење  Јелена Обрадовић 

Окружни ниво такмичења “Песниче народа мог” 

Лаура Јованвић 5.р. пласман на покрајинску смотру Јелена Обрадовић 

Дајана Лазић 7.р. пласман на покрајинску смотру Јелена Обрадовић 

Српски језик и култура изражавања 

Невена Влаисављевић 5.р. треће место и пласман на окружно Јелена Обрадовић 

Емилија Бибић 6. р. треће место и пласман на окружно Јелена Обрдовић 

Ружа Миладиновић 7. р. треће место и пласман на окружно Снежана Матић  

Алекса Филиповић 7. р.  треће место и пласман на окружно Наташа Миљановић 

Литерарни конкурс “Деца говоре, свет без рата” (Друштво српско-руског пријатељства Шид) 

Жељана Зец 8. р. прво место  Снежана Матић 

Литерарни конкурс “Деца говоре, свет без рата” (Друштво српско-руског пријатељтва Кикинда) 

Жељана Зец 8. р. прво место Снежана Матић 

Милица Стојадиновић 8.р. треће место Јелена Обрадовић 

ФИЗИКА 

општинско такмичење и окружно 

Емилија Бибић  6.р. друго место Бојана Лепињица 

Републичко такмичење 

Емилија Бибић  друга награда Бојана Лепињица 

Е Н Г Л Е С К И   Ј Е З И К 

окружно такмичење и пласман на републичко такмичење 

Елена Старчевић   8.р. друго место Марија Ерић 

М А Т Е М А Т И К А 

  Математичка интернет олимпијада, републичко такмичење 

Дуња Видић  6.р. прва награда Томислав Шеремет 

Међународно такмичење из нформатичке и рачунарске писмености “Дабар”, републички ниво 

Дуња Видић 6. р.  учешће на републичком финалу Томислав Шеремет 

Такмичење из математике општински ниво 
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Небојша Кошутић 5. р. друго место и пласман на окружно Милан Милић 

Емилија Бибић 6.р. друго место и пласман на окружно Милица Грбатинић 

Лена Ластић 8. р. друго место  Дејан Чавић 

Окружни ниво такмичења  

Небојша Кошутић 5.р. прво место Милан Милић 

Емилија Бибић 6.р. треће место  Милица Грбатинић  

Т Е Х Н И К А   И   Т Е Х Н О Л О Г И Ј А 

општинско такмичење 

Никола Филиповић 5.р. прво место Горан Митровић 

Сара Циганков  7. р. прво  место 

Окружно такмичење 

Никола Филиповић 5. р.  треће место  Горан Митровић  

ГЕОГРАФИЈА, општински ниво 

Алекса Филиповић 7.р.  друго место и пласман на окружно Снежана Томић 

Александар Славујевић 7.р. треће место  Снежана Томић 

Елена Старчевић 8.р. треће место  Снежана Томић 

ИСТОРИЈА, општински и окружни ниво 

Никола Филиповић 5.р.  пласман на окружно Милан Гербер  

Небојша Кошутић 5.р. пласман на окружно Милан Гербер 

Емилија Бибић 6.р.  пласман на окружно Милан Гербер 

Алекса Филиповић 7. р. пласман на окружно Милан Гербер 

Стефан Ашкић 8. р. пласман на окружно Милан Гербер 

Никола Филиповић 5.р. прво место на окружном  Милан Гербер 

БИОЛОГИЈА, општински ниво 

Вукашин Јерковић 5. р. прво место Јелена Гојић 

“Шта знаш о здрављу” (општински ниво)  

Милица Ненадовић 7.р. треће место Јелена Гојић  

Емилија Мишић 7.р. треће место  Јелена Гојић 

СТОНИ ТЕНИС, општински ниво 

Урош Богичевић 8.р. прво место и пласман на окружно Душко Башић  

Урош Богичевић и Милош Глушац друго место екипно Душко Башић  

РУКОМЕТ, дечаци општински и окружни ниво  

Општински ниво прво место и пласман на окружно Милош Милошевић 

Окружни ниво  треће место  Милош Милошевић  

“Читалићи - кликераши” (вештина разумевања прочитаног, предмет СРПСКИ ЈЕЗИК) 

Општински ниво такмичења  

Елена Старчевић 8.р. прво место, пласман на републ. Снежана Матић 

Милица Берић 8.р. прво место, пласман на републ. Наташа Миљановић 

Душан Стекић 8.р. друго место  Снежана Матић 

Емилија Дујаковић 8.р. треће место  Снежана Матић 

Жељана Зец 8.р.  треће место  Снежана Матић  

Елена Аралица Ковинчић 8.р. треће место  Снежана Матић  

Јелена Смиљанић 7. р. прво место  Снежана Матић 

Марија Радојковић 7.р. прво место  Јелена Обрадовић  

Сара Циганков 7.р. друго место  Снежана Матић  

Уна Мајхер 7.р. треће место  Наташа Миљановић 

Ружа Миладиновић 7.р. треће место  Снежана Матић 

Богдан Митровић 7.р. треће место  Снежана Матић 

Алекса Филиповић 7.р. треће место  Наташа Миљановић  

Андреја Ковачевић 7.р. треће место Наташа Миљановић 

Дуња Станојевић 6.р. прво место, пласман на републ. Снежана Матић 

Емилија Бибић 6.р.  прво место, пласман на републ. Јелена Обрадовић  

Милица Малић 6.р. друго место  Снежана Матић 

Дуња Видић 6.р. треће место  Снежана Матић 

Милан Стојадиновић 6.р. треће место  Снежана Матић  

Анђелка Тесла 5.р. друго место  Снежана Матић  

Ангелина Благојевић 5.р. треће место  Наташа Миљановић  

Републички ниво такмичења  

Милица Берић 8.р. прво место  Наташа Миљановић 
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Елена Старчевић 8.р. друго место  Снежана Матић 

РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ “РИЗНИЦА ТАЛЕНАТА” 

Литерарни део конкурса  

Жељана Зец 8.р. друго место  Снежана Матић  

Драмска категорија  

“На крилима сна” треће место  Снежана Матић 

Ликовна категорија 

Марина Михајловић 5.р. треће место  Доротеа Голужа 

Музичка категорија - певање  

Лаура Јовановић 5.р. прво место  Ивана Мацко 

Леонора Рабловски 6.р. прво место  Ивана Мацко 

Дуња Шафарик 6.р. похвала  Ивана Мацко  

Музичка категорија - свирање  

Анђелка Тесла 5.р. друго место  Ивана Мацко 

Музичка категорија - плес  

Плес  похвала  Зденка Ломјански 

еТwinning 

Пројекат “Пет корака до истине” 

(Ученици 5-2 и 6-1) 

Национална ознака квалитета  Наташа Миљановић 

 

5.3.2. Годишњи извештај о учешћу ученика виших разреда  на  такмичењима (Оливера 
Станојевић) 
 

Mеђународно такмичење из рачунарске и и информатичке писмености – „Дабар“ 
Дуња Кошуљандић 2-2 1. место Душица Мацура 

Михајло Кутларевић 2-3 2. место Зденка Ломљански 

Тина Јурошевић 2-2 2. место Душица Мацура 

 Теодора Савковић 2-2 3. место Душица Мацура 

Софија Миросављевић 3-2 1. место  Јелена Вукелић 

Софија Плавшић 3-2 2. место Јелена Вукелић 

Милица Нешковић 3-2 3. место Јелена Вукелић 

Виктор Сечевић 3-2 3. место Јелена Вукелић 

Исидора Ковачевић 4-3 1. место Зора Поткрајац 

Софија Босић 4-3  2. место Зора Поткрајац 

Огњен Бибић 4-3 2. место Зора Поткрајац 

Матија Вученовић 4-3 2. место Зора Поткрајац 

Анђела Семеновић 4-2 3. место Кристина Половина 

Никола Милеуснић 4-1 3. место Оливера Станојевић 

МАТЕМАТИКА-ОПШТИНСКИ НИВО 

Мирковић Љубица  3-2 1. место Јелена Вукелић 

Сечевић Виктор  3-2 2. место Јелена Вукелић 

Плавшић Софија 3-2 3. место Јелена Вукелић 

Сивч Лара  3-5 3. место Ана Худак 

Бибић Огњен  4-3 1. место Зора Поткрајац 

Босић Софија 4-3 2. место       Зора Поткрајац 

Стевић Валентина  4-1 3. место  Оливера Станојевић 

МАТЕМАТИКА-ОКРУЖНИ НИВО 

Бибић Огњен  4-3   1. место         Зора Поткрајац 

Босић Софија 4-3 похвалa  Зора Поткрајац 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА СЕДМОГ РЕПУБЛИЧКОГ ФЕСТИВАЛА „РИЗНИЦА ТАЛЕНАТА“, НИШ: 

ЛИТЕРАРНА КАТЕГОРИЈА – Проза: 

Исидора Ковачевић 4-3 1. место Зора Поткрајац 

Виктор Сечевић 3-2 3. место   Јелена Вукелић 

Миона Вукмир 2-1 похвала Адамка Барчикин 

ЛИКОВНА КАТЕГОРИЈА 

Милица Михајловић 2-3 Похвала Зденка Ломјански 

ПЛЕСНА КАТЕГОРИЈА 

„Зумбулчице“ 2-3 Похвала Зденка Ломјански 

ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 
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Котарлић Марко 1-1 Пласман на Зонску смотру Добрила Пресечковић 

Аничић Чарна 2-2 Пласман на Зонску смотру Душица Мацура 

Ђукић Маша 2-3 Пласман на Покрајинску смотру Зденка Ломјански 

Богдановић Теодора 1-1 Захвалница Добрила Пресечковић 

Шушњар Стефан 1-2 Захвалница Слађана Пелић 

ЦРВЕНИ КРСТ 

Софија Босић 4-3 Награда за литерарни рад Зора Поткрајац 

Огњен Игић 2-2 Награда за литерарни рад Душица Мацура 

Долорес Колар 4-6 Похвала за идеју Зорица Варга 
Анамарија Живковић 4-6 Похвала за идеју Зорица Варга 
Немања Косановић 4-6 Похвала за идеју Зорица Варга 

5.3.3. Списак најбољих ученика завршног разреда  
 

Вукове дипломе: 

1. Ленка Ластић, 8-1;  

2. Сања Јованић , 8-1;  

3. Елена Аралица-Ковинчић, 8-2;  

4. Елена Старчевић, 8-2;  

5. Драган Бјеливук, 8-2; 

6. Душан Стекић, 8-2; 

7. Нина Пејић, 8-2; 

8. Жељана Зец, 8-2; 

Посебне дипломе: 
 

8-1  

Презиме и име ученика: Предмет: 

Ленка Ластић Физика, математика , српски језик, техника и технологија 

Сања Јованић Ликовна култура 

8-2  

Презиме и име ученика: Предмет: 

Елена Старчевић Географија, српски језик, енглески језик 

Елена Аралица-Ковинчић Српски језик 

Жељана Зец Српски језик 

Душан Стекић Српски језик 

Нина Пејић Српски језик, хемија 

Стефан Ашкић Историја, ликовна култура, ТИО, физичко и здравствено васпитање 

Драган Бјеливук Ликовна култура 

Стефан Стојановић Физичко и здравствено васпитање 

Милан Вујадиновић Физичко и здравствено васпитање 

Урош Богичевић Физичко и здравствено васпитање 

Милош Рудић Физичко и здравствено васпитање 

Милана Јарабек Физичко и здравствено васпитање 

8-3  

Презиме и име ученика: Предмет: 

Милица Берић српски језик 

Лука Пантић физичко и здравствено васпитање 

Огњен Симић физичко и здравствено васпитање 

Сара Утвић физичко и здравствено васпитање 

Лазар Миланковић математика 

Огњен Симић ликовна култура 

 
Ђак генерације 

Ђак генерације за школску годину 2021/22. је Ленка Ластић (8-1) 
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 2021/22. 

6.1. Ритам радног дана школе 

 

У матичној школи редовна настава је организована у једној смени а једносменске 

активности су одржаване у периоду од завршетка редовне наставе до 15.55 часова. 

Сва подручна одељења радила су у преподневној смени. 

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће: 
 

наставни час  време трајања часова и одмора 

први 8.00 - 8.45 

други 8.50 - 9.35 

трећи 9.50-10.35 

четврти 10.45-11.30 

пети 11.35-12.20 

шести 12.25-13.10 

седми 13.15-14.00 

једносменске активности 
1 - 4. разред 5 - 8. разред 

13.30 – 15.55 12.00 – 15.55 
 

НАПОМЕНА: ученици 1-4. разреда матичне школе су наставу похађали по групама 

(једна група од 8.00 часова до 10.25 часова, а друга група од 10.45 часова до 12.35 часова.) 

Ритам радног дана подразумева и радно време радника школе: 

 Радно време директора је од 7 до 15 часова сваког радног дана. 

 Радно време педагога и психолога је од 9 до 15 часова сваког радног дана. 

 Радно време библиотекара је од  9 до 15 часова сваког радног дана. 

 Радно време секретара, административног радника, благајника и рачуновође је од 7 

до 15 часова, сваког радног дана.  

 Радно време помоћно-техничког особља је од 5.30 до 13.30, а дежурство је у времену 

од 8 до 15.30 часова. 
 

Табеларни преглед Календара образовно васпитног рада основне школе за 

школску 2021/2022. годину. 

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), 

члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 

о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 

29/17, 24/2019 и 66/20), покрајински секретар је донео правилник о школском календару, 

којим се утврђује врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2021/2022. 

године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на 

територији Аутономне покрајине Војводине. Остали обавезни и факултативни облици 

образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе 

планирају се годишњим планом рада.  
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Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у 

току два полугодишта. Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 

23. децембра 2021. године. Прво полугодиште има 80 наставних дана. Друго полугодиште 

почиње 17. јануара 2022. године и завршава се:  - 7. јуна 2022. године, за ученике осмог 

разреда и има 90 наставних дана и - 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог 

разреда и има 100 наставних дана. 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за 

ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних недеља, односно 170 

наставних дана. У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и 

запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у 

пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  

у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.   

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који се налази у прилогу 

овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално. Први 

квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50 наставних 

данa за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог разреда, 
изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно 

распоређени. 

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски 

распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.   

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а 

завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 

завршетку завршног испита,  а завршава се 31. августа 2022. године.   

 
Начин 

обележавања 
Празник Датум  Напомена 

У ШКОЛИ СЕ 

ПРАЗНУЈУ 

РАДНО 

 

Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату 
21. 10. 2021.  наставни дан 

Дан просветних радника 8. 11. 2021. наставни дан 

Дан примирја у Првом светском рату 11. 11. 2021. нерадни и ненаставни дан 

Свети Сава – Дан духовности 27. 1. 2022. радни и ненаставни дан 

Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату 

22. 4. 2022. радни и наставни дан 

Дан победе  9. 5. 2022. радни и ненаставни дан 

ДРЖАВНИ 

И ВЕРСКИ 

ПРАЗНИЦИ 

Нова година и Божић  1; 2; 7. 1. 2022. 

нерадни и ненаставни  

Сретење –Дан државности Републике 

Србије  

15. и 16. 2. 

2022. 

Празник рада  2. и 3. 5. 2022. 

Ускршњи празници   
15. 4.-18. 4. и 

22. 4.-25. 5. 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

31. 12. 2021. подела књижица 30. 6. 2022. подела књижица и сведочанстава. 
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА 

7.1. Извештајi стручних, руководећих, управних и саветодавних органа школе  
 

7.1.1. Наставничко веће  
 

број 

седнице 

датум садржај 

дневног реда  

носиоци  

активности 

напомена 

1.  23. 8.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање годишњег извештаја о раду 

школе; 

3. Формирање одељења првог и петог разреда; 

4. Договор за уношење измена у школски 

програм (измена планова у четвртом и осмом 

разреду); 

5. Договор око израде годишњег плана рада 

школе; 

6. Подела предмета на наставнике; 

7. Разно; 

Слађана 

Љубојевић; 

Александра 

Черјековић-Тубић 

 

2.  3. 8. 2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Обавештење МПНТР о почетку школске 

године; 

3. Доношење одлуке о формирању већа, актива 

и одређивање координатора; 

4. Информације о организацији иницијалног 

тестирања; 

5. Информације о календару рада; 

6. Разно; 

Слађана 

Љубојевић;  

Александра 

Черјековић-Тубић 

 

3.  14. 9. 2021. 1. Утврђивање присуства чланова већа; 

2. Усвајање записника са претходне седнице; 

3. Усвајање годишњег плана рада школе; 

4. Разно; 

Слађана 

Љубојевић; 

Александра 

Черјековић-Тубић 

 

4.  1. 10. 2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Дечија недеља; 

3. Разно; 

Слађана 

Љубојевић; 

Александра 

Черјековић-Тубић 

 

5.  2. 11. 2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање предлога Одељењских већа за 

оцене из владања ученика - одељењске 

старешине; 

3. Информација о успеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта - Милан Милић; 

4. План писмених и контролних задатака 

5. Питања и предлози; 

Слађана 

Љубојевић; 

Љиљана Шкорић 

Милан Милић 

 

6.  21. 12. 2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Изрицање васпитно дисципинских мера; 

3. Разматрање резултате образовно-васпитног 

рада на крају првог полугодишта; 

4. Реализација наставних и ваннаставних 

активности; 

5. Извештај о реализацији пројеката „ Лепота 

различитости“ и „Црно бели свет“; 

6. Допунска настава за ученике – крај првог 

полугодишта; 

7. Подела књижица; 

8. Предлози за општинску Светосавску 

повељу; 

9. Питања и предлози; 

Слађана 

Љубојевић; 

Љиљана Шкорић 

 

 

7.  11. 2. 2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање плана писмених и контролних за 

Слађана 

Љубојевић; 
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друго полугодиште; 

3. Организација такмичења; 

4. Организација часова припремне наставе за 

завршни испит; 

5. План транзиције деце из предшколске 

установе у основну школу; 

6. Избор уџбеника за школску 2022/2023; 

7. Питања и предлози; 

Томислав Шеремет 

8.  5. 4. 2022. 1. Утврђивање присуства чланова већа; 

2. Усвајање записника са претходне седнице; 

3. Доношење одлуке о изрицању васпитно 

дисциплинских мера; 

4. Информације о успеху и владању ученика на 

крају трећег квартала; 

5. Анализа резултат пробног завршног испита; 

6. Питања и предлози; 

Слађана 

Љубојевић; 

Томислав Шеремет 

 

9.  31. 5. 2022. 1. Утврђивање присуства чланова већа;  

2. Усвајање записника са претходне седнице; 

3. Доношење одлуке о учешћу школе у 

пројекту „Учимо сви заједно“; 

4. Избор кључних области за израду новог 

школског развојног плана; 

5. Избор дежурних наставника на завршном 

испиту; 

6. Разно;  

Слађана 

Љубојевић; 

Љиљана Шкорић 

 

 

10.  14. 6. 2022. 1. Утврђивање присуства чланова већа; 

2. Усвајање записника са претходне седнице; 

3. Разматрање предлога одељенских већа за 

оцене из владања ученика 8 разреда; 

4. Информација о успеху и владању ученика 8 

разреда на крају наставне године; 

5. Доношење одлуке о додељивању посебних 

диплома и диплома Вук Караџић; 

6. Доношење одлуке о избору ђака генерације; 

7. Организовање завршног испита; 

8. Питања и предлози; 

Слађана 

Љубојевић; 

Љиљана Шкорић 

 

 

11.  24. 6. 2022. 1. Утврђивање присуства чланова већа; 

2. Усвајање записника са претходне седнице; 

3. Извештај о успеху и владању; 

4. Доношење одлуке о похваљивању ученика; 

5. Организација поправних и разредних 

испита; 

6. Информације о подели књижица и 

сведочанстава; 

7. Разматрање и усвајање предлога ОВ за 

програм извођења екскурзија и школа у 

природи за 2022/23. годину; 

8. Извештај о реализацији наставних и 

ваннаставних садржаја; 

9. Текућа питања; 

Слађана 

Љубојевић; 

Љиљана Шкорић 
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7.1.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

7.1.2.1. Одељењска већа виших разреда (5-8. разреда) 

 

Назив стручног 

већа 

Одељенска већа виших разреда (5-8. разреда)  

Листа тема којима 

се веће бавило у 

току године: 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају појединих квартала и доношење 

одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера; 

2. Анализа остварености планираних исхода и циљева по предметима; 

3. Извештавање о реализацији програма Дечје недеље; 

4. Позив за достављање предлога за Светосавску повељу за ученике и наставнике; 

5. Доношење одлуке о похваљивању ученика и одељења;  

6. Ток реализације уноса података у есдневник;  

7. Доношење предлога програма екскурзија и школе у природи по разредима;  

8. Изрицање васпитно-дисциплинских мера појединим ученицима;  

9. Предлагање ученика за доделу признања Ученик генерације, те за доделу Вукових и 

посебних диплома;  

10. Текућа питања.  

Успех ученика на 

крају школске 

2021/22. године 

Одељење Оцене  

Пети један Број ученика – 25 

Број одличних – 11 

Број врлодобрих – 8 

Број добрих – 5 

Број довољних – 1 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

Пети два Број ученика – 23 

Број одличних – 14 

Број врлодобрих – 7 

Број добрих – 2 

Број довољних – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених - 0 

Пети три Број ученика – 25 

Број одличних – 8 

Број врлодобрих – 13  

Број добрих – 4 

Број довољних – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених - 0 

Шести један Број ученика – 23 

Број одличних – 9 

Број врлодобрих – 11 

Број добрих – 2 

Број довољних – 1 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

Шести два Број ученика – 25 

Број одличних – 10 

Број врлодобрих – 10 

Број добрих – 5 

Број довољних – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

Шести три Број ученика – 25 

Број одличних – 6 

Број врлодобрих – 13   

Број добрих – 6 

Број довољних – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

Седми један Број ученика – 23 

Број одличних – 10 

Број врлодобрих – 7 

Број добрих – 5 

Број довољних – 1 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

Седми два Број ученика – 23 

Број одличних – 12 

Број врлодобрих – 6 

Број добрих – 3 

Број довољних – 2 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених - 0 

Седми три Број ученика – 23 

Број одличних – 8 

Број врлодобрих - 10  

Број добрих - 5 

Број довољних – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених - 0 

Осми један Број ученика – 21 

Број одличних – 5 

Број врлодобрих – 7  

Број добрих – 8 

Број довољних – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

Број одсељених - 1 

Осми два Број ученика – 22 Број довољних – 0 
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Број одличних – 16 

Број врлодобрих – 6 

Број добрих – 0 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених - 0 

Осми три Број ученика – 21 

Број одличних – 6 

Број врлодобрих – 10  

Број добрих – 4 

Број довољних – 1 

Број недовољних – 0 

Број неоцењених – 0 

7.1.2.2. Одељењска већа првог разреда 

 

Назив стручног већа Одељенско веће првих  разреда 

Листа тема којима се веће 

бавило у току године: 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају појединих квартала и 

доношење одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера; 

2. Извештаји о реализацији индивидуализованих планова и ИОП-а у 

одељењима на основу одлуке Педагошког колегијума; 

3. Анализа остварености планираних исхода и циљева по предметима; 

4. Организација допунске, додатне наставе и слободних активности (секција);  

5. Извештаји са стручних обука и семинара за наставнике;  

6. Доношење одлуке о похваљивању ученика и одељења;  

7. Доношење предлога програма екскурзија и школе у природи;  

8. Текућа питања.  

Успех ученика на крају 

школске 2021/22. године 

Сви ученици су остварили позитиван успех. Школу је похађало укупно 58 

ученика првог разреда у матичној школи и у 10 подручним одељењима, укупно 

68. 

7.1.2.3. Одељењска већа другог разреда 

 

Назив стручног већа Одељенско веће других разреда 

Листа тема којима се веће 

бавило у току године: 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају појединих квартала и 

доношење одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера; 

2. Извештаји о реализацији индивидуализованих планова и ИОП-а у 

одељењима на основу одлуке Педагошког колегијума; 

3. Анализа остварености планираних исхода и циљева по предметима; 

4. Организација допунске, додатне наставе и слободних активности (секција);  

5. Извештаји са стручних обука и семинара за наставнике; 

6. Доношење одлуке о похваљивању ученика и одељења;  

7. Доношење предлога програма екскурзија и школе у природи;  

8. Текућа питања.  

Успех ученика на крају 

школске 2021/22. године 

Друго један Бр. ученика – 17 

Бр. одличних – 10 

Бр. врлодобрих – 3 

Бр. добрих – 1 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 3 

Друго два Бр. ученика – 23 

Бр. одличних – 20 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих – 2 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

Друго три Број ученика - 20 

Број одличних - 17 

Број врло добрих - 3 

Број добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

Сот Бр. ученика – 3 

Бр. одличних – 2 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

Бикић До Бр. ученика – 1 

Бр. одличних – 1 

Бр. врлодобрих – 0 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 
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Моловин Бр. ученика – 0 

Бр. одличних – 0 

Бр. врлодобрих – 0 

Бр. добрих – 0 

Бр. довољних - 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

Беркасово Бр. ученика – 7 

Бр. одличних – 5 

Бр. врлодобрих – 2 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

7.1.2.4. Одељењска већа трећег разреда 

 

Назив стручног 

већа 

Одељенско веће трећих разреда 

Листа тема 

којима се веће 

бавило у току 

године: 

 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају појединих квартала и доношење 

одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера; 

2. Извештаји о реализацији индивидуализованих планова и ИОП-а у одељењима на 

основу одлуке Педагошког колегијума; 

3. Анализа остварености планираних исхода и циљева по предметима; 

4. Организација допунске, додатне наставе и слободних активности (секција);  

5. Извештаји са стручних обука и семинара за наставнике;  

6. Доношење одлуке о похваљивању ученика и одељења;  

7. Доношење предлога програма екскурзија и школе у природи;  

8. Текућа питања. 

Успех ученика на 

крају школске 

2021/22. године 

Треће један Бр. ученика – 20 

Бр. одличних – 17 

Бр. врлодобрих – 3 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Треће два Бр. ученика – 18 

Бр. одличних – 15 

Бр. врлодобрих – 2 

Бр. добрих – 0 

Бр. довољних – 1 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Треће три Бр. ученика – 22 

Бр. одличних – 14 

Бр. врлодобрих – 8 

Бр. добрих – 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Беркасово Бр. ученика – 6 

Бр. одличних – 2 

Бр. врлодобрих – 4 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Бикић До Бр. ученика – 3 

Бр. одличних - 2 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

Сот Бр. ученика – 2 

Бр. одличних – 0 

Бр. врлодобрих – 2 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Моловин Бр. ученика – 1 

Бр. одличних – 1 

Бр. врлодобрих – 0 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 0 

7.1.2.5. Одељењска већа четвртог разреда 

 

Назив стручног 

већа 

Одељенско веће четвртих разреда 

Листа тема 

којима се веће 

бавило у току 

године: 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају појединих квартала и доношење 

одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера; 

2. Извештаји о реализацији индивидуализованих планова и ИОП-а у одељењима на 

основу одлуке Педагошког колегијума; 
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 3. Анализа остварености планираних исхода и циљева по предметима; 

4. Организација допунске, додатне наставе и слободних активности (секција);  

5. Извештаји са стручних обука и семинара за наставнике;  

6. Доношење одлуке о похваљивању ученика и одељења;  

7. Доношење предлога програма екскурзија и школе у природи;  

8. Текућа питања. 

Успех ученика на 

крају школске 

2021/22. године 

Четврто један Бр. ученика – 21 

Бр. одличних – 16 

Бр. врлодобрих – 4 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених - 1 

Четврто два Бр. ученика – 20 

Бр. одличних – 14 

Бр. врлодобрих – 6 

Бр. добрих – 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Четврто три Бр. ученика – 18 

Бр. одличних – 12 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих – 3 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 2 

Беркасово Бр. ученика – 7 

Бр. одличних – 4 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 2 

Бикић До Бр. ученика – 5 

Бр. одличних – 2 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 2 

Моловин Бр. ученика – 1 

Бр. одличних – 0 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих - 0 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

Сот Бр. ученика – 7 

Бр. одличних – 4 

Бр. врлодобрих – 1 

Бр. добрих - 2 

Бр. довољних – 0 

Бр. недовољних – 0 

Бр. неоцењених – 0 

7.1.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ВЕЋА 

7.1.3.1. Извештај о раду Актива учитеља (Славка Крупежевић) 

 
ПОДРУЧЈА САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНА 

Организационо-

техничке 

припреме 

Израда плана рада Актива 

учитеља;  

Усвајање форме израде глобалних 

и оперативних планова;  

Договор о терминима за 

реализацију писмених  провера, 

тестова и писмених задатака 

Организовање посете Народној  

библиотеци „Симеон 

Пишчевић”, бројним културним 

манифестацијама у граду 

(концертима, представама, 

књижевним вечерима) у складу 

са епидемиолошком ситуацијом; 

Учествовање у  активностима 

Тима за                   манифестације; 

Током школске 

године 

Чланови Актива су:  

Добрила Пресечковић, Слађана 

Пелић, Светлана Болманац, 

Адамка Барчикин, Душица 

Мацура, Зденка Ломјански, 

Славка Крупежевић, Јелена 

Вукелић, Снежана Матовина, 

Оливера Станојевић, Кристина 

Половина, Зора Поткрајац, 

Љиљана Вучковић, Весна 

Мауковић, Сања Петровић, 

Ана Худак, Зорана Бурсаћ 

Лемаић, Божица Аришић, Зорица 

Варга, Зоран Јокић. 

Председник актива је 

Славка Крупежевић. 
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Учешће у активностима Тима за 

једносменски рад; 

Остварена добра сарадња са 

Педагошко-психолошком 

службом и тимовима у школи  

(Дечји савез, Тим за инклузију, 

Тим за естетско уређење, Тим за 

манифестације) 

Активности реализоване према 

плану. 

Планирање 

наставног  

рада 

Усвајање глобалних и 

оперативних планова; 

Усвајање програма ЧОС-а;  

Сарадња учитеља IV разреда са 

наставницима и разредним 

старешинама V разреда; 

Састављање програма културних 

активности                      школе; 

Планирање и обележавање 

значајних дана и учешћа у 

манифестацијама (Дан 

толеранције, Дан посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу, Дечја 

недеља, Нова година, школска 

слава Св. Сава, 8. март, Дан 

школе, ускршњи вашар); 

Учешће Актива учитеља у 

естетском уређењу школе 

поводом новогодишњих празника, 

обележавање годишњих доба, 

Светог Саве, Дана жена, Ускрса. 

Планирање часова које држе 

предметни наставници у првом 

циклусу. 

Транзиција деце предшколског 

узраста  

Током школске 

године 

Планови су редовно 

писани и слати на 

мејл. 

Све планиране активности су 

реализоване.  

Дечија недеља се 

обележила уз многобројне 

активности како у школи, тако и 

ван ње, уз 

придржавање мера 

сигурности. 

Организована је хуманитарна 

акција за децу мигранте „Поклон 

за непознатог друга“. Сакупљени 

поклони су однети у Прихватни  

центар. 

Ученици првог разреда и 2-3 су 

учествовали у обележавању 

прославе школске славе. 

Дан школе је свечано обележен, 

учествовали су ученици другог 

разреда. 

Наставници су одржали часове у 

4. разреду. 

Долазак предшколаца у школу, 

дружење на једном часу. 

Организација 

ваннаставних  

активности 

Планирање допунске, додатне 

наставе и секција;  

Обележавање и учествовање у 

Дечјој недељи;  

Хуманитарна акција за нашег 

друга Алексу Чавића у оквиру 

школе; 

Организовање и учествовање на   

Ускршњем вашару;  

Хуманитарна акција за нашег 

друга Алексу Чавића на Сотском 

језеру („Направи пазар улепшај 

базар“ ); 

Учествовање у обележавању 

Градске Славе „Свети Никола“; 

Избор дестинације за екскурзије;  

Избор дестинације за Школу у 

природи.  

 

Током школске 

године 

Сви часови допунске и додатне 

наставе, као и секције су 

испланирани на почетку школске 

године и реализовани по плану. 

У оквиру Дечје недеље ученици 

су учествовали у свим 

активностима на нивоу града и 

школе. 

Планиране радионице и 

хуманитарне акције су 

реализоване. 

Ученици 4. разреда су 

учествовали у обележавању 

прославе Градске славе. 

Школа у природи је реализована 

у марту на Златибору. 

Једнодневне екскурзије 

реализоване су у мају по 

планираним маршрутама. 
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Унапређивање 

дидактичко-

методичке 

заснованости 

наставе 

Планирање извођења огледних и 

угледних часова; 

Израда и расподела наставних 

средстава; 

Стручно усавршавање (обуке, 

семинари, трибине, вебинари, 

сусрети и слично); 

Присуство на 

видеоконференцијама, 

промоцијама уџбеника и слично. 

 

 

 

Током школске 

године 

Активности реализоване према 

плану. 

Реализована је обука за 

Дигитални свет 2. 

Семинар Развој кључних 

компетенција за целоживотно 

учење и општих међупредметних 

компетенција (у оквиру овог 

семинара одржани су угледни и 

огледни часови). 

Одржана је обука Дигитална 

учионица. 

Одржана је обука: Учимо сви 

заједно – квалитетно образовање 

за сву децу. 

Евалуација 

унапређивања 

дидактичко-

методичке 

заснованости 

наставе 

Израда иницијалних тестова;  

Идентификација ученика за  

ИОП-е;  

Анализа успеха и владања;  

Мере побољшања успеха 

Анализа резултата рада 

Стручног актива у текућој 

школској години са циљем 

његовог иновирања у другом 

полугодишту. 

 

Током школске 

године 

Иницијално тестирање је 

спроведено у септембру, 

извршена је анализа и 

идентификовани су ученици за 

допунску наставу и  

ИОП-е. 

У сарадњи са психологом    

Весном Кузминац ученици за 

ИОП-е су одређени, урађени су за 

њих планови и евалуација. 

Урађене су анализе 

успеха и владања. 

Организација 

такмичења 

Пријава и учешће на ревијалном 

такмичењу из информатике 

,,Дабар“. 

На конкурсу „Сунчана јесен 

живота“ у Црвеном крсту наши 

ученици су остварили запажен 

успех на ликовном и литерарном 

такмичењу.  

Одржано је школско такмичење 

из математике, 28. 2. 2022. 

ученици нижих разреда  

учествовали су у образовно-

васпитном пројекту развијања 

вештина Читање и разумевање 

прочитаног и Писменом 

изражавању„Читалићи“. 

Смотра рецитарора „Песниче 

народа мог“. Одржано је 

Општинско такмичење 

трећих и четвртих разреда из 

математике, 20. 2. 2022. 

Одржано је математичко 

такмичење „Мислиша 2021.“, 

основни ниво, 10. 3. 2022. год. 

Учешће ученика нижих разреда на   

Републичком фестивалу „Ризница 

Током школске 

године 

Детаљан извештај о успеху 

ученика на такмичењима налази 

се у извештају о такмичењима. 

Активности су реализоване 

према плану. 
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талената“. 

Учествовали смо на конкурсима, 

смотрама и такмичењима 

(извештај о такмичењима у склопу 

Годишњег извештаја о раду 

школе). 

7.1.3.2. Актив учитеља првог разреда (Светлана Болманац) 

 

Начин реализације На редовним састанцима током школске године. 

Реализатори  Стручни актив учитеља првог разреда. 

Време реализације  Активности. 

АВГУСТ  

27. 8. 2021. 

Израђен  годишњи и  глобални план  рада за наставне и ваннаставне активности и 

месечни план за септембар. 

Израђен и усвајен Плана рада Актива 1. разред. 

Договорен пријем првака у Дечји савез. 

СЕПТЕМБАР 

30. 9. 2021. 

Израђен месечни план за октобар. 

Евидентирани ученици за допунску наставу. 

Анкетирани ученици за избор секције. 

Донет план писаних провера. 

Планиране активности за Дечју недељу. 

ОКТОБАР 

29. 10. 2021. 

Израђен месечни план за новембар. 

Анализирана реализованост плана и програма у првом кварталу. 

Учешће на конкурсу Црвеног крста. 

Планирање и праћење стручног усавршавања. 

Реализоване активности у Дечјој недељи. 

НОВЕМБАР 

26. 11. 2021. 

Израђен месечни план за децембар. 

Обележен Дан толеранције. 

Размењена искуства у раду чланова Актива. 

ДЕЦЕМБАР 

28. 12. 2021. 

Анализирана реализација образовно-васпитног рада и прописаног фонда часова на 

крају првог полугодишта. 

Израђен месечни план за јануар. 

Анализиране активности стручног усавршавања и реализација међупредметне теме 

,,Богатство различитости“ у оквиру које су реализована три угледна часа.  

ЈАНУАР 

24. 1. 2022. 

План за месец јануар реализован. 

Донет план за месец фебруар. 

Договорено да одељења првих разреда посете цркве у Шиду и подручним 

одељењима у циљу обележавања школске славе. 

ФЕБРУАР 

25. 2. 2022. 

План рада за месец фебруар реализован уз сажимање лекција и пренос у месец 

март услед продужетка распуста поводом Дана државности, а због епидемије 

корона вируса. 

Усвојен план за месец март. 

Договорено да се ураде панои поводом обележавања Дана жена, а учионице уреде 

у духу пролећа. 

МАРТ 

28. 3. 2022. 

Усвојен план за месец март. 

Договорено да се Дан школе обележи поставком изложби ликовних радова у холу 

школе. 

Размена искустава са часова као и креативних идеја за обележавање Ускрса. 

АПРИЛ 

29. 4. 2022. 

Реализован план за месец април. 

Усвојен план за месец мај. 

Договорена реализација предстојећих екскурзија према плану екскурзија. 

Договорено да се поруче лектире за други разред са дидактичком апаратуром и 
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савременом опремом. 

МАЈ 

30. 5. 2022. 

План рада за месец мај реализован. 

Усвојен план за месец јун. 

Екскурзије првог разреда реализоване према плану.  

Остварени сви планирани циљеви и задаци екскурзија. 

ЈУН 

24. 6. 2022. 

План и програм у првом разреду успешно реализован. Сви ученици првог разреда 

имају позитиван успех и примерно владање. Три ученика завршила су први разред 

по ИОП-у 1. Ђачке књижице су подељене 30. 6. 2022. 

7.1.3.3. Актив учитеља другог разреда – Зденка Ломјански 

 

ПОДРУЧЈА САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНЕ 

Организационо- 

техничке припреме 

Израда плана рада 

Разредног већа 2. разреда. 

Избор председника 

Разредног већа. 

август План израђен. 

Председник разредног већа 

Зденка Ломјански 

Чланови: Адамка Барчикин, 

Душица Мацура, Весна 

Мауковић, Зорана Лемаић, 

Зорица Варга и Зоран Јокић.  

Планирање 

наставног  

рада 

Усвајање глобалних и 

оперативних планова. 

Реализација иницијалног 

тестирања. 

 

 

 

Једном месечно 

 

септембар 

 

 

 

Усвојени и реализовани глобални 

и оперативни планови. 

Иницијално тестирање је 

спроведено у септембру, 

извршена је анализа и 

идентификовани  су ученици за 

допунску наставу и ИОП-е 1 и 2. 

Организација 

ваннаставних  

активности 

Планирање допунске 

наставе и слободних 

активности. 

Реализовање активности 

поводом Дечје недеље. 

Обележавање значајних 

датума и празника током 

школске године. 

Учешће на свечаној 

приредби поводом Дана 

школе. 

Једном недељно за 

сваку активност. 

Септембар, октобар 

 

Током године. 

 

Активности реализоване према 

плану. 

У оквиру Дечје недеље ученици 

су учествовали у свим 

активностима на нивоу града и 

школе. 

Ученици учествовали у 

обележавању важних дана, 

датума  празника током школске 

године. Ученици учествовали на 

приредби поводом Дана школе. 

Унапређивање 

дидактичко-

методичких 

заснованости 

наставе 

Израда педагошких 

профила и   ИОП–а  1 и 2. 

Набавка наставних 

средстава.  

Избор дестинације 

екскурзије и реализација 

екскурзија. 

Избор дестинације Школе у 

природи. 

Избор уџбеника за следећу 

годину 

октобар 

 

месечно током 

године 

 

септембар, мај  

октобар 

јун 

 

март 

Идентификовани су ученици за 

допунску наставу и ИОП-е 1 и 2. 

Израђени су педагошки профили. 

Током године сви чланови актива 

су добијали основна  средства за 

рад. 

Изведена је једнодневна 

екскурзија у мају (Шид-Ново 

Хопово-Пећинци-Сремска 

Митровица-Засавица-Шид) 

Изабрана је дестинација 

екскурзије за трећи разред (Шид-

Троноша-Тршић-Текериш-Шид). 
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Школа у природи ове године 

реализована је на  Златибору, 

хотел „Голија“, али ученици 2. 

разреда нису били у пратњи 

својих учитељица. 

За следећу годину изабрани су 

уџбеници Издавачке куће „Нова 

школа'' које донира фондација 

Алек Кавчић. 

Евалуација 

унапређивања 

дидактичко-

методичких 

заснованости 

наставе 

Анализа иницијалних 

тестова. 

Анализа успеха и владања. 

Мере побољшања успеха. 

Септембар. 

На крају првог 

квартала и првог 

полугодишта. 

На крају трећег 

квартала и на крају 

наставне године. 

У сарадњи са Педагошко-

психолошком службом рађена је 

евалуација ИОП-а. 

Организација 

такмичења 

Пријава и учешће на 

такмичењима из 

информатике „Дабар“, 

математике ,,Мислиша“ и 

Смотре рецитатора – 

школски, окружни, 

покрајински и републички 

ниво.  

Крос РТСа. 

Учешће на ликовном 

конкурсу 

 „Моји бака и дека“, на 

републичком такмичењу 

,,Ризница талената''. 

Учешће Разредног већа у 

естетском уређењу школе 

поводом: Дечје недеље, 

Дана просветних радника, 

обележавања почетка 

јесени. 

Учешће Разредног већа у 

уређењу школе поводом 

новогодишњих празника и 

зиме, Дана Светог Саве,  

почетка пролећа, Ускрса.  

Остварена добра сарадња са 

Педагошко-психолошком 

службом и тимовима у 

школи (Дечји савез, Тим за 

инклузију, Тим за естетско 

уређење, Тим за 

манифестације) 

октобар 

 

новембар 

март, април, мај 

 

октобар 

новембар 

новембар 

децембар 

јануар, март, април, 

мај. 

 

 

 

 

 

Детаљан извештај о успеху 

ученика на такмичењима налази 

се у посебном одељку овог 

извештаја. 

 

Активности реализоване према 

плану. 
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7.1.3.4. Актив учитеља трећег разреда (Снежана Матовина) 

 

ПОДРУЧЈА САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНЕ 

Организационо- 

Техничке припреме 

Израда плана рада Актива 

учитеља 3. разреда 

Избор председника актива 

август План израђен. Чланови 

актива су: Славка 

Крупежевић Јелена 

Вукелић, Сања Петровић, 

Ана Худак, Божица 

Аришић и Зоран Јокић 

Председник актива је 

Снежана Матовина. 

Планирање 

наставног рада 

 

 

Усвајање глобалних и 

оперативних планова 

 

Реализација иницијалног  

тестирања 

 

Реализовање активности 

поводом Дечје недеље 

Једном месечно 

 

 

септембар 

 

 

октобар 

Усвојени и реализовани 

глобални и оперативни 

планови. 

Иницијално тестирање је 

спроведено у септембру. 

Извршена је анализа и 

идентификовани су ученици 

за допунску наставу и  

ИОП-е. 

У оквиру Дечје недеље 

реализоване све планиране 

активности. 

Организација 

ваннаставних 

активности 

Планирање допунске наставе 

и слободних активности 

Једном недељно за 

сваку активност 

Активности су реализоване 

према плану. 

Унапређивање 

дидактичко-

методичке 

заснованости наставе 

Израда Педагошких профила 

и   ИОП-а 

Израда и расподела наставних 

средстава 

Угледни часови на тему 

„Лепота различитости“ 

Реализација  екскурзије 

Реализација Школе у природи 

 

Октобар, током 

године 

Месечно, током 

године 

Децембар 

 

Мај 

Март 

 

 

 

Израђени су педагошки 

профили. 

Током године сви чланови 

актива су добијали  

потребна средства за рад. 

Реализовани су по плану. 

Изведена је једнодневна 

екскурзија у мају (Шид- 

Чокешина–Бања Ковиљача 

–Троноша–Тршић–Текериш 

–Шид). 

Школа у природи 

реализована у марту 

(Златибор–одмаралиште 

Голија). 

Евалуација 

унапређивања 

дидактичко-

методичко 

заснованости 

наставе 

Анализа успеха и владања 

Мере побољшања успеха 

септембар 

на крају сваког 

квартала 

 

У сарадњи са Педагошко-

психолошком службом 

рађена је евалуација ИОП-а.  

Организација 

такмичења 

Пријава и учешће на 

такмичењима: 

-из информатике „Дабар“, 

-из математике „Мислиша“, 

-из српског језика „Читалићи“ 

 

 

октобар 

новембар 

март 

Детаљан извештај о успеху 

ученика на такмичењима 

налази се у Извештају о 

успесима ученика на 

такмичењима. 
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и Смотра рецитатора 

Учешће на ликовном и 

литерарном конкурсу „Моји 

бака и дека“. 

Учешће Разредног већа у 

естетском уређењу школе 

поводом Дечје недеље, Дана 

просветних радника, почетка 

јесени, новогодишњих 

празника и почетка зиме, 

Светог Саве, почетка пролећа, 

Дана жена, Ускрса, Дана 

школе. 

Учешће на конкурсу „Ризница 

талената“. 

Остварена добра сарадња са 

Педагошко-психолошком 

службом и тимовима у школи 

(Тим за манифестације,Тим за 

естетско уређење школе,Тим 

за инклузивно образовање). 

 

новембар 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

7.1.3.5. Актив учитеља четвртог разреда (Зорица Варга) 

 

ПОДРУЧЈА САДРЖАЈ  РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАПОМЕНЕ 

Организационо- 

техничке припреме 

Израда плана рада Актива 

учитеља 4. разреда 
Избор председника актива 

Август План израђен. Чланови 

актива су: Станојевић 

Оливера, Поткрајац Зора,  

Половина Кристина, Сања 

Петровић, Лемајић Зорана, 

Варга Зорица, Јокић Зоран. 

Планирање 

наставног рада 

 

Усвајање глобалних и 

оперативних планова 

Једном месечно Усвојени и реализовани 

глобални и оперативни 

планови. 

Организација 

ваннаставних 

активности 

Планирање допунске наставе 

и слободних активности 

Једном недељно за 

сваку активност 

Активности реализоване 

према плану. 

Унапређивање 

дидактичко-

методичких 

Заснованости наставе 

Израда Педагошких профила 

и ИОП-а 

Израда и расподела наставних 

средстава 

Избор дестинације екскурзије 

Избор часописа 

Избор дестинације Школе у 

природи 

Уџбеници и контролни задаци 

Месечно током 

године 

септембар 

 

новембар 

 

септембар 

септембар 

Садржаји реализовани 

према плану и избору. 

Изабрана је дестинација 

екскурзије за 4. разред 

(Шид-Цер-Текериш-

Троноша-Тршић, ручак у 

Крупњу. 
Екскуризија ове школске 

године је успешно изведена 

25. 5. 2022. 
Изабрани су уџбеници и 

контролни задаци Издавачке 

куће Нови Логос.  

Евалуација 

унапређивања 

Анализа успеха и владања 

Мере побољшања успеха 

септембар 

на крају првог 

Израђивање планова 

индивидуализације, ИОП-а 
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дидактичко-метод. 

заснованости 

наставе 

квартала 

на крају првог 

полугодишта и 

на крају наставне 

године 

1 и ИОП-а 2. Израђена је 

евлуација свих  ИОП-а. 

Сви ученици 4. разреда 

остварили су позитивни 

успех и имају примерно 

владање. 

Организација 

такмичења 

Школско и општинско 

такмичење рецитатора, 

школско такмичење у шаху, 

Читалићи - кликераши, Дабар, 

Мислиша, такмичење из 

математике, у оквиру Дечје 

недеље “Трка за срећније 

детињство“. 

фебруар 

март 

октобар 

Детаљан извештај о успеху 

ученика на такмичењима 

налази се у Извештају о 

успесима ученика на 

такмичењима. 

7.1.3.6. Стручно веће наставника српског језика (Јелена Обрадовић)  

 

Стручно веће настваника српског језика се, од почетка школске године, састало осам пута. План и програм рада 

већа  је у потпуности реализован. Веће је остварило добру сарадњу са другим стручним већима и тимовима. 

Чланови већа су наставнице српског језика и књижевности-  Снежана Матић, Наташа Миљановић и Јелена 

Обрадовић (координатор). 

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 

АКТИВНОСТИ   ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисали смо стручно веће; август 

јануар Донели смо Глобални план рада стручног већа; 

Поделили смо задужења међу члановима Стручног већа; 

Договорили смо се о терминима и о реализацији писмених провера знања, 

тестова, писмених задатака; 

Сачињен је програм учешћа у обележавању Дечје недеље; септембар 

Организовали смо учешћа на литерарним, филмским, драмским, 

рецитаторским, калиграфским и другим конкурсима;  

у току школске године 

Вршили смо ревизије ИОП-а; у току школске године 

Договорили смо се о обележавању Школске славе – Светог Саве; децембар 

Због епидемиолошке ситуације, школску славу смо обележили на часовима - 

рецитовањем песама и читањем саства посвећених Светом Сави; 

јануар 

Извршили смо организационе припреме за Дан школе; март 

Реализација приредбе поводом Дана школе; Приредба је организована у 

Културно-образовном центру и била је медијски пропраћена; 

април 

Организовали смо са учитељима и одржали часове наставника у првом 

циклусу;  

у току школске године 

Организовали смо посете Галерији слика „Сава Шумановић“, МНУ 

„Илијанум“, Црквеном музеју, Градској библиотеци „Симеон Пишчевић“, 

бројним културним манифестацијама у граду (концертима, позоришним 

представама, књижевним вечерима);  

током школске године 

Учествовали смо у свим активностима Тима за манифестације. током школске године  

ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВНОГ ГРАДИВА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сачинили смо програм културних активности школе; август 

Сачинили смо списак набавке потребних наставних средстава; август 

Сачинили смо оперативне планове рада по разредима за септембар и 

октобар;  

август 

Сачинили смо иницијалне тестове;  август 
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Сачинили смо програм допунске наставе по разредима;  август 

Идентификовали смо ученике за индивидуализовану и наставу по ИОП-има;  август 

Израђивали смо ИОП-е и ревидирали их у сарадњи са мини-тимовима за 

инклузију; 

у току школске године 

Правили смо месечне планове рада;  у току школске године 

Направили смо план рада додатне наставе и допунске наставе;  август 

 

Направили смо план рада секција (рецитаторска, драмска и секција за 

медије);  

август 

Израдили смо план укључивања Стручног већа за српски језик у реализацију 

активности других тимова и већа (нпр. Тима за манифестације и слично);  

август 

Анализирали смо планове и додали активности које се тичу наставних 

садржаја из области превенције насиља и професионалне оријентације 

ученика;  

август 

Планирали смо обележавање значајних дана и учешћа у манифестацијама 

(као нпр. Школска слава, Дан школе и слично);  

током школске године  

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Реализација планова рада секција;  током школске године 

Реализација планова допунске и додатне наставе;  током школске године 

Реализација планова припремне наставе за завршни испит; током другог полугодишта и 

после завршетка наставе за 

ученике осмог разереда 

Учествовали смо на конкурсима, смотрама и такмичењима;  током школске године 

ОБЛАСТ: УНАПРЕЂЕЊЕ  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ  ЗАСНОВАНОСТИ НАСТАВЕ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сачинили смо скале процене знања и вештина;  септембар 

Држали смо огледне и угледне часове; током школске године 

Присуствовали огледним и угледним часовима колега;  током школске године 

Присуствовали стручним семинарима, конференцијама, промоцијама 

уџбеника и слично;  

током школске године  

ОБЛАСТ: ЕВАЛУАЦИЈА  УНАПРЕЂИВАЊА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ ЗАСНОВАНОСТИ  

НАСТАВЕ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Обавили смо иницијално тестирање ученика и извршили анализу;  септембар 

Анализирали смо степен корелације са другим предметима;  током школске године 

 

 

 

 

 

Анализирали смо успех ученика на писменим и контролним задацима;  

Анализирали смо степен укључености ученика петог разреда у предметну 

наставу;  

Анализирали смо посећене угледне часове колега и разматрали степен 

корелације са наставом српског језика;  

Израђивали смо тестове за проверу знања ученика; током школске године 

Усаглашавали смо теме за школске писмене задатке; 

Усаглашавали смо и анализирали критеријуме за праћење постигнућа 

ученика;  

Одржали смо и анализирали часове наставника у првом циклусу;  мај  

Анализирали смо резултате пробног завршног испита за ученике осмог 

разреда;  

март и април 

Анализирали смо резултате завршног испита за ученике осмог разреда;  јун 

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организовали смо литерарни конкурс поводом Дана ослобођења Шида на октобар 
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тему „Мој град“;  

Организовали смо литерарни конкурс и изложбу поводом Школске славе – 

Светог Саве; 

децембар и јануар 

Организовали смо школско такмичење рецитатора;  фебруар 

Организовали смо школско такмичење из лингвистике;  фебруар 

Организовали смо школско такмичење Књижевна олимпијада;  фебруар 

Организовали смо школско такмичење „Читалићи – кликераши“  март 

Организовали смо школско такмичење из калиграфије поводом Дана 

матерњег језика;  

децембар 

Организовали смо литерарни конкурс поводом Дана школе; март 

Организовали смо општинско такмичење  из  књижевности - Књижевна 

олимпијада; 

фебруар и март 

Организовали смо општинску смотру „Читалићи кликераши“ март 

Подаци о учешћу наставника и ученика на такмичењима налазе се у Годишњем извештају учешћа ученика 

виших разреда на такмичењима. 

ОБЛАСТ: ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТРАНЗИЦИЈУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Држање припремне наставе за завршни испит;  друго полугодиште 

Пробни завршни испит;  март 

Завршни испит; јун 

7.1.3.7. Стручно веће наставника страних језика (Наталија Ћирић) 

 

Чланови Већа стручног актива страних језика:  

Енглески језик: Зорица Шеремет, Марија Ерић, Вања Николић, Наталија Ћирић 

Немачки језик: Милена Клисурић, Светлана Јукић. 

Актив страних језика се састајао једном месечно. Одржано је 9 састанака. Први састанак је одржан у августу. 

На састанку се договарало о изради годишњих и месечних планова и њиховом усклађивању са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Том приликом су чланови разговарали о наставним 

средствима и литератури која ће се користити у настави страних језика.  

У току септембра наставници су дискутовали о одржавању иницијалних тестова и о њиховој евалуацији за 

индивидуализацију ученика. На трећем састанку смо утврђивали датуме писмених провера ученика и 

усклађивали како би провере знања биле равномерно распоређене и благовремено спроведене. 

У другом кварталу одржана су два састанка. Први састанак је био договор и разговор о помоћи ученицима у 

савладавању градива. Други састанак је био посвећен дискусији о укупном утиску на крају првог полугодишта 

као и договор о критеријуму оцењивања ученика у наредном полугодишту. Комуникација међу члановима 

стручног већа се одвијала непосредно на састанцима, али и онлајн.  

На једном од састанака договарао се избор уџбеника за наредну школску годину. Договорено је да се користе 

бесплатни уџбеници одобрени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. На самом 

крају школске године анализирали смо успешност рада са ученицима који прате програм по ИОП-у.  
 

7.1.3.8. Стручно веће наставника математике (Милица Грбатинић) 

 

Чланови 

актива 

Прво полугодиште: Милан Милић, Сања Кукуљ Робић и Јована Лазић. Друго полугодиште: 

Милан Милић, Дејан Чавић (до15. 4.), Горана Гњидић и Милица Грбатинић. 

У току школске године одржано је неколико званичних састанака, као и велики број неформалних разговора у 

циљу размене искустава и материјала. 

Месец Датум (састанак) /Активност Реализатори 

Септембар 1. 9. 2021. 

- формиран је стучни актив; 

- усвојен је план и програм рада 2021/2022; 

- прегледани су годишњи план и програм рада, договено је о 

Чланови актива 
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евентуалним изменама за 5.,6., 7., и 8. разред; 

- испланирано је иницијално тестирање (до краја друге недеље 

септембара); 

- оквирно је предложен план и програм писаних провера дужих од 15 

минута; 

- евидентирана су постојећа наставна средства; 

- евидентирана су предстојећа такмичења за школску 2021/2022.; 

20. 9. 2021. 

- извршена је анализа резулатата иницијалног тестирања 

- направљен је договор о пружању подршке ученицима, како онима који  

нису постигли задовољавајуће резултате (индивидулаизација), тако и  

ученицима који су постигли завидне резултате; 

- направљен је план допунске и додатне наставе, као и припреме за 

завршни испит (од почетка другог полугодишта); 

- усаглашен је план писаних провера; 

Октобар - анализиран је успех ученика на крају првог квартала; 

- предложени су ученици за неки од видова подршке, индивидуализацију, 

ИОП 1 или 2; 

- размењене су идеје о пројектној настави, угледним и огледним часовима, 

при чему је акценат стављен на корелацију са другим предметима; 

- констатовано је да се допунска и додатна настава држе редовно; 

- вршена је размена материјала за припрему за такмичење; 

Чланови актива 

Новембар - договор о пројектној настави у петом и шестом разреду; 

- вршена је размена припрема за угледне/огледне часове; 

Чланови актива 

Децембар - анализа методологије и критеријума оцењивања у првом полугодишту; 

- анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

Чланови актива 

Јануар - договор о раду у другом полугодишту (акценат на започињање 

припремне наставе за ученике 8. разреда); 

- договор око прављења спискова за такмичење „Мислиша“; 

- организација општинског такмичења; 

Чланови актива 

Фебруар - 20. 2. 2022. у нашој школи органозовано је општинско такмичење; Чланови актива 

Март - спровођење такмичења „Мислиша“ (10. март); 

- избор уџбеника за 5.,6.,7. и 8.разред; 

Чланови актива 

Април-мај - анализа успеха на крају трећег квартала; 

- чланови актива су се стално консултовали и размењивали искуства и 

материјале око организације наставе, вредновања ученика;  

Чланови актива 

Јун - За ученике 8. разреда припремна настава је организована у одређеним 

терминима по новом распореду; 

- На крају школске године урађена је евалуација успеха ученика и рада 

актива у току школске 2021/2022 године. 

Чланови актива 

7.1.3.9. Стручно веће наставника природних наука (Снежана Томић) 

 

Чланови Стручног већа  

природних наука 

Бојана Лепињица - физика, Снежана Томић - географија, Савка Валентировић-

Суман - хемија, Данијела Бранковић (касније Јелена Ђилас) - биологија, 

Александра Черјековић-Тубић (касније Јелена Гојић) – биологија. 

време активност закључак присутни 

Август Доношење и усвајање 

плана рада Стручног 

већа природних наука. 

Донесен и усвојен план 

рада и предат педагогу. 

сви чланови 

Септембар Организовање додатне, 

допунске наставе и 

секција. 

Чланови тима изнели 

предлоге термина, 

ускладили их и 

сви чланови 
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предали. 

Индивидуализације и 

ИОП. 

Предложени ученици за 

индивидуализацију по 

предметима и израда 

ИОП-а. 

сви чланови 

Октобар Договор организацији 

часова пројектне 

наставе. 

Пројектна настава ће 

бити заступљена, 

ученици благовремено 

обавештени о пројекту 

како би уз редовну 

наставу могли да раде 

на пројекту.  

сви чланови 

Новембар Припрема за 

Педагошки колегијум 

Сумиран први квартал  сви чланови 

Децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта. 

Договор око 

организације допунске 

наставе током 

распуста. 

Израда критеријума 

оцењивања по 

разредима и 

предметима. 

Анализирали смо успех 

и владање ученика на 

кају првог 

полугодишта. 

Предложили смо 

ученике за допунску 

наставу и одредили 

термине исте у периоду 

од 24. 12. до 27.12. 

Договорено је да се 

критеријуми оцењивања 

ураде до 15. 1. 2022. 

сви чланови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар-март 

 

 

Припреме за пробни 

завршни испит. 

Анализа резултата 

такмичења. 

 

Договор о избору 

тестова за припремну 

наставу. 

Анализирани су успеси 

ученика на 

такмичењима. 

Сви чланови  

 

Март 

 

 

Анализа пробног 

завршног испита. 

 

Поднети су извештаји о 

резултатима пробног 

завршног испита. 

Сви чланови 

 

Април-јун Припреме за завршни 

испит и анализа успеха 

ученика на испити. 

Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину. 

Припреме су 

организоване кроз 

часове припремне 

наставе и урађена је 

анализа завршног 

испита. Одабрани су 

уџбеници. 

Сви чланови 

7.1.3.10. Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања (Душко Башић, 
о маја, од јуна Емилија Кузмановић) 

 

Чланови већа Вера Башић, Душко Башић, Милан Везировић, Влатко Раичевић, Емилија Кузмановић и 

Милош Милошевић 

Месец Активности 

Септембар Школски крос у оквиру редовних часова физичког васпитања, где су учествовали сви 

ученици који су били здравствено способни под геслом „Трка за срећније детињство 

2022“.  

Октобар Општинско такмичење у стоном тенису у Спортској хали у Шиду. Урош Богичевић из 8-
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2 освојио је прво место у појединачном такмичењу. Пласман на окружно такмичење, које 

је одржано такође у октобру 2021. године у Шиду. На окружном првенству појединачно 

Урош Богичевић је освојио 3. место. Ментор за ученике био је наставник Милош 

Милошевић. Блок часови обавезне физичке активности обележени су надвлачењем 

конопца ученика петих разреда у оквиру Дечје недеље под геслом „Ко је јачи“. 

Новембар Одржано је општинско такмичење у малом фудбалу у категорији дечака, ученика 

основних школа. Наша екипа заузела је треће место. Ментор је био Милан Везировић.  

Одржано је општинско првенство у кошарци где су наши дечаци освојили друго место. 

Ментор је био Милош Милошевић. 

Април Одржано је такмичење у рукомету за дечаке, где су наши дечаци освојили прво место на 

општинском нивоу, пласирали се на окружни ниво, где су освојили треће место. Ментор 

је био наставник Милош Милошевић. На Дан школе актив физичког васпитања 

организовао је утакмицу у фудбалу у којој су учествовали ученици осмог разреда против 

наставника. 

7.1.3.11. Стручно веће наставника уметности и историје (Доротеа Голужа) 

 

Чланови актива: Доротеа Голужа, Милан Гербер и Ивана Мацко. 

Време реализације Планирана активност Реализатори 

Септембар Обележавање Дана европских језика Милан Гербер и Ивана Мацко 

Октобар 

Обележавање Дечије недеље Сви чланови стручног већа 

Светски дан учитеља Сви чланови стручног већа 

ТЕМАТСКА НЕДЕЉА: Светски дани 

чистих руку, хране, хлеба, искорење 

сиромаштва, јабука 

Сви чланови стручног већа 

Новембар 

Обележавање Дана примирја у Првом 

светском рату 
Милан Гербер 

Међународни дани љубазности  

толеранције - радионице у оквиру 

часова Грађанског васпитања и ЧОС-а, 

изложба у холу школе 

Ивана Мацко и Милан Гербер 

Светски дан детета - изложба 

ученичких ликовних и литерарних 

радова, радионице у оквиру одељења и 

разреда 

Сви чланови стручног већа 

Огледни часови са ученицима четвртог 

разреда ради јачања транзиције из 

четвртог у пети разред 

Сви чланови стручног већа 

Децембар 

Обележавање Дана људских права Сви чланови стручног већа 

У сусрет распусту, видео представа и 

концерт 
Ивана Мацко 

Светски дан хорског певања Ивана Мацко 
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Израда Новогодишњих честитки и 

украса 
Доротеа Голужа 

Јануар Светосавска академија Сви чланови стручног већа 

Фебруар 

Обележавање Дана државности 

Сви чланови стручног већа 
Међународни дан матерњег језика - 

изложба у холу школе 

Март 
Обележавање Дана жена  

Изложба ликовних радова 

Доротеа Голужа 

Април 

Ускршња изложба  

Хуманитарна акција за Алексу Чавића Сви чланови стручног већа 

Дан школе 

Мај/јун 

Огледни часови са ученицима четвртог 

разреда ради јачања транзиције из 

четвртог у пети разред 

Сви чланови стручног већа 

Током године 

Припрема ученика за такмичења 

Сви чланови стручног већа  

Припрема ученика за полагање 

завршног испита 

Учешћа на ликовним конкурсима 

Учешћа на музичким такмичењима и 

фестивалима (у РС и ван граница) 

Посете позоришту, музеју и галерији 

Сарадња са родитељима и локалном 

заједницом у реализацији пројектне 

наставе 

Организовање концерта – презентација 

пројектне наставе 

Одржавање угледних часова 

Одржавање тематских часова 

Припрема мјузикла са члановима 

драмске секције 

Припрема ученика за полагање мале 

матуре 

Корелација са предметима ван 

стручног већа 
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Рад на интеграцији тражилаца 

азиланата у образовни систем 

7.1.3.12. Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања, технике и 
технологије и информатике и рачунарства (Александар Вујић) 

 

Стручно веће:  Љиљана Шкорић (Информатика и рачунарство), координатор, Томислав Шеремет (ТИТ) и 

Горан Митровић (ТИТ), Александар Вујић (ТИТ и Информатика и рачунарство). Одржано: шест званичних 

састанка и више неформалних на којима смо међусобно размењивали информације, консултовали се и 

договарали о реализацији планираних активности. 

АКТИВНОСТИ  И ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 

Доношење  плана рада стручног већа; 

Доношење  Глобалног плана васпитно - образовног рада по предметима и разредима; 

Израда месечних оперативних планова по предметима и разредима; 

Подела одељења петог разреда на две групе за наставу технике и технологије; 

Формирање распореда коришћења информатичке учионице; 

Извршена ревизија ИОП-а; 

Обављено је иницијално тестирање ученика и извршена анализа резултата; 

Усвајање распореда писмених, контролних задатака и тестова; 

Инсталација програма потребних за извођење наставе ТИО, ТиТ и Информатике и рачунарства;  

Обука наставника за горишћење G Suite налога и отварање гугл учионица; 

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода (квартала); 

Учествовање на информатичком такмичењу;  

Организовање техничке секције; 

Анализа успеха ученика на крају I полугодишта; 

Организовање дводневног школског такмичења из ТИО и ТиТ (израда тестова и избор 

практичних задатака за све разреде);  

Општинско такмичење из ТИО и ТиТ; 

Изабрани су уџбеници за предмете: Техника и технологија и Информатика и рачунарство за 7 и 

8. разред;  

Обука наставника прегледача за коришћење Тест мастер апликације за завршни испит; 

Анализа успеха ученика на крају школске године;  

Начелни договор о подели часова и осталих задужења за наредну школску годину.  

септембар 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

новембар 

децембар 

фебруар 

 

март 

мај 

 

јун 

јун 

Коментар председника актива: Сарадња унутар већа је била коректна и конструктивна. Констатовани су 

главни проблеми у извођењу наставе и начини побољшања њеног квалитета. За предмете ТИО и 

Информатика и рачунарство су то лоши услови услед нестабилног рада рачунара, односно неопремљеност 

учионица рачунарском опремом. Евидентан је недостатак друге информатичке учионице, због повећања 

часова информатике, као и обавезне поделе одељења за технику и технологију и информатику у свим 

разредима. 

7.1.3.13. Стручно веће за развој школског програма (Биљана Бешевић) 

 

Рад овог стручног актива разрађен је у школским програмима од I до VIII разреда. Чланови Актива за развој 

школског програма су: Биљана Бешевић (координатор), Милан Милић, Сања Робић Кукуљ, Милан Гербер и 

Марија Ерић. 

садржај/активности инструменти/технике време 

реализације 

носиоци 

реализације 

Реализација 

Израда плана рада 

Актива за развој 

школског програма 

за школску годину 

2021/22.  

Годишњи план рада 

школе 

септембар координатор, 

чланови актива 

 

Реализовано  
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Увид у одобрене 

уџбенике/приручник

е који ће се 

користити током 

године 

Разговори са активима септембар чланови актива, 

директор 

Реализовано 

Помоћник 

директора 

Струшни активи 

Усклађивање 

Школског програма 

рада са  потребама и 

условима рада школе 

Разговори са 

активима, 

председницима 

стручних већа, 

координаторима 

Тимова 

август, 

септембар 

чланови актива Реализовано 

 

 

Усклађивање 

Школског програма 

са потребама 

ученика и родитеља 

чек листе, SWOT 

анализа 

септембар Чланови актива,Тим 

за самовредновање, 

Савет родитеља 

реализовано 

Усклађивање 

Годишњег плана 

рада и ШРП као 

основе за анализу и 

праћење Школског 

програма 

Разговори, састаци 

Тимова  

Август, 

септембар 

Чланови актива, Тим 

за школско развојно 

планирање, Актив за 

развој школског 

програма  

реализовано 

Иновирање дела 

школског програма 

за 4. и 8 разред 

Састанци, анализе, Август, 

септембар 

Чланови актива, 

стручна већа,  

Педагог, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Презентовање на 

Седници 

Наставничког већа 

9. 9. 2021.  

Праћење 

остваривања 

обавезних наставних 

предмета и њихових 

програма, нових 

програма наставе и 

учења у 4. и 8. 

разреду 

Посете настави, 

протоколи за праћење 

и  посматрање, 

Дневници рада, 

припреме наставника, 

свеске ученика 

Септембар –

октобар  

чланови, директор, 

помоћник 

директора, педагог 

посета настави: 

план посете настави, 

15 часова + 10 

часова у оквиру 

пројекта „Црно-

бели свет“.  

Извештај о предаји 

глобалних и 

месечних планова за 

период од 1. 9. 2021. 

до 1. 12. 2021. 

Праћење 

остваривања и 

прилагођавања 

програма образовања 

ученицима са 

сметњама у развоју,  

ИОП-и ученика 

избеглица/деце 

тражилаца азила  

Посматрање наставног 

процеса, ИОП-и, 

писмене припреме, 

планови подршке 

ученику 

током године чланови актива, 

чланови Тима за 

подршку ученику, 

чланови СТИО,  

педагог, психолог, 

директор 

Реализовано  

психолог, седнице 

Педагошког 

колегијума, 

верификација ИОП-

а 
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Праћење 

остваривања 

изборних предмета и 

њихових садржаја, 

верске наставе и 

грађанског  

васпитања као 

обавезних изборних 

предмета и осталих 

изборних предмета 

Посете часовима 

изборне наставе, 

свеске ученика, 

писмене припреме, 

индивидуални 

разговори са 

наставницима 

током године директор, 

педагог 

Посета настави: 

3 часа грађанског 

васпитања 

Преглед евиденције 

часова у есдневнику 

за мешовите групе, 

за уписивање часова 

17. 12. 2021. 

Праћење 

остваривања 

програмских 

садржаја  и 

активности којима се 

остварује изборни 

део школског 

програма 

Посете часовима 

изборне наставе, 

свеске ученика, 

писмене припреме, 

индивидуални 

разговори са 

наставницима, чек-

листе 

током године 

квартално 

чланови актива, 

директор, 

педагог 

реализовано 

Праћење 

реализовања и 

извештавање о броју 

реализованих часова 

Анализирање школске 

документације 

квартално чланови актива, 

помоћник директора 

Реализовано 

Помоћник 

директора 

Праћење 

остваривања сврхе, 

циљева и задатака 

школског програма и 

планираног фонда 

часова за сваки 

предмет 

Анализирање школске 

документације 

током године чланови актива, 

помоћник директора 

Релизовано, посета 

настави, састанци, 

извештаји 

Праћење 

остваривања часова 

допунске и додатне 

наставе 

Посета часовима, 

програм додатне, 

допунске, евиденција 

о терминима 

одржавања, 

записници, чек-листе 

током године чланови актива, 

педагог, директор 

 

Праћење 

остваривања часова 

одељенског 

старешине, излета и 

екскурзија 

Посета часовима, 

програм ОС, 

записници ОЗ, 

програми излета и 

екскурзија, извештаји 

током године директор, помоћник 

директора, педагог 

Реализовано, 

Посета ЧОС-ова: 

3 часа реализовано 

2 часа померена 

реализација 

Праћење 

остваривања свих 

врста активности у 

образовно-васпитном 

раду које су 

планиране школским 

програмом (секције, 

друштвено-користан 

рад, хуманитарне, 

спортске, културне 

активности ) 

Анализирање школске 

документације, 

програм секција, 

дневника, слободних 

активности, распореда 

држања, посматрање, 

разговори, продукти, 

записници, извештаји, 

чек-листе 

током године чланови актива, 

директор, педагог 

Реализовано, 

извештаји 
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Праћење 

остваривања циљева, 

задатака и 

активности 

планираних 

Школским развојним 

планом 

Анализирање школске 

документације, чек 

листе, протоколи, 

наставни процес,  

записници 

током године чланови актива, 

директор,  помоћник 

директора, психолог, 

педагог 

Реализовано, Тим за 

ШРП, извештаји 

Анкетирање ученика 

за изборне предмете 

које бирају на 

почетку године, 

одабир слободних 

активности према 

интересовањима 

ученика 

Упитници за ученика, 

анализирање 

мај, јун члановови актива, 

одељењски 

старешине, 

педагог 

Реализовано, 

помоћник директора 

педагог, мај 2021. 

године  

Евалуација 

реализације 

предвиђених 

садржаја из 

школског програма 

за протеклу школску 

годину 

Извештај о раду за 

протеклу школску 

годину 

Анализирање школске 

документације, 

индивидуални 

извештаји 

јун чланови актива, 

наставници, 

учитељи, директор, 

педагог, психолог, 

помоћник директора 

Реализовано 

Седнице 

Педагошког 

колегијума 

Примена законских 

захтева у изради 

наставних планова и 

програма;  

Примена Стручног 

упутства за 

укључивање 

ученика/тражилаца 

азила у систем 

образовања и 

васпитања у изради  

прилагођених и 

интегрисаних 

програма као анекс 

Школском програму. 

Предлози за 

унапређење 

Школског програма 

у односу на циљ: Све 

што радимо радимо у 

најбољем интересу 

сваког детета. 

Праћење и анализа 

законске 

документације, 

записници,  

извештаји, 

консултације, 

разговори, рад са 

ментором 

 

 

 

 

Разговори, дискусије, 

састанци. 

 

 

Зашто, шта, када, где, 

како и са ким ученици 

уче и какви су 

резултати учења. 

август и 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

септембар 

чланови актива, 

руководиоци актива,  

чланови Тима за 

укључивање ученика 

избеглица/тражилац

а азила, наставници, 

стручна служба, 

директор 

 

 

 

чланови актива, 

руководиоци 

стручних већа, 

Наставничко веће, 

Тим  за 

обезбеђивање и 

унапређивање 

квалитета рада 

Реализовано. 

Измене у програму 

за 4. и 8. разред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализовано 

Акционим планом 

за израду новог 

Школског развојног 

плана, мај, јун  и 

август. 

 

Надлежности актива: 

- обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука; 

- припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

- процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и 

посебних стандарда знања; 
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- учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и 

властите процене своје образовне праксе; 

- утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа 

могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе; 

- прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

- обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.  

Актив за развој школског програма током године је радио на следећим задацима: планирање, 

организација и праћење реализације Школског програма.  Ове школске године проиритетни задаци у раду 

Актива за развој школског програма били су: планирање, организација и реализација нових програма 

наставе и учења у 2. и 6. разреду основног образовања и васпитања. Циљ: Иновирање делова Школског 

програма који се односи на нове програме наставе и учења - наставни план и програм за 2. и 6. разред. 

Кључна област Развојни циљ Имплементација 

Школски 

програм и 

годишњи план 

рада 

Усклађивање Школског програма и 

Годишњег плана рада у циљу 

побољшања наставе 

У делу Школског програма који се односи на 

програме обавезних и изборних предмета по 

разредима, са начинима и поступцима за њихово 

остваривање 

Настава и 

учење 

Побољшање квалитета наставе у 

стицању трајних и функционалних 

знања 

У циљевима Школског програма, у делу 

Школског програма који се односи на програме 

обавезних и изборних предмета по разредима, са 

начинима и поступцима за њихово остваривање / 

посебан део међупредметне компетенције, 

корелација унутар предмета и са другим 

предметима, тематска, интердисциплинарна и 

пројектна настава / 

Образовна 

постигнућа 

Школске оцене и резултати су у 

складу са нивоом остварености 

образовних стандарда и постигнућа 

ученика 

У делу Школског програма који се односи на 

програме обавезних и изборних предмета по 

разредима, са начинима и поступцима за њихово 

остваривање /евалуација, начин праћења, настава 

усмерена на исходе и стандарде, анализе уоквиру 

стручних већа и актива / 

Подршка 

ученицима 

Подстицање социјалног и личног 

развоја ученика кроз различите 

видове подршке 

У циљевима Школског програма, плановима 

допунске и додатне наставе, Тима за подршку 

ученика, изради ИОП-а и индивидуализацији, 

посебним програмима у склопу Школског 

програма 

Етос Даље унапређење безбедности 

школе и стварање подстицајне и 

креативне атмосфере 

У циљевима Школског програма и посебни 

програми у склопу Школског програма 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

Побољшање ефикасности рада 

школе 

Прожима се кроз цео Школски програм 

Ресурси Људски и материјално- технички 

ресусрси су у функцији квалитета 

рада школе 

У циљевима и посебним програмима у склопу 

Школског програма 

 

У раду Актива полазило се од следећих начела утемељености Школског програма: 

1) усмерености на процесе и исходе учења;  

2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;  

3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и 

усвајања вредности код ученика;  

4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних предмета;  

5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања, 

као и могућности личног избора у слободним активностима; 3  
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6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и 

учења;  

7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима 

наставе; 

 8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог 

интересовања за учење и образовање у току целог живота;  

9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање ученика;  

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за 

живот и рад у школи. 

Евалуација Школског програма  се вршила у односу на то колико се у изради програма посебно водило 

рачуна о усмерености на постизање општих међупредметних компетенција:  

1) компетенцији за учење  

2) одговорно учешће у демократском друштву  

3) естетичка компетенција 

 4) комуникација  

5) одговоран однос према околини  

6) одговоран однос према здрављу  

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

8) рад са подацима и инфромација  

9) решавање проблема  

10) сарадња  

11) дигитална компетенција  

Сарадници и подршкa у раду Тима за развој школског програма: Тим за ШРП, Тим за самовредновање; 

Тим за обезбеђивање и унапређивање квалитета рада, Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво, СТИО; руководство школе; финансијско-административна служба; правна служба 

(секретар школе).  

7.1.3.14. Стручно веће наставника верске наставе и грађанског васпитања (Зоран 
Угрешић) 

 

наставник разред извештај 

Наташа 

Миљановић 

пети, 36 часова 

(један час 

недељно) 

Ученици свих петих разреда похађали су наставу грађанског 

васпитања према плану и програму, уторком први час. Одржан је 

предвиђени број часова и оцене су уношене редовно. Сви ученици 

су оцењени на крају школске године оценом истиче се. 

Учествовали смо у европском еТвининг пројекту о медијској 

писмености „Пет корака до истине“ који је награђен националном 

ознаком квалитета за еТвининг пројекте, а очекује се и европска 

ознака квалитета у октобру 2022. Примењиване су и игрове 

активности са обуке ЗУОВ-а за наставнике грађанског васпитања.  

Снежана Матић  Одржано је укупно 36 часова. Ученици су у току школске године 

учили како се прави истраживање, затим смо применили научено 

и направили мало истраживање о томе шта они виде као своје 

проблеме. Разговарали су и са другим наставницима и помоћним 

радницима о њиховим скуствима и поредили одговоре са својима. 

Током године имали смо неколико радионица и пројеката.  

Јелена Обрадовић  На часовима грађанског васпитања, ове школске године, ученици 

су подстицани на активно учешће у животу локалне заједнице. 

Упознати су са правима и одговорностима грађана на нивоу 

заједнице. У оквиру теме- Уочавање проблема у заједници, као 

највећи проблем, препознали су проблем  загађење ваздуха. Затим 

су прикупљали и документовали податке, анализирали изабрани 

проблем, дискутовали о њему и приступили изради студије. Уз 
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помоћ наставника, направили су заједничку презентацију  о 

квалитету ваздуха и разговарали о томе на које све начине они 

могу да допринесу да се побољша његов квалитет. Ученици су, на 

овај начин, развијали комуникацију неопходну за сарадничко 

понашање и обучавали се за тимски начин рада. 

Милан Пршић и 

Милан Угрешић 

1-8. разреда Верска настава Православног катихизиса се одвијала по плану и 

програму, испуњени су постављени циљеви и задаци. Поред 

редовног похађања верске наставе ученици су имали неколико 

организованих посета Св. Храму, активно учествујући у Св. 

Литургији читањем Апостолских посланица и чтецирањем у 

Олтару. Већи празници, попут Покрова Пресвете Богородице, Св. 

Саве, Призива Св. Духа на почетку школске године, прослављени 

су заједно са ученицима и наставницима у Св. Храму. Циљ даљег 

рада је редовнија посета Св. Богослужењима и активније 

учествовање у њима. 
 

7.1.3.15. Стручно веће матерњих језика мањина (Ана Ходак) 

 

Чланови Стручног већа матерњег језика били су: координатор Златица Здравић, Ана Ходак и Дарко Бабеља 

Време 

реализације 

Aктивност Реализатори 

Септембар Обележавање Дана европских језика 

Мелодије Руског двора 

Сви чланови стручног већа 

Златица Здравић 

Октобар Месец здраве хране 

Светски дан животињa 

Сви чланови стручног већа 

Новембар Светски дан тoлeранције 

Покрајинска смотра рецитатора на хрватском језику 

Сви чланови стручног већа 

Ана Ходак 

Децембар Представa о св. Николи 

Учешће на приредбама у цркви у Соту поводом св. Никoлe и 

Божића 

Златица Здравић 

Ана Ходак 

Јануар Прослава школске славе Свети Сава 

Обележавање Националног празника Русина у КПД "Ђура 

Киш" 

Сви чланови стручног већа 

Златица Здравић 

Фебруар Међународни дан матерњег језика Сви чланови стручног већа 

Март Обележавање Дана жена 

Светски дан поезије 

Обележавање Поклада 

Сви чланови стручног већа 

Златица Здравић 

Ана Ходак 

Април Светски дан књиге Сви чланови стручног већа 

Мај Обележавање Mајчиног дана 

Обичај Мајског дрвета 

Учешће у пројектној настави – еТвининг пројекат „Пет 

корака до истине“ чији су аутори наставник Горан Подунавац 

из Хрватске и Наташа Миљановић, еТвининг амбасадор, 

наставник наше школе. Пројекат је награђен националном 

ознаком квалитета за еТвининг пројекте. 

Ана Ходак 

Драко Бабеља 

Ана Ходак 

Током године Сарадња са часописом на русинском језику "Заградка" 

Сарадња са дечијим часописом на словачком језику 

Сарадња са дечијим часописом на хрватском језику "Хрцко" 

Златица Здравић 

Дарко Бабеља 

Ана Ходак 
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7.1.4. Педагошки колегијум 

 
број 

седнице 

датум садржај 

дневног реда 

носиоци 

активности 

напомена 

1.  8. 12. 2021. 1.Утврђивање присуства чланова 

колегијума; 
2. Усвајање записника са претходне седнице; 
3. Информације директора са састанка који 

је одржан са помоћником министра 

Миланом Пашићем; 
4. Разно; 

Слађана 

Љубојевић 

 

2.  30. 12. 2021. 1. Утврђивање присуства чланова 

колегијума; 

2. Усвајање записника са претходне седнице; 

3. Информације у вези извештаја наставника 

на крају првог полугодишта; 

  

3.  28. 2. 2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2.  Анализа полугодишњих извештаја о раду 

Тимова и информације о предстојећим 

активностима; 
3. Полугодишњи појединачни извештаји - 

преглед предаје; 
4. Праћење остваривања планова мера 

индивидуализације и ИОП-а/ верификација 

ИОП-а; 
5. Праћење реализације активности из ШРП 

и план активности за припрему новог 

Развојног плана установе; 
6. Формативно оцењивање и извештавање; 

7. Родитељски састанци и план одржавања за 

друго полугодиште;  

8. Упис првака и подела задужења; 

9. Питања и предлози. 

Слађана 

Љубојевић, 

Наташа 

Миљановић 

Обавезно 

присуство 

колега из 

подручних 

одељења 

4.  18. 5. 2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Праћење остваривања планова мера 

индивидуализације и ИОП-а/ верификација 

ИОП-а, предлог нових ИОП-а; 
3. Активности за припрему новог развојног 

плана установе:SWOT анализа за чланове 

колегијума; 
4. Упис првака/ број уписаних ученика у 

централној школи и подручним одељењима; 
5. Формирање одељења петог разреда: 

извештај учитеља четвртих разреда и 

предлози; 
6. Листа слободних активности од 5. до 8. 

разреда - предлог за израду анкете; 
7. Питања и предлози; 

Слађана 

Љубојевић 

 

5.  21. 6. 2022. 1. Утврђивање присуства чланова 

колегијума; 
2. Усвајање записника са претходне седнице; 
3. Подела задатака у оквиру израде новог 

Школског развојног плана и размена идеја, 

Слађана 

Љубојевић 
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предлога у оквиру изабраних подручија и 

области за унапређивање; 
4. Подела задатака у оквиру израде 

Годишњег извештаја о раду школе и 

Годишњег плана рада школе; 

7.1.5. Годишњи извештај о раду директора школе (Слађана Љубојевић) 

 
Планирање и организовање образовно-васпитног рада 

програмски 

садржаји 

време сарадници у 

реализацији 

активности 

Учешће у изради 

Годишњег плана 

рада школе  

август, септембар Наставничко 

веће, 

Педагошки 

колегијум, 

Секретар 

школе, 

Помоћник 

директора, 

Стручна 

служба 

Доношење и усвајање програма 

екскурзија и школе у природи, НВ, 

ШО. 

-прикупљање информација  

- формирање одељења 

- организација послова 

- формирање тимова, већа, 

слободних активности 

- подела задужења у оквиру 40-

часовне радне недеље 

Учешће у изради 

финансијског 

плана за шк. 

2021/22. год. 

септембар 

месечно 

Шеф 

рачуноводства 

Школски 

одбор 

- утврђивање приоритета 

материјалног улагања у санацију 

школских зграда  

- утврђивање трошкова за наставна 

средства 

-планирање месечних трошкова за 

адекватно функционисање рада 

школе 

Израда програма 

рада директора и 

месечних планова  

септембар,  

месечно 

Педагошки 

колегијум 

- Презентован план рада на 

Наставничком већу, Школском 

одбору и Савету родитеља 

Организација рада 

школе у складу са 

актуелном 

ситуацијом 

током године помоћник 

директора, 

дежурни 

наставници 

- Организација превоза за ученике 

виших разреда  

- организација увођења деце 

миграната у школу од 1. До 4. 

разреда у подручна одељења у Соту 

и Бикић Долу (свечани пријем деце, 

родитељски састанци, посета 

прихватном центру Принциповац) 

- Свечани пријем првака 

- Организација замене одсутних 

наставника,  

- Организација рада у току штрајка, 

- Помоћ око организације школских 

манифестација, 

- Организација такмичења. 

Стручно усавршавање запослених 

активност време реализације сарадници при реализацији активности 

Организација 

стручног 

усавршавања 

унутар школе 

током године Тим за професионални развој, Наставничко веће, 

Стручна већа, Стручни активи 
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Организација 

семинара за 

наставнике  

мај, јун, јул, август 2022. Тим за професионални развој, Школска управа, 

Локална самоуправа 

Учешће на 

семинарима за 

директоре и другим 

семинарима 

август, септембар,  

децембар 

Министарство просвете, Школска управа, Британски 

савет 

Праћење стручне 

литературе 

током године  

Утврђивање кадровских потреба 

Учешће у изради Е- 

ЦЕНУС-а и 

утврђивање 

потребних кадрова 

јун-август 2022. ажурирање 

месечно 

 

помоћник директора, Школска управа 

Састанци Актива 

директора општине 

Шид посвећени 

кадровским 

потребама школа 

август, септембар, јануар, 

април, мај 

директори школа, Школска управа 

Преузимање 

радника  

септембар, током године Школска управа, Актив директора 

Правни послови 

Праћење 

позитивних 

законских прописа 

током године секретар школе, Наставничко веће, Школска управа 

Старање о 

спровођењу 

Закона, 

Правилника и 

осталих општих 

аката у свим 

сегментима 

школског живота 

током целе 

школске године 

секретар школе, просветни инспектор, Школска управа 

Надзор у извршењу 

јавних набавки 

током године секретар школе, комисија за јавне набавке при општини, Школски 

одбор 

Стварање услова за 

организовање и 

чување прописане 

евиденције 

током године секретар школе, помоћник директора, административни радник, 

педагог 

Контрола вођења 

педагошке 

документације 

током године 

 

Комисија за праћење и проверу педагошке документције, 

просветни инспектор 

Учешће у раду 

Школског одбора 

(припрема 

материјала за 

седнице) 

током године секретар школе, административни радник, помоћник директора 

Спровођење 

васпитно-

дисциплинских 

поступака против 

ученика  

током школске 

године 

секретар, стручна служба, одељењски старешине, родитељи, 

ученици 

Сарадња са током школске секретар школе, Стручни тим за инклузивно образовање, стручна 
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просветним 

инспектором и 

покрајинским 

омбудсманом, 

Школском управом 

поводом жалби 

радника на рад 

школе 

године служба 

Педагошки увид и надзор у све видове образовно-васпитног рада 

Посета часовима 

наставе осмог 

разреда са циљем 

увида у 

организацију 

часова и квалитета 

припреме за час 

током године стручна служба, наставници 

Индивидуални 

разговори са 

наставницима 

после посећених 

часова са циљем 

пружања помоћи у 

организацији часа 

и коришћења 

савремених метода 

рада, а са циљем 

боље припреме 

ученика за завршни 

испит  

после сваког 

посећеног часа 

наставе и 

ваннаставних 

активности 

Наставници и учитељи 

Рад у стручним органима 

Припрема и вођење 

седница 

Наставничког већа 

једном месечно стручна служба, помоћник директора, секретар, наставници 

Припрема и вођење 

седница 

Педагошког 

колегијума 

септембар, мај, 

јун 

помоћник директора, стручна служба, руководиоци већа, актива, 

тимова 

Учешће на 

седницама 

одељенских већа  

квартално (по 

потреби чешће) 

одељенске старешине, ученички парламент 

Учешће у раду 

тимова 

током године чланови Тимова (посебно Тим за превенцију насиља, злостављања 

и занемаривања и СТИО), Школска управа 

Руковођење тимом 

за медијску 

промоцију школе 

пре или после 

сваког значајног 

догађаја у школи 

Сремска ТВ и ТВ Нови Сад, РТВ Коперникус, Радио Шид, 

локални листови (Сремске новине, М новине и др.) 

Унапређивање материјално-техничке опремљености школе 

инвентар мат.-техн. 

опремљености 

школе 

децембар комисија за инвентар 

 

Одржавање 

школских зграда и 

школског простора 

август,септембар 

 

Школски одбор, Скупштина Општине Шид, јавна предузећа. 

УНДП, Амбасада Краљевине Норвешке у сарадњи са групом 484 

Менаџерски послови 
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Израда предлога 

организ. шеме 

обављања свих 

послова у школи 

септембар помоћник директора, стручна служба 

Подела задужења 

радницима школе и 

праћење рада  

септембар, током 

године 

помоћник директора, стручна служба 

Организација 

инвестирања и 

израда завршног 

рачуна 

децембар шеф рачуноводства, одељење за буџет СО 

Праћење утрошка 

финансијских 

средстава 

свакодневно шеф рачуноводства 

Учешће на 

конкурсима и 

пројектима 

током године Центар за развој СО Шид 

Стварање радно 

подстицајне 

атмосфере и 

мотивисање 

радника 

свакодневно стручни органи школе, стручна служба, помоћник директора, 

координатор за завршни испит 

 

Реализација 

активности из 

Школског 

развојног плана и 

учешће у изради 

новог  Школског 

развојног плана 

установе 

током године Тим за ШРП, Педагошки колегијум, Наставничко веће, Тим за 

обезбеђење и унапређење квалитета рада установе 

Анализа рада 

стручних органа 

школе, 

извештавање пред 

Педагошким 

колегијумом, ШО и 

Саветом родитеља 

септембар 2021. руководиоци стручних органа школе, стручна служба, секретар 

Рад са ученицима 

Инд. састанци са 

ученицима 

поводом разних 

питања и проблема 

везаних за школски 

живот 

током године стручна служба, одељењски старешине, наставници, СТИО,  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

остале службе и институције од значаја за сарадњу са ученицима 

Сарадња са Уч. 

парламентом 

током године координатор за рад Ученичког парламента, председник ученичког 

парламента 

Сарадња са 

одељењ. 

заједницама 

током године одељењски старешине, наставници, стручна служба 

Рад са родитељима 

Организовање 

састанака Савета 

родитеља 

током године председник Савета родитеља 
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Реализовање 

одлука Савета 

родитеља 

током године Педагошки колегијум, стручна служба, стручне и остале 

институције и организације 

Учешће на 

родитељским  

састанцима 

септембар, 

новембар 

одељењски старешине, одељењске заједнице 

Индивидуални 

састанци са 

родитељима 

током године стручна служба, одељењски старешине, наставници, СТИО,  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

остале службе и институције од значаја за сарадњу са родитељима 

Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

иснтитуције активности институције 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

давање информација и 

података 

председник Општине 

Школска управа давање информација и 

података, извршавање 

задатака 

Општинско веће 

Инспекцијске службе решавање проблема 

према записницима  

начелник локалне самоуправе 

Интерресорна комисија ургенције за ефикаснији 

рад на случајевима 

чланови ИРК-а 

Одржани састанци са следећим организацијама и установама: 

Просветни саветници 5 састанка Културно-образовни центар, Шид 

Актив директора 

општине 

5 састанака Месна заједница 

Градска библиотека 

„Симеон Пишчевић“, 

Шид 

активности у току Дечје 

недеље 

ЈКП „Стандард“, Шид 

Медијске куће инфромисање о 

значајним догађајима у 

школи 

Електродистрибуција, Сремска Митровица 

Предшколска установа 

„Јелица Станивуковић 

Шиља“, Шид 

заједнички пројекат 

санирања и адаптације 

објекта у Бикић Долу 

Аутопревозник „Шидекспрес“, Шид 

Центар за развој 

критичког мишљења 

организација семинара „Црвени крст“, Шид 

Издавачке куће присуство семинарима 

и презентација, 

обезбеђивање присуства 

наставника  

Министарство унутрашњих послова, СУП Шид 

Приватна предузећа 

значајна за 

функционисање и 

решевање проблема у 

раду школе 

поправке и санација 

простора 

 

Туристичке агенције 

Комисија за спољашње 

вредновање рада 

установе  

састанци, израда мера за 

поправљање стања у 

наведеним областима из 

извештаја Комисије 

Британски савет – организација обуке о микробиту. 
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7.1.6. Годишњи извештај о раду помоћника директора школе (Милан Милић)  

 

Поред послова који имају сталан карактер и односе се на: 

 активно учешће у раду стручних органа; 

 сарадњу са стручним сарадницима, наставницима и осталим радницима; 

 сарадњу са другим основним школама, предшколским установама и средњим школама и општином; 

 рад са родитељима, ученицима и другим структурама; 

 присуство на огледним и угледним часовима; 

 рад на перманентном стручном усавршавању;  

 рад током школске 2021/22. године на пословима који су представљени у датој тебели у виду 

програмских садржаја по месецима: 

 

месец 

2021/22. 
програмски садржаји 

9
. 

м
ес

ец
 

Организациона питања у вези са почетком рада и упознавање са пословима који ће се обављати: 

Учешће у пријему ученика у 1. разред; 

Помоћ директору у планирању набавке наставних средстава и опреме за школу; 

Помоћ при изради годишњег плана рада школе, за текућу школску годину; 

Помоћ при изради годишњег извештаја рада школе за претходну школску годину; 

Учествовање у изради решења о годишњем задужењу наставника и осталих радника; 

Израда распореда дежурстава наставника и кабинета за наставу; 

Преглед разредних књига ради увида у припремљеност педагошке документације за школску 

годину; 

Статистичка обрада података за потеребе школске базе података, Школске управе и 

статистичких служби при надлежном министарству; 

Увид у планове рада наставника, актива и тимова за 2021/22. школску годину; 

Сарадња са локалним превозником (спискови ученика путника и месечне карте); 

Сарадња са Домом здравља и зубном амбулантом (спискови ученика). 

1
0

. 
м

ес
ец

 Учешће на седницама Одељењских већа и Наставничког већа за први квартал; 

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству; 

Сарадња са Домом здравља и зубном амбулантом у Шиду (распоред систематских прегледа). 

1
1

. 
м

ес
ец

 

Сарадња са педагогом и психологом у анализи и решавању актуелних васпитних проблема; 

Праћење реализације фонда часова редовне наставе, додатног и допунског рада и слободних 

активности; 

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству; 

Сарадња са Домом здравља и зубном амбулантом (распоред систематских прегледа). 

1
2

. 
  

  

м
ес

ец
 

Ангажовање на припреми прославе СветогСаве; 

Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа за полугодиште;  

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 

1
. 

м
ес

ец
 

Преглед педагошке документације (дневника); 

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 

2
. 

м
ес

ец
 

Рад на организационим питањима за 2. полугодиште; 

Помоћ директору у планирању набавке наставних средстава и опреме за школу; 

Сарадња са педагогом и психологом у анализи и решавању актуелних васпитних проблема; 

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 

3
. 

м
ес

ец
 Учествовање у организовању школских такмичења; 

Учешће у припреми организације наставе у природи;  
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Статистичка обрада података за потеребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 
4

. 
м

ес
ец

 

Учешће на седницама Одељењских и Наставничког већа за 3. квартал; 

Снимање стања у вези реализације фонда часова наставних и ваннаставних активности; 

Учешће у организацији прославе Дана школе; 

Праћење учествовања ученика на школским такмичењима;  

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 

5
. 

м
ес

ец
 Сумирање резултата које ученици постижу на такмичењима; 

Организација завршног испита 8. разреда; 

Статистичка обрада података за потеребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 

6
. 

м
ес

ец
 

Израда предлога задужења наставника у настави и осталим видовима непосредног рада са 

ученицима (исказивање вишка наставника);  

Учешће у седницама Одељењских и Наставничког већа за крај школске године (успех и владање 

ученика 8. разреда); 

Учешће у седницама Одељењских и Наставничког већа за крај школске године (успех и владање 

ученика 1. – 7. разреда); 

Израда и обрада статистичких података и анализа успеха; 

8
. 

м
ес

ец
 Организација почетка нове школске године; 

Организација техничких припрема за почетак школске године;  

Статистичка обрада података за потребе школске базе података, школске управе и статистичких 

служби при надлежном министарству. 

7.1.7. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

7.1.7.1. Извештај о раду педагога (Биљана Бешевић) 

 

1. Планирање и програмирање образовног васпитног рада и вредновање остварених резултата:  

- Учествовала у изради Годишњег програма рада школе, посебних и појединачних планова и 

програма:састанци са председницима стручних актива и стручних већа, координаторима Тимова од 27. 

8. до 30. 8. 2021. године; 

-  Сачињавала свој Годишњи програма рада и месечне планова рада; 

- Сарађивала са наставницима у изради планова редовне наставе, допунске, додатне, одељенских 

заједница, итд.  

- Као координатор Стручног актива за развој школског програма, учествовала сам у планирању, 

организацији,реализацији  и праћењу активности. 

- Реализација Акционог плана за израду новог Школског развојног плана током месеца маја, јуна и 

августа: консултације са наставницима и председницима стручних актива, подела задужења, 

реализација SWOT анализе за чланове Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора, 

Упитника о оцењивању области квалитета рада школе, извештавање на седницама стручних органа 

(Наставничко веће, Педагошки колегијум). 

- Учествовала у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације; 

2.  Рад са ученицима: 

- Испитивање зрелости деце за редовни полазак у школу у јуну; 

- Формирање одељења првог и петог разреда: јун-август; 

- Предлагање мера, учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације; 

- Индивидуални рад са ученицима: T. R. из 7-3, М. П. из 6-3; 

- Рад са одељенском заједницом: Радионице “Здравље на удах“ у одељењима од 1. до 5. разреда; 2. 

Радионице „Шта значи добро здравље“ у одељењима 7. разреда;  
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3. Сарадња са родитељима, односно старатељима:  

- Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци;  

- Пружање помоћи наставницима, одељенским старешинама у сарадњи са родитељима; 

- Инструктивносаветодавни рад са родитељима (помоћ у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

понашању, проблемима у развоју) и у оквиру рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације; 

4. Рад са директором, стручним сарадником, педагошким асистентом ученика: 

- Сарадња са директором и психологом у оквиру рада тимова, радних група и комисија, редовна 

размена искустава, договори, израда и ажурирање стратешких докумената установе; 

- Сарадња са педагошким асистентом на координацији активности у пружању подршке ученику на кога 

се односи индивидуални образовни план; 

- Рад на акционом плану транзиције ученика из предшколске установе у први разред, из четвртог у пети 

и осмог у средњу школу: Сарадња са ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“, Шид; Рад са одељењским 

старешинама 5., 6., 7., 8. разреда; 

- Континуирана сарадња са психологом и размена искустава; 

5. Сарадња са стручним институцијама и стручно усавршавање: 

- Стручно усавршавање у установи: радионице о здрављу од 1. до 7. разреда;  

- ЗУОВ: Унапређење међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу: 16 бодова; 

Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу: 16 бодова;  

- Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција: 16 

бодова.  

6. Рад у стручним органима и тимовима: 

- Учествовање у раду Тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе; 

- Учествовање (повремено и вођење) у раду Педагошког колегијума, педагошких већа и координација 

Стручног актива за развој школског програма; 

- Извештавање стручних органа о извршеним анализама; 

- Стално индивидуално стручно усавршавање праћењем литературе.  

7.  Вођење документације:  

- Вођење документације о свом раду: План и програм рада (годишњи и месечни), дневник рада, досијеи 

о раду са ученицима, анализе часова, евиденција о оствареној сарадњи са наставницима, родитељима...  

- Израда и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе;  

- Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садрже личне податке о ученицима 

(подаци добијени у разговору са родитељима, педагошки профили ученика);  

- Вођење евиденције о месечним плановима наставника, припремама за пројектну наставу. 

8.  Припрема за рад: 

- Припремање и планирање рада са ученицима, наставницима и родитељима, анализа и саопштавање 

резултата: седнице Наставничког већа, Педагошког колегијума, Школског одбора и Савета родитеља;  

- Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима, стручним институцијама о 

заједничким задацима и активностима у школи и ван ње.  

  

7.1.7.2. Извештај о раду психолога (Весна Кузминац, до децембра 2021. године) 

 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада време  реализација 

Планирање свог рада за наредну школску годину уз 

координацију са школским педагогом, директором; 

корелацијом са школским програмом и развојним планом 

школе 

август 27. 8. 2021. направљен 

план 

Учешће у планирању рада Тима за инклузивно образовање август 25. 8. 2021. направљен 

план 

Учешће у планирању рада Тима за укључивање деце  

миграната у школски систем 

август 1. 9. 2021. учешће у 

планирању рада тима 

Учествовање у планирању рада Тима за професионалну 

оријентацију 

август 30. 8. 2021. учешће у 

планирању рада тима 
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Помоћ члановима ИО тимова на изради ИОП-а;  

Помоћ у рганизацији рада са ученицима који похађају 

наставу по индивидуализованим плановим у току наставе 

на даљину  (вибер групе и гугл учионица) 

4 састанка 

преко Вибер 

групе 

 

Израђени ИОП-и 2 за 13 

ученика о ИОП-и 1 за 2 

ученика 

 

Организација састанака у оквиру плана транзиције  1 састанак, 

септембар 

ОВ 6-1 и 6-2, израда 

планова транзиције за 

троје ученика досељених 

из Швајцарске  

Планирање активности психолога у оквиру реализације 

Школског развојног плана за ову школску годину  

септембар План је усклађен са ШРП 

Планирање и реализација  активности на пројектима; 

Улога: едукатор за 11 заинтересованих наставника, 

чланова Тима за писање пројеката; 

У оквиру пројекта “Подршка ЕУ управљању миграцијама 

у Републици Србији” и “Детињство без граница“ 

реализација активности: учешће ученика миграната у 

манифестацији поводом  Европског дана језика; 

Учешће у пројекту „Акелијус“ организација УНИЦЕФ, 

Индиго, КИРС, МПНТР. 

август, 

септембар 

 

 

 

 

Организација и 

реализација дводневне 

обуке о изради пројеката 

у образовању 

 

Планирање активности транзиције август 26. 8. 2021. Израђен план 

транзиције 

Рад у стручним тимовима   

Учешће у раду Педагошког колегијума  1 састанак присуство 

Координирање  Тимом за инклузивно образовање (СТИО). 

 

 

 

август, 

септембар, 

октобар, 

новембар 

 

4 састанка  

Учешће у раду Тима за укључивање  ученика миграната у 

школски систем 

 

август, 

септембар 

Увођење у посао новог 

координатора тима 

(Наташа Миљановић) 

Учествовање у раду Тима за професионалну  оријентацију септембар, 

новембар 

децембар 

Учешће у планирању рада 

и планирање и 

реализација 12 часова 

тестирања за 

професионалну 

оријентацију у 8. разреду. 

Учешће у раду Одељењских већа септембар, 1. 

квартал 

ОВ 6-1, 6-2 и Седница на 

крају првог квартала 

Учешће у раду Тима за превенцију насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

новембар 1 састанак 

Учешће у васпитно-дисциплинском поступку новембар 8 састанака 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада   

Рад са наставницима   

Консултације у  изради педагошких профила ученика септембар, 

октобар 

Учешће у изради 15 

педагошких профила 

ученика 

Помоћ наставницима око планирања мера 

индивидуализације 

септембар, 

октобар 

Помоћ за 4 наставника 

Учествовање у  изради ИОП-а септембар 

октобар, 

новембар 

ИОП 1 за 2 ученика и 

ИОП 2 за 13 ученика 

 

Рад са ученицима   
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Индивидуално саветовање за ученике (емоционални 

проблеми, проблеми у породици, неадекватно социјално 

понашање, чести изостанци са часова; потешкоће у учењу; 

професионална оријентација, итд.) 

током првог 

полугодишта 

Саветодавни рад са 12 

ученика;  

Анализа социјалног 

статуса ученика 6-3 и 

саветовање 

Тестирања (интервју и тестирање ученика при упису у 

први разред; Групно тестирање ученика, професионална 

оријентација са индивидуалним интервјуима; Тестирање 

ученика за израду педагошких профила-РЕВИСK). 

током године 6 тестирања РЕВИСК, 72  

ученика на групном 

тестирању за 

професионално 

саветовање 

 

Пружање подршке у процесу адаптације новим ученицима 

 

септембар Подршка за троје ученика 

Учешће у активностима уписа ученика миграната у школу  август, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

Интервјуи са родитељима 

5 ученика миграната и 

испитивање образовних 

потреба ученика; 

Иницијална тестирања 

ученика миграната 

Израда радионице за правила понашања у 5. разреду  октобар Радионица је достављена 

ОС 5. разреда 

Медијација у конфликтима октобар 1 медијација   

Сарадња са родитељима   

Планирање и реализација подршке  родитељима  који је  

чланови  ИОП  тима 

током 

полугодишта 

сарадња са 15 родитеља 

Саветодавно-инструктивни рад са родитељима  деце са 

проблемима и сметњама у развоју 

током године сарадња са 12 родитеља 

Подршка родитељима око механизама мотивисања  

ученика и омогућавања позитивних услова за учење у 

границама могућности породице. Како да помогну детету 

да се организује и гради радне навике. Важност 

испуњености слободног времена. 

током године сарадња са 10  родитеља 

 

 

Рад са директором, стручним сарадницима, 

педагошким асистентом 

  

Консултовање са директором, педагогом, члановима 

колегијума приликом планирања и организовања 

активности  

током 

полугодишта 

Учешће у раду 

Педагошког колегијума, 

одељењских већа, 

Наставничког већа 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

  

Сарадња са предшколском установом „Јелица 

Станивуковић Шиља“, Шид 

октобар, 

новембар 

Разговор са 

Координатором Тима за 

подршку о будућим 

ученицима првог разреда 

Сарадња са Интерресорном комисијом септембар  Писање захтева за личне 

пратиоце за ученике који 

испуњавају услове - 4 

захтева за Интерресорну 

комисију  

Сарадња  са институцијама, организацијама и лицима  која 

се баве породицама миграната у Србији 

 

 

август, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

Упис ученика миграната- 

учешће 
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Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

  

Вођење личног дневника о раду током 

полугодишта 

свакодневно 

 

Вођење евиденције о  психолошким тестирањима током године  досијеи ученика  

 

Писање извештаја након обављених активности 

планираних у оквиру стручних тимова којима психолог 

координира 

септембар- 

децембар 

1 полугодишњи  извештај 

за Тим за укључење 

ученика  миграната у 

школски систем, 1 

полугодишњи извештај о 

раду СТИО 

7.1.7.3. Извештај о раду психолога (Никола Угрешић, од децембра 2021. године) 

 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада време  реализација 

Помоћ наставницима око планирања и документовања 

мера индивидуализације. 

3 састанка Израђена 3 плана 

индивидуализације 

Организација  уписа ученика првог разреда за школску 

2022/23. 

Април, мај, 

јун 

Пријављивање ученика у 

школу, планирање 

термина за тестирање, 

преко е-Управе и 

телефонски 

Рад у стручним тимовима време реализација 

Учешће у раду Педагошког колегијума  4 састанка Давање предлога, 

информисање чланова ПК 

о ученицима који су 

предложени за 

индивидуалну подршку 

(ИОП-е)  

Координација  Стручним тимом за инклузивно образовање 

(СТИО). Одржани су састанци ради предлога ученика који 

треба да прате наставу по ИОП-има, као и састанци ради 

праћења напретка ученика и писања нових педагошких 

профила ученика. Састанци су одржани уживо и онлајн. 

Децембар, 

јануар,  

фебруар, 

март, април, 

мај и јун 

4 састанка СТИО и 14 

састанака ИО 

Кординација са Тимом за укључење  ученика  миграната у 

школски систем; Настава ученицима мигрантима била је 

одржана на даљину током празника Рамазана (месец дана 

током априла), одржана су три родитељска састанка, 

обављени одласци у прихватни ценар ради уписа нових 

ученика, посећивање семинара.  

Децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март, април, 

мај и јун 

4 састанка тима, 3 

родитељска састанка, 3 

семинара, 5 посета 

прихватном центру 

Учествовање у раду Тима за професионалну оријентацију Март, април 

и мај  

извршено шест школских 

часова тестирања и 

индивидуални разговор са 

свим ученицима осмог 

разреда 

Учествовање у раду Тима  за  заштиту ученика од  насиља, 

занемаривања, злостављања и дискриминације 

Друго 

полугодиште 

4 састанка 

Учешће у раду Одељењских већа Друго 

полугодиште 

ОВ 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 

6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 

8-3 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада време реализација 
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Учешће у евалуацији ИОП-а и прилагођавање начина рада, 

исхода, стандарда конкретним ученицима. 

Децембар, 

јун 

Евалуација 7 ИОП-а 1 и 

12 ИОП-а 2 

Праћење и вредновање  програма рада са децом 

мигрантима 

 

 

 

Друго 

полугодиште 

Једном месечно кроз 

евалуацију извештаја 

наставника о раду 

Опсервација рада наставника Децембар  12 наставника -  

опсервација и анализа 

кроз пројекте “Црно-бели 

свет” и “Лепота 

различитости” 

Рад са наставницима време реализација 

Консултације у  изради педагошких профила ученика Март, април, 

мај 

Учешће у изради 5 

педагошких профила 

ученика 

Учествовање у изради планова подршке за ученике 

мигранте 

Децембар, 

јануар, 

феруар, 

март, април, 

мај, јун 

Израда планова подршке 

за 5 ученика 

Помоћ наставницима око планирања мера 

индивидуализације 

Друго 

полугодиште 

Помоћ за 11 наставника 

Учествовање у  изради ИОП-а Март, април ИОП 1 за 4  ученика 

Учествовање у евалуацији ИОП-а Децембар, 

јун 

Евалуације ИОП-а 1 за 7 

ученика, евалуације 

ИОП-2 за 12 ученика 

Рад са ученицима   

Индивидуално саветовање за ученикев(емоционални 

проблеми; проблеми у породици; неадекватно социјално 

понашање; чести изостанци са часова; потешкоће у учењу; 

професионална оријентација; медијација у сукобима, итд.). 

Током 

другог 

полугодишта 

Саветодавни рад са 20 

ученика; 

3 медијације у сукобима;  

Тестирања (интервјуи и тестирање ученика при упису у 

први разред; Групно тестирање ученика у склопу 

професионалне оријентације са индивидуалним 

интервјуима; Тестирање ученика за израду педагошких 

профила-РЕВИСK). 

 

 

 

Друго 

полугодиште 

6 тестирања РЕВИСК, 64  

ученика на групном 

тестирању за 

професионално 

саветовање, 40 ученика 

првог разреда 

Социометријска анализа одељења и давање предлога 

наставницима за стварање и одржавање позитивне и радне 

атмосфере у одељењу. 

Децембар  7-3 

Идентификовање проблема у понашању и прављење 

стратегија у циљу модификације понашања и учествовање 

у изради Индивидуалних планова заштите 

Фебруар 1 индивидуални план 

заштите 

Пружање подршке у процесу адаптације новим ученицима 

 

Јануар Подршка за једног 

ученика 

Учешће у активностима уписа ученика миграната у школу  Фебруар, мај Интервјуи са родитељима 

пет ученика миграната и 

испитивање образовних 

потреба ученика 

Сарадња са родитељима   
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Планирање и реализација подршке  родитељима  који су 

чланови  ИОП  тима 

Током 

другог 

полугодишта 

сарадња са 12 родитеља 

Индивидуални и групни рад са мигрантским породицама 

са циљем развоја образовних компетенција деце 

миграната, као и развијања радних навика и мотивације за 

школовање  

Март, мај, 

јун 

Индивидуални 

саветодавни рад са 

породицама током уписа 

деце у школу-5 породица  

Саветодавно-инструктивни рад  са родитељима  деце са 

проблемима и сметњама у развоју 

Током 

другог 

полугодишта 

сарадња са 7 родитеља 

Подршка родитељима око механизама мотивисања  

ученика и омогућавања позитивних услова за учење у 

границама могућности породице; Како да помогну детету 

да се организује и гради радне навике; Важност 

испуњености слободног времена 

Током 

другог 

полугодишта 

сарадња са 4 родитеља 

 

 

Рад са директором, стручним сарадницима, 

педагошким асистентом 

  

Консултовање са директором, педагогом, члановима 

колегијума приликом планирања и организовања 

активности  

друго 

полугодиште 

 

Сарадња са педагошким асистентима приликом планирања 

активности рада са ученицима и укључивање асистената у 

ИОП тим детета 

Децембар, 

март, април 

Сарадња са једним 

личним пратиоцем - 3 

састанака  

Активности на превенцији насиља у школи   

Одржавање предавања ученицима ради превенције насиља у 

школи 

Децембар, 

март, април 

7-3, 6-2, 5-3, 5-1, 7-1 

Одржавање радионице на ЧОС-у у циљу превенције насиља 

у школи 

Децембар, 

март, април 

7-3, 6-2, 5-3, 5-1, 7-1 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

  

Сарадња са предшколском установом „Јелица 

Станивуковић Шиља“, Шид 

Март, јул 

 

Транзиција ученика првог 

разреда на мерама 

подршке у ПУ; Разговор 

са Координатором Тима 

за подршку о будућим 

првацима  

Сарадња са Интерресорном комисијом Април, мај, 

јун 

Писање захтева за личне 

пратиоце за ученике који 

испуњавају услове - 6 

захтева за ИРК   

Сарадња  са институцијама, организацијама и лицима  која 

се баве породицама миграната у Србији 

 

 

Јануар, 

фебруар, 

март, април, 

мај , јун 

Уписано пет ученика 

миграната 

Сарадња са Центром за социјални рад Фебруар , 

март, април, 

мај, јун 

Саветовање ученика на 

захтев центра за 

социјални рад, један 

ученик  

Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

  

Вођење личног дневника о раду Друго 

полугодиште 

свакодневно 
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Вођење евиденције о извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним 

часовима 

Током 

другог 

полугодишта 

Социометр. тестирање у 

7-3; Тестирање за проф. 

саветовање осмака; 

Анализа посећених 

часова 12 наставника; 

анализа 6 РЕВИСК 

тестова 

Писање извештаја након обављених активности 

планираних у оквиру стручних тимова којима психолог 

координира 

Јануар, 

април, мај, 

јун  

4 извештаја за Тим за 

укључење ученика 

миграната у школски 

систем, 3 извештаја за 

СТИО,  3 извештаја за 

транзицију 

7.1.7.4. Извештај о реализацији акционог плана транзиције (Никола Угрешић)  

 

ПРЕЛАЗАК  ДЕЦЕ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ  

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

МЕСТО  

Индивидуални 

родитељски састанци 

Учитељице, 

родитељи, 

стручна служба,  

наставници 

енглеског језика 

Састанак, размена 

информација, израда 

педагошких профила 

У току 

полугодишта 

 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Формирање тимова за 

подршку 

Учитељи, 

родитељи,  

стручна служба,   

наставници 

енглеског језика 

Израда планова 

индивидуализације и ИОП-

а 1 

Март, април Координатор 

СТИО, 

учитељице, 

родитељи 

 

Припрема писаног 

материјала за родитеље: 

-о упису; 

- о изборним 

предметима; 

- о потребном прибору 

за рад; 

- о уџбеницима;  

- о бесплатним 

уџбеницима;  

- о припремљености за 

школу;  

- о једносменском раду;  

стручни  

сарадници,  

школе 

 

Писане информације, 

разговори са родитељима, 

размена информација 

 

Март Просторије ПП 

службе 

Припрема 

документације за упис 

Стручни 

сарадници 

школе 

Припрема тестова и  

упитника за родитеље 

 

Март, април Школа, ПП 

служба 

Упис ученика у школу Стручни 

сарадници 

Испитивање зрелости за 

упис у школу 

стандардизованим тестом 

ТЗШ: родитељи попуњавају 

упитник и  картон ученика 

са основним иформацијама 

о детету, себи и породици, -

подацима о развојудетета, 

Април и 

током године 

по потреби 

ПП служба 

Подручна 

одљења 
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личности детета, о 

болестима и сметњама у 

развоју; уписан 81 ученик;  

Упис све деце старије од 7 

и по година према њиховим 

предходним знањима;  

Упису ученика у току 

школске године без доказа 

о пребивалишту родитеља 

и друге документације - 

уписано пет ученика 

миграната 

Посета будућих првака 

часовима  

Наставници 

Душко Башић и 

Томислав 

Шеремет, Јелена 

Вукелић, Зора 

Поткрајац 

Наставници су одржали час 

будућим првацима са 

прилагођавањем 

материјала. На часу ТИТ 

код наставника Томислава 

Шеремета слушали су 

предавање о Николи Тесли, 

док су код наставника 

Душка Башића учили скок 

у вис. На часу учитељице 

Јелене Вукелић будући 

прваци су учествовали у 

украшавању посуђа, док су 

код учитељице Зоре 

Поткрајац могли њеним 

ученицима да постављају 

питања. 

Март, април Сала за физичко 

и учионице 

Завршна свечаност 

ученика 4. разреда 

Директорка, 

наставници, 

учитељи, 

стручна 

служба, 

родитељи 

Организација активности, 

приредба, прослава 

Јун Свечана сала, 

Подручна 

одељења 

Анкетирање ученика и 

родитеља за изборне 

предмете у наредном 

циклусу 

Учитељи и 

педагог 

Анкета Јун Школа 

ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗРЕДНЕ  НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ  

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ МЕСТО 

 

Иницијални тестови 

ученика који је након 

пресељења уписан у 

школу 

 

Стручна већа 

предмета, 

психолог 

Тестови Јануар Матична школа 

 

Формирање тимова за 

ИОП-е 

Педагошки 

колегијум 

Састанци Март, април Матична школа 

ПРЕЛАЗАК  УЧЕНИКА  У СРЕДЊУ  ШКОЛУ 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ МЕСТО 

 

Радионице из ГИЗ-овог Одељењски Радионице: Анкета о У току Матична школа, 
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програма 

професионалне 

оријентације 

 

старешине 

седмака и 

осмака; Тим за 

професионалну  

оријентацију 

избору занимања; 

Графикон интересовања; 

Развијање реалне слике о 

себи и свету занимања; 

Знам за средње школе у 

окружењу; У посети 

предузећу 

другог 

полугодишта 

институције и 

разне 

организације 

Тестирање у циљу 

професионалног 

саветовања 

Психолог Тестирање личности и 

способности, вештина и 

интересовања 

 

Фебруар, 

март 

Учионице 

 

Професионално 

саветовање 

Психолог Саветовање је урађено са 

64 ученика осмог разреда  

Фебруар, 

март 

Канцеларија 

психолога 

Презентације средњих  

школа 

Директор школе, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

представници 

средњих школа 

Посета од стране 

Гимназије “Сава 

Шумановић”, Шид; 

Отворена врата – посета 

наших ученика Техничкој 

школи “Никола Тесла”;  

Плакати средњих школа 

Мај, јун Матична школа, 

ТШ „Никола 

Тесла“, Шид 

Припрема за завршни 

испит 

Наставници Припремни часови Друго 

полугодиште 

Матична школа 

Пробни завршни испит Комисија за 

реализацију 

пробног 

завршног испита 

Прописан од стране 

Министарства 

Април Учионице  

матичне школе 

 

 

Информисање ученика и 

родитеља о употреби 

разних медија који дају 

информације о средњим 

школама 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, Тим 

за 

професионалну 

оријентацију 

Писане информације, 

сајтови 

Мај, јун Матична школа 

 

Примена мера подршке 

ученицима из осетљивих  

група приликом 

завршног ииспита 

Одељенске 

старешине, 

Школска управа 

 

Попуњавање образаца, 

пријава 

Мај, јун Матична школа 

Завршни испит Комисија за 

реализацију 

завршног испита 

Прописан од стране 

Министарства 

Јун ОШ „Бранко 

Радичевеић“, 

Шид 

Попуњавање листе жеља Комисија за 

реализацију 

завршног 

испита; 

родитељи, 

ученици, 

одељенске 

старешине 

Прописан од стране 

Министарства 

Јун Матична школа 

Матурска свечаност Ученици 8. разр. 

ОС, директор 

школе, родитељи 

Припрема и реализација 

матурске свечаности 

Јун Свечана сала 

матичне школе 
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7.1.7.5. Извештај о раду секретара школе (Весна Ђуђар Шустер) 

 

Секретар школе Весна Ђуђар-Шустер подноси свој годишњи извештај о раду директору школе за школску 

2021/22. годину за период 1. 9. 2021. до 31. 8. 2022. године:  

НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, УПРАВНИ И ДРУГИ ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

 Припремање и обрада материјала и присуствовање седницама Школског одбора, израда позива и 

достављање члановима, објављивање записника на огласној табли школе, објављивање одлука са 

седнице; 

 Израда предлога нормативних аката (Статута, Правилника о дисциплинској одговорности ученика и 

запослених, Мере безбедности ученика, Правилник о испитима, Правила понашања, Пословника о 

раду Школског одбора и други акти); 

 Спровођење конкурса за избор директора;  

 Вођење дисциплинских поступака; 

 Праћење Закона и других прописа, обавештавање директора о новинама; 

 Припрема и спровођење јавних набавки; 

 Припрема аката за приправнике и волонтере; 

 Решавање предмета по приговорима запослених; 

КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 У септембру месецу 2021. године за наставно особље школе урађена су решења, уручена и стављена 

у персонални досије сваког запосленог; 

 Сачињени су нови уговори о раду са радницима на одређено време, урађена су решења о утврђивању 

зараде за нове запослене, и за оне запослене код којих је дошло до било какве промене у односу на 

предходну школску годину (промена норме, промена у М-4 обрасцу, старешинство); 

 Поднетe пријаве на обавезно социјално осигурање за нове раднике код надлежне службе за пензијско 

и здравствено осигурање у Шиду, набављене су маркице за оверу здравствених књижица; 

 Урађени су споразуми о преузимању запослених за чијим је радом престала потреба, а налазе се на 

листи за преузимање (берза рада); 

 Вођење евиденције о запосленима код пријема и престанка радног односа – унос података у матичну 

књигу запослених и у радну књижицу запосленог; 

 Стручни и административни послови у вези са престанком радног односа запослених на одређено 

време и на лични захтев запосленог ( израда решења о отказу уговора о раду и престанку радног 

односа, закључивање радне књижице); 

 Урађена решења о коришћењу годишњег одмора запослених; 

 Стручна помоћ наставницима упознавање са Законима и актима школе;  

 Послови у вези полагања испита за лиценцу (израда решења о именовању комисије, обавештавање 

наставника о датуму полагања испта за лиценцу и др.;  

 Покрајинском секретаријату за образовање поднети су захтеви за отпремнине за запослене којима је 

престао радни однос на лични захтев због одласка у старосну пензију; 

 Достава ПРМ обрасца за Школску управу за слободна радна места; 

 Припрема података и документације шефу рачуноводства за обрачун и исплату зарада; 

 Припрема и достављање података и извештаја за Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Школску управу, Покрајински секретаријат, локалну самоуправу; 

 припрема аката за испите из страног језика, поправне и разредне испите; 

 доношење решења на жалбе родитеља на закључне оцене ученика. 

СТРУЧНИ И АДМИНИСТАРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА УЧЕНИКА 

 Потврде - на лични захтев ученика издате су потврде о редовном школовању ученика у сврху 

остваривања, права на социјалну помоћ, породичну пензију, здравствено осигурање и друге; 

 Издата су Уверења о завршеној основној школи у складу са чланом 35. Закона о основној школи, на 

захтев бивших ученика школе; 

 Сарадња са другим школама (преводнице о преласку ученика, достава извештаја о упису ученика у 
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школу, реализовани испити из страног језика који се не изучава у школи и др.); 

 Послови у вези осигурања ученика; 

 Послови око спровођења завршног испита за ученике 8. разреда (израда решења о именовању 

школске комисије, комисије за шифровање и дешифровање, решења за дежурне наставнике, 

наставнике прегледаче, издавање потврда и други технички послови у вези самог завршног испита). 

ДРУГИ СТРУЧНИ, АДМИНИСТАРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 

 Послови око пописа регистратурског материјала у Архивску књигу школе и достава извештаја 

Архиву Срема у Сремској Митровици; 

 Канцеларијски послови (вођење деловодника, пријем поште завођење, слање поште, упућивање 

дописа службама, слање разних табела и дописа прослеђених школи надлежним институцијама 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школској управи Нови Сад, Покрајинском 

секретаријату за образовање Нови Сад, Општини Шид, Центру за социјални рад Шид; 

 Сарадња са службама Општинске управе Шид, а нарочито са Просветним инспектором; Просветном 

инспектору достављени су подаци о припремљености установе за рад и контролне листе;  

 Сваки понедељак у току грејне сезоне доставља се Извештај о потрошњи горива.  

 Достављен је предлог ученика за Светосавску повељу и Ученика генерације; 

 Други послови. 

7.1.7.6. Извештај о раду административно-финансијске службе (Биљана Чипкар) 

 

У току године служба се бавила следећим пословима: 

 

 Обрачуном зарада; 

 Књижењем; 

 Праћењем прописа и њиховом применом у пракси; 

 Примање и евиденција родитељског динара као и његово усмеравање; 

 Рад финансијских извештаја по закону; 

 Израда финансијског извештаја; 

 Послови по наредби овлашћеног лица.  

7.1.7.7.  ИЗВЕШТАЈИ  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА  ВИШИХ  РАЗРЕДА   

7.1.7.7.1. Одељењски старешина 5-1 (Јелена Гојић) 

 

5-1 одељење//Укупно ученика: 25 ( 15 дечака и 10 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

4.04 4.16 4.88 4.64 3.60 3.44 / 3.20 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

4.04 4,34 4.06 5.00 3.36 /  4.72 

Средња оцена одељења 4.08 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - А.Ђ. математика и 

српски језик 

- 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

21 1 1 2 

Број реализованих родитељских састанака 1 

Теме реализоване на родитељским састанцима Завршни испит и матурско вече 
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Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

22 1 1 - 1 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом 0 

Укор одељењског старешине 1 

Укор одељењског већа 2 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 3 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 6 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 3 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 5 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 18 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 2147 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 308 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 2455 

7.1.7.7.2. Одељењски старешина 5-2 (Милена Клисурић) 

 

5-2 одељење/Укупно ученика: 23 (14 дечака и 9 девојчица)  

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

4.09 4.61 4.83 4.78 4.09 3.61 / 3.39 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

4.39 4,50/ 4,64 4.82/ 4,83 5.00 3.52 /  - 

Средња оцена одељења 4.31 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

 - Б. Ш. математика и 

српски језик 

- 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

19 2 - 2 

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме реализоване на родитељским састанцима Упознавање са родитељима, бесплатни уџбеници, 

екскурзија,успех уеника  

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

22 - - 1 - 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом 0 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора 1 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 3 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 6 
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Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 3 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 5 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 18 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 2620 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 32 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 2652 

7.1.7.7.3. Одељењски старешина 5-3 (Милан Гербер) 
 

5-3 одељење/Укупно ученика: 25 (15 дечака и 9 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

3.80 3.80 4.92 4.72 3.84 3.80 / 3,15 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

4,20 4,32 4,72 4,96 2.92 /  примерно 

Средња оцена одељења 4.10 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

1 (Т. Ђ.) математика 

2 (М. Г.), (У. П.) немачки 

- - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик (иницијали) Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

14 1 1 9 

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме реализоване на родитељским састанцима Завршни испит и матурско вече 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

25 - - - - 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом 2 

Укор одељењског старешине 1 

Укор одељењског већа -  

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 3 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 6 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 3 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 5 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 18 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 2253 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 4 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 2257 

7.1.7.7.4. Одељењски старешина 6-1 (Доротеа Голужа) 

 

6-1 одељење/Укупно ученика: 23 (12 дечака и 11 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

3,93 4,10 4,66 4,06 3,67 3,68 2,71 3,00 
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БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

3,81 4,23 4,48 4,76 3,91 -  4.83 

Средња оцена одељења 4,16  
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

5 - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик Предмети 

- - 

Ангажованост ученика у ваннаставним активностима 

Цртање, сликање и вајање    15 ученика 

Хор                                           5 ученика 

Шах                                          3 ученика 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

17 3 - 3 

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме реализоване на родитељским састанцима 1. родитељски – правила понашања, уклапање у 

колектив, нивои насиља, васпитно-дисциплинска 

одгворност ученика, једносменски рад. 

2. родитељски - разговор око екскурзије, 

изостанака, бесплатних уџбеника. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

22 - - - 1 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа -  

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 1 

Професионална оријентација и информисање - 

Актуелна проблематика у одељењу 8 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 7 

Инклузивне теме (стварање инклузивне атмосфере у одељењу) 5 

Превенција појаве насиља и теме о злостављању и занемаривању 8 

Остале  теме (актуелна проблематика рада одељења) 5 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 908 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 227 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 1135 

Сарадња са 

родитељима: 

Са родитељима је остварена изузетно коректна и конструктивна сарадња. Са родитељима је 

комуницирано путем Вајбер групе. 

Одељењска 

клима: 

Настојали смо да клима у одељењу буде позитивна и подстицајна за рад и учење током читаве 

године. 

7.1.7.7.5. Одељењски старешина 6-2 (Јелена Обрадовић) 
 

6-2 одељење/Укупно ученика: 25 (14 дечака и 11 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

4.08 4.00 4.68 4.44 3.92 3.96 2.96 3.28 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

3.92 4.24 4,76 5.00 3.68 /  примерно 
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Средња оцена одељења 4.13 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

7 (О. М.), (Н. А.) математика, (О. 

М.), (Н. А.), (М. Г.), (А. П.), (К. К.), 

(С. П.), (Д. Б.) физика           

1  (К. К.)  - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик (иницијали) Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

21 - 1 3 

Број реализованих родитељских састанака 1 

Теме реализоване на родитељским састанцима Екскурзија и бесплатни уџбеници 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

25 - - - - 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине 2 

Укор одељењског већа -  

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 1 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 3 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 3 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 4 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 22 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 3007 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 7 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 3014 

7.1.7.7.6. Одељењски старешина 6-3 (Матић Снежана) 

 

дечака: 16 девојчица: 9 укупно: 25 

СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

срп. енгл. лик. муз. ист. геогр. физика мат. биол. хем. 

3,88 4,32 4,32 4,00 3,64 3,44 2,60 3,28 4,56 - 

ТИТ физ. нем. инф.     Владање 

4,63 4,92 3,24 3,91     4,96 

Средња оцена одељења 3,97 

Број ученика и предмети у којима се реализовао неки од видова додатне подршке 

број уч. на индивидуализацији ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 

3 - 1 - 

Најуспешнија ученица у одељењу је Дуња Видић 

Ученици са слабим усепхом упућени на поправни испит, неоцењени ученици (иницијали) 

Ученик Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава Грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка  

20 - - 5 

Ангажовање ученика у ваннаставним активностима 
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Ваннаставна активност Број ангажованих ученика 

Драмска секција 3 

Хор 3 

Секција фудбала          2 

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме реализоване на родитељским састанцима 
Успех и владање ученика,  Реализација 

екскурзије, Електронски дневник, Стилови 

учења, Односи међу половима. 

Оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

24 1 - - - 

Број и иницијали ученика којима су изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере 

Изречени укор Појачан васпитни  рад са дететом 3 

Укор одељењског старешине 1 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор Наставничког већа - 

Реализација тема на часовима одељењског старешине/часовима одељењске заједнице 

Тема реализована на ЧОС-у или ЧОЗ-у бројчасовапосвећентој теми 

Екологија и очување животне средине 2 

Инклузивне теме (стварање инклузивне атмосфере у одељењу)  1 

Професионална оријентација и информисање 8 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља)  5 

Превенција појаве насиља и теме о злостављању и 

занемаривању 

5 

Остале теме 11 

Изостанци са наставе 

Оправдани изостанци неоправдани изостанци 

2605 11 

Укупан број изостанака у одељењу 2616 

Мере помоћи ученицима:  

 

 

Вршњачко учење, сарадња са школским психологом, индивидуализација, 

предавање и обука о стиловима учења, израда личног плана активности и рада на 

дневном и месечном нивоу. У одељењу је и један ученик који ради по ИОП-у 2 и 

има личног пратиоца, остали су врло одговорни у пружању помоћи. У току 

другог полугодишта смо добили новог ученика из осетљивих група, потрудили 

су се сви да га што боље прихвате и помогну. 

Ученици су активно учествовали на такмичењима у оквиру школских предмета, али су активни и у 

ваннаставним активностима и спортским такмичењима и фолклору. Највећи успех ове године је био учешће 

на републичким такмичењима: Дуња Видић на Интернет олимпијади и Дуња Станојевић на  Читалићима, 

Дуња Видић и Милица Малић са драмском секцијом на Ризници талената (Републички фестивал). на 

Математичкој интернет олимпијади Дуња Видић је освојила прву награду. На општинском нивоу Читалића 

Милица Малић и Дуња Видић су освојиле друго, а Милан Стојадиновић треће место. 

Мере самоевалуације са 

ученицима ради добијања 

слике о властитом 

понашању и клими у 

одељењу 

Радионице форум театра, писање и читање критичких и самокритичких приказа 

о ситуацијама у одељењу, одељењски споменар; као одељењски старешина 

задовољна сам климом која влада у одељењу јер су ученици одговорни, 

уважавају једни друге и подстичу на рад. Психолог школе урадио социограм са 

ученицима који нам је помогао у раду. Учествовали у две хуманитарне акције 

прикупљања средстава за друга из разреда и другара из школе. Учествовали смо 

у акцији Чеп за хендикеп. 
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7.1.7.7.7. Одељењски старешина 7-1 (Снежана Томић) 

 

дечака: 12 девојчица: 11 укупно: 23 

СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

срп. енгл. лик. муз. ист. геогр. физика мат. биол. хем. 

4,00 4,27 4,17 4,40 3,89 4,03 2,47 2,92 3,83 4,07 

ТИТ физ. нем. инф.     Владање 

4,34 4,84 3,09 4.10     4.78 

Средња оцена одељења 4,09 

број ученика и предмети у којима се реализовао неки од видова додатне подршке 

број уч. на индивидуализацији предмети ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 

4 математика, српски, немачки, енглески - - - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава Грађанско васпитање 

Православна Католичка Грко-католичка  

16 - 2 5 

Ангажовање ученика у ваннаставним активностима 

Ваннаставна активност Број ангажованих ученика 

- - 

Број реализованих родитељских састанака - 

Теме реализоване на родитељским састанцима Родитељски састанци нису одржани него се 

комуникација одвијала онлајн. Родитељи су на овај 

начин добијали информације, обавештеља и савете. 

Оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће Незадовољавајуће 

21 1 - - 1 

Број и иницијали ученика којима су изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере 

Изречени 

укор 

Појачан васпитни рад са дететом 4 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор Наставничког већа - 

Реализација тема на часовима одељењског старешине/часовима одељењске заједнице 

Тема реализована на ЧОС-у или ЧОЗ-у број часова посвећен тој теми 

Екологија и очување животне средине 4 

Инклузивне теме (стварање инклузивне атмосфере у 

одељењу)  
1 

Професионална оријентација и информисање 4 

Здравствена превенција (одржавање менталног 

здравља)  
5 

Превенција појаве насиља и теме о злостављању и 

занемаривању 
8 

Остале теме 10 

Изостанци са наставе 

Оправдани изостанци неоправдани изостанци 

2454 838 

Укупан број изостанака у одељењу 3292 

Мере помоћи 

ученицима: 

Разговор са ученицима о условима за рад у породици, усмеравање на часове 

подршке и допунске наставе као и на узајамно помагање међу ученицима. 

Сарадња са 

родитељима:  

Константна и добра. 

О одељењској 

клими:  

Одељење је доста компактно,пар ученика ремети дисциплину на часовима. Кроз 

разговор са ученицима и родитељима и то је благовремено решено. 
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7.1.7.7.8. Одељењски старешина 7-2 (Бојана Лепињица) 

 

Укупно ученика: 23 (12 дечака и 11 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

3.91 4.22 4.61 4.39 3.91 3.87 3.09 3,00 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

4,13 4,50 4,42 5.00 3.17 4.35  4,57 

Средња оцена одељења 4.10 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

4 ученика (2+2) математика, 

физика и немачки 

- - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик (иницијали) Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

15 1 - 7 

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме реализоване на родитељским састанцима Пробни завршми испит за ученике 7. разреда, мере 

превенције против дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања; епидемиолошке мере 

против вируса ковид 19, професионална 

оријентација. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 - 1 - 2 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом 2 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа 1  

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа 2 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 3 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 6 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 3 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 5 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 18 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 2693 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 414 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 3107 

7.1.7.7.9. Одељењски старешина 7-3 (Ивана Мацко) 

 

дечака: 8 девојчица: 15 укупно: 23 

СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

Срп. Енгл. Ист. Гео. Био. Мат. Инф. ТИТ Лик.к. Муз.к.  

4,22 4,39 3,96 3,83 3,91 2,87 4,30 4,52 4,61 4,83 

Физ. и 

здр.в. 

Немачки Физика Хемија.     Владање 

4,91 3,70 2,61 4,04     4,61 

Средња оцена одељења ( без владања ) 4,09 
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број ученика и предмети у којима се реализовао неки од видова додатне подршке 

Број уч. на индивидуализацији предмети ИОП1 ИОП 2 ИОП 3 

3 Физика - 1 - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава Грађанско васпитање 

православна католичка Грко-католичка  

23 - - - 

Ангажовање ученика у ваннаставним активностима 

Ваннаставна активност Број ангажованих ученика 

Цртање, сликање и вајање 4 

Хор и оркестар 4 

Шах 9 

Домаћинство 6 

Број реализованих родитељских састанака 1 

Теме реализоване на родитељским састанцима - правила понашања ученика 

- екскурзија 

Оцене из владања 

Примерно  Врлодобро  Добро  Задовољавајуће  Незадовољавајуће  

17 4 1 1 - 

Број и иницијали ученика којима су изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере 

Изречени укор Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине 4 (С. Г; А. Т; И. У; Б. Ф.) 

Укор одељењског већа 1 (М. Ћ.) 

Укор директора 1 (С. Е.) 

Строги укор Наставничког већа - 

Реализација тема на часовима одељењског старешине/часовима одељењске заједнице 

Тема реализованана ЧОС-у или ЧОЗ-у Број часова посвећен тој теми 

Екологија и очување животне средине 1 

Инклузивне теме (стварање инклузивне атмосфере у 

одељењу) 

5 

Професионалнаоријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља)  7 

Превенција појаве насиља и теме о злостављању и 

занемаривању 

5 

Актуелна проблематика у одељењу 8 

Остале теме 6 

Изостанци са наставе 

Оправдани изостанци Неоправдани изостанци 

2570 90 

Укупан број изостанака у одељењу 2660 

Мере помоћи ученицима: Са ученицима Д. С, С. Е. и Л. Т. рађена је индивидуализација – физика. 

Ученица Б. Б. је похађала наставуна даљину по ИОП-у 2. 

Сарадња са родитељима:  

 

Са родитељима је остварена изузетно коректна и конструктивна сарадња. Са 

родитељима је комуницирано путем вибер групе. 

О одељењској клими:  

 

Настојали смо да клима у одељењу буде позитивна и подстицајна за рад и 

учење током читаве године. Кроз свакодневне разговоре, радионице на ЧОС-у 

и уз помоћ ПП службе, радило се на превенцији насиља.  

7.1.7.7.10. Одељењски старешина 8-1 (до маја 2022. Душко Башић, у јуну 2022. Александар 
Вујић) 

 

Укупно ученика: 21 (9 дечака и 12 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

3,60 3,80 4,40 3,90 3,60 3,75 2,60 3,00 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

3,45 3,82 4,20 5,00 2,90 4,05  5,00 
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Средња оцена одељења                         4,08 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

3 девојчице 

3 дечака 

- - 1  

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик (иницијали) Предмети 

И. Н. Сви предмети 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

12 2  7 

Број реализованих родитељских састанака  

Теме реализоване на родитељским састанцима  

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 -  - 1 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа Због великог броја изостанака ученици се 

изриче укор наставничког већа и смањује 

оцена из владања на незадовољавајуће (И. 

Н.) 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине + 

Професионална оријентација и информисање + 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) + 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) + 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања + 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) + 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 2709 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 827 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 3536 

7.1.7.7.11. Одељењски старешина 8-2 (Марија Ерић) 
 

Укупно ученика: 22 (9 девојчица и 13 дечака) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИС ГЕ ФИ МА 

4,73 4,73 4,86 5,00 4,50 4,82 3,23 3,77 

БИ ХЕ ТиТ ФВ НЈ ИНФ ИЗ владање 

4,59 4,68 4,91 5,00 3,86 4,73  5,00 

Средња оцена одељења   4,56 

Индивидуализација Предмет ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

6 Физика - 2 - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Са слабим успехом  и неоцењених ученика  нема. 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

18 - - 6 

Ангажованост ученика из одељења у ваннаставним активностима 
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ваннаставна  активност број ученика ваннаставна  активност број ученика 

Драмска секција - Хор 6 

Математичка секција - Секција физике - 

Секција фудбала    

Сарадња са родитељима 

Број реализованих родитељских састанака 1 

Теме реализоване на 

родитељским 

састанцима 

 

Услед епидемије корона вируса током целе школске године на снази су биле 

појачане епидемиолошке мере у циљу заштите здравља ученика, наставника и свих 

запослених у школи. Комуникација са родитељима ученика одвијала се путем вибер 

групе и сарадња је била заиста на високом нивоу. Родитељи су благовремено 

обавештавани у вези са свим дешавањима, променама, активностима везаним за 

боравак деце у школи, организацију онлајн наставе, систематски преглед ученика, 

фотографисање и сл. Одржан је један родитељски састанак у школи (успех и 

владање ученика, припрема за полагање завршног испита, организација матурске 

екскурзије и матурске вечери, мотивација ученика, мере побољшања самопроцене 

ученичких компетенција). 
Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

22 - - - - 

Изречени 

укори 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине 1      М. Б. непримеренп ппнашаое према                 

млађем ученику 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у       

Екологија и очување животне средине 1 

Професионална оријентација и информисање 8 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 4 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 5 

Спречавање дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања 7 

Остале теме (актуелна проблематика радаодељења) 11 

Изостанци у одељењу: 

Укупан број оправданих часова у одељењу 1694 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 2 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 1696 

Мере помоћи:  Појачана сарадња са родитељима, школским педагогом и психологом. Пружање помоћи 

у креирању дневног распореда ученика, ради боље организације у изради домаћих 

задатака и учења новог градива. Пружање помоћи ученицима и родитељима у току 

периода онлајн наставе, савети, предлози за превазилажење адолесцентских промена у 

понашању и развоју личности. 

Клима у 

одељењу: 

Клима у одељењу је веома позитивна и ученици пружају подршку једни другима, веома 

су мотивисани за рад и учење. Појачан васпитни рад  - са ученицима су рађене радионице 

на тему емпатије, толеранције, прихватања различитости и мирног решавања сукоба. 

Понашање ученика је праћено и од стране школског педагога, психолога и директора 

школе. Посете родитеља и разговор са педагогом и психологом школе. 
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7.1.7.7.12. Одељењски старешина 8-3 (Горан Митровић) 

 

Укупно ученика: 21 (12 дечака и 9 девојчица)   

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ ЛК МК ИСТ ГЕО ФИЗ МАТ 

3,55 3,97 4,17 4,20 3,64 3,63 2,27 2,38 

БИО ИиР ТИТ ФиЗВ НЈ ХЕМ  владање 

3,93 3,50 4,39 4,63 2,81 3,53  4,71 

Средња оцена одељења 3,61 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Ученик (иницијали) Предмети 

- - 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

15 1 - 5 

Ваннаставне активности број ученика 

Драмска секција  

Хор  

Број реализованих родитељских састанака 1 ( мере заштите због корона пандемије ) 

Теме реализоване на родитељским састанцима Анализа успеха и владања ученика 

Организација екскурзије ученика осмих разреда 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

18 1 1 1 - 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине 1 (М. С.) 

Укор одељењског већа -  

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 4 

Професионална оријентација и информисање 4 

Здравствена превенција (одржавање  менталног здравља) 3 

Tеме o учењу (стилови и методе успешног учења ) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Актуелна проблематика у одељењу 7 

Остале теме 5 

Укупан број часова изостанака са наставе   

Укупан број оправданих часова у одељењу 3265 

Укупан број неоправданих часова у одељењу 72 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 3337 

Мере 

помоћи 

- свакодневни обилазак ученика на одмору и међусобно информисање, 

- Формирана је вибер група ученика и ЧОС гугл учионица да би се омогућила боља 

комуникација и међусобно информисање; 

Сарадња са 

родитељима:  

 

- Због актуелне здравствене ситуације одржан је само један  родитељски састанак. 

- Формирана је вибер група родитеља да би се омогућила боља комуникација и међусобно 

информисање. 

Клима у 

одељењу 

- У одељењу су 4 ученика из Сота, 2 из Беркасова, а остали су из Шида. 

- На почетку школске године ученица С.М. из 8-2 одељења пребацила се у ово одељење. 

- Сви ученици су положили матурски испит, осим ученика Н.Б. који је школовање наставио у 

Немачкој. Сви остали ученици су се уписали у средње школе и то: у Гимназију у Шиду 10 

ученика (3 смер: економски техничар и 7 општи смер), Техничку школу у Шиду 9 ученика 
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(смер: пољопривредни техничар 3 ученика, електротехничар рачунара 2 ученика, механичар 

моторних возила 3 ученика и трговац 1 ученик) и Медицинску школу у Сремској Митровици 

1 ученик (смер: фармацеутски техничар). 

7.1.7.8. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

7.1.7.8.1. Одељењски старешина 1-1 (Добрила Пресечковић) 

 

Укупно ученика: 20 ( М: 10  Ж: 10 ) 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- 1 - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

/ 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Грађанско васпитање 

православна словачка католичка 

17 - - 3 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Уметничко-креативна 

секција 

           20 - - 

Број реализованих родитељских састанака 2 

теме реализоване на родитељским састанцима Контакт са родитељима оствариван и преко вибер 

групе. Реализоване теме: Учење и владање, Здравствена 

заштита, Екскурзија, Исхрана у школи, Набавка 

лектире. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора  - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 6 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 7 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика  ) 10 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 1001 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 1001 

Мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и организација часа прилагођена ученицима, 

мноштво дидактичког материјала, рад у мањим групама, допунска настава. 

Разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Разредна правила, сарадња, договор, 

рад у мањим групама, испољавање талента кроз разноврсне активности обележавања 

значајних датума, израда пригодних паноа, учествивање у хуманитарним акцијама. 
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7.1.7.8.2. Одељењски старешина 1-2 (Слађана Пелић) 

 

 

 

 

Укупно ученика: 20 ( М: 12, Ж: 8 ) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ- МАТ СОН ЛК МК ФИЗВ  

- - - - - - -  

Средња оцена одељења  

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

-  - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка католичка 

16 - - 4 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Уметничко-креативна сек.            20 - - 

Број реализованих родитељских састанака 3 

теме реализоване на родитељским састанцима Контакт са родитељима оствариван и преко вибер 

групе. Реализоване теме: Учење и владање, Здравствена 

заштита, Екскурзија, Исхрана у школи, Набавка лектире 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора  - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 6 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 7 

Инклузија (стварање  инклузивне  атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале  теме (актуелна проблематика  ) 10 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 890 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 890 

мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и организација часа прилагођена ученицима, 

мноштво дидактичког материјала, рад у мањим групама, допунска настава. 

разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Разредна правила, сарадња, договор, 

рад у мањим групама, испољавање талента кроз разноврсне активности обележавања 

значајних датума, израда пригодних паноа, учествивање у хуманитарним акцијама. 
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7.1.7.8.3. Одељењски старешина 1-3 (Светлана Болманац) 

 

Укупно ученика: 18 (М: 7, Ж: 11 ) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ- МАТ СОН ЛК МК ФИЗВ  

- - - - - - -  

Средња оцена одељења  

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- 2 - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Грађанско васпитање 

православна словачка католичка 

14 - - 4 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Уметничко-креативна сек.            18 - - 

Број реализованих родитељских састанака 2 

теме реализоване на родитељским састанцима Контакт са родитељима оствариван и преко вибер 

групе. Реализоване теме: Учење и владање, Здравствена 

заштита, Екскурзија,  Исхрана у школи, Набавка 

лектире  

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

18 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора  - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 6 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 7 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика  ) 10 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 1033 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 1033 

мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и организација часа прилагођена ученицима, 

мноштво дидактичког материјала, рад у мањим групама, допунска настава. 

разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Разредна правила, сарадња, договор, 

рад у мањим групама, испољавање талента кроз разноврсне активности обележавања 

значајних датума, израда пригодних паноа, учествивање у хуманитарним акцијама, 

објављиваље ликовних радова у часописима и учествовање на конкурсима. 
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7.1.7.8.4. Одељењски старешина 2-1 (Адамка Барчикин) 

 

дечака 11, девојчица 6; укупно 17 ученика 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН ЛК МК ФВ ДС 

4,36 4,50 4,14 4,29 4,86 4,86 5,00 4,93 

Средња оцена одељења 4,62 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

Коменић Драгослава, Српски 

језик, Математика, Свет око нас 

Ђурђевић Маријо, Српски 

језик, Математика, Свет око 

нас 

 

Јовановић Владимир, 

Српски, Математика, 

Енглески језик, 

Свет око нас 

- 

Ученици саслабим успехом и неоцењени уч. 

ученик Предмет 

- - 

Обавезни изборни предмет – упиши број ученика по категоријама 

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

11 - - 6 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаст.  активност број ученика ваннаста.  активност број  ученика 

-    

Број реализованих родитељских састанака 1 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

13 - - - 1 

Упиши број  и имена деце којима су изречене наведене мере: 

Изречени укори   Опомена одељењског старешине - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у    

Екологија и очување  животне средине + 

Професионална оријентација и информисање + 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) + 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) + 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања + 

Остале  теме (актуелна  проблематика  рада одељења)                      + 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број ОПРАВДАНИХ часова у одељењу 1699 

Укупан број   НЕОПРАВДАНИХ  часова у одељењу 148 

УКУПНО   ИЗОСТАНАКА 1855 

Мере помоћи упућеној деци која су имала слаб успех или проблем у адаптацији: Сарадња са  психологом  

школе  Весном  Кузминац, касније са психологом Николом Угрешићем. 

Самоевалуација климе у одељењу: У одељењу влада другарски  однос  свих  ученика. Разлике међу  половима  

су  усклађене  и  једни  друге  уважавају. 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

79 
 

7.1.7.8.5. Одељењски старешина 2-2 (Душица Мацура) 

 

Укупно ученика: 23 (8 дечака и 15 девојчица) 

СЈ ЕЈ МАТ СОН ЛК МК ФВ Дигитални 

свет 

4,33 4,62 4,25 4,51 4,86 4,83 5,00 4,73 

Средња  оцена  одељења:  4,76 

Обавезни  изборни  предмет 

             Верска  настава Грађанско  васпитање 

Православни катихизис   

16 7 

Ангажованост  ученика  у  ваннаставним  активностима 

Ваннаставна  активност: Културно-креативна 

секција 

Број  ученика:  34          

                          

Сарадња са родитељима 

Број  реализованих  састанака 3 

Теме  реализоване  на  родитељском  састанку: Понашање у школи; Спречавање  насиља; Понашање 

у саобраћају, Учешће на такмичењу „Мислиша“,  

„Дабар“, рецитатори, Ризница талената, Развојна доб, 

Правила понашања у школи, Кодекс облачења, Однос 

према обавезама, Ефикасни просторни и временски 

услови за учење. 

Број  ученика  по  категоријама - оцене  из  владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

23 1 2 - - 

Ученици који имају изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан  васпитни  рад  са  дететом - 

Укор  одељенског  старешине - 

Укор Одељенског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација  тема  ЧОС-а 

Екологија и очување животне средине 8 

Професионална оријентација         - 

Здравствена превенција 9 

Инклузија - 

Спречавање насиља 8 

Остале теме  11 

Изостанци 

Укупан  број  оправданих  часова 1514 

Укупан  број  неоправданих  часова - 

Укупно  изостанака 1514 

мере помоћи деци 

која су имала 

потешкоћа 

У току школске године три ученика је имало потешкоће у савладавању градива из 

математике и један ученик из српског језика. Организовани су часови допунске наставе  

једном недељно из тог предмета и остварен је довољан  успех. Држала сам редовну 

допунску наставу из српског  језика  и  математике. Користила сам вршњачко учење и 

појачану сарадњу са  родитељима. 

сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима је била одлична. Оформљена је вибер група на којој су 

родитељи и ученици добијали додатне информације.  

клима у одељењу Клима у одељењу је релативно добра. У одељењу је позитивна атмосфера. Рад се одвија  

активно и дисциплиновано. Ученици имају другарске и сарадничке односе. Сви се 

међусобно друже и желе да помогну једни другима. 
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7.1.7.8.6. Одељењски старешина 2-3 (Зденка Ломјански) 

 

M 10  + Ж 10  = 20  укупно ученика  у одељењу 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФЗВ ДС 

4.70 4.70 4.70 4.65 5.00 5.00 5.00 4.80 

Средња оцена одељења  

Број ученика који су обухваћени 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- Михајло Томић, српски језик, 

математика 

- - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава грађанско васпитање 

православна словачка грко-католичка 

17 - - 3 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаст.  активност број ученика ваннаст.  активност број  ученика 

Уметничко-креативна 

секција 

 

20 

  

Број реализованих родитељских састанака 1 

Теме које сте реализовали на родитељском састанку  1. Одвајање и социјализација у оквиру 

једнодневне екскурзије. 

2. Здраве прехрамбене навике у циљу јачања 

физичког здравља али и пажње и 

концентрације. 

3. Сталност времена и места при изради 

домаћих задатака. 

4. Развијање радних навика и уредности. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 - - - - 

Изречене мере: 

Изречени укори Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализацијатемана ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 3 

Професионална оријентација и информисање 4 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 10 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 4 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 9 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број ОПРАВДАНИХ часова у одељењу 1439 

Укупан број НЕОПРАВДАНИХ часова у одељењу / 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 1439 
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7.1.7.8.7. Одељењски старешина 3-1 – Славка Крупежевић 

 

Укупно ученика: 20 (8 дечака, 12 девојчице)                                                

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ Пројектна 

настава 

 4.50 4,85  4,45 4,75  5,00 5,00  5,00 - 

Средња оцена одељења              4,79 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

-     - 1 дечак - 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Грађанско васпитање 

православна словачка грко-католичка 

15 - -                             5 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна 

активност 

број ученика ваннаставна активност број  ученика 

Уметничко- 

креативна секција 

Допунска настава  

 20 

 

По потреби  

Додатна 

Радионице 

Екскурзија 

 3 

20 

18 

Број реализованих родитељских састанака 1 

теме реализоване 

на родитељским 

састанцима 

Мере за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 и нове мере за организацију 

рада школе; Упознавање родитеља са наставним планом и програмом у трећем разреду; 

Школски календар рада за 2021/22.год.; Правдање изостанака; Избор родитеља у Савет 

родитеља; Кодекс понашања ученика и наставника; Предавање о насиљу; Анализа 

успеха и владања ученика; Електронски дневник; Бесплатни уџбеници; Школа у 

природи, екскурзија; Разно - текућа питања. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће            неоцењено 

20 - - -       -                                               

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 7 

Професионална оријентација и информисање 1 

Здравствена превенција (одржавање менталног 

здравља) 

5 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 4 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика рада 

одељења) 

12 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 1996 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 1996 

Мере помоћи У одељењу није било већих проблема са учењем и адаптацијом ученика. Разноврсни 

облици и методе рада и организација часа прилагођена ученицима мноштво 

дидактичког материјала, рад у мањим групама, једносменски рад- подршка учењу, 

допунска настава. На крају школске године сви ученици имају позитиван успех и примерно 

владање. Прилагођен је приступ свој деци којој је потребна додатна подршка. Један ученик, 

Н.Т., радио је по посебном индивидуалном образовном плану (ИОП-у 2)  Родитељи су у 

већој мери укључени у наставни процес. Одлична сарадња са психологом школе.  

Активности које смо спроводили су разговори, игре, вежбе, радионице.   
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  Сарадња са 

родитељима    

Остварена је одлична сарадња са родитељима. Стекло се међусобно поверење. Родитељи су 

заинтересовани за успех ученика и спремни за сарадњу са школом. Изостанци су редовно 

правдани. Поред редовних индивидуалних контаката  успешно се остварила и 

комуникација телефоном. На почетку школске године родитељи су се изјаснили за   

наставни процес у школи и сви ученици су редовно долазили у школу.    

Разредна 

клима 

На почетку године, ученици су упознати са задацима који их очекују у току школске 

године. Саставили су правила понашања у виду плаката. Редовно су бележили догађаје, 

проблеме и начин њиховог решавања. Развијали су љубав према књизи, сарадничке односе, 

поштовање према раду, смисао за хумор и потребу за естетским уређењем простора школе. 

Мере самоевалуације које сам проводили са ученицима ради добијања дечје   слике о 

властитом понашању и клими у одељењу су: 

- проверавам да ли су упуства која дајем јасна свим ученицима 

- ученици износе своје идеје,постављају питања и коментаришу у вези са предметом 

учења 

- поклањам пажњу сваком ученику, разговори  

- саопштавам и образлажем оцене 

- разумем када ученици нису спремни за проверу 

- похваљујем напредак ученика 

- коментари и реакције ученика, анкете, чек листе, цртежи 

Остварена је успешна сарадња са свим тимовима, активима и већима школе, педагошко–

психолошком службом  као и директором школе. 

7.1.7.8.8. Одељењски старешина 3-2 – Јелена Вукелић 

 

Укупно ученика: 18 (8 дечака и 10 девојчица) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ ПиД ЛК МК ФВ ИЗБ 

4.33 4,83 4,39 4,56 4,83 4,89 4,94 Истиче се 

Средња оцена одељења                                                4,68 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - 1 - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава Грађансковаспитање 

православна католичка грко-католичка 

15   3 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број ученика 

- - - - 

Број реализованих родитељских састанака 3 

Теме реализоване на родитељским састанцима Полазак у школу, важан период у развоју вашег 

детета; Учење и  радне навике. Пројектна настава. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

18 1 - - - 

Изречени укори Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 5 

Професионална оријентација и информисање 1 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 3 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

83 
 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 5 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 4 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 18 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број оправданих часова у одељењу 917 

Укупан број неоправданих часова у одељењу - 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 917 

мере 

помоћи 

У одељењу користим разноврсне облике и методе рада, као и разноврсна наставна средства и 

помагала. Ученици су се прилагодили школским правилима и начину рада. Користили смо 

електронске уџбенике. 

сарадња са 

родитељима 

 

У току школске године oстварена је одлична сарадња са родитељима, стекло се међусобно 

поверење и  оформљена је вибер група, те су родитељи на време о свему обавештавани.  У 

другом полугодишту родитељима је дата могућност за индивидуалне контакте са учитељем 

понедељком четврти часи четвртком пети час.  

самоевал. 

климе у 

одељењу 

Ученици су заволели школу, веома радо долазе у школу и задовољни су начином рада у 

школи, што потврђују и њихови родитељи. Много ученика је укључено у једносменски рад и 

активности у њему.То задовољство и љубав према школи, ученици свакодневно показују у 

међусобном разговору, разговору са разредним старешином на ЧОС-овима, као и на часовима 

света око нас и грађанског васпитања, као и  кроз цртеже везане за теме: „Мојашкола“ и  

„Моја учитељица“. Током школске године сви ученици су се социјализовали, прихватили су 

радне обавезе и са задовољством остваривали план и програм, дружећи се и помажући једни 

другима. 

Остварена је сарадња са друштвеном средином у оквиру промоција и других активности:  Дом 

здравља, Музичка школа „Филип Вишњић“, КОЦ, Галерија слика „Сава Шумановић“, ОШ 

„Јован ЈовановићЗмај“, Општина Шид, Месна заједница Шид, „Црвени крст“, Шид, 

„Војводина шуме“, Нови Сад, Предшколска установа“ Јелица Станивуковић Шиља“, Шид.  

Остварена је успешна сарадња са тимовима школе, педагошко–психолошком службом, као и 

директором школе. Сва документација је уредно вођена.        

7.1.7.8.9. Одељењски старешина 3-3 (Снежана Матовина) 

 

Укупно ученика: 22 (12 дечака и 10 девојчица) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ ПиД ЛК МК ФВ ИЗБ 

4,50 4,55 4,18 4,68 5,00 5,00 5,00 Истиче се 

Средња оцена одељења                                                4,70 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава Грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

17   5 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број ученика 

Математичка секција 10 - - 

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме реализоване на родитељским састанцима Успех и понашање ученика 

Бесплатни уџбеници 

Школа у природи и једнодневна екскурзија 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 
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примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

22 - - - - 

Изречени укори Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 10 

Професионална оријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 15 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) - 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 4 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број оправданих часова у одељењу 2031 

Укупан број неоправданих часова у одељењу - 

УКУПНО ИЗОСТАНАКА 2031 

мере 

помоћи 

Разноврсни облици и методе рада и органозација часа прилагођена 

ученицима, мноштво дидактичког материјала, допунска настава из Српског 

језика и Математике 

самоевал. 

климе у 

одељењу 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Председништво 

одељењске заједницe , oбележавање значајних датума. Ученици су 

прихватили радне обавезе и са задовољством остваривали план и програм, 

дружећи се и помажући једни другима. 

7.1.7.8.10. Одељењски старешина 4-1 (Оливера Станојевић) 

 

Укупно ученика: 21                                 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  

4,40 5,00 4,20 4,50 5,00 4,85 5,00  

Средња оцена одељења 4,71 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици саслабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка грко-католичка 

10 - 1 9 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна 

активност 

број ученика ваннаставна активност број  ученика 

Математичка секција 5   

Број реализованих родитељских састанака - 

теме реализоване на родитељским састанцима - 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 
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Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине - 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног 

здравља) 

5 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) - 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 13 

Остале теме (актуелна проблематика рада 

одељења) 

17 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 1126 

Укупно неоправданих изостанака 1 

Укупан број изостанака у одељењу 1127 

клима Позитивна, у великој мери смо радили на међусобној комуникацији код неколицине 

ученика. 

7.1.7.8.11. Одељењски старешина 4-2 (Кристина Половина) 

 

Укупно ученика: 20 (М: 11, Ж: 9) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  

4,60 4,45 4.35 4.60 5,00 5,00 5.00  

Средња оцена одељења 4,71 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - 1 - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Грађанско васпитање 

православна словачка католичка 

16 - - 4 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Културно-уметничка 

секција  

20 - - 

Број реализованих родитељских састанака 2 

теме реализоване на родитељским састанцима Спречавање насиља, занемраивања и злостављања. 

Учење и радне навике. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

20 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 5 

Професионална оријентација и информисање 2 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 8 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 
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Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика  ) 10 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 1325 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 1325 

мере помоћи Ученик К. К. и ове школске године усваја садржај по ИОП-у 2. У настави користим посебне 

садржаје и мноштво дидактичког материјала. Трудим се да је укључујем у колектив кад год 

је то могуће и да радим са њом индивидуално, нарочито садржаје из математике. 

разредна 

клима 

Одељење је компактно, сложно, ученици послушни и заинтересовани за рад. У одељењу 

негујемо културу праћења дечије штампе. 

7.1.7.8.12. Одељењски старешина 4-3 (Зора Поткрајац) 

 

Укупно ученика: 18 (М: 13, Ж: 5) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  

4,31 4,44 4.06 4.50 4,62 4,69 5.00  

Средња оцена одељења 4,52 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

2 (деца мигранти) 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Грађанско васпитање 

православна словачка католичка 

13 - - 3 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Математичка секција 16 - - 

Број реализованих родитељских састанака Један и приредба као задњи родитељски на крају 

четвртог разреда 

теме реализоване на родитељским састанцима Успех и понашање ученика, Припрема за пети разред, 

Бесплатни уџбеници, Школа у природи 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

16 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 10 

Професионална оријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 15 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере)  

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика ) 5 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 734 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 734 

мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и органозација часа прилагођена ученицима, мноштво 
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дидактичког материјала, допунска настава из српског језика и математике. 

разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Председништво одељењске заједнице,  

Обележавање значајних датума. Ученици су прихватили  радне обавезе и са задовољством 

остваривали план и програм, дружећи се и помажући једни другима. 

7.1.7.8.13. Подручно одељење Беркасово, први разред (Љиљана Вучковић)  
 

M 3 + Ж 1 =  4 ученика у одељењу 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

4    

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна  активност број ученика ваннаст.  активност број  ученика 

Културно-уметничка 

секција           

             4        

Број реализованих родитељских састанака 2 

Теме које сте реализовали на родитељском састанку 

 

“Полазак у школу, важан период у развоју вашег 

детета”; Социјализација  ученика; Како помоћи детету у 

решавању задатака; Како научити правилно читати 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

4     

Број и имена деце којима су изречене наведене мере 

Изречени укори Појачан васпитни рад са дететом  

Укор одељењског старешине  

Укор одељењског већа  

Укор директора  

Строги укор наставничког већа  

Реализацијатемана ЧОС-у/ЧОЗ-у      

Екологија и очување животне средине 2 

Професионална оријентација и информисање 1 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 1 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 1 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 1 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 1 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број ОПРАВДАНИХ часова у одељењу  230 

Укупан број   НЕОПРАВДАНИХ  часова у одељењу  / 

УКУПНО   ИЗОСТАНАКА            230 

 

7.1.7.8.14. Подручно одељење Беркасово, други разред (Весна Мауковић)  

 

Укупно ученика: 7 (М: 3, Ж: 4) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ- МАТ СОН ЛК МК ФИЗВ  

4,00 5,00 4,00 4,43 4,86 4,71 4,86  

Средња оцена одељења 4,61 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - 1 - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет  



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

88 
 

Верска  настава Грађанско васпитање 

православна словачка католичка 

7 - - - 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Уметничко-креативна 

секција 

           7 - - 

Број реализованих родитељских састанака 2 

теме реализоване на родитељским састанцима Контакт са родитељима оствариван и преко вибер 

групе. Реализоване теме: Учење и владање; 

Здравствена заштита; Екскурзија;  Исхрана у школи; 

Набавка лектире  

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

7 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора  - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 6 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 7 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика  ) 10 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 566 

Укупно неоправданих изостанака 4 

Укупан број изостанака у одељењу 570 

мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и организација часа прилагођена ученицима, 

мноштво дидактичког материјала, рад у мањим групама, допунска настава. 

разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Разредна правила, сарадња, договор, 

рад у мањим групама, испољавање талента кроз разноврсне активности обележавања 

значајних датума, израда пригодних паноа, учествивање у хуманитарним акцијама. 

 

 

 

7.1.7.8.15. Подручно одељење Беркасово, трећи разред (Сања Петровић) 

 

Укупно ученика: 6 (2 девојчицe) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ      ПиД ЛК МК ФВ  

3,67 4,17 3,83 4,50 5,00 4,83 5,00  

Средња оцена одељења 4,42 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет   
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Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка гркокатоличка 

5 - 1 - 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна 

активност 

број ученика ваннаставна 

активност 

број  ученика  

Уметничко-креативна 

секција 

6 Допунска настава: 

математика 

3 

Број реализованих родитељских састанака 2  

Теме реализоване на родитељским састанцима Набавка уџбеника, Избор родитеља у Савет 

родитеља, Препорука за поштовање мера заштите 

од ковида, Успех и владање ученика, Једнодневна 

екскурзија 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

6 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 4 

Професионална оријентација и информисање 4 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 5 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 10 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 330 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 330 

мере помоћи Диференцирани задаци, укључивање родитеља, разноврсна дидактичка средства, вршњачко 

учење, допунска настава из математике, ИКТ. 

разредна 

клима 

Потребно је још рада да се одељење изгради као колектив у коме влада слога и толеранција. 

Углавном се поштују правила понашања. 

 

 

 

7.1.7.8.16. Подручно одељење Беркасово, четврти разред (Сања Петровић)   

 

Укупно ученика: 7 ( 3 девојчицe, 2 дечака мигранта) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ      ПиД ЛК МК ФВ  

4,40 5,00 4,60 4,60 5,00 5,00 5,00  

Средња оцена одељења 4,80 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет   
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Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка римокатоличка 

5 - - - 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број ученика  

Уметничко-креативна 

секција 

7 Додатна настава - 

математика 

 

3 

Број реализованих родитељских састанака 2  

Теме реализоване на родитељским састанцима Набавка уџбеника, Ибор родитеља у Савет родитеља, 

Препорука за поштовање мера заштите од ковида, Успех 

и владање ученика, Једнодневна екскурзија 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

5 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 4 

Професионална оријентација и информисање 6 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 5 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 8 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 177 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 177 

мере помоћи Диференцирани задаци за ученике мигранте, укључивање родитеља, разноврсна 

дидактичка 

средства, вршњачко учење, групи рад, додатна настава из  математике, ИКТ. 

разредна клима У одељењу влада слога и толеранција. Поштују се правила понашања. 

 

 

 

 

7.1.7.8.17. Подручно одељење Бикић До, први разред (Ана Худак)  
  

Број ученика: 3 (2 дечакa и 1 девојчицa)                        

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Обавезни изборни предмет 

Верска настава Грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

2 - 1                                   - 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним активностима 

Ваннаставна активност Број ученика ваннаставна активност Број ученика 

Уметничко-креативна 3 Екскурзија 2 
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секција    

Број реализованих родитељских састанака 3 

Теме реализоване на 

родитељским 

састанцима 

Упознавање родитеља са наставним планом и програмом у првом разреду, 

потребним прибором за рад; Школски календар рада; Правдање изостанака; Избор 

родитеља у Савет родитеља; Кодекс понашања ученика и наставника; Предавање о 

насиљу; Анализа успеха и владања ученика; Електронски дневник; Екскурзија и 

школа у природи; Куповина и право на бесплатне уџбенике; Приредбе, радионица – 

организација и задаци родитеља; Куповина средстава за одражавање личне 

хигијене: течни сапун, убруси, влажне марамице; Разно. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

3 - - - - 

Изречени укори Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у       

Екологија и очување животне средине 5 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција 7 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 2 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 6 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 16 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број оправданих часова у одељењу 162 

Укупан број неоправданих часова у одељењу - 

УКУПНО  ИЗОСТАНАКА 162 

мере помоћи Ученици су заволели школу, веома радо долазе у школу и задовољни су начином рада у 

школи, што потврђују и њихови родитељи. Није билопобних мера пмооћи. 

Сарадња са 

родитељима: 

 

 

Остварена је одлична сарадња са родитељима. Стекло се међусобно поверење. Родитељи су 

заинтересовани за успех ученика и спремни за сарадњу са школом. Изостанци су редовно 

правдани. Поред редовних индивидуалних контаката, успешно се остварила и комуникација 

телефоном. 

Самоев. 

климе у 

одељењу: 

 

На почетку године, ученици су упознати са задацима који их очекују у току школске године. 

Саставили су правила понашања у виду плаката. Редовно су бележили догађаје, проблеме и 

начин њиховог решавања. Развијали су љубав према књизи, сарадничке односе, поштовање 

према раду, смисао за хумор и потребу за естетским уређењем простора школе. 

Мере самоевалуације које сам проводили са ученицима ради добијања дечије слике о 

властитом понашању и клими у одељењу су : 

- проверавам да ли су упуства која дајем јасна свим ученицима 

- ученици износе своје идеје,постављају питања и коментаришу у вези са предметом 

учења 

- поклањам пажњу сваком ученику, разговори  

- саопштавам и образлажем оцене 

- разумем када ученици нису спремни за проверу 

- похваљујем напредак ученика 

- коментари и реакције ученика, анкете, чек листе, цртежи 

Остварена је сарадња са друштвеном средином-посета сеокој читаоници. Изведена је једнодневна екскурзија 

26. 5. 2022. о чему је сачињен посебан извештај. На екскурзију су ишла 2 ученика. Остварена је успешна 

сарадња са свим тимовима, активима и већима школе, педагошко–психолошком службом, као и директором 

школе.  

7.1.7.8.18. Подручно одељење Бикић До – Зорана Бурсаћ Лемаић (други разред) 

 

Укупно ученика: 1 (Ж: 1) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  
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5,00 4,62 4.44 4.44 5,00 5,00 5.00  

Средња оцена одељења 4,78 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Дигитални свет 

православна словачка католичка 

1 - - 1 

Ангажованост ученика из одељења у ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Математичка секција 1 - - 

Број реализованих родитељских састанака Два 

теме реализоване на родитељским састанцима Успех и понашање ученика, Припрема за трећи разред, 

Бесплатни уџбеници, Екскурзија.  

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

1 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 10 

Професионална оријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 15 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере)  

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика  ) 5 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 21 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 21 

мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и органозација часа прилагођена ученицима, мноштво 

дидактичког материјала, допунска настава из Српског језика и Математике 

разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Председништво одељењске заједнице,  

Обележавање значајних датума. Ученици су прихватили  радне обавезе и са задовољством 

остваривали план и програм, дружећи се и помажући једни другима. 

 

7.1.7.8.19. Подручно одељење Бикић До, трећи разред (Ана Худак) 
   

 Укупно ученика: 4 (1 дечак, 3 девојчице)  

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  

4,33 4,33 4,33 4,66 4,33 5,00 4.66  

Средња оцена одељења  4.52 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - 1 - 

Ученици саслабим успехом и неоцењени ученици 

1 
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Обавезни изборни предмет  

Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка грко-католичка 

 - 3                             - 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна 

активност 

број ученика ваннаставна активност број  ученика 

Културно-уметничка 

секција 

Допунска настава 

Додатна настава 

4 

- 

- 

  

 

 

 

Број реализованих родитељских састанака 3 

Теме реализоване 

на родитељским 

састанцима 

Упознавање родитеља са наставним планом и програмом у трећем разреду, потребним 

прибором за рад; Школски календар рада; Правдање изостанака; Избор родитеља у 

Савет родитеља; Кодекс понашања ученика, наставника и родитеља због пандемије; 

Куповина и право на бесплатне уџбенике; Куповина средстава за одражавање личне 

хигијене: течни сапун, убруси, влажне марамице; Екскурзија. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

3 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 4 

Професионална оријентација и информисање - 

Здравствена превенција 9 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 6 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 5 

Остале теме (актуелна проблематика рада ) 11 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 134 

Укупно неоправданих изостанака  

Укупан број изостанака у одељењу 134 

Мере помоћи Једна ученица је похађала програм по ИОП-у 2. Ученици су заволели школу, веома радо 

долазе у школу и задовољни су начином рада у школи, што потврђују и њихови родитељи. 

Сарадња са 

родитељима 

Остварена је одлична сарадња са родитељима. Стекло се међусобно поверење. Родитељи су 

заинтересовани за успех ученика и спремни за сарадњу са школом. Изостанци су редовно 

правдани. Поред редовних индивидуалних контаката, успешно се остварила и комуникација 

телефоном. 

Разредна 

клима 

На почетку године, ученици су упознати са задацима који их очекују у току школске 

године. Саставили су правила понашања у виду плаката. Редовно су бележили догађаје, 

проблеме и начин њиховог решавања. Развијали су љубав према књизи, сарадничке односе, 

поштовање према раду, смисао за хумор и потребу за естетским уређењем простора школе. 

Мере самоевалуације које сам проводили са ученицима ради добијања дечије слике о 

властитом понашању и клими у одељењу су: 

- проверавам да ли су упуства која дајем јасна свим ученицима 

- ученици износе своје идеје, постављају питања и коментаришу у вези са предметом 

учења 

- поклањам пажњу сваком ученику, разговори  

- саопштавам и образлажем оцене 

- разумем када ученици нису спремни за проверу 

- похваљујем напредак ученика 

- коментари и реакције ученика, анкете, чек листе, цртежи 

Остварена је успешна сарадња са свим тимовима, активима и већима школе, педагошко–
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психолошком службом, као и директором школе.  

7.1.7.6.20. Подручно одељење Бикић До, четврти разред (Зорана Бурсаћ Лемаић)  

 

Укупно ученика: 5 (Ж: 1, М: 4) 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  

4,00 3,88 3,75 3,93 4,83 4,50 5.00  

Средња оцена одељења 4,27 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици са слабим успехом и неоцењени ученици 

2 ученика мигранта - неоцењени 

Обавезни изборни предмет  

Верска  настава Пројектна настава 

православна словачка католичка 

3 - - 3 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна активност број  ученка 

Математичка секција 1 - - 

Број реализованих родитељских састанака Два 

теме реализоване на родитељским састанцима Успех и понашање ученика, Припрема за пети разред, 

Бесплатни уџбеници, Екскурзија 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врло  добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

3 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 10 

Професионална оријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 15 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере)  

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика) 5 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 69 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 69 

мере помоћи Разноврсни облици и методе рада и органозација часа прилагођена ученицима, мноштво 

дидактичког материјала, допунска настава из Српског језика и Математике. 

разредна 

клима 

Мере успостављања позитивне климе у одељењу: Председништво одељењске заједнице,  

Обележавање значајних датума. Ученици су  прихватили  радне обавезе и са задовољством 

остваривали план и програм, дружећи се и помажући једни другима. 

7.1.7.8.21. Подручно одељење Сот, први разред (Божица Аришић)  
 

M: 1, Ж: 2; Укупно ученика у одељењу: 3    

Број ученика који су обухваћени 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 
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Обавезни изборни предмет 

Верска настава грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

1 2 - - 

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаст.  активност број ученика ваннаста.  активност број  ученика 

Уметничко-креативна секција 3   

Хрватски језик са елементима 

нац. културе 

2   

Број реализованих родитељских састанака 3 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

3     

Изречени укори  

(уколико их има) 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализацијатемана ЧОС-у/ЧОЗ-у      (упишибројреализованихчасовапотемама) 

Екологија и очување животне средине 5 

Професионална оријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 5 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере)  

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 20 

Укупан број часова изостанака са наставе (у одељењу) 

Укупан број ОПРАВДАНИХ часова у одељењу 383 

Укупан број НЕОПРАВДАНИХ часова у одељењу - 

УКУПНО  ИЗОСТАНАКА 383 

Напомена: Сви ученици добро напредују. Није било никаквих проблема. Редовно смо били у контакту са 

родитељима. Сарадња је била на одличном нивоу. Реализована је радионица на којој смо израђивали предмете 

за продају на Хуманитарном базару. Ученици врше самоевалуацију у складу с узрастом (емотиконима). У 

одељењу влада слога и толеранција. 

7.1.7.8.22. Подручно одељење Сот, други разред (Зорица Варга)  

 

Укупнп ученика: 3 (све дечаци) 

Средое пцене пп предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ 

4,33 4,67 4,00 4,67 4,00 4,67 5,00 

Средња оцена одељења 4,54 

Брпј ученика кпји су пбухваћени неким пд видпва дпдатне ппдршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици саслабим успехпм и непцеоени ученици 

- 

Обавезни избпрни предмет 

Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка римокатоличка  

1  2  

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна 

активност 

број ученика ваннаставна 

активност 

карате 

број  ученика 

 

Културно-ум. секција 3   

Број реализованих родитељских састанака 4 
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теме реализоване на 

родитељским 

састанцима 

Правилник о понашању ученика и правилник о безбедности ученика и мерама 

заштите; Ковид и како се заштитити; Ненасилна комуникација и путеви решавања 

конфликата; Организација рада у првом разреду, есдневник, уџбеници. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

3 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом  

Укор одељењског старешине  

Укор Одељењског већа  

Строги укор Наставничког већа  

Укор директора  

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 4 

Професионална оријентација и информисање  

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 4 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 2 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 2 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 5 

Екологија и очување животне средине 4 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 178 

Укупно неоправданих изостанака - 

Укупан број изостанака у одељењу 178 

мере помоћи  

разредна клима У одељењу влада слога и толеранција. Поштују се правила понашања. 

7.1.7.8.23. Подручно одељење Сот, трећи разред (Божица Аришић)  

 

Укупно ученика: 2 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ СОН/ПП ЛК МК ФВ  

4,00 4,00 4,00 4,50 5,00 4,00 5,00  

Средња оцена одељења 3,50 

Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП -1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици саслабим успехом и неоцењени ученици 

- 

Обавезни изборни предмет  

Верска настава Грађанско васпитање 

православна словачка римокатоличка 

1  1  

Ангажованост ученика из одељења  у  ваннаставним  активностима 

ваннаставна активност број ученика ваннаставна 

активност 

број  ученика 

Уметничко-креативна 

секција 

2   

Број реализованих родитељских састанака 3 

Теме реализоване на родитељским састанцима Правилник о понашању ученика и правилник 

о безбедности ученика и мерама заштите. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

2 - - - - 

Изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 
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Укор Одељењског већа - 

Строги укор Наставничког већа - 

Укор директора - 

Теме обрађиване на часовима одељењског старешине/ЧОЗ-овима 

Екологија и очување животне средине 5 

Професионална оријентација и информисање 3 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 5 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере)  

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 3 

Остале теме (актуелна проблематика рада одељења) 20 

Изостанци 

Укупно оправданих изостанака 230 

Укупно неоправданих изостанака  

Укупан број изостанака у одељењу 230 

мере помоћи - 

разредна клима У одељењу влада слога и толеранција. Поштују се правила понашања. 

7.1.7.8.24. Подручно одељење Сот, четврти разред (Зорица Варга)  

 

7 ученика: 2 девојчице, 5 дечака 

Средње оцене по предметима 

СЈ ЕЈ МАТ ПИД 

 

ЛК МК ФВ 

4,29 4,00 3,86 4,43 4,86 4,43 5,00 

Средња оцена одељења 

ИОП 2: 1 ученик 

         4,29 

Обавезни изборни предмет – упиши број ученика по категоријама  

Верска настава Грађанско васпитање 

православна католичка грко-католичка 

3 4 - - 

Ангажованост  ученика  из  одељења  у  ваннаставним  активностима  

ваннаставна 

активност 

број ученика ваннаставна активност број  ученика 

Уметничко-

креативна секција 

7   

Број реализованих родитељских састанака 3 

Теме реализоване 

на родитељском 

састанку 

Узрасне карактеристике деце млађе школског узраста, Правила понашања деце и 

одраслих, Решавање конфликата на адекватан начин. 

Број ученика по категоријама – оцене из владања  

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

7 - -       - - 

Изречени укори   Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељењског старешине - 

Укор одељењског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација тема на ЧОС-у/ЧОЗ-у 

Екологија и очување животне средине 3 

Професионална оријентација и информисање 1 

Здравствена превенција (одржавање менталног здравља) 8 

Инклузија (стварање инклузивне атмосфере) 2 

Спречавање насиља, злостављања, занемаривања 4 

Остале  теме (актуелна проблематика рада одељења) 16 

Укупан број часова изостанака са наставе  (у одељењу) 

Укупан број оправданих часова у одељењу 486 

Укупан број неоправданих часова у одељењу - 
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УКУПНО ИЗОСТАНАКА 486 

Мере помоћи: Допунска настава, четвртком пети час; диференцирана настава на часовима; Консултације са 

родитељима. ИОП 2 са једним дететом: Немања Зрнић.  

Сарадња са 

родитељима: 

Остварила сам 4 родитељска састанка,13 индивидуалних састанака. Комуницирали смо преко 

вибера и фејсбук групе, индивидуалним контактима и на родитељским састанцима. Сарадња 

је одлична у сваком погледу. Проблема није било. Све смо решавали и одлучивали заједно 

међусобно се уважавајући. 

Клима у 

одељењу: 

Клима у овом малом одељењу је изузетно позитивна, радна, креативна.                                                                     

7.1.7.8.25. Подручно одељење Моловин, трећи разред (Зоран Јокић) 
 

Укупно ученика: 1 

СЈ ЕЈ МАТ ПИД ЛК МК ФВ ИЗБ 

4 4 5 5 5,00 5,00 5.00 5.00 

Средња  оцена  одељења 4.71 
Број ученика који су обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП-1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици  са  слабим успехом и  неоцењени  ученици 

- 

Обавезни  изборни  предмет 

             Верска  настава Грађанско васпитање 

Православни катихизис   

                    1                  1 

Ангажованост  ученика  у  ваннаставним  активностима 

Ваннаставна  активност: Уметничко-креативна 

секција, 36 часова 

Број  ученика: 1 

Сарадња са родитељима 

Број  реализованих  састанака 3 

Теме  реализоване  на  родитељском  састанку: Понашање  у  школи. Толеранција. Сарадња у групном 

раду. Екологија и очување животне средине. 

Професионална оријентација. Здравствена превенција. 

Спречавање насиља. Есдневник. 

Број  ученика  по  категоријама - оцене  из  владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

1 - - - - 

Ученици који имају изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан  васпитни  рад  са  дететом - 

Укор одељенског старешине - 

Укор Одељенског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација  тема  ЧОС-а 

Екологија и очување животне средине 8 

Професионална оријентација 8 

Здравствена превенција 7 

Инклузија - 

Спречавање насиља 8 

Остале теме  5 

Изостанци 

Укупан број оправданих часова 81 

Укупан број неоправданих часова - 

Укупно изостанака 81 

Мере помоћи деци 

која су имала 

потешкоћа 

Индивидуални приступ у свакодневном раду. 
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Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима је била добра. 

Клима у одељењу Клима у одељењу је добра. Ученик напредује према својим могућностима.  

7.1.7.8.26. Подручно одељење Моловин – Зоран Јокић (четврти разред) 
 

Укупно ученика: 1, 1 девојчица 

СЈ ЕЈ МАТ ПИД ЛК МК ФВ ИЗБ 

4 3 4 5 5,00 5,00 5.00 5.00 

Средња  оцена  одељења 4.43 
Број  ученика  који  су  обухваћени неким од видова додатне подршке 

Индивидуализација ИОП-1 ИОП-2 ИОП-3 

- - - - 

Ученици  са  слабим успехом и  неоцењени  ученици 

- 

Обавезни  изборни  предмет 

             Верска  настава Грађанско васпитање 

Православни катихизис   

                    1            1 

Ангажованост  ученика  у  ваннаставним  активностима 

Ваннаставна  активност: Уметничко-креативна секција Број  ученика:  1 

Сарадња са родитељима 

Број  реализованих  састанака 5 

Теме  реализоване  на  родитељском  састанку: Понашање  у  школи. Толеранција. Сарадња у групном 

раду. Екологија и очување животне средине. 

Професионална оријентација. Здравствена превенција. 

Спречавање насиља. Есдневник. 

Број  ученика  по  категоријама - оцене  из  владања 

примерно врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

5 - - - - 

Ученици који имају изречене васпитно-дисциплинске мере 

Појачан васпитни рад са дететом - 

Укор одељенског старешине - 

Укор Одељенског већа - 

Укор директора - 

Строги укор наставничког већа - 

Реализација  тема  ЧОС-а 

Екологија и очување животне средине 8 

Професионална оријентација 8 

Здравствена превенција 7 

Инклузија - 

Спречавање насиља 8 

Остале теме  5 

Изостанци 

Укупан  број  оправданих  часова 26 

Укупан  број  неоправданих  часова - 

Укупно  изостанака        26 

Мере помоћи деци која су 

имала потешкоћа 

Индивидуални приступ у свакодневном раду. 

Сарадња са родитељима Сарадња са родитељем је била добра. Одржана су три родитељска састанка, и 

четири индивидуалне посете. 

Клима у одељењу Клима у одељењу је добра. Ученица се дружила са млађим другом и међусобно 

су се помагали. 

7.1.8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА   
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7.1.9. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 
дискриминације (Бојана Лепињица) 

  
Место Шид 

Установа ОШ ''Сремски фронт'' 

 Превентивне активности школске 2021/2022. године 

Превентивне активности 

(кратак извештај о 

реализованим активностима на 

превенцији и раду са 

ученицима, родитељима, 

активности тима и слично) 

1. Предавање о врстама насиља, поступцима реаговања и начинима 

евидентирања насиља; 

2. Радионица: Правила понашања у одељењу која су истакнута у 

учионицама; 

3. Радионица: Бес и Ја-говор; реализовали одељењске старешине и 

психолог; 

4. Учешће чланова тима у изради плана увођења ученика миграната у 

образовни процес школе; 

5. У току Дечје недеље организована је хуманитарна акција „Деца-

деци“, током које су ученици доносили школски прибор за своје 

материјално угрожене другове; 

  6. Обележен је Дан борбе против трговине људима – Тим за сарадњу са 

„Црвеним крстом“ организовао је предавање за ученике осмог разреда о 

трговини људима; наставници ликовне културе и грађанског васпитања 

израдили су пано са ученичким радовима и порукама о борби против 

трговине људима.Чланови тима су се обратили Станици полиције у Шиду 

како би представници МУП-а организовали предавање на тему трговине 

људима за ученике Вршњачког тима и Ђачког парламента, али предавање 

није одржано због недостатка обучених радника припадника МУП-а; 

7. Обележен је Дан здраве хране са Тимом за сарадњу са „Црвеним 

крстом“;   

8. Интензивирана је сарадња са Центром за социјални рад због ученика 

који нередовно похађају наставу; 

9.  Хуманитарна акција „Мали хуманитарци“ – прикупљање одеће и 

обуће за социјално угрожену децу (Центар за социјални рад) и децу 

мигранте; 

10. Радионице са Вршњачким тимом; 

11. Обележавање Међународног дана толеранције - заједничка 

реализација низа активности које су обухватале сва одељења (плакати и 

панои на тему толеранције), у којој су учествовали Тим за заштиту ученика 

од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, Вршњачки тим 

(радионице у одељењима од шестог до осмог разреда), Тим за сарадњу са 

„Црвеним крстом“ (планирана су предавања представника и волонтера 

„Црвеног крста“ на тему толеранције, пубертетских промена и болести 

зависности за ученике седмог и осмог разреда, али нису одржана због 

епидемиолошких мера). 

  12. На видна места су постављена имена чланова тима, СОС телефон, 

процедуре у случајевима насиља; 

13. Учествовање ученика у разним манифестацијама школе; 

14. Трибина о превенцији наркоманије у организацији локалне 

самоуправе 

15. Обележен „Дан  ружичастих мајица“. 

 Насилне ситуације   

2. 11. 2021 ученик 7. разреда 

А.О. у присуству родитеља 

пријавио је насилну ситуацију 

(гурање, затварање у орман, 

На састанку тима донете су следеће мере: 

-поменути случај је окарактерисан као 2. ниво насиља; 

-покретање васпитно дисциплинског поступка за све учеснике поменутог 
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ударање) догађаја; 

-појачано дежурство на 2. спрату (где су учионице ученика 7. разреда); 

-ревидирање правила понашања  на нивоу одељенске заједнице; 

-радионице на ЧОС-у (асертивна комуникација; посредовање у конфликту); 

2. 11. 2021. ученик 7. разреда 

М.О. је у присуству родитеља 

пријавио насилну ситуацију 

(родитељи су прво поменуту 

ситуацију пријавили 

Полицијској станици МУП-а 

ШИД) 

На састанку тима донете су следеће мере: 

-поменути случај је окарактерисан као 3. ниво насиља (у законском року 

обавештена ШУ Нови Сад и Министарство просвете) 

-покретање васпитно-дисциплинског поступка за све учеснике поменутог 

догађаја; 

-појачано дежурство на 2. спрату (где су учионице ученика 7. разреда); 

-ревидирање правила понашања  на нивоу одељенске заједнице; 

-радионице на ЧОС-у (асертивна комуникација, посредовање у конфликту); 

-укључивање ПП службе; 

-родитељски састанци; 

-укључивање ученика у едукацију на платформи“Чувам те“. 

25. 11. 2021. ученик 6. разреда 

Ј. Н. пријавио је насилну 

ситуацију од стране ученика А. 

О. (7. разред) 

На састанку тима донете су следеће мере: 

-предлог за смањење оцене из владања на добро (3), на основу правилника о 

васпитно-дисциплинској одговорности ученика ОШ “Сремски фронт“, за 

ученика А. О.; 

-појачан васпитно-дисциплински рад;  

-медијација 

2. 12. 2021. ученик 6. разреда 

В. Л. је пријавио насилну 

ситуацију од стране ученика М. 

С. 

На састанку тима донете су следеће мере: 

-за ученика М. С. укор одељењског старешине и смањење оцене из владања 

на врло добро (4), у складу са правилником о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика ОШ “Сремски фронт“; 

-медијација за све ученике поменутог догађаја 

-радионице на ЧОС-у. 

21. 3. 2022. мајка ученице Б. Б. 

пријавила је насилну ситуацију 

од стране ученика М. Ћ. 

(насилна ситуација се догодила 

у школском аутобусу). 

Ученица је тврдила да ју је М. 

Ћ. вређао и ударио песницом у 

леђа. 

На састанку тима координатор је прочитао изјаве ученика (Б. Б. и М. Ћ.),, 

као и изјаве сведока, извештај Стручног тима за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања Дома Здравља Шид. У извештају стручног 

тима стоји да се не виде трагови повреде, мускултаторно чујан нормалан 

дисајни звук, акција ритмична тонови јасни, шум се не чује. Тим је 

једногласно донео одлуку да овај случај није у нлежности школе. 

29. 3. 2022. ученик 5. разреда 

И. Т. у присуству мајке 

пријавио је насилну ситуацију 

која се догодила на часу 

физичког васпитања против 

ученика В. С. и Н. К. 

Координатор тима је прочитао све изјаве, прегледао снимке камере и донео 

следеће мере: 

-ученик И. Т. је неоправдано поднео пријаву против поменутих ученика 

(утврђено на основу изјаве сведока и снимака камере која покрива салу за 

физичко). На основу Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика, члан 8. ставови 7 и 28, предлаже се укор одељенског већа и 

смањење оцене из владања на добро. Разговор са психологом, ради промене 

понашања. 

-Ученик В.С је кажњен укором одељењског старешине; Ученик Н. К. је 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

102 
 

кажњен опоменом одељењског старешине; 

-радионице на чосу 

-медијација 

30. 3. 2022. ученик 4. разреда 

И. Б. у присуству родитеља  

пријавио је насилну ситуацију 

од стране ученика 4. разреда К. 

Б. 

На састанку тима координатор тима је прочитао изјаве и тим је донео 

следећу меру: 

-радионице на ЧОСу 

-медијација 

7.1.10. Стручни тим за инклузивно образовање (Весна Кузминац, до децембра 2021. 
године) 

 

Tим за инклузију чине: Весна Кузминац –координатор, Марија Ерић, Ана Худак, Вера Шерфези, Зденка 

Ломјански, Сања Петровић, Снежана Матић, Ивана Мацко, Сања Кукуљ Робић, Александра Черјековић, Милена 

Клисурић, Зорица Варга, Весна Мауковић, Адамка Барчикин, Славка Крупежевић.  

До 3. 12. 2021. одржано је 4 састанка преко Вибер групе. 

Циљеви: 

Унапређивање квалитета живота деце/ученика са сметњама у развоју, талентоване деце као и деце из социjално 

маргинализованих група кроз подстицање развоја све деце и вођење процеса обостраног прилагођавања (школе 

детету и детета школи). Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са сметњама, 

талентоване и маргинализоване деце. 

АКТИВНОСТ Носиоци Сарадници Начин 

реализације 

Време  Очекивани 

резултат 

Израда плана и 

програма рада тима 

за школску 2021 

/2022. годину 

СТИО  Састанци 

Дискусија, 

размена 

август Израђен акциони 

план Тима 

Упознавање 

Педагошког  

колегијума, 

Наставничког већа, 

Савета родитеља и 

Ученичког 

парламента са 

програмом рада за 

текућу школску 

годину 

Координат

ор СТИО 

Колегијум, 

Савет 

родитеља, 

Наставничко 

веће, 

Школски 

одбо 

Састанци 

стручних и 

руководећих 

органа школе, 

записници 

септембар Сва руководећа 

тела у школи 

упозната са 

планом 

Евиденција  

ученика  за  које  се  

раде  

прилагођавања у 

школској   2021/22 

години 

 у  складу  са 

ОЕЦД  

класификацијом 

 

СТИО ОС Ажурирање 

базе података 

Септембар, 

октобар 

Ажурирана база 

података 

Инструкција за 

наставнике на које 

елементе да обрате 

Координат

ор СТИО 

Наставничко 

веће 

Саветодавни 

рад 

септембар Сви наставници 

праве адекватне 

педагошке 
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пажњу, шта да 

прате код ученика 

за израду 

педагошких 

профила. 

профиле својих 

ученика 

Израда педагошких 

профила ученика 

СТИО 

Подтим  за 

укључива

ње деце 

миграната 

Наставници, 

учитељи, 

деца, 

родитељи, 

ПП служба 

Састанци 

актива, већа 

Септембар 

 

Израђени и 

ажурирани 

педагошки 

профили за све 

ученике, посебно 

за ученике на 

ИОП-у  

Израда ИОП-а и 

Планова 

индивидуализ.  

ИОП 

тимови, 

СТИО 

Колегијум 

даје 

одобрење, 

Интерресорн

а по потреби, 

родитељи 

ученика 

20 састанака 

ИО тимова 

Септембар 

октобар 

Израђени ИОП1-

и за 2 ученика 

ИОП 2 13 

ученика 

Планови 

индивид. за 3 

ученика 

Пружање додатне 

подршке 

ученицима 

СТИО, ПП 

служба, 

ИОП 

тимови 

Други 

наставници, 

интерресорн

а по потреби, 

родитељи, 

вршњачки 

тимови 

Састанци, 

психолошка 

подршка, 

подршка 

преко Имејла,  

гугл 

учионице, 

Вибер групе, 

Месинџера-  

током 

године 

Ученицима је 

пружена 

адекватна 

подршка у учењу 

и развоју 

Подршка 

родитељима деце 

са сметњама 

СТИО, 

ПП, ИОП 

тимови,  

Други 

наставници, 

интерресорн

а по потреби 

Састанци ИО 

тимова, 

вредновање 

подршке, 

Вибер група, 

Месинџер 

Током 

године 

Родитељима деце 

на ИОП-у је 

пружена 

адекватна 

подршка, 

задовољни су 

напредовањем 

своје деце 

Јачање 

међуресорске 

сарадње 

-унапредити 

сарадњу са другим 

ОВ институцијама 

по питању 

инклузивног 

образовања 

Тим за 

ИО, 

Директор, 

 

О.Ш. Јован 

Јовановић 

Змај; 

П.У.Јелица 

Станивукови

ћ Шиља, 

ЦСР, 

Интерресорн

а комисија 

Састанци, 

израда 

избештаја, 

захтева, 

евалуација 

рада 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Састанци са 

СТИО ПУ 

“Јелица 

Станивуковић 

Шиља” - 

реализација 

Плана транзиције 

за 3 ученика  

Међуресорска 

сарадња је на 

задовољавајућем 

нивоу, заједнички 

проблеми се 

решавају 

7.1.11. Стручни тим за инклузивно образовање (Никола Угрешић, од децембра 2021. 
године) 
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Tим за инклузију чине: Никола Угрешић – координатор, Сања Петровић, Марија Ерић, Вера Шерфези, 

Снежана Матић, Ивана Мацко, Зденка Ломјански, Ана Худак, Милена Клисурић, Зорица Варга, Весна 

Мауковић, Адамка Барчикин, Славка Крупежевић. 

Циљеви: Прилгођавање процса настве и простора у коме се настава одвија како би ученици моги што лакше 

да прате наставу и да равноправно учествују у њој. Унапређивање квалитета живота ученика са сметњама у 

развоју, ученика из социjално маргинализованих група и талентованих ученика кроз подстицање развоја и 

вођење процеса прилгођавања школе детету и детета школи. 

АКТИВНОСТ Носиоци Сарадници Начин 

реализације 

Време 

реал. 

 Резултати 

Полугодишња 

евалуација ИОП 

програма за прво 

полугодиште и 

ревизија 

СТИО тим 

ИОП тимови 

Разредне 

старешине, 

учитељи, 

наставници и 

СТИО тим 

Састанци ИО 

тимова, 

размена 

искустава, 

хоризонтално 

учење 

Јануар, 

јун 

Евалуације су 

обављене за 7 

ученика по  

ИОП-1 и 12 

ученика по  

ИОП-2  плану 

Пружање 

додатне подршке 

ученицима 

СТИО, ИОП 

тимови 

Други 

наставници, 

интерресорна 

по потреби, 

родитељи, 

вршњачки 

тимови 

Састанци, 

психолошка 

подршка,  

подршка 

преко гугл 

учионице, 

Вибер групе 

Током 

другог 

полугоди

шта 

Ученицима је 

пружена 

адекватна 

подршка у 

учењу и 

развоју, 

ученици су као 

резултат ове 

подршке 

успешно 

завршили 

разред 

Подршка 

родитељима  

ученика са 

сметњама у 

развоју, ученика 

из социjално 

маргинализовани

х група и 

талентованих 

ученика 

СТИО и ИОП 

тимови 

Други 

наставници 

Обављањем 

саветодавних 

разговора са 

родитељима, 

вредновање 

подршке, 

пружање 

родитељима 

увида у 

напредак 

ученика 

Током 

другог 

полугоди

шта 

Успешна 

сарадња 

између ИОП 

тимова, СТИО 

тима и 

родитеља 

Инструкција за 

наставнике на 

које елементе да 

обрате пажњу, 

шта да прате код 

ученика за 

израду 

педагошких 

профила. 

Координатор 

СТИО 

Наставничко 

веће 

Саветодавни 

рад 

Друго 

полугоди

ште 

Сви 

наставници 

праве 

адекватне 

педагошке 

профиле 

својих ученика 

Израда 

педагошких 

профила ученика 

СТИО 

 

Наставници, 

учитељи, 

ученици, 

родитељи, 

ПП служба 

Састанци 

актива, већа 

Фебруар 

 

Израђени и 

ажурирани 

педагошки 

профили за све 

ученике, 
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посебно за 

ученике на 

ИОП-у  

Израда нових 

ИОП-а и 

Планова 

индивидуализаци

је 

ИОП тимови, 

СТИО 

Педагошки 

колегијум 

даје 

одобрење, 

Интерресорна 

комисија, 

родитељи 

ученика 

Проценом 

знања и 

психолошко

м проценом 

ученика, 

разговором 

са 

родитељима, 

разредним 

старешинама 

или 

учитељима.  

Март, 

април  

Израђени 

ИОП1-и за 4 

ученика 

Планови 

индивидуализа

ције за 2 

ученика 

Стручно 

усавршавање 

наставника и 

сарадника 

Министарств

о образовања 

републике 

Србије у 

сарадњи са 

другим 

организација

ма 

Стручни 

сарадник, 

наставници и 

учитељи 

Онлајн 

семинар 

“Учимо сви 

заједно- 

квалитетно 

образовање 

за сву децу 

Јун Семинар је 

похађало 20 

учитеља и 

наставника 

школе, као и 

један стручни 

сарадник  

Подршка 

родитељима деце 

са сметњама 

СТИО, ПП, 

ИОП тимови, 

подтим за 

укључивање 

деце 

миграната 

Други 

наставници, 

интерресорна 

по потреби 

Састанци ИО 

тимова, 

вредновање 

подршке, 

Гугл 

учионица, 

Вибер група, 

Месинџер 

Током 

године 

Родитељима 

деце на ИОП-у 

је пружена 

адекватна 

подршка, 

задовољни су 

напредовањем 

своје деце 

Полугодишње 

евалуације ИОП-

а, и ревизије. 

СТИО, 

колегијум, 

ИОП тимови, 

подтим за 

укључивање 

деце 

миграната 

наставници Састанци ИО 

тимова, 

размена 

искустава, 

хоризонтално 

учење 

Јануар Наставници 

евалуирају 

свој рад са 

ученицима на 

ИОП-у, 

ревидирају 

планове, 

размењују 

искуства 

Јачање 

међуресорне 

сарадње 

-унапредити 

сарадњу са 

другим ОВ 

институцијама 

по питању 

инклузивног 

образовања 

Тим за ИО, 

Директор, 

 

О.Ш. Јован 

Јовановић 

Змај; 

П.У.Јелица 

Станивуковић 

Шиља, ЦСР, 

Прихватни 

центар 

Интерресорна 

комисија 

Састанци, 

израда 

извештаја, 

захтева, 

евалуација 

рада 

јун Састанци са 

СТИО ПУ 

“Јелица 

Станивуковић 

Шиља” - 

реализација 

Плана 

транзиције за 2 

ученика  

Међуресорска 

сарадња је на 

задовољавајућ

ем нивоу, 
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заједнички 

проблеми се 

решавају 

 

7.1.12. Тим за професионалну оријентацију  - Горан Митровић  

 

Чланови тима су Горан Митровић  (координатор), одељењске старешине 7. и 8. разреда:  Снежана Томић, 

Бојана Лепињица, Ивана Мацко, Марија Ерић, Душко Башић и психолог Никола Угрешић ( Весна Кузминац 

до одласка у пензију ). 

Задаци Активности Носиоци 

активности 

Методе/ технике 

рада 

Време Резултати 

Формирање 

школског тима 

за ПО 

Верификација Тима за 

ПО на наставничком 

већу  

Директор 

Наставничко 

веће 

Гласање и 

одлучивање 

август У школи 

постоји тим за 

ПО 

верификован на 

наставничком 

већу а чине га 

стручни 

сарадник/ци и 

ОС 7. и 8. 

разреда 

Планирање рада 

Тима за ПО 

Договор са одељењским 

старешинама седмих и 

осмих разреда о начину 

спровођења ПО 

Школски 

тим за ПО 

План акције септембар  Школски тим је 

изабрао модел 

рада за 

предстојећу 

школску годину 

Обезбеђ. услова 

за реализацију 

радионица са 

ученицима/цама 

Креирање  радионица и 

активности са 

ученицима/цама; 

Реализација радионица 

Школски 

тим за ПО 

(ОС 7. и 8. 

разреда) 

договор 

 

радионице 

 

септембар, 

октобар 

Током 

године 

Реализација   

радионица 

 

Обука ученика 

за доношење 

адекватне 

професионалне 

одлуке 

Тестирање ученика 

8. разреда (батерија од 6 

тестова) 

 

Психолог 

 

Тестирање  

ученика 

8. разреда 

 

новембар, 

децембар 

 

 

 

 

 

Реализација 

тестирања 

ученика 8. 

разреда 

Професионално 

саветовање на 

основу 

резултата 

тестова и 

упитника 

Анализа тестирања и 

информисање 

одељењских старешина о 

препорукама за све 

ученике 

Психолог 

 

 

 

 

информисање јануар, 

фебруар 

 Упознавање родитеља о 

препорукама психолога и 

са процедурама 

конкурисања у средњу 

школу 

Одељењске 

старешине 

8. разреда 

 

информисање, 

излагање 

април, 

мај 

  

 Упознавање ученика са 

занимањима из разних 

области технике (прераде 

материјала, машинства, 

грађевинарства, 

Наставници 

технике и 

технологије 

презентација, 

предавање 

током  

године 
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роботике, саобраћаја, 

рачунарства, 

електротехнике) 

Обука ученика 

за доношење 

адекватне 

професионалне 

одлуке 

Промоције средњих 

школа из Шида  

Одељењске 

старешине 

8. разреда 

 

 

презентација, 

излагање, 

информисање 

мај Посета свих 

ученика осмог 

разреда са 

одељењским 

старешинама 

ТШ “Никола 

Тесла” и посета 

делегације 

Гимназије“ 

Сава 

Шумановић”. 

Упознавање ученика са 

процедурама 

конкурисања у средњу 

школу 

 

Одељењске 

старешине 

8. разреда 

информисање, 

излагање 

мај Оспособљавање 

ученика за 

доношење 

реалне одлуке 

о избору 

занимања и 

школе 

7.1.13. Тим за укључивање ученика миграната у школски систем (Никола Угрешић) 

 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 
ВРЕМЕ НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕЗУЛТАТ 

1. Процена 

знања и 

материјалних 

потреба 

ученика за 

похађање 

наставе и 

укључивање у 

одговарајући 

разред   

Тим за 

инклузију 

ученика 

миграната, 

сарадник у 

Прихватном 

центру 

Координатор 

Тима за 

инклузију 

ученика 

миграната 

Током шк. 

године 

Невербални тестови 

способности, интервју 

са родитељима и 

старатељима о 

ситуацији у којој се 

ученик налази 

Тестови знања и 

процене компетенција 

Израђене су 

процене за 5 

ученика 

миграната  

2. Јачање 

компетенција 

наставника 

Координатор 

ШУ, 

директор, 

координатор 

СТИО тима, 

наставници, 

учитељи, 

организације 

које се баве 

укључивањем 

ученика 

миграната у 

образовни 

систем, 

Министарство

и Школска 

управа, у 

Директор April, maj, 

јун,   

Обука уживо “Наратив 

о миграцијама” 1 

учитељ, један стручни 

сарадник 

Онлајн састанак у 

оквиру пројекта 

намењен 

хоризонталном учењу 

„Акелиус - дигитална 

иницијатива за учење 

страних језика - 

Подршка образовању 

деце избеглица и 

миграната у Србији”- 4 

наставника и учитеља, 

стручни сарадник  

Онлајн семинар: 

1 учитељ, 1 

стручни сарадник  

4 наставника и 

учитеља, један 

стручни сарадник 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 наставника и 

учитеља и један 

стручни сарадник 
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оквиру 

пројекта : 

“Подршка 

Европске 

уније 

управљању 

миграцијама у 

Републици 

Србији”  

”Учиимо сви заједно - 

квалитетно 

образовање за сву 

децу” - 20 наставника 

и учитеља, као и један 

стручни сарадник 

3. Израда 

Школских 

извештаја 

Учитељи, 

наставници 

енглеског 

језика, СТИО 

тим,  

Директор, 

координатор  

Тима,  

Децембар, 

јун 

Израђени Школски 

извештаји, преведени 

на енглески језик 

Ученици добијају 

извештаје о 

својим 

постигнућима, а 

постоји и копија 

извештаја у 

архиви тима - 7 

школских 

извештаја 

4. Месечни 

извештаји 

Координатор 

Тима за 

инклузију 

ученика 

миграната, 

учитељи 

Координатор 

Тима за 

инклузију 

ученика 

миграната 

Сваког 

месеца 

Извештаји о 

активностима са 

ученицима 

мигрантима 

Израђени месечни 

извештаји и 

прослеђени 

координаторима 

ШУ и 

Министарству - 7 

месечних 

извештаја 

5. Родитељски 

састанци 

Ментор, 

координатор 

тима за 

инклузију 

Ментор 9. 3. 2022. 

 

1. 6. 2022.  

Онлајн Пружање 

информација 

родитељима о 

успеху и напретку 

ученика. 

Истицање 

важности 

редовног 

похађања наставе. 

6. Лични 

разговор 

родитељ и 

психолога 

Координатор 

тима за 

инкклузију 

(психолог) 

Психолог 3. 3. 2022. Уживо посећен 

прихватни центар 

Обављен 

експлоративни 

интервју са 

родитељима и 

ученицима, 

превазиђени 

проблеми 

одбојности школе, 

препоручена 

подршка. 

7.1.14. Тим за професионални развој (Снежана Матић) 

 

Чланови тима: Снежана Матић (координатор тима), чланови: Светлана Болманац, 

Адамка Барчикин и Марија Ерић. Тим је оформљен на првој седници Наставничког већа у 

августу 2021. године. 

Састанци тима и одлуке:   
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1. август: договор о раду у току школске године; измене и допуне правилника о 

усавршавању унутар установе; 

2. септембар: усвојене допуне правилника;  договорен начин сарадње Тима и наставника 

и праћења током школске године; 

3. децембар: анализа до сада реализованих активности; 

4. и 5. јун: састанак ради анализе рада у протеклој школској години и писања годишњег 

извештаја Тима.  

Области рада: планирање и организовање стручног усавршавања чланова колектива 

(помоћ и саветодавни рад); извештавање о раду управи школе; прикупљање података за 

базу података о стручном усавршавању наставника. 

На основу прикупњених личних извештаја о професионалном развоју и усавршавању 

које је у обавези био сваки наставник да сачини и документује Тим је анализом дошао до 

одређених  закључака. 

Реализовани семинари у оквиру усавршавања ван установе: 

- Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних 

компетенција (септембар 2021, 24 бода) У оквиру семинара урађена су и два велика 

пројекта: Црно-бели свет (виши разреди) и Лепота различитости (нижи разреди) у које су се 

укључиле и колеге које нису присуствовале обуци, али су овде могле да остваре бодове 

стручног усавршавања у устанoви својим присуством на огледним часовима и праћењем 

реализације пројекта. 

- Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет (октобар 2021, 16 

бодова); 

- Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу (новембар 2021,12 

бодова); 

 

- Дигитална учионица, дигитално компетентни наставник - увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала (мај 2022, 19,5 бодова); 

- Да нам антидискриминација буде инспирација - превенција и превазилажење 

дискриминације у вртићу и школи (мај-јун 2022, 16 бодова ); 

- Учимо сви заједно - квалитетно образовање за сву децу - модул 1 (јун 2021, 16 бодова); 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању-платформа Чувам те 

(децембар 2021, 16 бодова) 

- Породично насиље-платформа Чувам те (децембар 2021, 16 бодова) 

- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља-платформа Чувам те (децембар 2021, 16 бодова) 

- Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима (децембар 2021, 

16 бодова); 

- “Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема” (Програм „Школе за 

21. век“ Британског савета који је програм стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора за развој кључних компетенција ученика основних школа: критичко 

мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја) 

са онлајн микробит курсом (октобар и новембар 2021, 40 + 8 бодова)  

- Обука за наставнике грађанског васпитања “Употреба драмске едукације у грађанском 

васпитању” (децембар 2021, 12 бодова); 

-  Обуке за еТвининг пројекте и активности; 
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- Обуке из области Медијске писмености; 

- Обуке платформе АКЕЛИУС везане за миграције и мигранте; 

- Планирање усмерено ка остваривању исхода и развој међупредметних компетенција 

(септембар 2021, 20 бодова); 

- Корак по корак до интерактивног часа (фебруар 2022, 16 бодова); 

- Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању (јун 

2022, 8 бодова); 

- Програм обуке за супервизоре на завршном испиту (јун 2021, 12 бодова); 

- Програм обуке за прегледаче на завршном испиту (јун 2021, 12 бодова); 

 

Из приложеног се може видети да су семинарима покривене све кључне облсти и 

компетенције, мада су приоритет имале компетенције К2 и К3. 

 

У оквиру стручног усавршавања у установи реализоване су активности по областима 

које су договорене и планиране за ову школску годину: 

 

1. Задржали смо завидан број огледних часова. То су били тематски часови посвећени 

обележавању значајних датума или у оквиру пројектне наставе. Похвално је и то што је 

било доста сарадње између наставника, међусобних посета оваквим часовима, тако да смо 

остварили веома важну ставку у оквиру професионалног развоја, а то је хоризонтално 

учење. 

2. Хоризонтално учење смо развијали и излагањем наставника колегама на седницама и 

састанцима колегијума о сазнањима која смо стекли на семинарима, о новинама и 

упознавањем са новим правилницима, (међупредметне компетенције, формативно 

оцењивање, коришћење дигиталних уџбеника и сл.) тако да је и та сарадња добро 

реализована. 

3. Пројектна настава је реализована у свим разредима. Из личних извештаја је видљиво 

да су се колеге трудиле да оно што су научиле на семинарима примене и у пракси.  

4.. Било је доста организованих посета изложбама, књижевним вечерима, библиотеци и 

позоришним представама као и часова амбијенталне наставе. 

5. Учешће ученика на такмичењима од општинских до републичких је било веома 

успешно, освојили смо награде на републичким такмичењима из физике, на Читалићима, 

Ризници талената  (ови подаци су видљиви у табели резултата ученика са такмичења која је 

саставни део годишњег  извештаја). То је показатељ да се вредно радило, вежбало и учило 

што и јесте  сврха професионалног развоја-унапређење постигнућа. 

6. Сарадња са медијима и рад на маркетингу школе ове године је залагањем Тима за 

маркетинг и директора школе остварен у потпуности. На локалној телевизији је био велики 

број гостовања и изјава у циљу промовисања школе. Сајт и фејсбук страница школе  су 

добро функционисали и извештавали смо о свим дешавањима у школи. 

7. И остале активности стручног усавршавања су реализоване (екскурзије, обука и 

учешће у завршном испиту, стручни радови, пројекти, рад са мигрантима, рад на еТвининг 
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мрежи, часови наставника у четвртом разреду, књижевне трибине, изложбе, рад у стручним 

активима и тимовима) што је видљиво из личних извештаја и не бих то овде све набрајала и 

наводила појединачно. Углавном сви чланови колектива су испунили број часова 

усавршавања у установи од 44 часа и далеко премашили тај број. 

Напомена: Наведени закључци су сачињени на основу анализе појединачних извештаја 

и оно што је посебно значајно за рад нашег тима је чињеница да задаци које смо на почетку 

одредили као приоритетне, а то су: 1. индивидуализовани приступ у раду са децом 

коришћењем различизих метода и облика рада у реализацији наставног предмета, 2. 

праћење и вредновање постигнућа, односно праћење и подстицање развоја  и 3. стварање 

толерантне и недисккриминативне средине за учење и развој сваког појединца су у 

потпуности покривени и обрађени стручним семинарима који су за чланове колектива 

организовани а које сам горе већ навела. Добар део професионалног развоја реализован је и 

хоризонталним учењем, кроз сарадњу што доводи до боље атмосфере у колективу. Ова 

сарадња се посебно истиче у оквиру пројекта једносменског рада који се и ове школске 

године реализовао веома успешно у нашој школи и манифестације.  Оно што је исто тако 

веома важно и што можемо истаћи је велика одговорност чланова нашег колектива према 

стручном усавршавању у установи и ван установе, јер су током године показали велику 

заинтересованост за учећше у многобојним активностима из области усавршавања и 

присуства семинарима, као и размени искустава. Ово знање и стручност су допринели 

квалитетном одржавању онлајн наставае у периодима када је за то било потребе. 

7.1.15. Тим за медијску промоцију  (Слађана Љубојевић) 

 

Чланови Тима : Љубојевић Слађана, Вукелић Јелена, Матић Снежана, Станојевић 

Оливера, Бешевић Биљана. 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 

 

У току првог полугодишта пропраћене су све активности везане за рад школе, успехе 

ученика, манифестације и обележавање значајних датума. Медијски су промовисани 

успеси, наступи и активности путем радија, телевизије, фејсбука, штампе. 

Септембар: 

- Свечани пријем ученика првог и петог разреда; 

 

Октобар: 

- Активности у оквиру обележавања Светског дана животиња; 

- Приредба поводом пријема ученика првог разреда у Дечји савез; 

- Медијски су забележене све активности планиране у оквиру Дечје недеље; 

- Пропраћене су приредбе за баке и деке у оквиру „ Сунчане јесени живота“. 

 

Новембар: 

- Дан просветних радника; 

- Светски дан проналазача; 

- Светски дан детета. 

 

Децембар: 
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У току првог полугодишта објављивани су успеси ученика у различитим областима, 

наступи у школи, као и учешће на манифестацијама на нивоу града. Пропраћене су и 

медијски презентоване активности у оквиру једносменског рада. Сви догађаји и активности 

су забележени у летопису школе. Директорица и колеге су својим наступима на радију и 

телевизији допринели медијској промоцији школе. 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 

 

Јануар: 

- Обележена је и медијски испраћена школска слава Свети Сава. 

 

Март: 

- Промовисане су активности везане за 8. март, Дан жена; 

- У периоду епидемије грипа активности су се одвијале у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технологије.  

7.1.16. Тим за школско развојно планирање (Марија Ерић) 

 

Тим за школско развојно планирање чинили су: Марија Ерић (координатор), Бојана 

Лепињица, Снежана Матић, Радослава Ђорђевић, Душица Мацура и Милан Гербер. 

Тим је у складу са планом за школску годину 2021/22. реализовао следеће 

активности: 
 

Израда плана тима за текућу школску годину; 

Учешће у изради предлога временске организације, односно распореда осталих облика образовно-васпитног 

рада;  

Провера усклађености планова школских тимова са ШРП-ом;  

Усклађивање реализације предвиђених активности у складу са препорукама МПНТР због пандемије ковида 

19;  

Модификовање чак листи за праћење реализације активности из ШРП-а;  

Формирање електронске базе података за праћење реализације активности из ШРП-а;  

Ажурирање базе података о реализацији активности из ШРП-а; 

Извештавање о реализованим активностима; 

Учешће у раду Педагошког колегијума; 

Учешће у изради новог Школског развојног плана за период 2022/23-2024/25. школске године. 

 

На основу спроведених анкета о реализацији активности предвиђених ШРП-ом за период 2019-2022. 

године и анализом добијених резултата, издвајају се активности које су веома успешно реализоване у 

овом периоду: 

Примена разноврсних метода и коришћење ИКТ-а у настави; 

Укључивање ИКТ-а у реализацију наставе кроз све предмете; 

Уважавање специфичности одељења при изради оперативних планова; 

Редовно праћење постигнућа ученика у сврху идентификовања јаких и слабих страна, израда и допуна 

педагошких профила; 

Прилагођавање наставе, плана, програма, облика и метода рада индивидуалним могућностима ученика;  

Израда, реализација и евалуација ИОП-а; 

Израда, праћење и примена мера индивидуализације; 

Јачање међуресурске сарадње; 

Интензивирана сарадња са институцијама локалне заједнице;  
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Услкађивање ваннаставних активности са интересовањима и потребама ученика; 

Појачана сарадња школе и предшколске установе; 

Праћење напредовања ученика кроз педагошку документацију – формативно оцењивање; 

Идентификовање проблема у понашању, израда и праћење реализације стратегије и плана додатне подршке у 

циљу модигикације понашања; 

Едукација и информисање о облицима насиља; 

Организација радионица за мирно решавање конфликата; 

Ажурирање званичног сајта школе, фејсбук странице, објављивање информација у медијима, учешће у 

пројектима, на трибинама; 

Израда личних планова професионалног развоја; 

Планирање угледних и огледних часова у циљу хоризонталног учења; 

Промоција успеха ученика и запослених. 

 

ПРЕДЛОГ ТИМА ЈЕ ДА СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ОРГАНИЗУЈУ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

Организација едукативних радионица о превенцији насиља (Тим за ШРП и Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације у сарадњи са Ученичким парламентом и Вршњачким 

тимом);  

Веће укључивање у еТвининг и Еразмус+ пројекте (са обуком и планирањем путем хоризонталног учења или 

вебинара; 

Наставак редовног ажурирања података о успеху и постигнућима ученика путем формативног оцењивања; 

Осмишљање и спровођење радионица које ће оспособити ученике за процес самопроцене (одељењске 

старешине у сарадњи са стручним сарадницима и експертима из одређених области); 

Идентификовање надарених и талентованих ученика у циљу израде и примене ИОП-а 3; 

Јачање међуресорске сарадње са интитуцијама локалне заједнице; 

Избор школе партнера у изради и спровођењу пројеката; 

Интензивирање рада на изради билтена и монографије школе; 

Праћење и понуда одговарајућих обука наставницима у складу са потребама школе и запослених. 

 

Све предложене активности издвојене су на основу анализе анкета о реализацији 

активности из ШРП-а у току његовог трајања. Имајући у виду варијабилност у начину рада 

школе у протекле две године од почетка пандемије изазване вирусом ковид 19, чланови 

Тима су дошли до закључка да се колектив школе заиста добро прилагодио насталој 

ситуацији и да је већи део активности предвиђених Школским развојним планом веома 

успешно реализован.  

7.1.17. Тим за одржавање школског сајта (Александар Вујић) 

 

Чланови тима: Снежана Матић, Томислав Шеремет, Љиљана Шкорић, Горан Митровић и Александар 

Вујић. 

Време Активности 

Пред 

почетак 

школске 

године 

Донесен је план рада и подељена су задужења међу члановима тима.  
У договору са колегиницом Љиљаном Шкорић и осталим члановима тима постављамо на сајт  

сва обавештења, слике; естетско одржавање позадине самог сајта. 

 
 

Током 

школске 

године 

Приликом доношења плана рада договорено је које од активности ће бити објављиване  
на страници и сајту школе. Пошто је направњен нов сајт sremskifront.edu.rs ажурирали су се  

сви подаци о манифестацијама са сликама и текстовима. Испратили смо све активности  

тимова. Преузимали смо чланке из других медија који су били од значаја, као нпр.  

Испратићемо сва  дешавања у школи, активности тимова,  

манифестације, објављиваћемо текстове и слике о животу школе. Преузимали смо  

чланке из других медија који су били од значаја и имају везе са просветом и школством 

као и чланке у медијима о нашој школи („Сремске новине“, Сремска телевизија, РТВ 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

114 
 

Коперникус и слично). Такође, испратили смо успехе наших ученика на такмичењима 

(у стоном тенису) као и Вишњићеве дане, семинаре и Дечју недељу.  

Све смо пропратили фотографијама тих догађаја. 
 

7.1.18. Тим за естетско уређење школе (Доротеа Голужа) 

Координатор тима Доротеа Голужа и чланови: Радослава Ђорђевић, Добрила 

Пресечковић, Весна Мауковић, Божица Аришић, Миљана Аришић, Ана Худак, Љиљана 

Вучковић, Драгана Глувња – Бабић, Зоран Јокић, Валентина Станковић, Весна 

Куљански, Зорица Шеремет, Љубо Станивуковић, Ана Ходак и Гордана Ленђер, Добрила 

Пресечковић, Слађана Пелић. 

Чланови ужег тима: Добрила Пресечковић, Слађана Пелић, Доротеа Голужа 
 

Од почетка школске године одржано је пет састанака. Састанци су били у вези 

договора са поделом дужности и конкретних активности за манифестације као и само 

уређење школе. 
 

МЕСЕЦ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР Уређење учионица на тему јесени 

 

Дечја недеља – реализација према 

Акционом плану Дечје недеље 

Одељењске старешине у оквиру 

својих учионица 

Наставник ликовне културе у 

учионицама, Дечији савез 

ОКТОБАР Уређење изложбеног простора за 

обележавање Дана животиња; 

Истицање плаката са дечјим правима за 

обележавање Дечје недеље; 

У сарадњи са Тимом за 

манифестације; 

наставници  биологије, учитељи и 

наставници  грађанског васпитања 

НОВЕМБАР Истицање ликовних и литерарних радова 

у учионицама  на тему “Моја 

учитељица”, ”Моја наставница, 

наставник”, „Вук Стефановић Караџић“  

Учитељи, наставник ликовне културе, 

наставници српског језика; сви 

чланови Тима за естетско уређење  

ДЕЦЕМБАР Уређење учионица и хола у духу зиме и 

Нове године  

 

Чланови  ужег тима за естетско 

уређење, Наставник ликовне културе 

у учионицама 

ЈАНУАР Уређење школе и обележавање  Светог 

Саве 

Чланови  ужег тима за естетско 

уређење 

ФЕБРУАР Уређење изложбених табли у духу 

обележавања Дана државности 

Дан  ружичастих мајица - постављање 

плаката 

Дани традиције, поставка испред школске 

библиотеке 

Чланови  ужег тима за естетско 

уређење 

Библиотекар, ученици 

МАРТ 

 

Уређење учионица  у духу пролећа, 

Оплемењивање простора школе, Уређење 

изложбеног простора ликовним и 

литерарним радовима у духу 

обележавања Дана жена 

Чланови  ужег тима за естетско 

уређење 

 

АПРИЛ 

 

Уређивање школског простора и 

постављање ученичких ликовних радова 

Уређење на тему пролећа 

Чланови  ужег тима за естетско 

уређење 

Наставник ликовне културе са 

ученицима 

МАЈ И ЈУН Уређивање школског простора и 

постављање ученичких ликовних радова 

Наставник музичке и ликовне кутуре, 

Чланови  ужег тима за естетско 

уређење 

7.1.19. Тим за самовредновање и вредновање рада школе (Славка Крупежевић)  

 

Чланови Тима за самовредновање су: Милена Клисурић,  Биљана Бешевић, Горана Гњидић, 

Зденка Ломјански и координатор Славка Крупежевић. 
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У августу 2021. на Наставничком већу, формиран је Тим за самовредновање и израђен план 

рада тима за школску 2021/22. годину. Наредног месеца извршена је анкета чланова 

Наставничког већа са циљем одабира области за самовредновање. Чланови Тима обрадили 

су анкетне листиће и утврдили да су чланови Наставничког већа одабрали Кључну област 4 

Подршка ученицима за самовредновање у школској 2021/22. год. Договорено је да се у 

прикупљању потребних информација употребе упитници за наставнике, родитеље и 

ученике и буду преузети  из приручника. Задужења у оквиру тима су подељена међу 

члановима. Чланови тима одабрали су постојеће и направили потребне инструменте које су 

користили приликом прикупљања података, извршили су анкетирање наставника,  ученика 

и родитеља и обрадили су прикупљене податке.   
 

Анализа анкете: 
 

4.1. Подручје вредновања: Брига о ученицима – УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

ВАЖНО 
 

Као најмање важно оцењена је чињеница  

 

12. „Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи ученицима/породицама 

ученика“, док су највећу важност добиле тврдње под редним бројем 

  

3. “Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи“ 

4. „Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале проблеме везане за сигурност и 

безбедност ученика у школи.“   

10. „Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе, пушења, узимања дроге, 

различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи.“ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 

Тврдња која је оцењена као најмање тачна/присутна је под редним бројем  

 

5. „Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих приговора“ и  

6. „Као родитељ учествујем у анализи примене Правилника о сигурности и безбедности 

ученика“, а највећу оцену као тачно/присутно су добиле тврдње под бројем  

 

8. “Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у праћењу 

развоја мог детета“,  

10. „Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе, пушења, узимања дроге, 

различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи.“ 

и 11. „Подстичем своје дете да брине о свом здрављу и подржавам акције по питању 

промовисања здравог живота младих.“ 
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Родитељи су  сагласни да је остварена  добра сарадње са наставним особљем у школи, 

поготову са разредним старешинама, сматрају да су њихова деца сигурна и заштићена у 

школи, као и да се редовно упознају са њиховим правима, дужностима и обавезама. 

 

4.1. Подручје вредновања: Брига о ученицима – УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
 

ВАЖНО 

Као најмање важно оцењена је чињеница 
 

 6. „Знам коме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене или 

социјалне проблеме/потребе“ и 

 8. „Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да саслушају моје 

проблеме који немају директне везе са школом.“ док је највећу важност добила тврдња под 

редним бројем  
 

9. „Наставници, а посебно одељенске старешине су спреми за разговор с мојим 

родитељима“. 
 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 
 

Тврдња која је оцењена као најмање тачна/присутна је под редним бројем 
 

 5. „Школа нас информише о мерама предузетим поводом наших приговора“,  
 

а највећу оцену као тачно/присутно је добила тврдња под бројем  
 

3. „Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у школи угрожена“. 
 

Ученици  сматрају да је важно  да имају осећај сигурности и безбедности у школи и да 

имају подршку наставника, да се остварује блиска сарадња између њих и родитеља.    

 

4.1. Подручје вредновања: Брига о ученицима- УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 
 

ВАЖНО 
 

Као најмање важно оцењена је тврња  
 

      5. „Сигурност и безбедност ученика у школи се редовно анализира“. 
 

       Као веома важно оцењена је тврдња под редним бројем 
 

     13. „Увек сам спреман/на да саслушам ученика/родитеља“ и 
 

     1. „Упознат/а сам с процедурама за заштиту/безбедност  ученика.  
 

     ТАЧНО/ПРИСУТНО 
 

Као најмање тачно је тврдња 

     1.  „Ученике подстичем да брину за своје здравље.“ 
 

Као најтачнија тврдња изгласана је тврдња  
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  11. „Упознат сам с процедурама за заштиту/безбедност  ученика.“ и 
 

  14. „Увек сам спреман да дискретно преагујем на поверене проблеме од стране 

ученика/родитеља, односно да их упутим „правој “особи/служби“. 
 

 На основу анкета већина наставника сматра да је важно да сарађују са ученицима и 

њиховим родитељима, да помажу ученицима да стекну осећај сигурности и безбедности у 

школи, да ученицима помажу у тешким психичким, емотивним или материјалним 

ситуацијама, или их упућују на особе које би могле конкретније помоћи. 
 

4.2. Подручје вредновања: Подршка  учењу- УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
 

ВАЖНО 
 

Као најмање важна оцењена је тврдња под редним бројем  
 

10. „Знам кад неки ученик наше школе постигне добре резултате на такмичењу или 

неком конкурсу.“ 
 

Као врло  важна оцењена је тврдња под редним бројем  
 

1. „У школи нас уче како да учимо“ и тврдња  
 

11. „Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и остварене резултате“. 
 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 
 

Као најмање тачна оцењена је тврдња 
 

 6 „Ученици се не досађују на часу.“   
 

Највећу оцену добиле су тврдње  

1. „у школи нас уче како да учимо“ и  
 

11. „Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и остварене резултате“.  
 

4.3. Подручје вредновања: Лични и социјални развој – УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
 

22 тврдње из упитника оцењене су (у распону од 1 до 4 ) оценама од 3,15 до 3,92, као 

ВАЖНЕ, а оценама од 2,85 до 3,85, као ТАЧНЕ/ПРИСУТНЕ. 
 

ВАЖНО  
 

Као најважније за ученике, оцењене су тврдње 
 

8. „У школи нас наводе на поштовање различитости“   

1. „Понашање наставника у школи, међусобно у и односу са ученицима јесте уз 

узајамно уважавање.“ и 
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13. „О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, 

нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара.“, а као 

најмање важне тврдње  
 

10. „У школи нас подстичу да самостално и објективно доносимо закључке и судове 

узимајући у обзир чињенице и извор информација.“   

12.  „Сваки мој позитиван поступак наилази на одобравање, како наставника тако и 

ученика.“ и 

16.   „Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких организација.“ 
 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 
 

Као најтачније за ученике, оцењене су тврдње  

4. „ У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.“   

3. „У школи нас уче да будемо одговорни за учење.“ и 

2.  „ У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и способности.“, а  најмање 

тачне тврдње: 
 

9. „У школи се негују и подстичу сараднички односи.“ 

10. „У школи нас подстичу да самостално и објективно доносимо закључке и судове 

узимајући у обзир чињенице и извор информација“,  

13. „О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара.“ и  

 22. „Наше иницијативе и предлози се често усвајају, односно омогућава нам се и помаже да 

их реализујемо.“ 
 

Највећа разлика између важности и тачности појавила се код тврдње 13. „О 

недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара“ која је за ВАЖНОСТ добила 

3,77, а за ТАЧНОСТ добила оцену 2,92. 
 

4.3. Подручје вредновања: Лични и социјални развој – УПИТНИК ЗА 

НАСТАВНИКЕ 
 

ВАЖНО   
 

Између 15 тврдњи, наставници су највишом оценом 4 оценили тврдње  

2. „Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, 

бригу о другима ...“  

3.“Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима, родитељима и колегама“,   

4. „Код ученика развијам одговорност за учење“, 

6. „Ученике подстичем на бригу о људима“, 

7.  „Код ученика развијам сарадничке односе“, 

9. „Редовно користим прилику за похвалу и признање позитивних поступака и успеха 

ученика“, 

13. „Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у понуђеним 

ваннаставним активностима“  и 
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14. „Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну активност.“   
 

Најмање ВАЖНА је тврдња:  

10. „Ученике упозоравам на значај оснивања и укључивања у рад ученичких 

организација“ која је оцењена оценом 3,57. 
   
ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 

Као најтачније, наставници оцењују тврдње  

3.  „Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима, родитељима и колегама.“ 

и 9. „Редовно користим прилику за похвалу и признање позитивних поступака и успеха 

ученика“ и дају им оцену 4.  
 

 Као најмање тачна/присутна тврдња је под бројем  

10. „Ученике упозоравам на значај оснивања и укључивања у рад ученичких 

организација“    која је оцењена оценом 3,50 

 и 2. „Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, 

сарадњу, бригу о другима...“ и оцењена оценом 3,57. 
 

Највећа разлика између важности и тачности постоји код тврдње  

2. „Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, 

бригу о другима...“ која је за важност оцењена са 4, а за тачност 3,57. 
 

 Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина 
 

Наставници сматрају да је школа место где мора да се негује позитивна социјална 

клима и да им је важно да буде присутна у школи. Школа води рачуна о личном и 

социјалном развоју ученика кроз организовање различитих забавних, спортских и 

културних садржаја, одобравања и похваљивања позитивних поступака, развијања 

одговорности за учење и подстицање толеранције.  

У наредном периоду треба повећати број ваннаставних активности у школи, 

укључити што већи број ученика у њихов рад и направити програм личног и социјалног 

развоја ученика. 

Наставници и ученици се слажу у већој мери да се у школи негује и подстиче 

позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, 

сарадња, комуникацијске вештине и брига о другима. 

Ученици и наставници сматрају да се у школи развија поверење у споствено знање и 

способности, самопоуздање, одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и 

изражавања, критичко мишљење и сараднички однос. Школа у већој мери по мишљењу 

ученика и наставника похваљује позитивне поступке и успех ученика. 
 

Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности 
  

Ученици су упознати у већој мери са Повељом о правима детета УН. Ученици су 

укључени у процес додошења одлука преко својих организација (нпр. Ученички 

парламент). Треба развити свест ученика о значају укључивања у рад ученичких 

организација. Ученици сматрају да се већина њихових предлога и иницијатива разматра и 

уважава. Школа подстиче и подржава активности ученика као што су: културне, забавне и 
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спортске активности. У наредном периоду школа треба организовати рад школских новина 

(часопис) и посете разним установама. 
 

4.4. Подручје вредновања: Професионална оријентација  – УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
 

Овим упитником обухваћени су ученици 8. разреда. 

Осам тврдњи из упитника оцењене су (у распону од 1 до 4) оценама од 2,62 до 3,23 као 

важне, а оценама од 2,29 до 2,93 као тачне.  
 

ВАЖНО   
 

Као најважније за ученике оцењене су тврдње: 

      1. „У школи нас кроз разговоре информишу о могућностима наставка школовања или 

запослења“,   

4. „У школи могу добити савете у вези избора школе/занимања “,   

6. „Наставници ми помажу да проценим сопствене способности, знања и умећа за 

наставак школовања или запослење“,   

8. „Задовољан сам квалитетом расположивих информација и саветовањима“, оценом 

3,23. 
 

Као најмање важна је тврдња:  

7. „Информације у вези са  професионалном оријентацијом које добијамо у школи су 

прецизне, јасне и актуелне“ и оцењена је оценом 2,62. 
 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 
 

Као најтачнија за ученике оцењена је тврдња: 

4. „У школи могу добити савете у вези избора школе/занимања “ оценом 2.93, а као  

најмање тачна  је тврдња: 

7. „Информације у вези са  професионалном оријентацијом које добијамо у школи су 

прецизне, јасне и актуелне“  и оцењена је оценом 2,62. 
 

 Највећа разлика између ВАЖНОСТИ и ТАЧНОСТИ појавила се код тврдње 6.  

„Наставници ми помажу да проценим сопствене способности, знања и умећа за наставак 

школовања или запослење“, која је за важност добила 3,23, док је за тачност добила оцену 

2,71. 
 

4.4. Подручје вредновања: Професионална оријентација  – УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

Осам тврдњи из упитника оцењене су (у распону од 1 до 4 ) оценама од 2,77 до 3,46 као 

ВАЖНЕ, а оценама од 2,73 до 3,14 као ТАЧНЕ. 
 

ВАЖНО   

 

Као најважнију родитељи су оценили тврдњу: 

3. „У школи се могу добити јасне и актуелне информације о наставку школовања и 

избору занимања “ оценом 3,46.   
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Као најмање важна је тврдња: 

 5. „Школа пружа могућност учествовања у разним акцијама као што су дани 

„отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и сусрети с 

представницима из разних области“ и оцењена је оценом 2,77. 
 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 
 

Као најтачнија тврдња је оцењена тврдња под бројем: 

1. „Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног  развоја мог детета“ са оценом 

3,14.  

Као најмање тачна/присутна тврдња је под бројем: 

 3. „У школи се могу добити јасне и актуелне информације о наставку школовања и 

избору занимања “ са оценом 2,73,  

 и тврдња број 5. да „Школа пружа могућност учествовања у разним акцијама као што 

су дани „отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и сусрети с 

представницима из разних области“  и оцењена је оценом 2,73. 
  

Највећа разлика између ВАЖНОСТИ и ТАЧНОСТИ појавила се код тврдње број 3. „У 

школи се могу добити јасне и актуелне информације о наставку школовања и избору 

занимања “ која је за важност добила 3,46,  док је за тачност добила оцену 2,73. Упитником 

је обухваћено петнаест  родитеља ученика осмог разреда. 

      Већина родитеља се слаже са тврдњом да је важно да школа пружи помоћ у усмеравању 

професионалног развоја деце као и да се у школи могу добити јасне информације о 

наставку школовања и избору занимања те да школа треба да врши добру припрему 

ученика за доношење одлука које се тичу наставка школовања. 

      Школа има  програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите 

облике образовно-васпитног рада. Ученицима се пружа помоћ при самопроцењивању 

сопствених способности и интересовања. 

      Ученицима је потребно дати  више информационог материјала о даљим облицима 

школовања и могућностима запошљавања како би се задовољиле потребе свих ученика. 

Веома је важо да се обезбеђује двосмерна комуникација са родитељима, да су са 

процедуром у школи упознати и ученици и родитељи, да су родитељи благовремено 

информисани о раду,успеху и понашању ученика, што је присутно у потпуности.   

      Тим за самовредновање је такође правио анкету за родитеље како бисмо имали њихово 

мишљење и оцену за пилот пројекат једносменског рада. Родитељи су у анкети дали 

позитивно мишљење и највишу оцену када је у питању ангажовање школе и наставника у 

једносменском раду. Родитељи су имали  речи похвале и подршке и на различите начине 

исказали здовољство активностима и целокупном пројекту. 

Школски психолог је био активан и спреман за сарадњу и био доступан ученицима који 

су желели или имали потребу да разговарају. Педагог школе је редовно постављала 

материјале, анкете и организовала радионице како би учници што лакше пребродили 

ситуације у којима су се налазили. 

Тим за самовредновање је имао одличну сарадњу и комуникацију са осталим тимовима 

у школи.  
 

Предлози  активности за унапређење Кључне области 4 – Подршка ученицима:  
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Подршка ученицима 

У школи функционише систем пружања подршке ученицима. Подстиче се лични, 

професионални и социјални развој ученика, а функционише и систем подршке деци из 

осетљивих група.    
 

        4.1 Брига о ученицима 

 

Да би брига о ученицима била још боља потребно је:  

- побољшати међусобну комуникацију са родитељима ученика о свим предузетим мерама и 

процедурама. 

- Анализирати сигурност и безбедност ученика у школи. 

- Осмислити процедуре реаговања на случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, 

алкохола... 

- Проверавати и анализирати процедуру реаговања на приговоре ученика и родитеља. 

- У оквиру едукативних радионица израда паноа ради промовисања стила здравог живота 

(СТОП НАСИЉУ, СТОП БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ). 

- Учествовање у хуманитарним акцијама и акцијама пружања помоћи ученицима 

(породицама ученика). 

 

       4.2 Подршка учењу 

 

Школа разрађује и реализује подршк у процесу учења али је потребно донети 

званичан Програм за подршку ученицима у процесу учења и појачати евиденцију о 

томе. Постигнућа и успех ученика се систематски прати и према томе утврђују 

потребе сваког ученика и сходно томе се планирају активности које ће помоћи свим 

ученицима. Свако напредовање и успех ученика се похваљује. Постоји служба (ПП служба) 

која је задужена за подршку учења и редовно се контактирају службе ван школе. 

Подстицати ученике да откривају и развијају своје таленте, тако што ће се редовно водити 

ваннаставне активности и учествовати на свим такмичењима за која ученици покажу 

интересовање. Одржавати са ученицима разне врсте културних, музичких, спортских и 

сличних активности, према интересовањима самих ученика. Организовање вршњачког 

учења.  Израда школских новина. Израда Индивидуалних образовних планова. 

Идентификовати надарене и талентоване ученике у циљу израде и примене ИОП 3.  

 

       4.3 Лични и социјални развој 
 

Школа поседује програме који су фокусирани на Кампању против насиља, 

агресивности, злоупотребе психо-активних супстанци.  Сходно томе подстиче ученике на 

учешће у свим акцијама, а све у циљу њиховог личног и социјалног развоја. Потребно је 

још донети Програм личног и социјалног развоја ученика и више уважавати мишљење и 

предлоге Ђачког парламента и Вршњачког тима. Како би се поспешила заступљеност 

праксе толеранције, уважавања, узајамног поштовања и прихватања различитости, а 

неприхватања сваког вида агресивности и насиља, погодне активности су: 

- Обрада текстова са погодном тематиком 

- Гледање филмова 
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- Играње улога 

- Дискусије са заступањем опречних ставова 

- Представљање познатих личности (научника, глумаца, спортиста) са потешкоћама 

- Подстицати ученике на бригу о људима посећивањем Дома за старе, подстицањем за 

учешће у подмлатку „Црвеног крста“ итд. 

- Организовање посета различитим установама; 

- Сарадња са школом са посебним потребама 

- Обележавање датума везаних за ову тематику 

- Ликовно и литерарно стваралаштво на ову тему 

- Јавна осуда агресивних и насилних облика понашања у нашој средини. 

 

       4.4 Професионална оријентација 
 

У школи функционише тим за професионалну оријентацију ученика. Потребна је 

већа сарадња наставника и разредних старешина у процењивању способности ученика и 

давању додатних информација о даљем школовању. Дати ученицима више информационог 

материјала о даљим облицима школовања и могућностима запошљавања како би се 

задовољиле потребе свих ученика, индивидуални рад са ученицима који имају тешкоће у 

одабиру, неодлучни су или немају адекватну подршку породице. 

 7.1.20. Тим за манифестације (Вања Николић) 

 

Чланови ужег тима: Ивана Мацко, Доротеа Голужа, Зденка Ломјански, Снежана Матић, 

Софија Матић, Славка Крупежевић, Оливера Станојевић, Милан Везировић и координтор 

Вања Николић. Одржано је десет састанака, при чему су чланови били у сталном контакту 

и путем друштвених мрежа. 
 

Време реализације Реализоване активности Реализатори 

септембар 

Међународни дан писмености 
Стручно веће српског језика, стручно веће 

учитеља 

Европски дан страних језика  
Стручна већа српског језика, страних језика и 

уметности и историје 

октобар 

Дечја недеља- реализацијапрема 

Акционом плану Дечје недеље 
Дечији савез 

Пријем првака у Дечји 

савез 

Учитељице и одељења од другог до четвртог 

разреда 

Дан Јабука Светлана Болманац, Божица Аришић 

Европска недеља 

програмирања, две радионице 

Душица Мацура, Јелена Вукелић, Наташа 

Миљановић 

новембар 

Хвала Вуку за азбуку Светлана Болманац 

Дан толеранције 
Светлана Болманац, Ана Худак, Славка 

Крупежевић 

Дан просветних радника Сва стручна већа са ученицима 
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Светски дан проналазача Стручно веће учитеља 

Дан примирја у Првом 

светском рату 

Стручно веће за историју и уметност, Стручно 

веће за српски језик 

Светски дан детета Стручно веће учитеља све одељенске старешине 

децембар 

Светски дан хорског певања Стручно веће за уметност и историју 

Светски дан људских права Ђачки парламент 

Новогодишњи онлајн програм 

„У сусрет распусту 
Чланови Тима за једносменски рад 

јануар 
Школска слава „Свети Сава“ – 

изложбе и тематски часови 

одељенске старешине, Тим за естетско уређење 

школе 

фебруар 

Дан државности  Стручно веће учитеља и одељењске старешине 

Дан матерњег језика Стручно веће учитеља, Актив српског језика 

Дан ружичастих мајица, Дан 

борбе против вршњачког 

насиља -радионица превенције 

вршњачког насиља; плакати – 

одељенске старешине 

Јелена Гојић, Бојана Лепињица, Вања Николић, 

Оливера Станојевић, Кристина Половина, Зора 

Поткрајац 

март 

Осми март, Дан жена 
Тим за естетско уређење, одељенске старешине, 

Стручно веће учитеља 

Дан књижевности за децу – 

анкета и изложба 

Светлана Болманац у сарадњи са учитељима и 

библиотекарком  

април 

Светски дан књиге 
Стручно веће српског језика, стручна већа 

учитеља 

Дан школе – свечана академија у 

КОЦ-у 

Снежана Матић, Ивана Мацко, Марија Ерић, 

Вања Николић, Милан Гербер, Доротеа Голужа, 

Адамка Барчикин, Зденка Ломјански, Душица 

Мацура 

Ускршњи вашар Стручна већа учитеља 

Дан планете земље 
наставник ликовне култиуре, Стручна већа 

учитеља 

мај 

Дан ћирилице Стручно веће српског језика 

Празника рада стручно веће за уметност и историју 

Светски дан црвеног крста Тим за сарадњу са Црвеним 

Свети Никола, градска слава 
вероучитељи, Стручно веће српског језика, 

одељенске старешине 5.и 6. разреда 

Недеља спорта, Крос РТС-а, 

заборављене дечје игре 

Стручно веће ФВ и спорта, Стручно веће 

учитеља 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

125 
 

јун 

Републички фестивал Ризница 

талената 
Одељенске старешине 4. разреда 

 Прослава матуре 4.разреда  Снежана Матић, Софија Матић и Ивана Мацко 

Прослава матуре 8. разреда Одељенске старешине 8.разреда 

7.1.21. Тим за обезбеђење и унапређење квалитета рада школе (Биљана Бешевић) 

 

Чланови тима били су координатор Биљана Бешевић и чланови: Марија Ерић, 

Снежана Матић, Милена Клисурић, Бојана Лепињица и Ивана Мацко. 

 Члан 130. ЗОСОВ-а, став 14. тачка 4. прописује формирање Тима за обезбеђење и 

унапређење квалитета рада школе, односно успостављање интерног систем квалитета у 

установи. Њиме треба да буду обухваћене и координисане све активности и мере које 

предузимају постојећи стручни органи, тимови и Педагошки колегијум. 

 Тим за обезбеђење и унапређење квалитета рада школе старао се о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, пратио је остваривање 

Школског програма, старао се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја 

компетенција, вредновао је резултате рада наставника и стручних сарадника, ученика и 

наставника. Овај тим иначе чине представници запослених, родитеља или старатеља, 

Ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњаци за поједина 

питања, као и директор и стручни сарадници и четири координатора најважнијих тимова у 

школи: Тима за ШРП, СТИО, Тима за професионални развој и Тима за превенцију насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације.  

 Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја школама (број 

119-01-00342/2018-07, од 22. 8. 2018) наводи се да је улога овог тима у функционисању 

интерног система квалитета посебно значајна у: 

- развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа 

(чиме се бави Тим за самовредновање и вредновање рада школе); 

- коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе (које треба 

да прикупи стручна служба и чланови тима посећујући наставу и анкетирањем запослених, 

родитеља и ученика); 

- давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручних 

сарадника; 

- праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве 

квалитетног образовно-васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег 

вредновања (чиме се бави Тим за професионални развој);  

- праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате (чиме се баве сви 

наставници, нарочито у оквиру стручних већа, актива и Педагошког колегијума). 
 

садржај/активности инструменти/технике време 

реализације 

носиоци 

реализације 

реализација 

Израда плана рада 

Стручног тима  за 

обезбеђење и 

унапређење квалитета 

рада школе за школску 

Годишњи план рада 

школе 

Школски развојни 

план и Школски 

програм 

септембар координатор, 

чланови актива 

 

Реализовано, 

одржан састанак у 

сарадњи са Тимом 

за развој школског 

програма 
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2021/22. год. 

Увид у одобрене 

уџбенике и приручнике 

који ће се користити 

током године 

Разговори са активима септембар чланови тима, 

Актив за развој 

школског 

програма, 

директор 

Реализовано 

Праћење остваривања 

новог ШРП-а за период 

од 2019-2022. године 

 

Разговори, састанци 

тимова, SWOT анализа 

август, 

септембар 

Чланови тима, 

Актив за школско 

развојно 

планирање, Актив 

за развој 

школског 

програма  

Реализовано са 

Тимом за ШРП 

Усклађивање Годишњег 

плана рада, ШРП-а и 

Школског програма као 

основе за анализу и 

израду Акционог плана 

рада школе за 

побољшање квалитета 

рада 

Састанци, разговори,  август, 

септембар 

Чланови тима, 

Тима за развојно 

планирање, Актив 

за развој 

школског 

програма, 

директор 

Реализовано на 

седницама 

Педагошког 

колегијума 

Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета и њихових 

програма, нових 

програма наставе и 

учења у 4. и  8. разреду и 

предмета Дигитални 

свет у 2. разреду 

Посете настави, 

протоколи за праћење 

и  посматрање, 

Дневници рада, 

припреме наставника, 

свеске ученика 

током године чланови, 

директор, 

помоћник 

директора, 

педагог 

Реализовано. 

Посета настави у 5. 

разреду према 

плану посете 

педагога, гугл 

учионице, 

есдневник 

Праћење остваривања и 

прилагођавања програма 

образовања ученицима 

са сметњама у развоју,  

ИОП-и ученика 

избеглица/деце 

тражилаца азила  

Посматрање наставног 

процеса, ИОП-и, 

писмене припреме, 

План  подршке 

ученику 

током године чланови актива, 

чланови Тима за 

подршку ученику, 

чланови СТИО,  

педагог, психолог, 

директор 

Реализовано: 

Педагошки 

колегијум 

Праћење остваривања 

изборних предмета и 

њихових садржаја, 

верске наставе и 

грађанског  васпитања 

као обавезних изборних 

предмета и осталих 

изборних предмета 

Посете часовима 

изборне наставе, 

свеске ученика, 

писмене припреме, 

индивидуални 

разговори са 

наставницима 

током године директор, 

педагог 

Реализовано, 

полугодишњи 

извештаји 

Праћење остваривања 

програмских садржаја  и 

активности којима се 

остварује изборни део 

школског програма 

Посете часовима 

изборне наставе, 

свеске ученика, 

писмене припреме, 

индивидуални 

разговори са 

наставницима, чек 

листе 

током године 

квартално 

чланови актива, 

директор, 

педагог 

Реализовано-

полугодишњи и 

годишњи лични 

извештаји педагога 

и Тима за развој 

школског програма 

Праћење реализовања и 

извештавање о броју 

реализованих часова 

Анализирање школске 

документације 

квартално чланови актива, 

помоћник 

директора 

Реализовано: 

полугодишњи 

извештај 

Праћење остваривања 

сврхе, циљева, стандарда 

Анализирање школске током  чланови тима, 

помоћник 

Реализовано на 

Седницама 
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постигнућа, развоја 

компетенција  и 

планираног фонда 

часова за сваки предмет 

документације године директора наставничког већа и 

Педагошког 

колегијума 

Праћење остваривања 

часова допунске и 

додатне наставе 

Посета часовима, 

програм додатне, 

допунске, евиденција о 

терминима одржавања, 

записници, чек листе 

током године чланови актива, 

педагог, директор 

Реализовано: 

Извештаји 

Праћење остваривања 

часова одељенског 

старешине, излета и 

екскурзија 

Посета часовима, 

програм ОС, 

записници ОЗ, 

програми излета и 

екскурзија, извештаји 

током године директор, пом. 

директора, 

педагог 

Полугодишњи и 

Годишњи извештај 

педагога и Тима за 

развој школског 

програма 

Праћење остваривања 

свих врста активности у 

образовно-васпитном 

раду које су планиране 

школским програмом 

(секције, друштвено-

користан рад, 

хуманитарне, спортске, 

културне активности и 

активности 

једносменског рада) 

Анализирање школске 

документације, 

програм секција, 

дневника, слободних 

активности, распореда 

држања, посматрање, 

разговори, продукти, 

записници, извештаји, 

чек листе 

током године чланови тима,, 

директор, педагог 

Полугодишњи и 

годишњи извештај 

Праћење остваривања 

циљева, задатака и 

активности планираних 

Школским развојним 

планом 

Анализирање школске 

документације, чек 

листе, протоколи, 

наставни процес,  

записници 

током године чланови тима,Тим 

за ШРП, Тим за 

самовредновање 

директор,  пом. 

директора, 

психолог, педагог 

Полугодишњи и 

Годишњи извештај 

Анкетирање ученика за 

изборне предмете и 

слободне активности  

које бирају на почетку 

године, Одабир 

слободних активности 

према интересовањима 

ученика и активности 

једносменског рада 

Упитници за ученика, 

анализирање 

мај, јун члановови тима, 

одељењски 

старешине, 

педагог 

Реализовано: 

педагог и помоћник 

директора 

Евалуација рада Тима, 

Извештај о раду за 

протеклу школску 

годину 

Анализе, извештаји 

Тимова, индивидуални 

извештаји 

јун чланови тима, 

наставници, 

учитељи, 

директор, 

педагог, 

психолог, пом. 

директор 

Полугодишњи и 

Годишњи извештај 

- реализовано  

Предлози за унапређење 

квалитета рада школе  у 

односу на циљ: Све што 

радимо радимо у 

најбољем интересу 

сваког детета 

Разговори, дискусије, 

састанци  

Зашто, шта, када, где, 

како и са ким ученици 

уче и какви су 

резултати учења. 

август, 

септембар 

Чланови тима, 

руководиоци 

стручних већа, 

Тим за школско 

развојно 

планирање,  

Педагошки 

колегијум, 

Наставничко веће  

Акциони план за 

израду новог 

Школског 

Развојног плана - 

јун, август  
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Области квалитета 
 

Стручни Тим за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 

установе свој рад је заснивао на резултатима анализе стања у областима квалитета Тима за 

школско развојно планирање и у овој школској години је унапређивао следеће области: 

- Програмирање, планирање и извештавање; 

- Настава и учење; 

- Образовна постигнућа ученика; 

- Подршка ученицима; 

- Етос; 

- Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

Анализе, праћења и вредновање тим је вршио у односу на следеће стандарде: 

Стандарди 

Програмирање, планирање и извештавање 

 

 1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог 

документа. 

 1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, развоjне и специфичне 

потребе ученика. 

 1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и 

стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 

планирање наставе. 

 

Настава и учење 

 

 2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим 

ученицима. 

 2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на 

часу, умеjу да примене научено и образложе како су дошли до решења. 

 2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и свакодневним животом. 

 2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

 2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења. 

 2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

 2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

 2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих 

ученика. 

 2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом 

рада или материjала. 
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Образовна постигнућа ученика 

 

 3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

 3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу. 

 3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у 

складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит. 

 

Подршка ученицима 

 

 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други 

циклус образовања. 

 4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 

 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

 4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са 

изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

 4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у 

подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. 

 

Етос 

 

 5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано 

понашање и одговорност свих. 

 5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

 5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима. 

 5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у 

циљу jачања осећања припадности школи. 

 5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у 

установи и ван ње. 

 5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа 

на свим нивоима школе представљаjу примере добре праксе. 

 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

 6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система 

просвете за вредновање и унапређивање рада школе. 

 6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар 

школе и умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 
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 6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се 

усавршавали. 

 6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких 

ресурса. 

 6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне 

институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге 

организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе и учења. 

 6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања 

предузетничких компетенциjа ученика. 

 6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 

међупредметне компетенциjе. 

 6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 

 6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у 

кључним областима квалитета. 

 6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj 

кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 
   

7.1.22. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво (Јелена Вукелић) 

                   

Координатор тима: Јелена Вукелић; чланови тима: Горан Митровић, Томислав 

Шеремет, Ивана Мацко, Јелена Вукелић, Радослава Ђорђевић, Савка Валентировић Суман. 

 

У току првог полугодишта у нашој школи реализоване су следеће активности: 

 

 24. 9. 2021. у нашој школи одржан је семинар под називом ,,Развој кључних 

компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција“. 

Циљ овог семинара је јачање професионалних компетенција наставника, 

стручних сарадника и директора за планирање и реализацију процеса наставе и 

учења путем остваривања исхода, развијања компетенција и достизања 

образовних стандарда постигнућа, а ради развијања компетенција ученика, 

односно ради развијања знања (применљивих, функционалних), вештина и 

ставова ученика неопходних за њихов даљи развој, наставак школовања и 

професионалну оријентацију. 

 12. 10. 2021. Софија Матић урадила је презентацију ,,Међупредметне 

компетенције и настава и учење“, коју је презентовала на Виртуелној зборници. 

Прилоге које је навела у презентацији је одштампала и оставила у зборници 

школе. 

 У октобру су колеге у оквиру домаћег задатка које су добили на семинару 

урадиле припреме: 

Тема: Превенција и контрола болести, Биљана Бешевић; 

Тема: Исхрана и физичка активност, Светлана Болманац 

Тема: Исхрана и физичка активност, Божица Аришић 
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Теме: Родна равноправност, Ментално здравље, Здравље породице, Здравље 

заједнице, Наташа Миљановић. Задаци су прослеђени Школској управи. 

 У децембру су у оквиру домаћег задатка обрађене следеће међупредметне теме и  

одржани огледни часови којима су присуствовали директор, педагог и психолог.  
 

Пројекат „Црно-бели свет“ 
 

Наставни предмети укључени у реализацију међупредметне теме: Српски језик, 

Ликовна култура, Енглески језик, Историја, Музичка култура. 
 

Наставници који су учествовали у реализацији међупредметне теме: Снежана Матић, 

Доротеа Голужа, Марија Ерић, Милан Гербер, Ивана Мацко Слађана Љубојевић и 

Софија Матић. 

        

Пројекат „Богатство различитости“ 
 

Наставни предмети укључени у реализацију међупредметне теме: Природа и друштво,  

Српски језик, Музичка култура, Ликовна култура, Енглески језик. 

 

Наставници који су учествовали у реализацији међупредметне теме: Душица Мацура II-  

2, Јелена Вукелић III-2, Кристина Половина IV-2, Светлана Болманац I-3, Вања Николић  

II, III, IV – Енглески језик, Зорица Варга II-6,IV-6 комбинација, Зора Поткрајац IV-3,    

Зденка Ломјански II-3, Славка Крупежевић III-1. 
 

Одржане су радионице са родитељима на којима су прављени предмети и ураси везани 

за Ускрс. Са тим рукотворинама смо учествовали на Базару ,,Направи пазар, улепшај 

базар“ одржаном 10. 4. 2022. године на Сотском Језеру. Базар је био хуманитарног   

карактера, сав приход је намењен за лечење ученика наше школе, Алексе Чавића. На  

базару су учествовале одељенске старешине са ученицима и родитељима: Славка  

Крупежевић, Јелена Вукелић, Весна Мауковић, Божица Аришић, Зорица Варга, Јелена  

Живковић и Милена Клисурић. 

Учитељице Снежана Матовина, Зора Поткрајац, Оливера Станојевић и Кристина  

Половина су са ученицима учествовале на Ускршњем базару у порти цркве Светог 

Николаја, где су продавале дечије радове. Сав приход су намениле за лечење ученика 

Алексе Чавића и организовање матуре. Учествовали смо у акцији „Чеп за хендикеп“, 

као и ранијих година, а прикупљали смо и рециклажни материјал за употребу на  

појединим часовима. На часовима ликовне културе ученици су правили колаже и  

употребне предмете плетењем новинских папира и других рециклажних материјала. 

7.1.23. Тим за сарадњу са „Црвеним крстом“ (Јелена Гојић) 

 

Чланови тима: Зора Поткрајац, Јелена Вукелић, Вера Шерфези, Милан Везировић,  

Милена Клисурић и Зорица Варга. Координатор: Јелена Гојић. 
 

Месец Активности Реализатори Реализација 

септембар  Формирање тима и усвајање 

годишњег плана рада тима; 

Чланови тима, волонтери 

Црвеног крста Шид, 

координатори Ученичког 

Формиран тим 
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 Рука дечјег пријатељства (у 

сарадњи са Ученичким 

парламентом и БВршњачким 

тимом оганизовати игре са децом 

мигрантима током дечје недеље); 

 Трафикинг 18. октобар – Европски 

дан против трговине људима 

(радионице Црвеног крста у 

школи) 

парламента и Вршњачког 

тима 

октобар  Обележавање Међународног дана 

толеранције 16. новембар (посета 

деци мигрантима у духу њихове 

културе, радионице на тему 

толеранције); 

 Октобар – месец здраве хране – 

изложба 

Чланови тима, волонтери 

Црвеног крста, Шид, 

координатори Ученичког 

парламента и Вршњачког 

тима 

 

новембар  Сунчана јесен живота 

 Дан права детета, 20. новембар 

Чланови тима, Црвени 

крст Шид, ученици 

 

 

децембар  Обележавање 1. децембра; 

 Обележавање Међународног дана 

солидарности, 20. децембар 

(пакети за социјално угрожене) 

Чланови тима, Црвени 

крст Шид, ученици 

 

 

фебруар  Анимирање деце за прву помоћ; 

 

Чланови тима, Црвени 

крст, Шид, ученици 

На редовним часовима 

биологије деца су се 

пријавила за учествовање на 

такмичењу из прве помоћи. 

март  Обележавање Светског дана 

здравља 7. април; 

 

Чланови тима, волонтери 

Црвеног крста, Шид, 

координатори Ученичког 

парламента и Вршњачког 

тима 

Квиз шта знаш о здрављу 

18. 3. 2022. учествовало је 5 

ученика, Емилија Мишић и 

Милица Ненадовић (обе 7-

1) освојиле су 3. место. 

април  Квиз Шта знаш о здрављу 

 Обележавање Светског дана плеса 

29. април (спајање наших и 

мелодија деце миграната) 

Чланови тима, Црвени 

крст, Шид, ученици 

6. април - предавање о 

здрављу у просторијама 

Црвеног крста. Предавaч је 

била докторка из Дома 

здравља Шид. 

мај  Обележавање Светског дана 

Црвеног крста, 8. мај; 

 Светски дан борбе против 

пушења, 31. мај 

Чланови тима, Црвени 

крст, Шид, ученици 

На часовима ликовне 

културе је кроз цртеже 

обележен светски дан 

Црвеног крста. На часовима 

биологије је обележен 

Светски дан борбе против 

пушења у склопу редовних 

садржаја. 

јун  Усвајање годишњег извештаја 

рада тима 

Чланови тима, Црвени 

крст, Шид 

 

7.1.24. Тим за кризне ситуације (Слађана Љубојевић) 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН   РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање 1. састанак  Тима   Директор, помоћник током године 
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активности у 

току епидемије 

грипа 

  директора 

Планирање 

активности у 

току епидемије 

грипа 

Израда детаљног плана надокнаде 

изгубљених часова током 

епидемије грипа и обавештавање 

ученика и родитеља 

Израда детаљног плана 

надокнаде изгубљених часова 

током епидемије грипа и 

обавештавање ученика и 

родитеља 

током године 

Давање 

информација за 

јавност 

Давање изјава и информисање 

родитеља и ученика путем 

локалних медија: Сремска 

телевизија, Коперникус ТВ. 

Школски сајт, Фејсбук страница 

школе, Огласна табла, На вратима 

школе, на Виртуелној зборници 

Директор  током године 

Планирање 

активности у 

току епидемије 

вируса корона 

Договор око преласка на 

комбиновани модел наставе, 

утврђивање могућности праћења 

наставе за све ученике и договор 

са наставницима око новог начина 

реализације наставе на даљину 

(ТВ часови, гугл учионица,вибер 

групе), анкетирање ученика и 

родитеља 

Директор, помоћник 

директора, психолог, педагог, 

сви учитељи и наставници 

током године 

Праћење 

реализације 

активности 

Праћење онлајн наставе кроз 

учешће и присутност у гугл 

учионицама и посете часовима 

Директор школе, педагог, 

психолог 

током године 

 

 

Мотивационе радионице за 

ученике и родитеље, 

превазилажење стресних 

ситуација, лакша и боља 

комуникација 

Педагог школе током године 

                

 

 

 

 

7.2. ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНИЗАЦИЈА   

7.2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА (Душко Башић и Вера Башић) 

     
Одржали смо четири састанка. Поводом Дана заљубљених Ученички парламент је 

осмислио акцију са кутијама за прикупљање поште намењене другарима и симпатијама из 

школе. Због пандемије, рад Ученичког парламента пребачен је у гугл учионице.  

7.2.2. ВРШЊАЧКИ ТИМ (Горана Гњидић и Јелена Гојић) 

 

   Активности Носиоци 

активности 

Време Очекиван резултат Реализација 
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Избор ученика за ВТ 

Израда плана рада ВТ за 

школску 2021/2022. 

(планирати и начин рада 

са млађим ученицима, 

ученицима мигрантима 

и сарадња са Тимом 

школе) 

Координатор, ВТ  Осмишљен и усвојен 

план активности 

- 

Избор представника ВТ 

у школски тим 

ВТ Септембар 2021. Изабрани 

представници 

- 

Актуелизовање 

информација на паноу 

ВТ 

Тим за 

информисање 

Током целе 

школске године 

Допуњавање 

информација једном 

месечно 

Реализовано 

Сандуче поверења Координатор, ВТ Током целе 

школске године 

Месечно давати савете 

и одговоре 

Реализовано 

Промоција ненасиља у 

сарадњи са тимом школе 

Координатор, ВТ, 

ШТ 

Током целе 

школске године 

Спроведене активности Реализовано на 

редовним часовима 

одељенске 

заједнице; 

Обележавање дана 

Ружичастих мајица 

24. 2. 2022. 

радионица у нижим 

разредима. 

Промовисати и водити 

књигу утисака о раду ВТ 

Координатор, ВТ, 

ШТ 

Током целе 

школске године 

Књига утисака 

доступна свима 

Реализовано 

Радионице за 

оснаживање креирање 

паноа на тему 

толеранције и лепих 

порука 

Координатор, ВТ Током целе 

школске године 

Учесници треба да 

стекну вештине и 

знања која ће им 

помоћи да организују 

школске акције 

усмерене на промоцију 

друштвених вредности 

(сарадње, међусобне 

подршке...) и смањење 

насиља у школи, да 

буду оснажени да у 

кризним ситуацијама у 

погледу насиља, 

мотивишу остале ђаке 

да се укључе у 

спречавање насиља. 

- 

Радионице у подручним 

одељењима 

Координатор, ВТ Током целе 

школске године 

Спроведене 

активности са циљем 

подршке подручним 

одељењма у инклузији 

деце миграната 

Реализовано 

Рука дечјег 

пријатељства (у 

сарадњи са Ученичким 

парламентом 

оганизовати игре са 

децом мигрантима 

ВТ, Тим за 

сарадњу са 

Црвеним крстом 

Септембар Организоване игре у 

оквиру програма Рука 

дечјег пријатељства 

- 
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током дечје недеље) 

Обележавање 

Међународног дана 

толеранције 16. 

новембар (посета деци 

мигрантима у духу 

њихове културе, 

радионице на тему 

толеранције) 

ВТ, Тим за 

сарадњу са 

Црвеним крстом 

Новембар Обележен 

Међународни дан 

толеранције 

- 

Организовање састанака 

размене са целим ВТ 

(активности чланова 

трају у току целог 

месеца у сарадњи са 

координатором и 

одељенским 

старешином, решавају 

конкретне ситуације: 

нпр тужакање, лошу 

атмосферу, туче...) Теме 

које чланови ВТ уоче 

као актуелне више 

одељења 

предложити Форум 

театру да обради у свим 

одељењима 

Координатор, 

чланови ВТ, 

одељенске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар-мај Обрађене бар две теме 

/проблема по одељењу 

у полугодишту и 

евидентиране промене 

на нивоу одељења и 

школе 

Реализовано на 

часовима 

одељенске 

заједнице. 

Радионице у 

предшколским 

установама 

Координатор, ВТ Април Спроведене 

активности у циљу 

спречавања осипања 

 Реализовано 

У току школске године 

пратити и евидентирати 

активности и резултате 

о превенцији насиља у 

одељењима и на нивоу 

школе по потреби 

Чланови ВТ, 

координатор и 

ШТ 

Једном месечно Чланови ВТ и ШТ 

имају увид у стање- 

најчешћи облици 

насиља, спроведене 

мере резултати 

Реализовано 

Шта смо урадили? 

Предлози за следећу 

годину Извештавање о 

раду ВТ 

Чланови ВТ, Јун 2022 Предлог програма рада 

за наредну школску 

годину 

Реализовано на 

састанку тима у 

јуну месецу. 

Активности (2.фаза) 

Укључивање нових 

чланова у рад ВТ 

Носиоци 

активности 

Време Очекиван резултат Током године је 

мењан састав тима. 

Укључивање ученика 5. 

разреда уместо 8. 

Координатор, ВТ 2. полугодиште Нови чланови 

укључени 

у рад ВТ 

Реализовано 

Сповести неколико 

радионица са новим 

члановима 

Координатор, ВТ 2. полугодиште Нови чланови 

укључени у рад ВТ 

- 

7.2.3. ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА ЗА ЕСДНЕВНИК (Милан Милић)  

Електронска администрација (Есдневник) је уредно вођена током школске године, 

оцене су закључене и унесени су сви потребни подаци, предвиђени платформом. Из 
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Есдневника су генерисани ЈОБ бројеви за ученике, преко Есдневника је  такође вршено 

штампање сведочанстава на крају године. 
 

7.3. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

7.3.1. Реализација планова допунске наставе 

 

Детаљнији извештаји о допунској настави се налазе појединачно у извештајима 

наставника. Сви наставници су држали допунску наставу, која је била усмерена на рад са 

ученицима који заостају са градивом. Допунска настава је организована у складу са 

решењем наставника. 

7.3.2. Реализација планова додатне наставе 

 

Додатни васпитно образовни рад је организован у виду часова додатне наставе и разних 

активности припреме ученика за такмичења. Одређени број наставника није реализовао 

додатну наставу, будући да им није предвиђена 40-часовном радном недељом, већ је 

припреме за такмичења радио кроз секције. Иако је било наставника који су секцијама 

посвећивали посебну пажњу и радили са свом заинтересованом децом. Детаљни извештаји 

Додатног рада и секција налазе се у личним извештајима наставника о четрдесеточасовној 

недељи одређеној решењем.  
 

7.3.3. Реализација планова наставе по  ИОП-има 

 

У сарадњи са Тимом за инклузију, предметни наставници су радили програме ИОП-а 1 

и 2 за ученике за које је утврђено да постоји потреба за оваквим радом. За ученике у ИОП-у 

2 су након одобрења интерресорне комисије одрађени педагошки профили као и адекватни 

планови рада по предметима. Детаљнији извештаји налазе се у годишњем извештају 

Стручног  тима за инклузивно образовање (СТИО). Са надареним ученицима је рађено на 

припремама за текмичење током часова додатног рада. Сви подаци о овим часовима 

приложени су у извештају о реализацији часова редовне наставе, додатне и допунске. 

 

 

 

7.3.4. ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА И ШКОЛЕ У ПРИРОДИ 

7.3.4.1. Први разред (Слађана Пелић) 

 

Путни  правац Шид – Липовача – Манастир Привина глава - Спомен кућа и Галерија „ 

Сава Шумановић – Спомен обележје „Сремски фронт“ – Моровић  – 

Војно ловиште Моровић  - Шид 

Разред први 

Време поласка 27. 5. 2022.  8.00 

Време повратка 27. 5. 2022.  17.30  

Трајање Један дан 
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Оствареност 

циља 

Усвајена знања о облицима рељефа, биљном и животињском свету, као и стаништима. 

Ученици упознати са историјом манастира и животом у њему. Упознавање ученика са 

животом и радом Саве Шумановића, алатом уметника и ликовним појмовима: штафелај, 

атеље, палета, пејзаж, портрет, кустос и сл. Упознавање са догађејем из Другог светског 

рата, по коме наша школа носи име. Проширивање кретног искуства кроз игру и развијање 

слуха певајући обрађене песме. 

Оствареност 

задатака 

 Сви задаци су остварени. Посетом манастиру Привина глава ученици су упознати са 

начином живота у манастиру и на тај начин су остварени задаци из наставног предмета 

Православни катихизис. Посетом излетишту Липовача, Војном ловишту и „Гагијевом 

седлу“ остварени су задаци из Света око нас (биљни и животињски свет, рељеф, 

станишта), као и посета Спомен обелешју „ Сремски фронт“. Посетом Спомен куће и 

Галерије Сава Шумановић остварени су задаци из предмета ликовна култура. Кроз игру у 

природи, ученици су проширивали своја кретна искуства, певали обрађене песме и на тај 

начин остварили задатке из предмета Физичко васпитање и Музичка културу. 

Оствареност 

садржаја 

Садржај екскурзије је у потпуности остварен. 

Техничка 

организација 

Једнодневну екскурзију су реализовали туристичка агенција, директор школе Слађана 

Љубојевић и три учитељице разредне наставе: Добрила Пресечковић, 1-1, Слађана 

Пелић, 1-2 и Светлана Болманац 1-3.   

План дежурства Сви учитељи су све време боравка дежурали и бринули  о ученицима. 

Сугестије  

Утисци ученика Ученици су веома задовољни екскурзијом и оценили су је веома високом оценом. 

Остале 

напомене 

 

7.3.4.2. Други разред (Зденка Ломјански)  

 

Путни  правац  Шид – Ново Хопово- Пећинци – Сремска Митровица - Засавица - Шид 

Разред други 

Време поласка 23. 5. 2022.    8.00 

Време повратка 23. 5. 2022.    19.00  

Трајање Један дан 

Оствареност 

циља 

Усвојена знања о историји манастира, биљном и животињском свету, стаништима, као и 

животу у далекој прошлости. Развијање позитивног односа према националним и 

уметничким вредностима. Изграђивање естетских и културних навика, као и свести о 

очувању биљног и животињског света. 

Оствареност 

задатака 

Сви задаци су остварени. Посетом манастиру  Ново Хопово ученици су упознати са 

начином живота у манастиру, зачецима српске писмености и на тај начин су остварени 

задаци из наставних предмета  Српски језик и Православни катихизис. Обиласком Музеја 

Срема и остатака Царске палате ученици су се упознали са животом у далекој прошлости 

и предметима који су се тада користили и тако остварили задатке из предмета Свет око 

нас. Посетом Музеју хлеба у Пећинцима ученици су се упознали са начином узгоја 

житарица и израде различитих врста хлебова у прошлости, старим пољопривредним 

алаткама, посуђем, животом у рошлости. Посетом резервату Засавица ученици су стекли 

знања о флори и фауни обилазећи резерват бродом. Кроз игру у природи, ученици су 

проширивали своја кретна искуства, певали обрађене песме и на тај начин остварили 

задатке из предмета Физичко васпитање и Музичка култура.  

Оствареност 

садржаја 

Садржај екскурзије је у потпуности остварен. 

Техничка 

организација 

Једнодневну екскурзију је реализовала  ТА „Гранд“, Нови Сад, водич, три 

учитељице разредне наставе: Адамка Барчикин, Душица Мацура и Зденка Ломјански и 54 

ученика. 

План дежурства Сви учитељи су све време боравка дежурали и бринули  о ученицима. 

Сугестије - 

Утисци ученика Ученици су веома задовољни екскурзијом и оценили су је веома високом оценом. 

Остале напомене Сви садржаји су у потпуности реализовани на опште задовољство ученика и учитеља. 
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7.3.4.3 Трећи разред (Јелена Вукелић) 

 

Путни  правац  Шид – Чокешина - Бања Ковиљача - Троноша – Тршић – Крупањ - Текериш - Шид 

Разред трећи 

Време поласка 24. 5. 2022.  7.30 

Време повратка 24. 5. 2022.  20.30 

Трајање Један дан 

Оствареност 

циља 

Усвајања знања о манастирима Чокешина и Троноша и начину живота у манастиру. 

Упознавање ученика са лепотама Бање Ковиљаче и њеним лековитим дејством.  Стицање 

знања о животу и раду Вука Караџића и начину живота у то време, као и уочавање и 

уживање у природним лепотама краја овог дела Србије. Упознавање са спомен обележјем 

посвећеним погинулима на Церској бици 18. 8. 1914. где је српска војска забележила 

велику победу у Првом светском рату, али и поднела велике губитке током Првог светског 

рата у јуначкој борби за слободу. У оквиру ове посете обновили смо знање о прошлости и 

музеју као установи која чува остатке прошлости.  

Оствареност 

задатака 

Сви задаци су остварени. Посетом манастирима Чокешина и Троноша ученици су 

упознати са начином живота у манастиру и на тај начин су остварени задаци из наставног 

предмета Православни катихизис. Посетом Тршићу ученици су упознати са животом и 

радом Вука Караџића и његовом породичном кућом, чиме су остварени задаци из 

наставног предмета Српски језик. У Текеришу су остварени задаци из наставног предмета 

Природа и друштво везани за историјски део. Ученици су уживали у шетњи и  природи 

овог дела Србије.  

Оствареност 

садржаја 

Садржај екскурзије је у потпуности остварен. 

Техничка 

организација 

Једнодневну екскурзију је реализовала  ТА „Гранд турс“ из Новог Сада, директор школе 

Слађана Љубојевић и  три учитељице: Славка Крупежевић, Јелена Вукелић и Снежана 

Матовина. 

План дежурства Сви учитељи су све време боравка дежурали и бринули  о ученицима. 

Сугестије  

Утисци ученика Ученици су веома задовољни екскурзијом и оценили су је веома високом оценом 

Остале 

напомене 

Сви садржаји су у потпуности реализовани на опште задовољство ученика и учитеља. 

7.3.4.4. Четврти разред (Оливера Станојевић) 

 

Путни  правац  Шид – Бања Ковиљача - Тршић -Троноша – Крупањ - Текериш - Шид 

Разред четврти 

Време поласка 25. 5. 2022.  7.30 

Време повратка 25. 5. 2022.  19.00 

Трајање Један дан 

Оствареност 

циља 

Усвајање знања о манастирима Чокешина и  Троноша и начину живота у манастиру. 

Упознавање ученика са лепотама Бање Ковиљаче и њеном лековитом дејству. Стицање 

знања о животу и раду Вука Караџића и начину живота у то време, као и уочавање и 

уживање у природним лепотама краја овог дела Србије. Упознавање са спомен обележјем 

посвећеном погинулима на Церској бици 18. 8. 1914. где је српска војска забележила 

велику победу у Првом светском рату, али и поднела велике губитке током Првог светског 

рата у јуначкој борби за слободу. У оквиру ове посете обновили смо знање о прошлости и 

музеју као установи која чува остатке прошлости.  

Оствареност 

задатака 

Сви задаци су остварени. Посетом манастиру Троноша ученици су упознати са начином 

живота у манастиру и на тај начин су остварени задаци из наставног предмета 

Православни катихизис. Посетом Тршићу ученици су упознати са животом и радом Вука 

Караџића и његовом породичном кућом, чиме су остварени задаци из наставног предмета 

Српски језик. У Текеришу су остварени задаци из наставног предмета Природа и друштво 

везани за историјски део.Ученици су уживали у шетњи и  природи овог дела Србије.  

Оствареност 

садржаја 

Садржај екскурзије је у потпуности остварен. 

Техничка Једнодневну екскурзију је реализовала  ТА „Гранд турс“ из Новог Сада, директор школе 

Слађана Љубојевић и три учитељице: Зора Поткрајац, Кристина Половина и Оливера 
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организација Станојевић. 

План дежурства Сви учитељи су све време боравка дежурали и бринули  о ученицима. 

Сугестије  

Утисци ученика Ученици су веома задовољни екскурзијом и оценили су је веома високом оценом 

Остале 

напомене 

Сви садржаји су у потпуности реализовани на опште задовољство ученика и учитеља. 

7.3.4.5. Пети разред (Милан Гербер) 

 

Путни  правац Шид–Бранковина-Ваљево-Каона-Шид 

Разред пети 

Време поласка 12. 5. 2022. 7.00 

Време повратка 12. 5. 2022. 18.00 

Трајање 1 дан 

Оствареност циља Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, 

као и непосредно упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем, у 

потпуности је остварен. 

Оствареност задатака Обишли смо гроб Десанке Максимовић, упознали смо се са легатом породице 

Ненадовић и ту смо провели 2 сата. У 11 часова смо кренули ка Ваљеву, где смо прво 

обишли најстарију улицу у Ваљеву, а затим Народни музеј Ваљева. У 14 часова смо 

стигли у ресторан надомак Ваљева. У манастир Каона смо стигли у 15.30, око сат 

времена смо провели у дворишту манастира, упознали се са лепотама манастира и 

искористили тај период за одмор. У 16.30 смо кренули пут куће где смо стигли мало 

после 18 часова. Екскурзија је протекла без проблема. 

Оствареност садржаја Садржај екскурзије је у потпуности остварен.  

Техничка 

организација 

ТА „Grand-tours“, одељењске старешине петог разреда: Јелена Гојић (5-1), Милена 

Клисурић (5-2), Милан Гербер (5-3), водич из агенције. 

План дежурства остварен 

Утисци ученика Ученици су задовољни садржајима и оценили су екскурзију највишом оценом. 

Остале напомене  

7.3.4.6. Шести разред (Снежана Матић) 

 

Путни  правац Шид-Нови Сад-Кулпин-Бечеј-Зобнатица-Суботица-Палић-Сомбор-Бач-Шид 

Разред шести 

Време поласка 8. јуна 2022. у 7.30 

Време повратка 9. јуна у 20.00 

Трајање два дана 

Оствареност циља Циљ екскурзије је у потпуности остварен. 

Оствареност задатака Преноћиште је организовано у хотелу „Патриа“ у Суботици. Обишли смо Ергелу 

„Зобнатица“, Зоолошки врт „Палић“, историјске знаменитости...  

Оствареност садржаја Садржај екскурзије је у потпуности остварен.  

Техничка 

организација 

ТА „Grand-tours“, одељењске старешине шестог разреда Снежана Матић и Јелена 

Обрадовић, водич из агенције, 48 ученика. 

План дежурства остварен 

Утисци ученика Ученици су задовољни садржајима и оценили су екскурзију највишом оценом. 

Остале напомене Све је прптеклп у реду и без икаквих инцидената.  

7.3.4.7. Седми разред (Томић Снежана) 

 

Путни  правац Шид-Нови Сад-Кулпин-Бач-Бечеј-Зобнатица-Палић-Суботица-Сомбор 

Разред 7-1,7-2,7-3 

Време поласка 9. 5. 2022. 

Време повратка 10. 5. 2022. 

Трајање 2 дана 

Оствареност циља Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, да допринесе остваривању 
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циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, 

као и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној 

средини, са културним, историјским и духовним наслеђем и са привредним 

достигнућима, у потпуности је остварен. 

Оствареност задатака Задаци екскурзије били су: 

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, 
 повезивање и примењивање знања и умења, 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама,  

 неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, етичким и естетским вредностима, 

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и 

ученика међусобно, 

 проучавање објеката и феномена у природи, 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, 

 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

 развој и практиковање здравих стилова живота, 

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких 

навика и навика заштите животиња, 

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања 

информација из различитих извора, 

 оснаживање ученика у професионалном развоју, 

 подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за 

сопствено понашање, 

 развијање способности оријентације у простору 

Задаци екскурзије су остварени. 
Оствареност 

садржаја 

Садржај екскурзије је у потпуности остварен.  

Техничка 

организација 

ТА „Гранд тоурс, одељенске старешине 7. разреда: Бојана Лепињица, Ивана Мацко, 

Снежана Томић. 

План дежурства Одељенске старешине  су све време боравка дежурале и бринуле о ученицима. 

Утисци ученика Ученици су задовољни садржајима и оценили су екскурзију највишом оценом. 

7.3.4.8. Осми разред (Марија Ерић) 

 

Путни  правац Шид-Сирогојно-Стопића пећина-Индијанско село Ел Пасо-Шарганска осмица-

Дрвенград-Река Година-Перућац-Сунчана река-Шид 

Разред 8-1, 8-2, 8-3 

Време поласка 3. 5. 2022. 

Време повратка 5. 5. 2022. 

Трајање 3 дана 

Оствареност циља Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, 

као и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној 

средини, са културним, историјским и духовним наслеђем и са привредним 

достигнућима, у потпуности је остварен. 

Оствареност задатака Задаци екскурзије били су: 

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, 
 повезивање и примењивање знања и умења, 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама,  

 неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, етичким и естетским вредностима, 

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и 

ученика међусобно, 
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 проучавање објеката и феномена у природи, 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, 

 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

 развој и практиковање здравих стилова живота, 

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких 

навика и навика заштите животиња, 

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања 

информација из различитих извора, 

 оснаживање ученика у професионалном развоју, 

 подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за 

сопствено понашање, 

 развијање способности оријентације у простору 

Задаци екскурзије су остварени. 
Оствареност 

садржаја 

Садржај екскурзије је у потпуности остварен.  

Техничка 

организација 

ТА „Гранд тоурс, одељенске старешине 8. разреда: Александар Вујић, Марија Ерић, 

Горан Митровић. 

План дежурства Одељенске старешине  су све време боравка дежурале и бринуле о ученицима. 

Утисци ученика Ученици су задовољни садржајима и оценили су екскурзију највишом оценом. 

7.3.4.9. Екскурзија подручних одељења Беркасово, Бикић До, Сот и Моловин (Зорица 
Варга) 

 

Путни  правац Сот-Београд, Музеј илузија, Кнез Михајлова, Калемендан, Зоолошки врт, Дом 

војске, Храм Светог Саве-Шид  

Разред 1-4. разред 

Време поласка 26. мај 2022. ујутро 

Време повратка 26. мај 2022. увече 

Трајање један дан 

Оствареност циља Сви циљеви екскурзије су у потпуности остварени. 

Оствареност задатака Задаци екскурзије су: 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 

повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним 

лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, етичким и естетским вредностима, 

неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, 

проучавање објеката и феномена у природи, 

уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, 

упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

развој и практиковање здравих стилова живота, 

развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и 

навика заштите животиња, 

развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација 

из различитих извора, 

оснаживање ученика у професионалном развоју, 

подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено 

понашање, 

развијање способности оријентације у простору 

Задаци екскурзије су остварени. 

Оствареност садржаја Садржај екскурзије је у потпуности остварен.  
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Техничка 

организација 

Туристичка агенција „Гранд-турс“ са вођом пута, Дамјаном Ранђеловићем, 

директор, помоћник директора, учитељи из подручних одељења 

План дежурства Дежурали су сви присутни учитељи са свим ученицима. 

Утисци ученика Ученици су исказали велико задовољство на свим локацијама које смо посетили. 

Одушевљени су садржајима које су имали прилике да виде и науче. 

7.3.4.10. Школа у природи 

 

Путни  правац Шид–Златибор-Шид 

Разред Од првог до четвртог 

Време поласка 15. 3. 2022. у 8.30 

Време повратка 22. 3. 2022. око 17 

Трајање 8 дана 

Оствареност циља Сви циљеви су у потпуности остварени. 

Оствареност задатака Задаци екскурзије су: 

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
 повезивање и примењивање знања и умења, 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним 

лепотама,   неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и 

њиховим националним,  културним, етичким и естетским вредностима, 

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и 

ученика  међусобно, 

 проучавање објеката и феномена у природи, 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним  условима, 

 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

 развој и практиковање здравих стилова живота, 

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких 

навика и навика заштите животиња, 

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања 

информација из различитих извора, 

 оснаживање ученика у професионалном развоју, 

 подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено 

понашање, 

 развијање способности оријентације у простору 

Задаци екскурзије су остварени. 
Оствареност садржаја Садржај Школе у природи је у потпуности остварен.  

Техничка 

организација 

Наставу у природи је реализовала ТА „Grand-tours“ из Новог Сада, директор школе, 

као вођа пута (Слађана Љубојевић), као и пет професора разредне наставе: Јелена 

Вукелић са ученицима 3-2, Снежана Матовина са ученицима 3-3,Оливера 

Станојевић са ученицима 4-1,Кристина Половина са ученицима 4-2 и Зора Поткрајац 

са ученицима 4-3. Пратили су их др Олга Попадић, а са њима је на локацији радио и 

рекреатор Стефан Томић. 

План дежурства Сви учитељи су све време боравка дежурали и бринули о ученицима.  

Утисци ученика Ученици су задовољни садржаијма и наставу у природи су оценили највишом 

оценом. 

7.4. РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА СЕКЦИЈА, ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ И 
ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  

7.4.1. Рецитаторска секција (Јелена Обрадовић) 

     Ове школске године Рецитаторска секција је окупила десет ученика. Ученици су 

посвећено радили и редовно долазили на часове секције. Као представници школе, 

учествовали су на смотри рецитатора „Песниче народа мог“ и остварили запажене 

резултате.  
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На oпштински ниво такмичења пласирало се осам ученика наше школе. Били смо 

изузетно успешни тако да су се на следећи ниво такмичења пласирале две ученице, док је 

једна ученица похваљена. Ученице Лаура Јовановић из 5-2 (одељењски старешина Милена 

Клисурић) и Дајана Лазић из 7-3 (одељењски старешина Ивана Мацко) су прошле и 

окружни ниво такмичења и пласирале се на Покрајинску смотру „Песниче народа мог“, 

одржану у Сечњу. Ови изузетни резултати су нам дали подстрек да наставимо вредно да 

радимо и наредне школске године.  

7.4.2. Драмска секција – Снежана Матић 

Као и претходних школских година, и ове школске године је драмска секција окупила 

већи број ученика. Двадест четири ученика је вредно радило на припреми две драмске 

представе, програма за Дан школе и друге школске и градске манифестације, драмске 

смотре и такмичења. Реализовали смо ауторску представу “Домовина” за конкурс на 

Републичком фестивалу Ризница талената у Нишу и освојили треће место. Ја сам написала 

текст на задату тему, као и сценарио за драмски приказ за Дан школе “Овим су шором 

пролазили свати”. Планирали смо и припремали и представу “Капетан Џон Пиплфокс” по 

тексту Душка Радовића, али  нисмо успели да је приведемо крају и изведемо за ученике. То 

нам остаје као задатак који ћемо завршити на почетку следеће школске године. Вредно смо 

радили и на припреми костима и сценографије и снимању видео презентација за Нову 

годину и представљање школе на Ризници талената.  

7.4.3. Секција за медије – Наташа Миљановић 

 

Секција за медије се укључила у еТвининг пројекат „Пет корака до истине“ који се бавио 

медијском писменошћу. Ученици су писали новинске интервјуе и плакате о медијској писмености. 

За свој рад смо награђени националном ознаком квалитета за еТвининг пројекте. Састајали смо се у 

складу са епидемиолошком ситуацијом, бар једном месечно у школи, а по потреби смо 

комуницирали преко гугл учионица. Ученици су израђивали продукте и у школи и код куће.  

7.4.4. Реализација припремне наставе за полагање завршног испита и пробног 
завршног испита 

 

За ученике осмих разреда, према важећем ЗОСОВ-у, одржани су предвиђени часови 

припремне наставе за полагање Завршног испита Основне школе. Часови припремне 

наставе су одржани током другог полугодишта и то већином као претчас, те у оквиру 

редовне наставе, према потребама ученика. Евидентирани ученици као и термини 

припремне наставе налазе се у Дневницима осталих облика образовно васпитног рада у 

установи. Детаљни извештаји о припремној настави сваког наставника налазе се у личним 

извештајима о 40-часовној недељи. 

 

 
 

предмет наставник разред и одељење 

географија Снежана Томић 8-1, 8-2, 8-3 

историја Милан Гербер 8-1, 8-2, 8-3 

српски језик 

Јелена Обрадовић 8-1 

Снежана Матић 8-2 

Наташа Миљановић 8-3 

физика Бојана Лепињица 8-1, 8-2, 8-3 

биологија Јелена Ђилас 8-2, 8-1 
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Јелена Гојић 8-3 

хемија Савка Валентировић-Суман 8-1, 8-2, 8-3 

математика 
Горана Гњидић 8-1 

Милица Грбатинић 8-2, 8-3 

7.4.5. Реализација завршног испита 

 

Tоком школске године, пратећи упутство прописано од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 27, 28. и 29. јуна 2022. организован је завршни испит. 

7.4.6. Реализација планова индивидуализоване наставе 
 

Током школске године евидентирани су ученици са посебним потребама или 

потешкоћамау учењу (баријере нису биле само менталног типа, већ и типа 

незаинтересованости, мањка мотивације, лењости....) као и ученици који су напреднији и 

више се залажу и интересују за стицање нових знања, а такође показују и висок степен 

знања у односу на просечне ученике. Са евидентираном децом је вођена 

индивидуализација. Наставици су у својим дневним припремама приказали начин 

индивидуализације током рада, за сваки час који је то захтевао. Циљ је да се ова тенденција 

настави, те да се више уради и на увођењу портфолија ученика у циљу ефикасније 

индивидуализације. Детањнији извештаји о индивидуализацији се налазе у личним 

извештајима сваког наставника. 

7.5. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА ВАСПИТНОГ РАДА  

7.5.1. Сарадња са организацијама и институцијама 

 

Школа је интензивно сарађивала са другим организацијама из локалне средине. Са 

свим основним школама из општине, а нарочито са Основном школом "Бранко Радичевић" 

на организацији такмичења и размени информација међу стручним сарадницима на 

активима. Са организацијом „Црвеног крста” сарађивали смо тако што смо слали ученике 

на креативне радионице Црвеног крста, секцију прве помоћи и такмичења из прве помоћи. 

О сарадњи са „Црвеним Крстом“ постоји засебан извештај.  

Са Центром за Социјални рад сарађивали смо на пружању подршке социјално 

угроженим ученицима и на инклузији Рома. Са МУП-ом смо сарађивали на едукацији 

ученика у важности поштовања саобраћајних прописа. Ватрогасци, полицајци и 

саобраћајни полицајци држали су предавања у нашој школи. Са клиничким психологом из 

Дома здравља у Шиду сарађивали смо око подршке ученицима са сметњама; са лекарима на 

вакцинацији и систематским прегледима; са Интерресорном комисијом око утврђивања 

права на ИОП и пружања подршке ученицима. Са Културно-образовним центром у Шиду 

око добијања простора за манифестације, озвучења, одлазака на представе, у биоскоп, око 

организације општинских смотри рецитатора и драмског стваралаштва, са галеријама смо 

сарађивали тако што су ученици имали огледне часове у њиховом простору.  

7.5.2. Сарадња са родитељима 
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Родитељи су активно били укључени у рад са ученицима који су учили по 

индивидуалним образовним плановима. Редовно су одржавани родитељски састанци на 

којима су разматране теме попут оцена, екскурзије, постигнућа и учења ученика, а 

родитељи су долазили и на индивидуалне разговре. Родитељи су пружали подршку и 

приликом културних манифестација кроз израду костима и сценографије. Такође су давали 

родитељски динар како би се поспешило одржавање школе и створили још бољи услови за 

рад. Велики број наставника одржао је активност „отворених врата“ код које су родитељи 

били у могућности да проведу час на радионици или активности у одељењу са својим 

дететом, често поводом празника или као припрема манифестације.  

7.5.3. Дечји савез – Зденка Ломјански 

 

Садржај Време реализације Носиоци активности 

Пријем првака 1. септембар Актив учитеља 

Међународни дан писмености 8. септембар Активи наставника језика (српски, 

матерњи, страни), Активи учитеља, 

библиотекар 

Дан европских језика 26. септембра Активи наставника језика, Тим за естетско уређење 

Припрема за Дечју недељу крај септембра Ђачки парламент, ПП, ОС, Актив учитеља 

Светски Дан животиња 4. октобар Актив учитеља, наставници биолигије 

Дечја недеља прва недеља октобра ОС, Актив учитеља, ПП, 

директор, Ђачки парламент 

Пријем првака у Дечји савез прва недеља октобра Актив учитеља, Дечји савез, директор 

Крос прва недеља октобра Наставници физичког 

васпитања, Актив учитеља, ОС 

Светски Дан здраве хране октобар ОС и Актив учитеља 

Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 

21. октобар Наставници историје, ОС 

Дан просветних радника 8. новембар Актив учитеља, ОС, ПП, директор, Дечји савез 

Дан примирја у Првом светском 

рату 

11. новембар Актив учитеља, ОС, наставници историје, српског 

језика и ликовне културе, Тим за естетско уређење, 

Међународни дан толеранције 16. новембар ОС , Актив учитеља,  наставници грађанског 

васпитања 

Светски Дан борбе против сиде 1. децембар Наставници биологије 

Нова година 23. децембар ОС, Актив учитеља, Тим за естетско уређење 

Школска слава - Свети Сава 27. јануар Тим за манифестације,ОС, Актив читеља, катихете, 

директор, Тим за естетско уређење 

Дан државности Србије 15. фебруар Наставници историје и ликовне културе, Тим за 

естетско уређење 

Дан матернјег језика 21. фебруар Активи језика, Тим за естетско уређење 

Дан жена 8. март Актив учитеља 

Светски Дан поезије 21. март Активи наставника језика 

Дан сећања на Доситеја 

Обрадовића 

10. април Актив учитеља, наставници српског језика 

Дан школе 12. април Наставници, Актив учитеља, директор, Тим за 

естетско уређење, Тим за манифестације 

Ускрс  април Актив учитеља, катихете, Тим за естетско уређење 

Дан планете Земље 22. април Наставници биологије, Актив учитеља 

Светски Дан књиге 22. април Активи наставника језика, Актив учитеља, 

библиотекар 
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Светски Дан Црвеног крста 8. мај Наставници биологије 

Дан победе 9. мај Наставници историје 

Манифестације поводом 

завршетка школске године 

јун Директор, ОС, наставници, Актив учитеља 

7.6. ИЗВЕШТАЈИ НАСТАВНИКА О 40-ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ  

7.6.1. Аришић Божица  

 

Проценат ангажовања: 100% 
Број часова редовне наставе: 18 
Изборни предмети: Дигитални свет,   Пројектна настава 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 мин) 
одељења број контролних/писмених вежби 

1-6,   3-6 2,   12 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 
 3 34 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Актив 1. разреда 

Актив 3.разреда 

Тим за манифестације 

Тим за естетско 

уређење 

Члан 

Члан 

Члан 

Члан 

11 

10 

5 

5 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

83 16 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 
Евалуација наставног часа или наставног дана. Активно учешће родитеља 

у наставном процесу. Већи број часова амбијенталне наставе. 

у оквиру стручног актива  

у оквиру тимова  

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 
Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

3 

7.6.2. Бабеља Дарко 

 

Наставни предмет: Словачки језик са елементима националне културе (20%) 

Одржавана су два часа недељно са две групе ученика. У једну групу су укључени 

ученици млађих разреда (први, други, четврти), а у другу групу ученици старијих разреда 

(шести, осми). Ученици су редовно присуствовали настави и сви су завршили школску 

годину са позитивним оценама.  

Неки од ових ученика су се укључили у активности организоване у Словачком дому у 

Шиду. Ликовне радове смо често слали у дечију рубрику недељног часописа на словачком 

језику «Хлас људу», где су повремено објављивани. Реализована су 72 часа словачког 

језика са елементима националне културе у оквиру школске године.  

7.6.3. Барчикин Адамка  
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Проценат ангажовања: 100%  

Број часова редовне наставе: 18  

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Дигитални свет 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 минута)  

Одељења Број  контролних, писмених  вежби 

II-1 9 

Реализација слободних активности:  

Одељења Број  ангажованих  ученика Број  реализованих  часова 

II-1 14 30 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

Одељења Број  ученика Број  часова 

II-1 3 15+15 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

Одељења Број  ангажованих  ученика Број  реализованих  часова 

II-1 3  

Ангажованост у стручним активима, тимовима, већима, комисијама 

назив улога број састанака 

Актив учитеља Члан 8 

Актив учитеља другог разреда Члан 11 

Тим за естетско уређење школе Члан 5 

Тим за ИОП Члан 3 

Број часова стручног усавршавања 

Стручно  усавршавање  унутар  установе Стручно  усавршавање  изван  установе 

87 16 

Мере унапређења наставе 

У  оквиру  редовне  наставе Систематско планирање свакодневног рада доприноси сигурности у 

раду. Вршњачко учење даје добре резултате. 

У  оквиру  стручног  актива Међусобно уважавање и помоћ у раду унутар актива. 

У  оквиру  тимова Међусобна сарадња је увелико присутна. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина Да 

Број индивидуалних контаката 7 

Допринос унапређењу наставе: 

 

Комуникација и договор са колегама, међусобна сарадња између тимова, 

доприносе да се разне идеје унесу у рад са децом. Такође, сарадња са 

педагошко-психолошком службом ми олакшава рад са децом којој је 

потребна додатна подршка. 

7.6.4. Болманац Светлана 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање; Дигитални свет 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

1-3 Српски језик: 1 Математика: 8  СОН:  4 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-3 18 30 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-3 18 Математика: 31 

Српски језик:  24 
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Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-3 2  

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Актив учитеља члан 10 

Актив учитеља првог 

разреда 
председник 11 

Тим за просторно 

уређење 
члан 5 

Тим за професионални 

развој  
члан 8 

Тим за манифестације члан 10 

Тим за писање 

пројекта 
члан 2 

Тим за кризне 

ситуације 
члан 2 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

40 Семинари + вебинари: 64+7 = 71 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 

Детаљно припремање, израда пп презентација, израда дид. материјала, 

организација учионице, радионичарска настава,  индивидуални рад, квиз, 

настава у амбијенту, тематско планирање, и извођење огледних часова,  

мотивационо награђивање... 

у оквиру стручног актива 
Размена искустава, тематско планирање,  размена дид. материјала и др. 

средстава за рад размена искустава, планирање у ванредним условима. 

у оквиру тимова 
Планирање активности у сарадњи активностима различитих тимова: Тим за 

манифестације, Тим за просторно уређење, библиотека... 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

8 

 

7.6.5. Бурсаћ-Лемаић Зорана 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Уметничко-креативна секција 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 мин): 

одељења број контролних/писмених вежби 

2-5                           СЈ: 6, М: 9, СОН: 4      

Реализација слободних активности: Додатна настава математике 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

2-5    1  35 

Реализација допунске наставе 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

2-5  - - 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

- - - 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, комисијама 
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Назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 8 

Актив учитеља четвртог разреда члан 11 

Тим за естетско уређење школе члан 6 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

85 105 

Мере унапређења наставе 

у оквиру редовне наставе 
Презентације путем видео бима; Детаљно припремање, тематско планирање,  

израда наставних средстава,  амбијентална настава. Електронски уџбеници.  

у оквиру стручног актива Тематско планирање; Обуке и семинари; Промоције издавачких кућа. 

у оквиру тимова Тимско планирање активности; Учешће у манифестацијама.  

Рад са родитељима 

Одељењски старешина Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

5 

 

7.6.6. Валентировић - Суман Савка 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 80% 

Предмет: хемија Број часова: 12 

Предмет: домаћинство Број часова: 5 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 

одељења број контролних/писмених вежби 

7-1,7-2,7-3, ,8-1,8-2,8-3, 4 

Реализација слободних активности/секција 

По потреби Број реализованих часова:  Број ангажованих ученика:  

- - - 

Реализација додатне наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

По потреби 4 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

Сви 7 и 8 разреди 2 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада: 

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

7-3  ИОП-2 један ученик У току редовне наставе 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће природних наука 

Улога  члан 

Број састанака  Континуирано током целе године у неформалном 

облику. 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар установе: 

44 

Број часова стручног усавршавања изван установе 70 

Рад са родитељима да 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  16. 12. 2021. 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

2 
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Учешће на такмичењима за наставнике:  Општинско такмичење из хемије: друго и треће место  

7.6.7. Варга Зорица 

 

Проценат ангажовања: 100% 
Број часова редовне наставе: 18 
Изборни предмети: Пројектна настава, 4. разред и Дигитални свет, 2. разред 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин)  
одељења број контролних/писмених вежби 

II-6 

IV-6  

14 

17 

Реализација слободних активности: Културно-уметничка секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 
II-6 

IV-6 

3 

7 

15 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

II-6 1 15 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

IV-6 1 10 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Стручно веће учитеља 

4. разреда, Стручно 

веће учитеља 2. разреда 

Координатор 

члан 
6 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 
члан 5 

Тим за естетско 

уређење школе, 

Тим за интеграцију 

миграната у образовни 

систем 

члан 

члан 

4 

4 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

89 32 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе Детаљно планирање, тематски рад групни рад, амбијентално учење. 

у оквиру стручног актива Састанци, комуникација, размена искустава. 

у оквиру тимова Састанци, договор, сарадња 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 
Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

 

8 

Активности током године: Богатство различитости, угледни час; Излет у природу, Новогодишња изложба 

ученичких радова, Руке моје мајке, У сусрет Дану заљубљених, Свети Сава - школска слава, Моја бака и мој 

дека, Дан јабука, Хуманитарни базар, Будући прваци у гостима, Екскурзија, Дежурство на завршном испиту 

осмака 

7.6.8. Везировић Милан  

 

Проценат ангажовања: 100% 
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Број часова редовне наставе: 20 

Предмет: Физичко и здравствено 

васпитање 

Број часова: 72 

Предмет: Обавезне физичке 

активности 

Број часова : 48 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

- - 

Реализација слободних активности/секција  

Назив секције:  Број реализованих часова:  Број ангажованих ученика:  

Рукометна секција 36 30 

Кошаркашка секција 36 30 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног 

већа/актива/комисије/радне групе  

Стручно веће наставника физичког васпитања, Тим за заштиту 

ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, 

Тим за кризне ситуације 

Улога:  Председник, члан, члан 

Број састанака:  5+4+2 

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања 

унутар установе 

Број часова стручног усавршавања изван установе 

44 0 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  - 

Број индивидуалних контаката са 

родитељима 

5 

7.6.9. Вујић Александар 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 60% + 20%, 

Предмет: Информатика и рачунарство Број часова:  12 

Предмет: Информатика и рачунарство Број часова:  4 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 

одељења број контролних/писмених вежби 

V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, VII1, VII2, VII3, VIII1, VIII2, 

VIII3, T  I T, VIII1, VI1 

2 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће за ТИО, ТИТ и информ. и рачунарство 

Улога  координатор 

Број састанака  6 

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе Број часова стручног усавршавања изван установе 

20 72 

Рад са родитељима                                      

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  прва среда у месецу 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

- 

7.6.10. Вукелић Јелена  
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Проценат ангажовања: 100%; број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Математичка секција; Грађанско васпитање 

Индивидуализација: ИОП2 - 1 ученик, И. Ђ. 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

III-2 СЈ: 6,   М: 9,   СОН: 4 

Реализација слободних активности – Културно уметничка секција 

одељења Број ангажованих ученика број реализованих часова 

III-2 18 11часова,  интегрисана настава са 

часовима ликовне културе, 

музичке културе и пројектне 

наставе 

Реализација допунске наставе 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

III-2 3 15, интегрисана настава са 

часовима српског језика и 

математике 

Ангажованост у стручним активима, тимовима, комисијама, радним групама 

назив улога број састанака 

Актив учитеља трећег 

разреда 

члан 

 

5 

 

Актив учитеља члан 5 

Тим за манифестације члан 5 

Тим за вођење 

школског сајта и 

летописа 

члан 5 

Тим за сарадњу са 

Црвеним крстом 
члан 3 

Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

координатор 3 

Број часова стручног усавршавања које сте остварили 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

85 8 

Мере унапређења наставе 

у оквиру редовне наставе 

Огледни и угледни часови (српски језик, природа и друштво и ликовна 

култура); Амбијентална настава; Примена диференциране наставе, како у 

обради, тако и у проверавању усвојености наставних садржаја; Часови 

радионичарског типа; Тематско планирање. 

у оквиру стручног актива 

Огледни и угледни часови (српски језик, природа и друштво и ликовна 

култура); Припрема контролних задатака; Планирање и припремање 

часова; Састављање задатака и припрема наставних средстава; Избор 

екскурзије и школе у природи; Размена искустава. 

у оквиру тимова Планирање и реализација активности. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина ДА  

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада или наставничкој 

свесци 
32 
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Ове школске године пратила сам све конкурсе које је организовало Министарство просвете или Савез 

учитеља Србије, као и конкурсе организоване у локалној средини. Такође смо учествовали и на ликовном 

конкурсу „Железница очима деце“. Учествовали смо и на републичком математичком такмичењу „Мислиша“. 

Ученик Виктор Сечевић освојио је похвалу. На општинском такмичењу из математике другу награду освијила 

је Љубица Мирковић, трећу награду освојио је Виктор Сечевић. На Окружном такмичењу из математике 

Љубица Мирковић остварила је похвалу. На ребупличком фестивалу ,,Ризница талената“ у Нишу, у 

литерарној категорији Виктор Сечевић освојио је друго место. Ученица Дуња Башић се пласирала на окружну 

смотру рецитатора. Често сам примењивала у раду диференцирану наставу, амбијентално учење, радионице... 

Одржано је више индивидуалних контаката са родитељима и ученицима, са циљем да се превазиђу потешкоће 

на које смо наишли у раду.  

7.6.11. Вучковић Љиљана 

 

Проценат ангажовања: 100%  

Број часова редовне наставе: 18  

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Чувари природе 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 минута)  

Одељења Број  контролних и писмених  вежби 

Четврто четири 8 писмених задатака, 4 из српског језика и 4 из 

математике, 6 контролних из српског језика, 6 из 

математике, 7 из природе и друштва и 3 иницијална 

теста 

Реализација слободних активности: Културно-уметничка секција 

Одељења Број  ангажованих  ученика Број  реализованих  часова 

4-4 8 34 

Ангажованост у стручним активима, тимовима, већима, комисијама 

назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 7 

Актив учитеља четвртог разреда члан 10 

Тим за кризне ситуације члан 4 

Тим за естетско уређење школе члан 8 

Комисија за избор ђака и 

спортисте генерације 

члан 1 

 

Број часова стручног усавршавања 

Стручно  усавршавање  унутар  установе Стручно  усавршавање  изван  установе 

8 32 

Мере унапређења наставе 

У  оквиру  редовне  наставе Примена диференциране наставе, како у обради, тако и у проверавању 

усвојености наставних садржаја. Часови радионичарског типа. Огледни 

часови и тематско планирање. 

У  оквиру  стручног  актива Планирање и припремање часова. Састављање задатака и припрема 

наставних садржаја. Размена искуства. 

У  оквиру  тимова Планирање и реализација активности. 

Рад са родитељима: није било састанака уживо због пандемије коронавируса. 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката 5 

 

 

7.6.12. Гербер Милан 
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Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 105% 

Предмет: Историја Број часова: 21 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 11 

Одељења број контролних/писмених вежби 

5-1; 5-2; 5-3; 

6-1; 6-2; 6-3;  

7-1; 7-2; 7-3;  

8-1; 8-2; 8-3;  

Пети - 4;  

Шести - 6; 

Седми – 6;  

Осми - 5 

Реализација припремне наставе за такмичења 

Одељења/број ученика Број реализованих часова: 

5 разред - 5  

6 разред - 2 

7 разред - 4 

8 разред - 5 

Пети - 8 

Шести - 6 

Седми - 8 

Осми - 8 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

5-1, 5-2; 5-3; 

6-1; 6-2; 6-3;  

7-1; 7-2; 7-3; 

8-1; 8-2; 8-3; 

5- разред 1 час 

6- разред 1 час 

7- разред 1 час 

8- разред 1 час 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 

8-1 

8-2 

8-3     

11 часова 

11 часова 

11 часова 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно 

веће 

уметности и 

историје 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Тим за ШРП 

Улога  Члан Члан Члан 

Број састанака  вибер  6 вибер 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 44 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 

64 

Одељењско старешинство Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

2 

Учешће на такмичењима за наставнике:  општинско 16 ученика 

окружно 3 ученика 

Мере унапређења наставе: ученици су кроз замену улога имали прилику да предају градиво, утврђивање 

градива кроз наставне листиће и квизове, предавање уз помоћ презентација и документарних филмова. 

7.6.13. Гњидић Горана 

 
Наставник: Горана Гњидић 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 116,11% (од чега је 111,11% настава математике и 

5% једносменски рад). Датум заснивања радног односа 26. 4. 2022. 

Предмет: Математика Број часова: 20 часова недељно 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења  број контролних/писмених вежби 
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5-2, 6-1, 7-2, 7-3, 8-1 5-2 - 5 контролних и 4 писмена задатка 

6-1 - 5 контролних и 4 писмена задатка 

7-2 - 5 контролних и 4 писмена задатка 

7-3 - 5 контролних и 5 писмена задатка 

8-1 - 4 контролна и 4 писмена задатка 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 

 Одељење 8-1 (21 ученик) 10 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Актив наставника математике, Тим за самовредновање 

и вредновање рада школе, Вршњачки тим 

Улога  члан, члан, координатор 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 44 

Број часова стручног усавршавања изван 

установе: 8 (прегледач на завршном испиту) 

Одељењско старешинство Не 

Једносменски рад: Додатна подршка у учењу - математика за 5. и 6. разред 

7.6.14. Гојић Јелена 

 
Наставник: Јелена Гојић 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 100% 

Предмет: Биологија Број часова: 21 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења број контролних/писмених вежби 

5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3 39 

Реализација припремне наставе за такмичења 

Одељења/број ученика Број реализованих часова: 

5-2, један ученик 3 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 

8-3     12 часова 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће 

природних 

наука 

Тим за  сарадњу 

са Црвеним 

крстом 

Вршњачки тим 

Улога  Члан Координатор Члан 

Број састанака  континуирано 

током целе 

године у 

неформалном 

облику 

5 континуирано током 

целе године у 

неформалном 

облику 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 44 

Број часова стручног усавршавања изван 

установе: 19,5 

Одељењско старешинство Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

16 

Учешће на такмичењима за наставнике:  општинско такмичење: 6 ученика, окружно 

такмичење: 1 ученик 

Мере унапређења наставе:  Обезбеђивање боље интернет конекције. 

7.6.15. Голужа Доротеа  
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Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид:      100%      

Предмет: Ликовна култура Број часова: 16 

Предмет: Цртање, сликање вајање (слободна наставна 

активност) 

Број часова: 5 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада: - 

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

- - 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Тим за естетско уређење школе,  

Стручно веће за историју и уметност 

Улога  Координатор 

Координатор 

Број састанака  5 

4 

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе: 

64                   

Број часова стручног усавршавања изван установе: 52 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне наставе - 

У оквиру стручног актива/већа - 

У оквиру тимова  - 

Рад са родитељима  

Одељењско старешинство да 

Дан отворених врата (датум и време):  - 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

 

7.6.16. Грбатинић Милица 

 

Наставник: Милица Грбатинић (наставник математике од 17. 1. 2022.) 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 116,11% 

Предмет: Математика Број часова: 20 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења број контролних/писмених вежби 

5-3; 6-2; 7-2; 8-2; 8-3;  Пети - 5; Шести -5; Седми – 5; Осми - 4 

Реализација припремне наставе за такмичења 

Одељења/број ученика Број реализованих часова: 

5 разред - 1  

6 разред - 1 

Пети - 7 

Шести - 10 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

 5-3; 

 6-2;  

5. разред 9 часова 

6. разред 11 час 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 

8-2 

8-3     

22 часова 

21 часова 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће 

наставника 

математике 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

Улога  Члан Члан 

Број састанака  4 3 
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Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 47 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 

47,5 

Одељењско старешинство Не 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

- 

Учешће на такмичењима за наставнике:  Општинско такмичење: 2 ученика; окружно 

такмичење: 1 ученик. 

Мере унапређења наставе: Подела ученика по групама у зависности од њихових способности, задаци 

различитих ниво – основни, средњи и напредни. 

Једносменски рад: Подршка у учењу (7. и 8. разред), понедељком 14.20-15.05, одржано 18 часова. 

7.6.17. Јелена Ђилас 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 20% 

Предмет: Биологија Број часова: 4 часа недељно 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 11 

Одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

 8-1, 8-2 8  

Реализација припремне наставе за такмичења 

Одељења/број ученика Број реализованих часова: 

8-2 3 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 

 8-1, 8-2 24 часа 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће природних наука 

Улога  члан 

Број састанака  Континуирано током целе године, у неформалном облику 

састанака 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 44 
Број часова стручног усавршавања изван установе: 

0 

Одељењско старешинство не 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

- 

Учешће на такмичењима за наставнике:  Општинско такмичење: 3 ученика. 

Мере унапређења наставе: Обезбеђивање боље интернет конекције. 

7.6.18. Еделински Миколка Владимир 

 

Радно место: вероучитељ гркокатоличког веронаука, проценат ангажовања: 5%  

У току ове школске године држао сам часове гркокатоличког веронаука за децу у 

Основној школи „Сремски фронт“. Предавања су обухватала децу из подручних одељења у 

Бикић Долу, Беркасову и децу у централној школи у Шиду. Радом су обухваћена деца из 

првог и четвртог разреда у подручној школи у Бикић Долу, првог и четвртог разреда у 

Беркасову и седмог и осмог разреда у централној школи у Шиду. 

У раду су коришћени следећи уџбеници: Библија, Катекизам Католичке Цркве, књига: 

„Исус нас водзи гунашому Оцови нєбесному“ издавач Завод за уџбенике Београд, аутор о. 

Јулијан Рац. 

Подручно одељење у Бикић Долу: У I и III разреду разреду одржано је 36 часова. Рад 

се одвијао према предвиђеном плану и распореду те су планирани садржаји обрађени и 

циљеви остварени у постојећем режиму наставе у складу са дужином часа у периоду 
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трајања законске обуставе рада.За време редовног трајања часова сви наставни програми су 

реализовани према предвиђеном плану. 

Подручно одељење у Беркасову: У III разреду разреду одржано је 36 часова. Рад се 

одвијао према предвиђеном плану и распореду те су планирани садржаји обрађени и 

циљеви остварени у постојећем режиму наставе у складу са дужином часа у периоду 

трајања законске обуставе рада. За време редовног трајања часова сви наставни програми 

су реализовани према предвиђеном плану. 

Централна школа Шид: У IV, V, VI и VII разреду одржано је 36 часова. Рад се 

одвијао према предвиђеном плану и распореду те су планирани садржаји обрађени и 

циљеви остварени у постојећем режиму наставе у складу са дужином часа у периоду 

трајања законске обуставе рада. За време редовног трајања часова сви наставни програми 

су реализовани према предвиђеном плану. 

Уз активности у редовној настави веронаука деца су била ангажована и у ваннаставним 

активностима у саставу Цркве.  

Остварени просечни успех одељења у којима предајем : 

I5  Истиче се 

     III4  Истиче се 

III5  Истиче се 

IV1     Истиче се 

V1  Истиче се 

V3  Истиче се 

VI2  Истиче се 

VII1   Истиче се 

7.6.19. Ерић Марија 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 100%         
Предмет: Енглески језик Број часова: 18 часова недељно 
Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  
одељења број контролних/писмених вежби 
V-1, V-2, VI-1, VI-2, VI-3, VII-1, 

VII-2, VIII-1, VIII-3 
V разред -  3 контролна и 2 писмена задатка; 
VI разред - 2 контролнa и 2 писмена задатка, 1 писмена вежба;  
VII разред - 2 контролнa и 2 писмена задатка;  
VIII разред - 3 контролнa и 2 писмена задатка; 

Додатна настава 
одељења у којима сте 

реализовали, број ученика и 

иницијали 

Број одржаних часова 

8-2 Е. А-К., Е. С., Н. П. (3 

ученице); 
8-1 Л. Л., С. Ј. (2 ученице) 

25 

Допунска настава 
одељења у којима сте 

реализовали, број ученика и 

иницијали 

Број одржаних часова 

5-3 С. Р., С. С., Ј. С., Ф. Ђ., Л. С., 

М. Ф., Н. П. (7 ученика) 
6-2 Ј. Б. (1 ученица) 
8-2 М. Ј., С. С., М. Б., У. Б., Ж. З. 

(5 ученика) 

30 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  
Одељења/број ангажованих Број реализованих часова:  
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ученика/иницијали 
ИОП 2 В. М. (одељење 8-2) 
ИОП 2 Б. Б. (одељење 7-3) 

Са датим ученицима је рађенo на часовима редовне наставе и путем 

посебних гугл учионица. 
Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 
Учешће у раду стручних већа, актива, комисија, радних група, организација  
1. Стручно веће страних језика, члан, број састанака: 9;  
2. Тим за школско развојно планирање, координатор, број састанака: 4;  
3. Стручни тим за инклузивно образовање, члан, број састанака: 4; 
4. Тим за обезбеђивање и унапређивање квалитета рада школе, члан, број састанака 7; 
5. Педагошки колегијум, члан, број састанака: 3; 
6. Радна група за израду ШРП, члан, број састанака: 5; 
Стручно усавршавање у установи 
Број часова стручног 

усавршавања унутар установе 
Број часова стручног усавршавања изван установе 

50 36 
Мере унапређења наставе  
У оквиру редовне наставе Пројектне активности, вршњачко учење, израда ИОП-а 
У оквиру стручног актива/већа Обележавање Европског дана страних језика 

Обележавање Дана ружичастих мајца 
У оквиру тимова  - размена дидактичких средстава и учила 

- употреба ИКТ у настави;  
Рад са родитељима 
Одељењско старешинство да (8-2) 
Дан отворених врата (датум и 

време):  
- 

Број индивидуалних контаката 

евидентираних у дневнику рада 

или наставничкој свесци 

Број индивидуалних контаката: 3 

Учешће на такмичењима за 

ученике:  
Школско такмичење у знању енглеског језика; Општинско такмичење у 

знању енглеског језика у ОШ „Сава Шумановић“ у Ердевику, 21. 

фебруара 2022. године; Окружно такмичење у знању енглеског језика у 

ОШ “Змај Јова Јовановић” у Руми, 10. априла 2022. године. 
Предлози за унапређење рада 

школе:  
Увођење пројектне наставе у свим разредима. Више заједничких 

наставничких пројеката. Учешће и конкурисање за пројекте под 

покровитељством МПНТР, као и других организација и субјеката. 
Појачана стратешка сарадња са институцијама и установама локалне 

заједнице. 

7.6.20. Здравић Златица и Еделински Миколка Наташа 

 

Златица Здравић:  

Настава русинског језика са елементима националне културе је реализована по плану и 

програму. Часови су одржавани редовно. Имали смо две групе ученика, а настава је 

одржавана средом. Имали смо неколико радионица са практичним радом, везаним за 

традицију Русина. Поједини ученици су везли народне мотиве, док су други истраживали и 

илустровали обичаје Русина везане за верске празнике, као што су Божић, Ускрс... Осим 

редовне наставе имали смо и ваннаставне активности:  

- дана 25. септембра је оджан Књижевни сусрет на Руском двору. Мр. Хелена Међеши је 

представила нови речник са црквеним појмовима који је у припреми. Учествовали су 

ученици из обе школе, ОШ „Сремски фронт“ и ОШ „Бранко Радичевић“. Ученици су 

читали своје радове са којима су учествовали на конкурсу посвећеном М. М. Кочишу. За те 

радове су освојили награде, па су им овом приликом и уручене.  

- дана 27. 9. 2021. обележен је Европски дан страних језика, тј. одржана је приредба у 

свечаној сали школе. Ученик С. Р. је рецитовао русинску песму. У току целог полугодишта 
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смо сарађивали са часописом „Захрадка“, слали смо ликовне и литерарне радове, од којих 

су неки објављени.  

Наташа Еделински Миколка: До краја школске године се настава у обе групе одвијала 

по плановима наставнице Златице Сивч Здравић. Оцене, као и похвале истакнутим 

ученицима су закључене и унењене у есдневник, уз консултацију са наставницом Здравић.  

7.6.21. Јокић Зоран 

 

Проценат ангажовања: 100 %       

Број часова редовне наставе:  19 

Изборни предмети: Пројектна настава 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

3-7, 4-7 12 

Реализација слободних активности: Културно-уметничка секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

3-7, 4-7 1 36 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

3-7, 4-7                       1 3-7 20 

4-7 23 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Стручно веће учитеља 

Разредно веће учитеља 

3. разреда 

члан 

члан 

3 

4 

Актив учитеља члан 3 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе: 44 стручно усавршавање изван установе: 0 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе Коришћење ИКТ-а у настави. Хеуристичка настава.  

у оквиру стручног актива Реализација пројектне наставе. 

у оквиру тимова Планирање и реализација активности  у манифестацијама. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да  

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

7 

7.6.22. Јукић Светлана 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид:  44,44% 

Предмет: немачки језик Број часова:8 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  10 

одељења број контролних/писмених вежби 

VI-1,2,3 5 

VII3 5 

Реализација слободних активности/секција  

Назив секције:    Број реализованих 

часова:         

Број ангажованих 

ученика:        

- - - 

Реализација додатне наставе:  



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

161 
 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

- - 

Реализација допунске наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

Допунска настава одржавана  по потреби и у 

договору са ученицима 

 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

1 Б. Б. ИОП 2 Кад је ученица била у школи 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће страних језика 

Тим за манифестације 

Улога  Члан 

Број састанака   

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе:  

44 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 40 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне наставе  

У оквиру стручног актива/већа  

У оквиру тимова   

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  Понедељком други час  

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

Није било посета 

Учешће на такмичењима за наставнике:  Такмичење за Немачки кутак организовао Гете 

институт. 

7.6.23. Клисурић Милена 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 90% 

Предмет:Немачки језик Број часова: 16 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења број контролних/писмених вежби 

5-1, 5-2, 5-3, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3 5. разред: 8 провера, 7. разред: 8 провера, 8. разред: 

7 провера 

Реализација додатне наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

- - 

Реализација припремне наставе за такмичења 

Одељења/број ученика Број реализованих часова: 

8-2 три ученика 6 часова 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

5-1, 5-2, 5-3, 7-2 10 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног 

већа, актива, 

комисије, радне 

групе 

Тим за 

обезбеђивање и 

унапређење 

валитета рада 

школе 

Стручно веће 

наставника 

страних језика 

Тим за  

самовредновање 

и вредновање 

рада школе 

 

Тима за 

сарадњу са 

црвеним 

крстом Тим за 

пројекте 

Тим за 

писање 

пројеката 
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Улога  Члан Члан Члан Члан Члан 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 83 

Број часова стручног усавршавања изван 

установе: 70 

Одељењско старешинство Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

Два родитељска састанка 

4 индивидуална разговора 

Учешће на такмичењима за наставнике:  Општинско такмичење: 3 ученика. 

Мере унапређења наставе: Обезбеђење боље интернет конекције. 

7.6.24. Крупежевић Славка 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе:18 

Изборни предмет: Грађанско васпитање, Пројектна настава 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

  

III-1 

 Математика: 13    

Српски језик: 11 

Природа и друштво: 6        

Реализација слободних активности:  Уметничко-креативна секција   

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

 III-1 20 32 

Реализација допунске наставе  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

III-1  Према потреби  Српски језик: 8 

Математика: 21 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

III-1 1- дечак, ИОП-2 Сви часови српског језика, 

математике и природе и друштва                    

 

7.6.25. Кузмановић Емилија  

 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанака 

Актив учитеља координатор 8  

Актив учитеља трећег  

разреда 

члан  11 

Педагошки колегијум члан   

Стручни тим за 

самовредновање и 

вредновање рада школе   

координатор 7 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

члан  6 

Тим за укључивање 

ученика миграната у 

школски систем 

члан 8 

Тим за једносменски 

рад 

члан  

Тим за манифестације члан  10 
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Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 100% 

Предмет: Физичко васпитање, Физичко и 

здравствено васпитање, Изабрани спорт 

Број часова: 20 

Обавезна физичка активност у шестом разреду Број часова: 3 у петом и 2 у шестом разреду 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 

одељења број контролних/писмених вежби 

- - 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада: 

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

- - 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне 

групе 

Стручно веће 

за физичко 

васпитање 

Тим за кризне 

ситуације 

Ученички 

парламент 

Улога члан члан координатор 

Број састанака 10 3 4 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе 

Број часова стручног усавршавања изван установе 

138 - 

Мере унапређења наставе 

У оквиру редовне наставе -  

У оквиру стручног актива/већа - 

У оквиру тимова - 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство да (7-1) 

Дан отворених врата (датум и време):  среда после 4. часа 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

8 

7.6.26. Лепињица Бојана 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 100% 

Предмет: Физика,грађанско васпитање и шах Број часова: 21 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 11 

Одељења број контролних/писмених вежби 

6-1; 6-2; 6-3;  

7-1; 7-2; 7-3;  

8-1; 8-2; 8-3;  

 Шести 6; Седми 6; Осми 5 

Реализација додатне наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

                    22           36 

Реализација припремне наставе за такмичења 

Одељења/број ученика Број реализованих часова: 

6. разред, један ученик 

8.разред, један ученик 

Шести: 40 

Осми: 8 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

6-1; 6-2; 6-3; (22 ученика)  

7-1; 7-2; 7-3; (6 ученика) 

8-1; 8-2; 8-3; (2 ученика) 

6. разред: 32 

7. разред: 16 

8. разред: 7 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 
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8-1 

8-2 

8-3     

11 часова 

11 часова 

11 часова 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног 

већа/актива/комисије/радне групе 

Стручно веће 

наставника природних 

наука 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања,  

занемаривања и 

дискриминације 

Тим за школско 

развојно планирање 

Улога  Члан Координатор Члан 

Број састанака  вибер  6 вибер 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 44 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 

64 

Одељењско старешинство Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

14 

Учешће на такмичењима за наставнике:  Општинско такмичење: 1 ученик, освојио је друго 

место, окружно такмичење: 1 ученик, освојио је 2. 

место, републичко такмичење: 1 ученик, освојио је 2. 

место. 

Мере унапређења наставе: ученици су кроз замену улога имали прилику да предају градиво, утврђивање 

градива кроз наставне листиће и квизове, предавање уз помоћ презентација и документарних филмова. 

7.6.27. Ломјански Зденка 

 

Проценат  ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 19 

Изборни предмети: Грађанско васпитање 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

2-3 математика: 9, свет око нас 5, српски језик: 8 

 Реализација слободних активност уметничко – креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

II-3 20 35 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

II-3 Српски језик: 1 

Математика: 5 

16 

15 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

II-3 1 178x2 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанака 

Дечји савез координатор за школу 4 

Актив учитеља члан 8 

Актив учитеља другог  разреда члан                          11 

Тим за самовредновање и 

вредновање рада школе 

члан Према потреби 

Стручни тим за инклузивно 

образовање 

члан 3 

Број часова стручног усавршавања 
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стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

162 40 

Мере унапређења наставе 

у оквиру редовне наставе 
Употреба мултимедијалних наставних средстава. Индивидуални рад. 

Рад у пару. Групни рад. Издрада различитих наставних средстава 

(плаката, наставних листића). Редовна провера савладаности градива. 

Замена улога. Интерактивни разговори. 

у оквиру стручног актива Размена искустава. Консултације. 

у оквиру тимова - 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Бројиндивидуалнихк онтаката евидентираних у дневницима рада старешине или у наставничкој 

свесци 

13 

7.6.28. Матић Снежана 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 105% 

Број часова редовне наставе: 18 

Предмет: Српски језик и књижевност Број часова: 17 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута 

одељења  број контролних/писмених вежби 

5-3, 6-2, 7-2, 8-2 17 

Предмет: грађанско васпитање Број часова: 1 недељно  

Одељења : 8-1, 8-2, 8-3 1 

Реализација слободних активности/секција 

Назив секције: Број 

реализовани

х часова: 

Број ангажованих 

ученика: 

Драмска секција 42 24 

Реализација додатне наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

8-2: 5 ученика 12 

7-2: 4 ученика 10 

6-3: 3 ученика 12 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

5-3: 10 ученика 

6-3: 5 ученика 

10 

6 

Реализација активности у оквиру једносменског рада 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова 

1-5 разред: 16 ученика 

5-8 разред: 18 ученика 

34 часа 

36 часова 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

6-3, ученик Б. Н. ИОП 2 

8-2, ученик В. М. ИОП 2 

Ученик је редовно похађао наставу. 

Ученик је наставу похађао онлајн, а 

држала сам и додатне часове уживо само 

њему. 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће за српски језик, Тим за 

школски сајт, Тим за професионални 

развој, Тим за манифестације 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

166 
 

Тим за професионални развој координатор, 5 састанака 

Тим за манифестације члан 

Стручно веће за српски језик члан 

Тим за школски сајт члан  

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе: Број часова стручног усавршавања изван 

установе: 

96 68 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне наставе Квиз и језичке игре као вид утврђивања 

градива; замена улога: ученици 

прегледају тестове и смишљају задатке; 

огледни час у оквиру пројектне наставе у 

петом и осмом разреду; измештање часа 

из учионице, повезивање и неговање 

културне традиције нашег краја посебно 

у оквиру пројекта Црно-бели свет у 

осмом разреду; онлајн настава путем 

гугл учионице, израда презентација. 

У оквиру стручног актива/већа - 

У оквиру тимова  - 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство да 

Дан отворених врата (датум и време):  - 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневнику рада 

или наставничкој свесци 

16 

Учешће на такмичењима:  Српски језик и језичка култура:  

Граматика и језик: Ружа Миладиновић, 7-2, освојила је 3. место на општинском 

такмичењу и пласман на окружно. 

Књижевна олимпијада: 3. место и пласман на окружно за Ружу Миладиновић, 7-2, 

Милица Ненадовић, 7-2, Жељана Зец, 8-2 и Душан Стекић 8-2; 

Читалићи: општински ниво, 1. место Елена Старчевић, 8-2 (пласман на 

републичко такмичење), Јелена Смиљанић, 7-2; Друго место Сара Циганков, 7-2, 

Душан Стекић 8-2; 3. место Ружа Миладиновић, 7-2, Емилија Дујаковић, 8-2;  

Читалићи, републички ниво: Елена Старчевић, 8-2, друго место. 

Литерарни конкурси:  

Републички ниво: Ризница талената, Жељана Зец, 8-2, 2. место, Друштво српско-

руског пријатељства“, Деца говоре”: два пута 1. место (Шид и Кикинда), Жељана 

Зец 8-2; На општинском конкурсу “Вишњићеви дани” Жељана Зец, 8-2, освојила 

је 1. место. 

Драмска секција, за ауторску представу и текст на Републичком фестивалу 

Ризница талената освојили смо 2. место.  

Одржала сам 8 часова пројектне наставе у 8. разреду, а као резултат је снимљен документарни филм о 

Симеону Пишчевићу, историјски значајној личности нашег краја, написан синопсис и сценарио за играни 

филм на тему романа „Сеобе“ и Симеона Пишчевића. Радила сам и пројекат “Принц Растко” поводом Дана 

Светог Саве са ученицима 8-2. У петом разреду одражала сам пет часова пројектне наставе, (Мостови, Моја 

бајка) а резултати су били изложба о мостовима и драматизација бајке и израда лутака за представу. 

 

 

7.6.29. Матовина Снежана 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

167 
 

 
Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Пројектна настава 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

III-3                             26  (13+7+6) 

Реализација слободних активности: Додатна настава  из математике 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

III-3    10  33 

Реализација допунске наставе 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

III-3 6 33 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

- - - 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, комисијама 

Назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 8 

Актив учитеља трећег разреда председник 10 

Тим за естетско уређење школе члан 5 

Тим за манифестације                  члан 10 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

80 32 

Мере унапређења наставе 

у оквиру редовне наставе 

Презентације путем видео бима; Детаљно припремање, тематско 

планирање,  израда наставних средстава,  амбијентална настава. 

Електронски уџбеници. 

у оквиру стручног актива Тематско планирање; Обуке и семинари; Промоције издавачких кућа. 

у оквиру тимова Тимско планирање активности; Учешће у манифестацијама.  

Рад са родитељима 

Одељењски старешина Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

14 

 

7.6.30. Мауковић Весна 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Дигитални свет 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

2-4 Српски језик: 11  Математика: 11 СОН:  5 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

2-4 7 36 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

2-4 2 Математика: 31 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 
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2-4 1  

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Актив учитеља члан 10 

Актив учитеља другог 

разреда 
члан 11 

Тим за просторно 

уређење 
члан 

5 

 

Тим за заштиту од 

насиља  
члан 7 

Тим за манифестације члан 10 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

40 - 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 

Детаљно припремање, израда пп презентација, израда дид. материјала,  

индивидуални рад, квиз, настава у амбијенту, тематско планирање, и 

присуство огледним часовима,  мотивационо награђивање... 

у оквиру стручног актива 
Размена искустава, тематско планирање,  размена дид. материјала и др. 

средстава за рад размена искустава, планирање у ванредним условима. 

у оквиру тимова 
Планирање активности у сарадњи активностима различитих тимова: Тим за 

манифестације, Тим за просторно уређење, библиотека... 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

19 

 

7.6.31. Мацура Душица 

 
Проценат ангажовања: 100%  

Број часова редовне наставе: 18  

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Дигитални свет 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 минута)  

Одељења Број  контролних,писмених  вежби 

Други  два 12 

Реализација слободних активности: Културно креативна секција, Допунска из математике и српског 

Одељења Број  ангажованих  ученика Број  реализованих  часова 

2-2 23 3 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

Одељења Број  ученика Број  часова 

2-2 4 30 

Ангажованост у стручним активима, тимовима, већима, комисијама 

назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 6 

Актив учитеља 2. разреда члан 10 

Тим за кризне ситуације члан 2 

Тим за естетско уређење школе члан 6 

Тим за школско развојно 

планирање 

члан 1 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља 

                        члан 6 
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злостављања и занемаривања 

Број часова стручног усавршавања 

Стручно  усавршавање  унутар  установе Стручно  усавршавање  изван  установе 

44 68 

Мере унапређења наставе 

У  оквиру  редовне  наставе Детаљно припремање, израда наставних средстава, примена групног 

рада, радионичарска настава, квиз, настава у амбијенту, тематско 

планирање,  презентације, радионице, употреба мултимедијалних 

наставних средстава. Индивидуални рад. Рад у пару. Израда различитих 

наставних средстава (плаката, наставних листића). Редовна провера 

савладаности градива. Замена улога. Интерактивни разговори. Примена 

диференциране наставе, како у обради, тако и у проверавању 

усвојености наставних садржаја. 

У  оквиру  стручног  актива Планирање и припремање часова. Састављање  задатака и припрема 

наставних садржаја. Размена искуства. 

У  оквиру  тимова Планирање и реализација активности. 

Рад са родитељима - 1 родитељски састанак 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката 9. Учествовала сам у свим активностима за уређење простора у  школи, 

као и уређењу и оплемењивању своје учионице. Остварила сам сарадњу 

са ЦК Шид учествовањем на њиховом ликовном конкурсу   “Моја бака и 

мој дека”, као и на такмичењу „Дабар“, „Мислиша“, (имала две 

похвале), рецитатори (пласман на окружно, Чарна Аничић), Ризница 

талената. 

7.6.32. Мацко Ивана 

 
Проценат ангажовања у овој школи: 110% 

Изборни предмет: Хор и оркестар 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 110% 

Предмет: музичка култура 15 

Предмет: хор и оркестар 3 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења у којима сте реализовали Контролни задатак у трајању од 45 минута 

- - 

Реализација слободних активности/секција 

Назив секције: Број часова: Број ангажованих ученика: 

Велики хор Три часа недељно 39 

Реализација додатне наставе: 

Одељења ангажованих ученика Број реализованих часова: 

- - 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 

- - 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада 

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова: 

5. 1 – А. Ђ. индивидуализација 
један час недељно (у зависности од доласка ученице у 

школу) 

5. 2 – С. М; Б. Ш; индивидуалнизација један час недељно 

6. 3 – Н. Б. ИОП1 један час недељно 

7. 1 – А. Ђ. индивидуализација један час недељно (у зависности од доласка ученика у 
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школу) 

7. 3 – Б. Б. ИОП2 један час недељно 

8. 2 – В. М. индивидуализација један час недељно 

8. 3 – К. М. индивидуализација 
један час недељно (у зависности од доласка ученика у 

школу) 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе и 

улога  

Стручно веће уметности и историје (члан); Тим за 

манифестације (члан); Тим за професионалну 

оријентацију (члан); Тим за обезбеђивање и 

унапређивање квалитета рада школе (члан); Тим за 

писање пројеката (члан); Стручни тим за инклузивно 

образовање (члан); Тим за обогаћени једносменски рад 

школе (кординатор) 

Број састанака  - 

Стручно усавршавање ван установе 69 

Број часова стручног усавршавања унутар установе 80 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне наставе 

Коришћење дигиталних технологија, филмова, 

презентација, квизова, пројектне наставе, електронског 

уџбеника; 

У оквиру стручног актива/већа Саветовање, размењивање идеја, узајамна помоћ; 

У оквиру тимова  

Међусобно подстицање и мотивисање. Савесно 

обављање свих планираних активности и задужења од 

стране координатора. 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство Да 

Дан отворених врата (датум и време):  - 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 
12 

7.6.33. Милић Милан  

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 49,44 % 

Предмет: математика Број часова: 8 

Предмет: шах Број часова: 1 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

8-1 4 контролна и 2 писмена задатка 

5-3 4 контролна и 2 писмена задатка 

Реализација додатне наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

8-1 3 ученика 8  часова 

5-3 3 ученика 8  часова 
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Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

8-1 4 ученика 9  часова 

5-3 4 ученика 9  часова 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће наставника математике - члан 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар установе Број часова стручног усавршавања изван установе 

44 - 

Мере унапређења наставе 

У оквиру редовне наставе Добра комуникације са децом, диференцирана 

настаава, редовна допуска и додатна настава... 

У оквиру стручног актива/већа Редовна комуникација 

У оквиру тимова  Редовна комуникација 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство  

Дан отворених врата (датум и време):  понедељком 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

2 

7.6.34. Милошевић Милош 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 40% 

Број часова редовне наставе: 8 

Предмет: Физичко и здравствено васпитање Број часова: 72, у петом разреду 

Предмет: Обавезне физичке активности Број часова: 48 

Реализација секција: 

Секција и број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

Рукометна секција, 30 ученика 36 часова 

Кошаркашка секција, 30 ученика  36 часова 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе 
Стручно веће наставника физичког васпитања, члан, 

5 састанака 

 
Тим против насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације ученика, члан, 4 састанка 

 Тим за кризне ситуације, члан, 2 састанка 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар установе Број часова стручног усавршавања изван установе 

44 - 

Мере унапређења наставе 

У оквиру редовне наставе Добра комуникације са децом, диференцирана 

настава, редовна допуска и додатна настава... 

У оквиру стручног актива/већа - 

У оквиру тимова  - 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  - 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

5 

7.6.35. Миљановић Наташа 
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Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 105% 

Предмет: Српски језик 95% 

Предмет: Грађанско васпитање (пети разред): 5% 

Једносменски рад, радионица „Весели роботићи“: 

5% 

Број часова: 19 часова 

Остали часови: 1  час допунске наставе недељно, 1 час додатне недељно, 

Секција за медије, у другом полугодишту и припремна 

настава за завршни испит.  

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

сва одељења по један школски писмени задатак квартално, по један 

школски контролни квартално 

Реализација слободних активности/секција  

Назив секције:  Број реализованих 

часова:  

Број ангажованих ученика:  

Секција за медије (која укључује овинарску, 

роботичарску секцију, рад на еТвининг пројектима 

и Клетов читалачки клуб). 

16 часова секције и 5 

часова читалачког 

клуба 

23 учечника из свих разреда од 

првог до осмог 

Реализација додатне наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: - 

нема заинтересованих (бирали су секцију)  

Реализација допунске наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

5-2 (четворо) 8 (по потреби) 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

у свим одељењима - на свим редовним часовима, према потребама ученика 

- један ученик је радио по ИОП-у 2 (Б. Ш. из 5-2). 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће за српски језик 

члан, 8 

Тим за пројекте 

координатор, 5 Улога и број састанака 

Комисије за преглед тестова на такмичењима (школско и општинско такмичење из српског језика, школско и 

општинско такмичење Читалићи – кликераши - координатор, окружно такмичење Читалићи – кликераши)  

Комисија за преглед тестова за пробни завршни и завршни испит ученика осмог разреда  

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 60 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 92 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне 

наставе 

Употреба еТвининг пројеката у настави (пројектна настава). 

У оквиру стручног актива/већа - 

У оквиру тимова  - 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  среда четврти час 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

- 

 

Учешће на 

такмичењима за 

наставнике:  

Ознака квалитета за еТвининг пројекат „Сва моја лица“ и за пројекат „Змајеви и виле 

2020.“ Проглашење за еТвининг амбасадора. Као тренер организације ИРЕКС 

одржала сам 20 онлајн обука за наставнике у трајању 6 сати (радионица „Сазнај и 

разазнај“) и 6 онлајн обука за наставнике у трајању од 3 сата (радионица 
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„Промишљено и проверено“). 

Као ментор држала сам онлајн наставу ученицима мигрантима на енглеском језику, 

од новембра до фебруара, а у марту и у првој половини априла у центру за прихват 

миграната, у оквиру пројекта „Акелијус“ УНИЦЕФ-а, МПНТР, КИРС-а, организације 

ИНДИГО и Филозофског факултета у Нишу.  

Предлози за 

унапређење рада 

школе:  

Оснивање ученичке задруге. Набавка компјутера и пројектора за сваког наставника, 

тј. за сваку учионицу, како бисмо могли да приказујемо презентације и подигнемо 

Мудл платформу за себе. Поправка мог компјутера у учионици прошлогодишњег 8-3, 

уз паметну таблу. Обезбеђивање припремне учионице (пожељно заједно са другим 

наставницама српског језика и књижевности).  

7.6.36. Митровић Горан 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 110 % 

Предмет: Техника и технологија Број часова: 22  

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: укупно 9 

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

51, 52, 53 2 

62, 63 2 

71, 72, 73 2 

81, 82, 83 3 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

63 1 ученик (Н. Б.) у оквиру одељења 

73 1 ученик (Б. Б.) у оквиру одељења 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће 

за ТИТ  и 

информатику и 

рачунарство 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Улога члан члан члан 

Број састанака 4 4 3 

Стручно усавршавање  у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе 

(детаљан извештај о СУ дат је на увид координатору 

Тима за професионални развој) 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 

49 32 

Мере унапређења наставе 

У оквиру редовне наставе Вишегодишње извођење мултимедијалне наставе (електронски тестови, 

флеш и видео презентације и сл.). Учесник сам пројекта „2000 дигиталних 

учионица (активно коришћење ИКТ-а при извођењу теоретске наставе). 

Поред пројектора  и лаптопа, које сам добио на употребу, користим и  своје 

лично пројекторско платно. Као и све колеге у школи (због пандемије) 

користио сам гугл учионице за организацију онлајн наставе, вибер групе 

ученика, родитеља и наставника, ради комуникације и електронски дневник 

за евиденцију наставе. 

У оквиру тимова Тим за међупредметне компетенције и предузетништво је имао идеју да 

оснивањем ученичке задруге на основу новог Правилника из маја 2018. 

године и активности које су у њему предвиђене, побољша и унапреди 

квалитет наставе наше школе. Конкретно, да обезбеди недостајућа 

материјална средства која школа није у стању да обезбеди. За реализацију 
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ове идеје чека се нормализација здравствене ситуације. 

У оквиру стручног 

актива/већа 

Унапређење квалитета наставе би се односило на набавку рачунара за другу 

информатичку учионицу, допуну недостајућег школског алата, потребног за 

израду практичних радова ученика,  и изградњу бициклистичког полигона. 

Обезбеђен је бољи и бржи интернет у целој школи. Без обзира што је пре 2 

године извршена реинсталација ОС на сва три кућишта (гране рачунара) у 

кабинету информатике, као и поправка два  рачунара, и даље је присутан  

нестабилан рад мрежног оперативног система, што наставу чини  изузетно 

компликованом и непредвидивом. Извршена је набавка 3 нова ссд диска и 

повећана радна меморија (за 4 Gb).  

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство да 

Дан отворених врата  - 

Број индивидуалних 

контаката евидентираних у 

дневнику рада или 

наставничкој свесци 

8 

Учешће на такмичењима 

(менторски рад наставника):  

У школи је организовано школско такмичење из ТИТ, дисциплина: 

моделарство, на којем су учествовали  ученици од 5. до 8. разреда, од којих 

се њих 11 пласирало на општинско такмичење, којима сам био ментор. На 

општинском такмичењу двоје ученика су освојили прва  места и остварили 

пласман на окружно такмичење. На окружном такмичењу један ученик је 

освојио 3. награду. 

Име и презиме - разред Школско Општинско Окружно Републичко 

Никола Филиповић    51 1. место 1. место и пласман Трећа награда 

 

 

 

 

Без 

пласмана Огњен  Вранов            53 2. место  

Марина Михајловић  51 3. место  

Младен  Вејновић      63 1. место  

Милица Тодоровић    63 2. место  

Сара Циганков            72 1. место 1. место и пласман 

Тамара Колар              72 2. место  

Милица Ивошевић     73 3. место  

Стефан  Ашкић           82 1. место  

Жељана Зец                 82 2. место  

Емилија Дујаковић     82 3. место  

Предлози за 

унапређење 

наставе ТИО 

- Потреба  за  формирањем  друге  информатичке учионице: Реализацију наставе технике и 

технологије, односно информатике и рачунарства у овој школској години “спасила” је 

ванредна ситуација и комбиновани модел наставе. При повратку нормалној настави у 

школи и подељеним одељењима на 2 групе немогуће је реализовати наставу ова два 

предмета у једној информатичкој учионици према важећим и прописаним плановима и 

програмима. Могућих часова у информатичкој учионици је 35 у току недеље, а потребно је: 

информатичких 2 x 12 = 24 часа и технике и технологије (у другом кварталу) 2 x 24 = 48 

часова, укупно 72 часа недељно. 

- Потреба за допуном школског алата: У Просветном гласнику од 27. маја  2019. године 

објављен је нови Норматив школског простора, опреме и наставних средстава у основној 

школи, конкретно и за предмет Техника и технологија. Тиме се детаљно, указује школама, 

односно њиховим директорима, шта и у којој количини је потребно набавити од 

недостајуће опреме.  

- Обавезан комплет материјала за ученике 7. и 8. разреда: Наставници ТИТ су се 

договорили са директором школе да се од следеће школске године уводи обавезан комплет 

материјала за ученике 7. и 8. разреда, што је потврђено и на Савету родитеља. 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

 

175 
 

7.6.37. Николић Вања 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 100% 

Предмет:  Енглески језик Број часова: 22  

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

одељења број контролних/писмених вежби 

I-1, II-1, II-2, II-3                          3 контролна задатка 

                                III-3, IV-1, IV-3                          3 контролна задатка 

I, II, III, IV разред ПО Бикић До                          3 контролна задатка 

                  I, II, III, IV разред  ПО Моловин                          3 контролна задатка 

Реализација слободних активности/секција  

Назив секције:  Број реализованих 

часова:  

Број ангажованих 

ученика:  

Секција енглеског језика                  32                   3      

Реализација допунске наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 

III-3, 8 ученика                                           32 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова: 

ИОП 2 В. Ј. II-1, ИОП 2 С. М. III разред ПО Бикић 

До, ИОП 2 И.Ђ. III разред ПО Моловин 

По 72 часа 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Наставничко веће, Одељенска већа I, II, III, IV 

разреда, Стручно веће страних језика, Тим за 

манифестације, Тим за медијску промоцију школе и 

летопис, Тим за естетско уређење школе, Тим за 

једносменски рад, Тим за ИОП  

Улога  Координатор Тима за манифестације, члан у осталим 

већима и тимовима. 

Број састанака  30 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне наставе + 

У оквиру стручног актива/већа + 

У оквиру тимова  + 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  Средом, од 9.00 до 9.45 часова 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

4 

7.6.38. Обрадовић Јелена 

 

Наставник: Јелена Обрадовић 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 105% 

Број часова : 19 

Предмет: српски језик и књижевност  Број часова: 17 

Изборни предмет: грађанско васпитање  Број часова: 1 

Обогаћен једносменски рад школе: Читалачка 

радионица 

Број часова: 1 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 
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 5-1, 6-2, 7-3, 8-1 16  (друго полугодиште - два писмена и два           

         контролна задатка у сваком одељењу) 

Реализација слободних активности/секција 

Назив секције: Број реализованих 

часова: 

Број ангажованих 

ученика: 

Рецитаторска секција 20 10 

Реализација додатне наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова:  

5-1: 6 ученика 8 

6-2: 6 ученика 8 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова:  

5-1 (А. Ђ.) 

7-3 (Б. Б.) 

на свим редовним часовима,  према потребама 

ученика 

Реализација припремне наставе за осме разреде; 

8-1  22 часa 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће наставника српског језика 

Улога  координатор 

Број састанака  8 

Комисије за преглед тестова на такмичењима (школско и општинско такмичење из српског језика и језичке 

културе, школско и општинско такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада), Комисија за преглед 

тестова за пробни завршни и завршни испит ученика осмог разреда. 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 59 
Број часова стручног усавршавања изван 

установе: 16 

Одељењско старешинство Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

12 

Мере унапређења наставе: Укључивање ученика у пројектну наставу; квиз и језичка игра као вид 

систематизације градива; решавање проблема у групама, радионице. 

7.6.39. Пелић Слађана 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање; Дигитални свет 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

1-2 Српски језик: 1; Математика: 5; СОН: 2 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-2 20 27 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-2 9 Математика: 16 

Српски језик:  14 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-2 - - 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Актив учитеља члан 10 

Актив учитеља првог 

разреда 
члан 11 
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Тим за просторно 

уређење 
члан 5 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације  

члан 7 

Тим за манифестације члан 10 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

40 Семинари: 60 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 

Детаљно припремање, израда пп презентација, израда дид. материјала,  

индивидуални рад, квиз, настава у амбијенту, тематско планирање, и 

присуство огледним часовима,  мотивационо награђивање... 

у оквиру стручног актива 
Размена искустава, тематско планирање,  размена дид. материјала и др. 

средстава за рад размена искустава, планирање у ванредним условима. 

у оквиру тимова 
Планирање активности у сарадњи активностима различитих тимова: 

Тим за манифестације, Тим за просторно уређење, библиотека... 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

12 

 

7.6.40. Петровић Сања 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: грађанско васпитање 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

III - 4 

IV - 4 

13 

16 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

 III - 4, IV - 4 13 35 

Реализација допунске наставе 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

III- 4 математика - 3 8 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

- - - 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Актив учитеља члан 8 

Актив учитеља трећег 

разреда 
члан 10 

Актив учитеља 

четвртог разреда 
члан 10 

Тим за естетско 

уређење  
члан 5 

Тим за манифестације члан 10 

Тим за укључивање  

миграната у школски 
члан 4 
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систем 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

44 23 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 

Повезивање наставних садржаја кроз пројектну наставу, израда 

презентација, радионичарска настава, израда наставних листића са 

диференцираним задацима за ученике мигранте, ИКТ у настави... 

у оквиру стручног актива 
Размена искустава, тематско планирање,  размена дид. материјала и др. 

средстава за рад  

у оквиру тимова Планирање и реализовање активности у  оквиру различитих тимова. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

Два родитељска 

састанка, девет 

идивидуалних 

раговора. 

7.6.41. Половина Кристина 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Пројектна настава 

Писмене и контролневежбе (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

4-2 25 

Реализација слободних активности:Културно-уметничка секција 

одељења бр. 

ангажованих 

ученика 

број реализованих часова 

4-2 20 30 

Реализација допунске наставе 

одељења бр. 

ангажованих 

ученика 

број реализованих часова 

4-2 4 Математика:24 

Српски језик:21 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

одељења бр. 

ангажованих 

ученика 

број реализованих часова 

4-2 ИОП 2: 

један 
Математика: 137 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, комисијама 

Назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 10 

Актив учитеља четвртог 

разреда 
члан 11 

Тим за  естетско уређење 

школе 

члан 

 

5 

Тима за инклузивно 

образовање 

члан 

 

3 
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Тим за  заштиту од насиља, 

злостављања, занемаривања и 

дискриминације 

члан 7 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар 

установе: 40 
стручно усавршавање изван установе: 58 

Мере унапређења наставе 

у оквиру редовне наставе 

Детаљно припремање, израда наставних средстава, примена групног рада, 

квиз, настава у амбијенту, тематско планирање , пп презентације, 

радионице, употреба мултимедијалних наставних средстава. 

Индивидуални рад. Рад у пару. Групни рад. Издрада различитих 

наставних средстава (плаката, наставних листића). Редовна провера 

савладаности градива. Замена улога. Интерактивни разговори. 

у оквиру стручног актива Размена искустава. Консултације. Тематско планирање. 

у оквиру тимова Тимско планирање активности. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина Да 

Број индивидуалних 

контаката евидентираних у 

дневницима рада старешине 

или наставничкој свесци 

25 

 

7.6.42. Поткрајац Зора 

 
Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање, Пројектна настава 

Писмене и контролне вежбе (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

4-3                             20/4+2 

Реализација слободних активности: Додатна настава  из математике 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

4-3    16  35 

Реализација допунске наставе 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

4-3 4 36 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

Одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

- - - 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, комисијама 

Назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 8 

Актив учитеља четвртог разреда члан 6 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

члан 

 

8 

Тим за сарадњу са Црвеним 

крстом 

                 члан 

 

2 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

122 80 

Мере унапређења наставе 
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у оквиру редовне наставе 

Презентације путем видео бима; Детаљно припремање, тематско 

планирање,  израда наставних средстава,  амбијентална настава. 

Електронски уџбеници. Паметна табла. 

у оквиру стручног актива Тематско планирање; Обуке и семинари; Промоције издавачких кућа. 

у оквиру тимова Тимско планирање активности; Учешће у манифестацијама.  

Рад са родитељима 

Одељењски старешина Да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

14 

 

7.6.43. Пресечковић Добрила 

 
Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе: 18 

Изборни предмети: Грађанско васпитање; Дигитални свет 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

1-1 Српски језик: 1, Математика: 5, СОН:  3 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-1 20 30 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-1 9 Математика : 20 

Српски језик :  16 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-1 1  

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Актив учитеља члан 10 

Актив учитеља првог 

разреда 
члан 11 

Тим за просторно 

уређење 
члан 5 

Тим за заштиту од 

насиља  
члан 7 

Тим за манифестације члан 10 

Тим за писање 

пројекта 
члан 2 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

40 Семинари    48 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 

Детаљно припремање, израда пп презентација, израда дид. материјала,  

индивидуални рад, квиз, настава у амбијенту, тематско планирање, и 

присуство огледним часовима,  мотивационо награђивање... 

у оквиру стручног актива 
Размена искустава, тематско планирање,  размена дид. материјала и др. 

средстава за рад размена искустава, планирање у ванредним условима. 

у оквиру тимова 
Планирање активности у сарадњи активностима различитих тимова: Тим за 

манифестације, Тим за просторно уређење, библиотека... 
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Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

6 

 

7.6.44. Пршић Милан 

Верска настава  Православног Катихизиса се одвијала по плану и програму, 

испуњени су постављени циљеви и задаци. Поред редовног похађања верске наставе, 

ученици су имали и неколико организованих посета Светом Храму, активно учествујући у 

Светој Литургији читањем Апостолских посланица и чтецирањем у Олтару. 

Већи Празници, попут Покрова Пресвете Богородице, дана Светог Саве, Призива 

Светог Духа на почетку школске године, прослављени су заједно са ученицима 

Православног Катихизиса, наставницима и учитељима у Светом Храму. 

Друго полугодиште наставе предмета Православни катихизис одвијало се такође по 

плану и програму, испуњени су постављени циљеви и задаци. Ученици су показали велико 

интересовање и активно учествовали у свим заједничким предавањима и радионицама. Циљ 

даљег рада је редовнија посета Светим Богослужењима и активније учествовање ученика у 

њима. 

7.6.45. Раичевић Влатко 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 40% у VI2, VI3, VII1, VIII2, 

Предмет: Физичко и здравствено васпитање Број часова:  8 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: - 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Aктив наставника физичког и здравственог већа 

Улога  члан 

Број састанака  6 

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе: 

44 

Број часова стручног усавршавања изван установе: 16 

Рад са родитељима                                      

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  прва среда у месецу 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

- 

Учешће на такмичењима за наставнике:  - 

7.6.46. Станојевић Оливера 

 

Проценат ангажовања: 100        

Број часова редовне наставе:  18 

Изборни предмети: грађанско васпитање 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

4-1 22 

Реализација слободних активности: Математичка  секција 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 
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4-1 5 21 

Реализација допунске наставе српског језика и математике 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

4-1 3 14 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада  

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

- - - 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанка 

Стручно веће учитеља 

Разредно веће учитеља 

4. разреда 

члан 

члан 

8 

10 

Стручни тим за 

медијску промоцију 

школе и летопис 

члан 

 

1 

Број часова стручног усавршавања 

стручно усавршавање унутар установе стручно усавршавање изван установе 

72 16 

Мере унапређења наставе  

у оквиру редовне наставе 

Коришћење ИТ у настави прављењем презентација и употребом 

дигиталних уџбеника. Интегративни приступ у настави,коришћење 

интерактивних метода, образовних игара, пројектна насатава, 

диференцирана настава, хеуристичка и егземпларна настава. 

у оквиру стручног актива Реализација пројектне наставе. 

у оквиру тимова 

Медијско праћење свих активности и успеха школе, кроз телевизијске 

прилоге на Коперникусу, Сремској и Новосаднској телевизији и новинске 

чланке. Бележење успеха ученика током школске године у Летопис 

школе. Сарадња са свим тимовима, посебно са Тимом за школски сајт и 

манифестације. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

- 

7.6.47. Томић Снежана 

 
Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 100% 

Предмет: Географија Број часова: 20 

Једносменски рад: једна радионица једном недељно 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

одељења број контролних/писмених вежби 

5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 24 

Реализација додатне наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 

7-1, 7-2, 8-2, 8-3: 7 ученика 30 

Реализација допунске наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 

5-2, 5-3, цела одељења 2 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова: 

7-3, (Б. Б.), 6-3 (Б. Н.) 140 
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Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Члан Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације, 

координатор Већа наставника природних наука 

Број састанака 5 По потреби, по пријави насиља 

Стручно усавршавање у установи: 

Број часова стручног усавршавања унутар установе: 

40   

Број часова стручног усавршавања изван установе: 48 

Мере унапређења наставе:  

У оквиру редовне наставе Koриштење материјала са интернета као ресурса у 

настави, путописа са интернета, употреба 

презентација, рад у гугл учионици, израда гугл 

упитника као теста. 

У оквиру стручног актива/већа - 

У оквиру тимова  - 

Рад са родитељима: Сугестије, савети, обавештења, редовно информисање о текућим питањима. 

Одељењско старешинство да 

Дан отворених врата (датум и време):  Током целе школске године  

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

Контакти онлајл са свим родитељима 

Учешће на такмичењима за наставнике:  - 

Предлози за унапређење рада школе:  Прелазак на кабинетску наставу. 

7.6.48. Ћирић Наталија  

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид:  30% 

Предмет: Енглески језик Број часова: 10 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

Одељења број контролних/писмених вежби 

 I-6, II-6, III-6, IV-6, IV-2  20 

Реализација допунске наставе: 

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 18 

III-6, IV-6, IV-2 

 

Допунска настава изводила се по потреби, у сваком 

разреду одржано је по 6 часова, пред контролне и 

писмене задатке као и по захтеву и потреби ученика. 

Ангажованост  наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће страних језика 

Улога  Координатор тима 

Број састанака  9 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар 

установе: 44 
Број часова стручног усавршавања изван установе: 

- 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

наставничкој свесци 

- 

Учешће у обележавању дана и пројектној настави Европски дан страних језика, Дан просветних радика, 

Свети Сава – школска слава. 

7.6.49. Угрешић Зоран 

Верска настава  Православног Катихизиса се одвијала по плану и програму, 

испуњени су постављени циљеви и задаци. Поред редовног похађања верске наставе, 

ученици су имали и неколико организованих посета Светом Храму, активно учествујући у 

Светој Литургији читањем Апостолских посланица и чтецирањем у Олтару. 
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Већи Празници, попут Покрова Пресвете Богородице, дана Светог Саве, Призива 

Светог Духа на почетку школске године, прослављени су заједно са ученицима 

Православног Катихизиса, наставницима и учитељима у Светом Храму. 

Друго полугодиште наставе предмета Православни катихизис одвијало се такође по 

плану и програму, испуњени су постављени циљеви и задаци. Ученици су показали велико 

интересовање и активно учествовали у свим заједничким предавањима и радионицама. Циљ 

даљег рада је редовнија посета Светим Богослужењима и активније учествовање ученика у 

њима. 

7.6.50. Ходак Ана 

 

Проценат ангажовања у овој школи: 20%  

Број часова редовне наставе: 4 

Предмет: Католички вјеронаук 

Предмет: Хрватски језик са елементима националне културе 

Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

- - 

Ангажованост у стручним активима, тимовима, комисијама и радним групама 

назив улога број састанака 

Стручно веће обавезних изборних предмета члан 2 

Стручно веће матерњег језика члан 4 

Број часова стручног усавршавања које сте остварили 

стручно усавршавање унутар установе: 44 стручно усавршавање изван установе: 81 

Мере унапређења наставе које сте предузели у свом раду 

у оквиру редовне наставе 

Увела сам више рада у пару и рада у групама, где је било могуће, као и 

више аудио-визуелних средстава које су наставу учиниле занимљивијом. 

Ове године смо научено представили и нанеколико плаката у Соту. 

Градиво смо често понављали кроз игру и квизове знања. Ученици који 

похађају хрватски језик с елементима националне културе учествовали су 

на покрајиноској смотри рецитатора на хрватском језику која је одржана 

27. 11. 2021. преко зум платформе, а две ученице су награђене међу десет 

најбољих: Мирела Зарецки и Анамарија Живковић. Учествовала сам у 

еТвининг пројекту „Пет корака до истине“ о медијској писмености, зато 

што су оснивачи пројекта наставници и ученици из Хрватске, да би их 

моји ученици упознали и сарађивали са њима. Пројекат је награђен 

националном ознаком квалитета. 

у оквиру стручног актива 
Учење језика кроз обележавање датума који се обележавају и на нивоу 

шкoлe. 

у оквиру тимова - 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина не 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада од старешине или 

наставничкој свесци 

- 

 

7.6.51. Худак Ана 

 

Проценат ангажовања: 100% 

Број часова редовне наставе:18 

Изборни предмет: Пројектна настава (1. разред) 
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Писмене и контролне вежбе које сте реализовали (дуже од 15 мин) 

одељења број контролних/писмених вежби 

1-5 

3-5 

Mатематика: 11, Српски језик: 1, Свет око нас: 1,  

Mатематика: 8, Српски језик: 7, Природа и друштво: 

4 

Реализација слободних активности: Уметничко-креативна  секција 

одељења Број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-5 

3-5 

3 

4 

35 

35 

Реализација допунске наставе 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

1-5 3 11 

Реализација индивидуалних и инклузивних облика рада 

одељења број ангажованих ученика број реализованих часова 

3-5 1 ученица на ИОП-у 2 часови српског језика, математике, 

света око нас 

Ангажованост у стручним активима, већима, тимовима, радним групама, комисијама 

Назив улога број састанака 

Актив учитеља члан 8 

Актив учитеља 1. 

разреда 

Актив учитеља 3. 

разреда 

члан 

 

члан 

11 

 

10 

Тим за естетско 

уређење школе 

члан 4 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

члан 3 

Број часова стручног усавршавања које сте остварили 

стручно усавршавање унутар установе   стручно усавршавање изван установе     

                                   73                              80 

Мере унапређења наставе 

у оквиру редовне наставе 
Провера школских постигнућа кроз тестирање ученика, повећана сарадња 

са ученицима и родитељима. 

у оквиру стручног актива 

Израда плана и програма, размењивање идеја, материјала, стручне 

литературе са колегама, доношење правила понашања на нивоу школе, 

уједначен критеријум оцењивања и његове јавне доступности ученицима 

и родитељима кроз упознавање са стандардима образовања. 

у оквиру тимова 
Учешће ученика у активностима поводом обележавања Дечје недеље,   

уређење школског простора, изложбе радова. 

Рад са родитељима 

Одељењски старешина да 

Број индивидуалних контаката евидентираних у дневницима рада старешине или 

наставничкој свесци 

3. разред: 12 

1. разред: 17 

7.6.52. Шеремет Томислав 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 110 % 

Предмет: Техника и технологија Број часова:  22 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута:  

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

- - 

Реализација слободних активности/секција  
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Назив секције:  

                                

Број реализованих 

часова:  

Број ангажованих 

ученика:  

Техничка секција 12 36 

Реализација додатне наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 

5-1,2,3, 6-1,2, 7-1,2,3, 8-2,3, укупно 36 12 

Реализација допунске наставе:  

Одељења/број ангажованих ученика Број реализованих часова: 

- - 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада:  

Одељења/број ангажованих ученика/иницијали Број реализованих часова: 

- - 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Тим за самовредновање и вредновање рада школе, 

Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво, Радна група за израду е-годишњака, 

Тим за писање пројеката (за еТвивинг пројекте), 

Стручни актив наставника ТИО, ТИТ и информатике 

и рачунарства   

Улога  члан 

Број састанака  3+2+2+6 

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе Број часова стручног усавршавања изван установе 

41 - 

Мере унапређења наставе  

У оквиру редовне наставе редовне 

У оквиру стручног актива/већа редовне 

У оквиру тимова  редовне 

Рад са родитељима                                      

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  прва среда у месецу 

Учешће на такмичењима за наставнике и ученике:  да  

7.6.53. Шеремет Зорица 

 

Наставник: Шеремет Зорица 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 103% 

Предмет: Енглески језик Број часова: 20 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

I-2, I-3, I-4, II-4,III-1, III-2,III-3, IV-4,V-2,VI-3,VIII-2 6 

Реализација индивидуализованих и инклузивних облика рада: 

Одељења/број ангажованих ученика/ Број реализованих часова:  

- - 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће страних језика 

Улога  Члан 

Број састанака  Према потреби 

Стручно усавршавање у установи 

Број часова стручног усавршавања унутар установе: 

44 

Број часова стручног усавршавања изван установе: - 

Мере унапређења наставе: редовне, сходно стручном усавршавању 
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У оквиру редовне наставе редовне, сходно стручном усавршавању 

У оквиру стручног актива/већа редовне, сходно стручном усавршавању 

У оквиру тимова  редовне, сходно стручном усавршавању 

Рад са родитељима: индивидуални разговори, консултације 

Одељењско старешинство не 

7.6.54. Шкорић Љиљана 

 

Проценат ангажовања у ОШ „Сремски фронт“, Шид: 60% 

Предмет: Информатика и рачунарство Број часова:  12 

Писмене и контролне вежбе дуже од 15 минута: 

одељења у којима сте реализовали број контролних/писмених вежби 

V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, VII1, VII2, VII3, VIII1, VIII2, 

VIII3, 

2 

Ангажованост наставника у стручним већима/активима, тимовима, комисијама, радним групама 

Назив стручног већа/актива/комисије/радне групе Стручно веће за ТИО, ТИТ  и информатику и 

рачунарство 

Улога  Члан 

Број састанака  6 

Стручно усавршавање  

Број часова стручног усавршавања унутар установе Број часова стручног усавршавања изван установе 

44 72 

Рад са родитељима 

Одељењско старешинство не 

Дан отворених врата (датум и време):  прва среда у месецу 

Број индивидуалних контаката евидентираних у 

дневнику рада или наставничкој свесци 

- 

Учешће на такмичењима за наставнике:  не 

Предлози за унапређење рада школе:  - 

 
 

 
 

 


