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У складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и васпи-

тања, 

Школски одбор Основне школе ,, Јован Јовановић Змај“ у Ђурђеву 

са седиштем у улици Краља Петра I бр.59, 

 на редовној седници одржаној 15.09.2021. 

усвојио Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 
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ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ  У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 
ГОДИНИ 

 

- 29.08.2020. Извршена комплетна дезинфекција школског простора 

- 31.08. 2020. Посета председника општине Чедомира Божића и уручивање беспла-

тних уџбеника за ученике првог разреда за које је средства обезбедила Локална 

самоуправа 

- 31.08.2020. Пријем петака ( Драгана Дицков, Љубица Симић, Марија Самарџић) 

- 31.08.2020. Пријем првака ( Ана Павловић, Еда Дујаковић) 

- 31.08.2020. Посета РТВ-а 

- 01.09.2020. Почетак школске године 

- 21.09.2020. Сеоска слава –   Мала Госпојина 

- 22.09.2020. Посета Општинске просветне инспекторке Драгице Драгин 

- 28.09.2020. Посета Ане Вушуровић из ЦОП-а и састанак са пројектним тимом ,, 

Заједно ка средњој школи- подршка ученицима из осетљивих група при преласкуи 

из основне у средњу школу“ 

- 01.10.2020. Међународни дан интелигенције 

- 05.10.2020. Школа добила сагласност за отварање једног одељења продуженог 

боравка 

- 05.10.- 09.10. Дечија недеља ,, Подељена срећа, два пута је већа“ 

- 05.10.- 09.10. Прикупљање средстава за личну хигијену 

- 07.10.2020. Посета просветне инспекторке Драгице Драгин и новог помоћника 

председника Општине за образовање Сергеја Запорожца 

- 06.10.2020. Одржан Савет родитеља 

- 08.10.2020. Одржан спортски дан под слоганом ,, Ластиш, лопта вијача, то је наша 

играчка“ 

- 08.10.2020. Одржан турнир у стоном тенису 

- 08.10.2020. Одржан угледни час из математике код наставнице Блаженке Тимко 

Станковић ( седми разред, тема ,, Интелигенција“) 

- 14.10.2020. Подела пакета за личну хигијену ( Вршњачки тим) 

- 15.10.2020. Почетак планирфања  међупредметне теме ( планиране области и 

исходи) 

- 12.10.2020. Почео са радом продужени боравак ( учитељица Меланија Саламун) 

- 09.10.2020. Дан посвећен инклуизији –  интерпретација песме ,, Не реугај се“ на 

знаковном језику 

- 09.10.2020. Радна акција еко секције и цвећарске секције школе –  уређење школ-

ског дворишта и атријума школе 

- 20.10.2020. Обележен Међународни дан јабуке 

- 22.10.2020. Састанак пројектног тима са менторком пројекта ,, Заједно ка средњој 

школи...“ Биљаном Стојановић 

- 23.10.2020. Дан ослобођења Ђурђева у Другом светском рату 

- 26.10.2020. Последњи дан првог квартала 
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- 27.10.2020. Посета локалне телевизије Формат из Жабља и невладине организа-

ције која организује еко квиз ,, Прљаво или чисто није исто“ и подела маски и књи-

га за еко квиз 

- 28.10.2020. Одељењско веће за први квартал ( други циклус) 

- 29.10.2020. Одељењско веће за први квартал ( први циклус) 

- 04.11.-2020. Посета школе новог председника општине Уроша Радановића 

04.11.2020. Посета часу математике код наставнице Блаженке Тимко Станковић( 

пети разред, тема: Скупови) 

- 03.11.2020. Уторак –  настава се изводи по распореду за петак 

- 11.11.2020. Државни празник –  Дан примирја у Првом светском рату 

- 12.11. - 13.11. Нерадни дани –  јесењи распуст 

- 19.11.2020. Школу посетила Драгица Драгин, просветна инспекторка 

- 17.11.2020. Посета ученику М.Р. и уручивање поклона који купљен од средстава 

прикупљеног у хуманитарној акцији током дечије недеље 

- 24.11.2020. Обележен Дан школе 

- 25.11.2020. Кризни штаб одлучио да учници током месецџа децембра наставу 

похађају онлајн 

- 27.11.2020. Одржана седница Наставничког већа 

- 30.11.2020. Почела онлајн настава за ученике другог циклуса 

- 03.12.2020. Обележен Међународни дан особа са инвалидитетом 

- 03.12.2020. Фондација Новак Ђоковић донирала маске и гелове за дезинфекцију 

руку ученицима првог разреда 

- 15.12.2020. Постављене хранилице за птице у атријуму школе 

- 17.12.2020. Одржане седнице Одељењског већа за о успеху ученика на крају 

првог полугодишта 

- 21.12.2020. Одржано Наставничко веће ( онлајн) 

- 22.12.-25.12. Подела књижица 

- 29.12.2020. Инвентар 

- 09.01.2021. Обележена рација 

- 17.01.2021. Обележен Међународни дан Русина 

- 18.01.2021. Почетак Другог полугодишта 

- 27.01.2021. Обележена школска слава Свети Сава 

- 28.01.2021. Одржано Наставничко веће 

- 29.01.2021. Одржана седница Школског одбора 

- 05.02.2021. Одржано школско такмичење из математике 

- 15.02.-16.02. Нерадни дан, државни празник, Сретење 

- 24.02.2021. Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розих маји-

ца 

- 26.02.2021. Одржана седница Школског одбора 

- 28.02.2021. Одржано Општинско такмичење из математике 

- 04.03.2021. Одржано Наставничко веће 

- април 2021. Хуманитарна акција за ученика наше школе В.Р. 

- 08.03.2021. Почео са радом јединствени информациони систем просвете ЈИСП 

- 15.03.2021. Ученици другог циклуса прешли на онлајн наставу 
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- 16.03.2021. Озакоњена котларница 

- 01.04.2021. Одржано одељењско веће ( први циклус) о успеху ученика на крају 

другог квартала 

- 02.04.-05.04.2021. Распуст –  католички Ускрс 

- 06.04.2021. Преузимање тестова за пробни завршни испит 

- 06.04. 2021. Састанак са начелником Школске управе Грујин Миланом 

- 09.04.2021. Пробни завршни испит из математике 

- 10.04.2021. Пробни завршни испит из српског језика 

- 10.04.2021. Пробнин завршни испит из комбинованог теста 

- 12.04.2021. Матурко фотографисање осмака 

- 16.04.2021. Објављивање резултата пробног завршног испита 

- 19.04.20221. Ученици другог циклуса се враћају са онлајн наставе 

- 08.04.2021. Објављени резултати Мислише 

- 24.04.2021. Одржано Општинско такмичење из српског језика само за ученике 

осмог разреда) 

- 29.04.2021. Фотографисање ученика од првог до седмог разреда 

- 29.04.2021. Одржане ,, Ускршње маштарије“ за ученике другог разреда 

- 30.4. - 10.05. Пролећни распуст 

- 14.05.2021. Састанак са Милицом Миловић Киноли из Ехуменске хуманитарне 

организације у вези укључивања наше школе у пројекат ,, Додатна подршка у обра-

зовању ученицима из осетљивих група“ 

- 18.05.2021. Састанак са председником Општине и потписивање уговора са ЕХО и 

укључивање наше школе у пројекат ,, Социјална инклузија Рома и других осетљи-

вих група у Србији у периоду пандемије КОВИД 19“ 

- 25.05-2021. Одржано Наставничко веће 

- 27.05.2021. Презентација Средње шкое ,, 22.Октобар“ из Жабља 

- 02.06.2021. Састанак тима за међупредметну тему са просветном саветницом 

Весном Радуловић и менторком пројекта Биљаном Стојановић 

- 03.06.2021. Одржан колегијум директора 

- 04.06.2021. Инсталирана апликација за прегледење тестова на завшном испиту 

(ТЕСТМАСТЕР) 

- 08.06.2021. Последњи наставни дан за ученике осмог разреда 

- 08.06.2021. Одржано Одељењско веће осмих разреда 

- 08.06.2021. Одржано Наставничко веће ( избор ученика генерације) 

- 10.06.2021. Сеоска слава – Спасовдан 

- 14.06.2021. Прослава матурске вечери 

- 16.06.2021. Пробно прегледање тестова наставника прегледача за завршни испит 

у ТМ апликацији 

- 18.06.2021. Ученици четвртог разреда представили игроказ ,, Ко је крив“ 

- 21.06.2021. Испраћај малих матураната( аниматорка Злата Салата) 

- 21.06.2021. Последњи наставни дан за ученике од првог до седмог разреда 

- 23.06.2021. Завршни испит из матерњег језика 

- 24.06.2021. Завршни испит из математике 

- 25.06.2021. Завршни испит из комбинованог теста 
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ПРИКАЗ УСЛОВА ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ 
 

Школска 2020/2021. година је почела у уторак  01.09.2020. године. У школу је упи-

сано 439 ученика. 

Ученици су распоређени у 22 одељења, од тога 10 одељења разредне наставе и 12 

одељења предметне наставе. 

Школа је двојезична, те се настава одвија на русинском и српском језику.Ученици 

поред матерњег језика( српски/русински) изучавају и наставу на страном језику- 

енглески и немачки језик, док се у оквиру редовне наставне недеље реализује и 

одвија неговање ромског језика са елементима националне културе. 

Наставници у свом раду примењују савремене методе рада, користећи и најмодер-

нија средства за рад, као што је рад на рачунарима, лаптоповима и пројектору. 

Укуппно 18 учеоница поседује пројектор( једна учионица нема) и 18 учионица 

поседује компјутер или лаптоп. На нивоу целе школе развијен је интернет, те тако 

наставници могу из својих учионица приступити едневнику и несметано реализо-

вати часове. 

Информатички кабинет поседује 17 рачунара. 

Поред овога, особљу стоје на располагању 3 лаптопа  у библиотеци,  којима могу 

да се служе у приликом реализације наставе. 

Школски простор обухвата затворену површину ( два школска објекта међусобно 

повезана) и отворен простор (атријум и велико школско двориште). Затворен прос-

тор подразумева просторије за потребе разредне и предметне наставе, школски хол, 

зборницу, канцеларије директора, секретара, рачуновође, педагошко-психолошке 

службе и чајну кухињу. 

Отворен простор којима школа приступа су атријум и школско двориште. Атријум 

је мањих димензија, те је у школском дворишту смештена  летња учионица. 

Простор који школа поседује је довољан за организовање наставе у две смене. 

КАДРОВИ ШКОЛЕ 
Образовно васпитни рад је стручно заступљен у свим разредима и наставним пре-

дметима. У разредној настави је радило 11 наставника разредне наставе, 2 профе-

сора енглеског језика, 2 вероучитеља( православни и гркокатолички).Предметну 

наставу је реализовало 30 наставникa са високом стручном спремом. 

Школа има школског психолога,секретара, рачуновођу, библиотекара и директора 

школе.  У школи су такође запослени сервирка, домар и 8 спремачица. На неговању 

матерњег језика је радио један наставник ромског језика. 

Наставни планови и програми су у потпуности реализовани. 

 

УТИЦАЈ СРЕДИНСКИХ ФАКТОРА НА РАД ШКОЛЕ 
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Образовни ниво родитеља наше школеје разнолик: од непотпуне основне школе , 

до завршених високих школа. То у већој мери отежава усклађивање захтева и фор-

мирање ставова и односа како деце у одељењу тако и самих родитеља према шко-

ли. Целовитост школе је такође разноврсна. Имали смо неколицину ученика која 

живе са једним од родитеља, али и ученика из вишечланих породица, најчешће 

трочланих и четворочланих. Велики проценат родитеља је незапослен или нема 

стално запослење, тако да се тај економски моменат веома одражава на ученике 

наше школе.  Код неких ученика су оба родитеља незапослена, а велики број њих 

живи од социјалне помоћи.Сматрамо да сарадња са родитељима треба да се засни-

ва на међусобном уважавању и поштовању, као и неопходну дискрецију када су у 

питању личне особености. У циљу унапређивања рада и развоја ученика организо-

вана је сарадња са родитељима наших ученика у оквиру индивидуалних разговора, 

посета домовима ученика и родитељских састанака. За оне ученике који су се вра-

тили омогућена им је додатна подршка, како би успешно савладали градиво и оси-

гурали прелазак у следећу школску годину. 

 

РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ 
 

Настава се одржава на основу календара рада, који је у потпуности реализован. 

Пронашли смо најбоља решења за распоред рада, водећи рачуна на дневно оптере-

ћење ученика редовном наставом  и ваннаставним активностима, а све у циљу суз-

бијање ширења заразне болести 

Дневни ритам рада је следећи: 

                                     Нижи  разреди                                       Виши разреди 

                         Прва група –   од 8
00

 - 10
25

                              Смена 13
15

-16
15

 

       Друга група –  10
45

 - 12
40                                                         

       

 

Овакакав систем рада, подела на ниже и више разреде показала се као позитивна, 

јер су ученици током боравка у школи време проводили са својим вршњацима, 

владала је већа дисциплина на одморима, а било је и више слободних учионица 

што је допринело  несметаном оджавању ваннаставних активности како у смени са 

нижим реазредима тако и у смени са вишим разредима. Такође, смештање ученика 

другог циклуса у јењдну ученицу без кабинетске наставе, допринело је смањењу 

гужве на одморима и смањење контаката међу децом. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Наставничко веће као најважнији стручни орган школе чине сви наставници и 

стручни сарадници школе. Укупан број чланова наставничког већа у школској 
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2020/2021. години је 43 ( 1 стручни сарадник, 11 учитеља,30 наставника и директор 

школе). 

Директор школе руководи наставничким већем уз асистенцију стручних сарадника 

и осталих чланова Наставничког већа. 

Седнице Наставничког већа су заказиване у периоду између смена –  од 12
40 

до 

13
15

.Одлуке Наставничког већа су се доносиле јавним гласањем , осим у случаје-

вима који су другачије решени Статутом школе или Законом. Одлуке су се доноси-

ле већином гласова од укупног броја чланова Наставничког већа. 

Основни задатак Наставничког већа био је остваривање циљева и исхода образо-

вања и васпитања ученика, као и унапређивање квалитета васпитно образовног 

рада у школи. Кроз рад Наставничког већа кординирао се и усмеравао рад свих 

других стручних тела и наставника на унапређивању и осавремењавању наставних 

процеса применом нових метода и облика рада, као и стечених знања и вештина у 

оквиру стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. Основне теме 

које су се разматрале и из којих су извлачени закључци и усмерења ка квалитетни-

јем и прогресивнијем раду биле су : 

- Разматрање и анализа реализације Школског програма од 1. до 8. раз-

реда; 

-  Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 

2019/2020. годину; 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021.годину; 

- Анализа и утврђивање реализације фонда часова редовне,допунске и 

додатне наставе, изборних предмета и слободних активности; 

- Разматрање и утврђивање реализације Школског развојног плана; 

- Разматрање и утврђивање програма активности Тима за заштиту деце 

од насиља; 

- Разматрање и утврђивање активности самовредновања рада школе; 

- Инклузивно образовање –пружање подршке и унапређивање квалитета 

образовања ученика из маргинализованих група и ученика који имају тешко-

ће у савладавању наставних садржаја; 

- Стручно усавршавање наставника – презентација са семинара и конфе-

ренција; 

- Видео презентације наставника у оквиру хоризонталне евалуације на 

тему публикације Настава оријентисана на учење- за наставнике усмерена на 

постигнућа; 

- Образовни стандарди за крај обавезног образовања; 

- Образовни стандарди за крај 1. циклуса обавезног образовања; 

- Анализа и утврђивање успеха и владање ученика на крају првог и тре-

ћег класификационог периода; 

- Анализа и утврђивање успеха и владање ученика на крају првог полу-

годишта и на крају школске године; 

- Разматрање и анализа стандарда квалитета рада школе на основу новог 

Правилника о ексетрној евалуацији школе; 
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- Израда упитника о самовредновању рада школе – анализа и презента-

ција резултата; 

- Разматрање и усвајање предлога за узимање учешћа на конкурсима за 

нове пројекте; 

- Анализа и праћење планирања и припремања наставе у циљу унапре-

ђивања наставе; 

- Разматрање извештаја о раду школе; 

- Разматрање извештаја о раду директора школе; 

- Упознавање и разматрање Извештаја о примени огледа; 

- Презентовање наставничком већу са разних стручних скупова одржа-

них у оквиру пројеката; 

- Разматрање предлога Одељенског већа осмих разреда о додели специ-

јалних и Вукових диплома ученицима осмог разреда и доношење одлуке о 

додели истих 

- Подела предмета на наставнике, одељенска старешинства и остала 

задужења наставника у оквиру наставних и ваннаставних активности; 

- Разматрање и усвајање школског календара за наступајућу школску 

годину 
 

Записници о раду Наставничког већа као и евиденција о присуству чланова сед-

ницама Наставничког већа налази се у педагошкој евиденцији школе. 

Записник са свих седница Наставничког већа водила је Меланија Саламун, про-

фесор разредне наставе. 

      У току школске 2020/2021. године одржано је шест седница Наставничког већа. 

      У табели се налази детељан приказ седница Наставничког већа 

 
Редни број седнице Датум 

1. 15.09.2020. 

2. 28.01.2021. 

3. 04.03.2021. 

4. 25.05.2021. 

5. 08.06.2021. 

6. 23.08.2021. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Педагошки колегијум је највиши стручни орган школе. Њега чине директор школе, 

представник стручних сарадника, руководиоци свих стручних већа и актива и 

руководиоци постојећих тимова у школи. Педагошким колегијумом председавао је 

директор. О раду Педагошког колегијума се водио записник. 

Педагошки колегијум је пратио, анализирао, евaлуирао образовно-васпитне актив-

ности, давао мишљења, предлоге и сугестије за унапређивање васпитно образовне 

праксе у нашој школи. 
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Педагошки колегијум је учествовао у предлагању мера у осавремењивању и бољој 

организацији наставе. Сагледавањем успеха који су ученици разредне и предметне 

наставе постигли, на крају свих класификационих периода.  Давање предлога за 

предузимање иновација и мера које ће допринети побољшању истог. 

Исто тако анализом понашања ученика од првог до осмог разреда на крају првог 

полугодишта. Посебан је осврт био у анализи успеха и понашање ученика првог и 

петог разреда.  Aнализа предлога тима за инклузију и доношење одлуке о учени-

цима који су упућени на похађање наставе по ИОП-у. Разматрање напредовања 

ученика који похађају наставу по ИОП-у. Упућеност и давање мишљења и предлога 

у вези са организацијом свих свечаности које су се реализовале у школи, као и про-

јектних активности. Посебна укњученост у организацију обележавања школске 

славе Свети Сава, Дана школе и Дана Русина. Анализом реализације наставног 

плана и програма редовне наставе, ваннаставних активности и изборне наставе. 

Анализом постигнутих резултата ученика на такмичењима, по активима. Упуће-

ност у стручно усавршавање наставника током ове школске године и предлози за 

стручно усавршавање за наредну школску годину. Упућеност у израду Годишњег 

извештаја о раду школе.Током онлајн наставе Педагошки колегијум пре свега 

бавио питањима формативног оцењивања као и степеном оптерећености ученика 

домаћим задацима. Разматрано је колико обим домаћих задатака и да ли  утиче на 

степен оптерећености ученика. Које су мере за растерећивање ученика а да то не 

утиче на терет општег нивоа знања ученика. Што се тиче формативног оцењивања, 

Педагошки колегијум износио је потешкоће и дилеме са којима се наставници суо-

чавају. Даване су мере односно стручне смернице од стране директорке и психоло-

га за превазилажење истих. Такође, током  онлајн наставе Педагошки колегијум 

континуирано је доприносио својим предлозима доброј организацији васпитно-

образовног рада. О свим изазовима са којима смо се суочавали током ове школске 

године, Педагошки колегијум је својим стручним, подржавајућим, уједињеним 

предлозима и смерницама чинио да превазилажење истих буде у фунцкији јачања 

компетенција запослених, ученика, родитеља, школе. 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

Завршни испит у јуну школске 2020/2021. је полагало 62 ( шездесет два ) ученика. 

Од тога три ученика су завршни испит полагали по ИОП-у 2. 

Завршни испит из : 

Матерњег језика –   српски језик је полагало 53 ученика, од тог броја три ученика 

су полагала по ИОП-у 2 

Матерњег језика –   русински језик је полагало 9 ученика 

Математике  је полагао 62 ученика,од тога три ученика су полагала по ИОП-у2 
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Комбиновани тест је полагало 62 ученика, од тога три ученика су полагала по 

ИОП-у 2 

Подаци које се налазе у табели се односе на просечан број решених задатака на 

наставном предмету и комбинованом тесту. 
 

 
Школска 

година 

 

Назив теста 

 

 

2015/2016 

 

2016/2017. 

 

2017/2018. 

 

2018/2019. 

 

2019/2020. 

 

2020/2021. 

Српски језик 10,18 11,28 7,16 10,92 10.89 13,09 
Русински 

језик 

8,75 11,87 5,93 10,87 12,88 13,09 

Математика 7,02 8,54 5,19 9,37 10,46 13,17 
Комбиновани 

тест 

10,94 7,64 7,45 10,53 14,37 15,3 

Сви тестови 9,22 9,83 9,80 10,42 11,45 13,85 

 

 

Приказани подаци се односе на просечан број тачних одговора свих ученика у 

односу на максималан број бодова, који по сваком тесту износи 20 бодова. 

Упоређујући резултате из претходних година, ове године су резулати ученика неш-

то бољи, посебно на комбинованом тесту,што ранијих година није био случај. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 
 

БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

Разред Укупан број Девојчице Дечаци 

I 45 22 23 

II 59 24 35 

III 48 19 29 

IV 57 25 32 

V 50 18 32 

VI 66 36 30 

VII 52 21 31 

VIII 65 42 23 

Укупно 442 207 235 
 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 

На крају ове школске године наша школа има 442 ученика што је за 20 ученика мање него пре 

годину дана.  Број ученика се смањује из године у годину, те је у односу на претшрошлу годину 

26 ученика мање, а у односу на још једну годину раније, тј. на крају школске 2018/2019. године, 

има чак 57 ученика мање. Разлог смањему броја ђака је све мањи број ђака који се уписују у први 

разред и све већи број ђака који се са породицом селе у други град, а чешће у другу државу. Ове 

школске године је било доста кретања ђака у виду досељавања, одсељавања, а неки ученици су 

се неколико пута одселили и поново вратили у нашу школу. Укупно се по први пут или поново 
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уписало у нашу школи 6 ученика у току школске године, док се  одселило тј. исписало 4 ученика, 

по евиденцији добијеној у извештајима одељењских старешина. 

 

ЦИЉЕВИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

Наставити спровођење подршке родитељима и ученицима за редовно похађање наставе односно 

истрајавање у школовању. Оснаживање и мотивација ученика и родитеља кроз различите афир-

мативне активности.Разговор и саветовање родитеља да ако је икако могуће остану у истом мес-

ту боравка, а не стално да га мењају, како би образовање њихове деце било квалитетније.  Про-

моција активности и вредности школе, како би школа  и место у којој је били пожељни за нове 

ђаке и њихове породице. 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

                                          Успех ученица/ученика-број/проценат 

Разред 
Скр

оз 

одл

ичн

их 

Од

лич

ан 

Врл

о 

доб

ар 

Доб

ар 

Дов

оља

н 

Нед

ово

ља

н 

Нео

це

ње

н 

Пр

осе

к 

оце

на 

Про

лазн

ост у 

јуну 
I - - - - - - 1 - 97,8 % 
II 27 10 21 3 - - - 4,50 100% 

III 20 10 10 8 - - - 4,40 100% 

IV 13 17 22 9 - - 1 4,20 98,24% 
V 7 10 21 12 - 1 2 4,08 94% 

VI 7 19 22 10 - - 4 3,89 93,94% 

VII 2 5 14 24 2 0 (3) 4 3,60 92,31% 

VIII 5 10 23 25 1 0 (1) 4 3,68 93,85% 

Укупно 85 81 131 91 3 0 11 4,05 96,28

% 
 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 

Успех ученика у јуну ове школске године је 4,05 што је приближно просечном успехау ученика 

на нивоу целе школе од прошле године. 

Са недовољном оценом је оцењен један ученик петог разреда који је упућен на полагање поправ-

ног испита у августу, док три ученика седмог и један ученик осмог разреда имају негативне оце-

не, али су и неоцењени из неких предмета те су упућени на плолагање поправног и разредног 

испита из одређених предмета, док су још један ученик из седмог и три ученика из осмог разреда 

остали неоцењени из неких или свих предмета те се позивају на припрему и полагање разредног 

испита из неоцењених предмета. Неоцењена још једнан ученик првог, један четвртог разреда, два 

ученика петог и четири ученика шестог разреда. 

Као и прошле године и ове у јуну месецу има 11 неоцењених ученика. У разредној настави је2 

ученика неоцењено, а у предметној 9.Разлог оваквом успеху је недовољна или никакава ангажо-

ваност ученика за време  наставе на даљину и неоправданог избегавање обавеза па и долазака у 

школу када је настава одржавана у школи. 

Довољан успех у јуну има укупно 3 ученика, један у седмом и два у осмом разреду, за разику од 

прошле године када ни један ученик није завршио разред са довољним успехом. 

Са скроз одличним успехом ове године је је завршило 85  ученика, што је слично прошлогодиш-

њем броју од 86 док је претпрошле године тај број био 114. Скроз одличних ученика у разредној 

настави (просек 5,00) имало је 60 ученика, док је у предметној настави 25 ученика имало скроз 

одличан успех. 
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 Цело оснвно школовање са скроз одличним успехом и Вуковом дипломом завршило је 5 ђака, 

што је исти број као и прошле године. 

 

ЦИЉЕВИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

Даља мотивација ђака и породица за редовно школовања како би се још више смањио број нео-

цењених ученика и наставак повећаног квалитета наставе, индивидуализација наставе и употре-

ба ИКТ у настави за шта се наставни кадар  у великој мери усавршавао протекле две године,  

како би настава и приступ сваком ђаку давао резултате на смањење броја неоцењених ученика и 

ученика са негативном оценом. 

 

БРОЈ ИЗОСТАНАКА 

Разред Оправданих Неоправданих По ученику 

I 2821 925 83,24 

II 2598 37 44,66 

III 2184 - 52,96 

IV 2656 653 57,58 

V 1391 371 84,71 

VI 779 360 17,20 

VII 1122 447 29,85 

VIII 664 603 66,99 

Укупно 14215 (21397) 3396 (6508) 54,64 (60,4) 
*  у загради се налазе прошлогодишњи подаци 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 

Ове школске године укупно има 17 611 изостанака док их је прошле године било 27 905 што је за 

10 294 изостанка мање, а чак за 15 241 изостанак мање у односу на претпрошлу годину. Мора се 

узети у обзир, да се претрпшле године ишло редовно у школу, сваки дан, са пуним бројем часова, 

за разлику од прошле и ове године када је део натаве реализован онлајн, мада смањење броја 

изостанака у односу на прошлу годину када се део школске године реализовао искључиво онлајн 

је значајан и даје наду у то да су ђаци мотивисанији за долазак у школу и редовно школоваање. 

 

 

ЦИЉЕВИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

Треба наставити са континуираним мотивисањем ученика и њихових родитеља за редовност 

похађања наставе било да се она реализује стално у школи или да је по комбинованом моделу 

који подразумева део наставе у школи, а део од куће путем ИКТа или слањем материјала.  Моти-

висање не треба да буде само путем саветодавних разговора, него и путем садржаја у школи који 

ће бити доступни сваком ученику и његовим потреба и могућностима, тј применом пројектне и 

индивидуализоване наставе за шта се наставни кадар интензивно обучавао. 

 

 

СИГУРНОСТ, ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 

 

 

ВЛАДАЊЕ 

 

ОПОМЕНЕ УКОРИ 
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Разред  

При-

мер-

но 
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ко 
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I 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 59 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

V 48 2 0 0 5 2 1 0 0 

VI 62 1 0 0 4 5 0 0 0 

VII 46 3 3 0 10 9 3 0 0 

VIII 61 0 1 0 4 2 2 0 0 

УКУПНО 425 

95,93% 

 
(97,4%) 

6 

2,04 % 

 
(1,52%) 

4 

0,9% 

 
(0,65%) 

0 23 18 6 0 0 

 

*  у загради се налазе прошлогодишњи подаци 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА: 

У разредној настави ученици су оцењени са примерним владањем и немају изречених васпитно-

дисциплинских мера. У предметној настави је нешто више опомена, укора и смањених оцена из 

владања у односу на прошлу годину, како би се утицало на веће поштовање школских правила, 

стварање сигурне и ненасилне средине, као и на повећање одговорности за извршавање својих 

школских обавеза. 

 

ЦИЉЕВИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД: 

Наставити са промоцијом толеранције, ненасилног понашања и међусобног уважавања, као и 

висока сензитивност на сваки облик непримереног понашања и доследно, правовремено и при-

мерено реаговање како би се што више утицало на учвршћивање лепог понашања, поштовање  

сваког детета и одраслог и чување околине. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

Школски одбор Основне школе ,, Јован Јовановић Змај“ из Ђурђева у школској 

2020/2021. години одржано је 4 састанка на којима се расправљало о питањима из 

надлежности овог управног органа школе и доносиле одговарајуће одлуке, а све у 

складу са законом и другим подзаконским актима. Један састанак је одржан са чла-

новима старог сазива школског одбора, а два састанка са новим члановима Школ-

ског одбора. 

Чланови сазива Школског одбора су: 

 Татиана Барна, професор музичке културе(представник запослених); 
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 Меланија Саламун, професор разредне наставе; 

 Соња Шанта, дипломирани психолог; 

 Славица Молнар, 

 Анита Бечкеречки, 

 Сенка Станковић, 

 Зорица Радић, представник Локалне самоуправе 

 Стана Вујовић, представник Локалне самоуправе; 

            Председник Школског одбора је Меланија Саламун, професор разредне нас-

таве која је на свакој седници све присутне упознала са дневним редом сазива,као и 

са записником са предходног састанка. Прва седница одржана је 15.09.2021. у ста-

ром сазиву док су остала три састанка одржана у новом сазиву. 

 Нови чланови Школског одбора су Анита Бечкеречки, Сенка Станковић, Славица 

Молнар и Стана Вујовић. 

          Школски одбор је на свим седницама имао законом предвиђен број присут-

них чланова и валидан рад и све одлуке су донесене већином гласова укупног броја 

чланова, што је у складу са законом. 

          Школски одбор је савесно и одговорно решавао сва питања која су редовно 

постављана пред њега како законом, тако и од стране родитеља и других заинтере-

сованих страна. 

Седнице су одржане по потреби у следећим терминама: 

Редни број седнице Датум Време 

Прва седница 15.09.2021. 12 : 30 

Друга седница 29.01.2021. 12 : 30 

Трећа седница 26.02.2021. 12: 30 

Четврта седница 18. 06.2021. 12: 30 

 

          Свакој седници Школског одбора су присуствовали директор школе Љубица 

Клепић,  секретар школе Александар Радић,председник синдиката Радомир Стоја-

новић и један од ученика представника Ученичког парламента. 

         Имајући у виду изнето, може се констатовати да је Школски одбор у школској 

2020/2021 години успешно обављао постављене задатке и Законом предвиђене 

обавезе из своје надлежности. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

        Савет родитеља Основне школе ,, Јован Јовановић Змај“ из Ђурђева у школ-

ској 2020/2021.години конституисан је на седници Савета родитеља, 

01.10.2020.године. 

        Савет родитеља у школској 2020/2021. години  броји  22 члана (двадесет два 

члана), представника одељенских заједница. 

        Саветом родитеља председавала је Милојка Сивчевић, представница родитеља 

одељенске заједнице 4/1, која је на седници Савета родитеља једногласно изабрана. 
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        За представника Савета родитеља наше школе на Општинском нивоу поред 

Милојке Сивчевић као председника Савета родитеља, једногласно је изабрана и 

Анита Бечкеречки , представница родитеља одељенске заједнице 5/1 одељења. 

        За подпредседника Савета родитеља изабрана је Ђорђе Радишић, представник 

одељенске заједнице 4/2 одељења. 

        Савет родитеља се на тој седници уједно упознао и са Годишњим извештајем о 

раду школе за претходну годину и са Годишњим планом рада школе за наредну 

школску годину као и са правилником о календару за школску 2020/2021.годину и 

текућим питањима. 

        Савет родитеља је одржао 3 састанка. 

        На састанцима се расправљало о питањима из делокруга своје надлежности. 

Осим тих основних задатака, Савет је у току школске године на својим седницама 

расправљао и предлагао следеће мере: 

 За осигурање квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада; 

 Разматрао и предлагао наменско коришћење средстава од донација; 

 Разматрао и предлагао прописивање мера о безбедности ученика; 

 Упознао се са успехом и владањем ученика на крају сваког класифика-

ционог периода; 

 Давао сугестије на проблеме који се односе на владање; 

 Изабрани чланови Савета за комисију за избор агенције која ће органи-

зовати екскурзије у школи и избор добављача ужине; 

 Преко својих представника узимао је учешће у раду стручних тимова – 

за Школски резвојни план, за самовредновање, за заштиту деце од насиља; 

 Савет родитеља је био информисан о свим питањима која се односе на 

рад школе, програм образовања, безбедност ученика и друго; 

 Информисан је о могућностима за учешће школе на конкурсима за нове 

пројекте и давање сагласности за учешће; 

 Информисан је о реализацији активности актуелних пројеката у школи 

,, Заједно ка средњој школи-помоћ ученицима при преласку из основну у 

средњу школу,“ и        

  ,, Квалитетно образовање за све“ 

       На овај начин омогућено је да Савет родитеља у већој мери буде укључен у 

живот школе и да активно доприноси побољшању услова за стицање квалитетнијег 

образовања ученика. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДИРЕКТОРА 
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Школска 2020/2021. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
 

1. Увод 

 2. Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и 

свих активности установе 

3. Осигуравање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда постигнућа 

и унапређења васпитно-образовног рада 

4. Остваривање развојног плана установе 

5. Коришћење средстава утврђених финансијским радом 
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6. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удру-

жењима 

7. Организација и педагошко- инструктивни увид у праћењу квалитета образов-

но васпитног рада и педагошке праксе и мере за унапеђивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника 

8. Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за сти-

цање звања наставника и стручних сарадника 

9. Предузете мере у случајевима повреде забрана из члана 44. до 46. Закона и 

недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике 

10. Предузете мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и других инспекцијских служби 

 11. Благовременост и тачност уноса и одржавање ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете 

 12. Благовременост ообјављивања  и обавештавања запослених, ученика и роди-

теља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим пита-

њима од интереса за рад установе и свих органа 

13. Сазивање и руковођења седницама васпитно- образовног, наставничког, 

односно педагошког већа 

 14. Стручна тела и тимови, усмеравање и усклађивање рада стручних органа у 

установи 

15. Сарадња са родитељима 

16. Сарадња са ученицима 

17. Извештавање о свом раду и раду установе органу управљања 

18. Општи акт о организацији и систематизацији послова 

19. Одлуке оправима, обавезама, одговорности ученика и запослених, у складу са 

законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима 

20. Спровођење хуманитарних активности 

21. Промоција школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. УВОД  
           Рад директора школе се у протеклом периоду заснивао на закону о основама 

система образовања и васпитања, Статуту Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“, 

као и Годишњем плану рада школе за школску 2019/2020. годину. 

           Током школске 2020/2021. године рад директора школе је био усмерен на : 

 Планирање и програмирање рада школе; 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

20 

 Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана 

Годишњим планом рада школе; 

 Организовање и активно учествовање у раду стручних органа шко-

ле(Педагошки колегијум, Наставничко веће, Одељенска већа, стручна већа); 

 Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Саве-

та родитеља; 

 Информисање радника и ученика школе о питањима везаним за васпи-

тно-образовни, као и  живот и рад школе; 

 Педагошко инструктивни рад са наставницима; 

 Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака 

за стицање звања наставника и стручног сарадника; 

 Анализа успеха ученика и мере за побољшање истих; 

 Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних 

сегмената рада школе ( педагошко-социјална служба, секретаријат, рачуно-

водство, помоћни сарадници школе); 

 Ангажовање на унапређивању услова рада у школи; 

 Праћење реализације и учешће школе у пројектима који се тренутно 

реализују у школи:,,Заједно ка средњој школи“ и учешће у другој фази Про-

јекта ,, Подстицање демократске културе у школама/ Квалитетно образовање 

за све“ 

 Успешно реализовање пројектних активности, наставак реализације 

пројекта након завршетка прве фазе ,, Заједно ка средњој школи“ 

         Све активности су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње са 

запосленима Школе.Све наведене активности су документоване. Школска година је 

успешно започела са добро организованим материјално-техничким условима и 

васпитно- образовним радом. 

        Поред наведених редовних послова, велики број активности  је усмерен ка: 

 Обезбеђивању бољих услова за рад; 

 Подстицању вишег нивоа квалитета наставе; 

 Квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима; 

 Укључивању у реформски процес образовања; 

 Успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем; 

 Маркетингу Школе – промотивне активности; 

 Опремању школе ИТ технологијом и унапређивањем интернет мреже у 

школи; 

 
 

2. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРА-

ЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

     У току школске 2020/2021. године остварено је следеће : 

 Организован је рад школе; 
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 Донет је и усвојен Годишњи план рада школе, Извештај о раду школе 

за протеклу школску годину, Школски развојни план, наставни планови и 

програми, усклађени су са најјновијим променама наставног плана и програ-

ма за пети, шести и седми разред. 

 Подела предмета на наставнике и одељенска старешинства; 

 Подела наставних и других активности по учионицама и кабинетима; 

 Подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и 

стручне службе; 

 Усвајање распореда часова; 

 Урађени су годишњи планови за сваки наставни предмет и све актив-

ности у школи, 

 Донет је распоред писмених и контролних вежби за текућу школску 

годину; 

 Донет је распоред отворених врата за родитеље у току школске године; 

        Директор школе је у највећој мери учествовала и руководила узрадом 

Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.годину као и извештајем о 

раду школе за претходну школску годину који је прво разматран на седници  

Наставничког већа одржаној 15.09.2020.године, а потом и једногласно усво-

јен на седници Школског одбора која је одржана 15.09.2020. године. 

        Током првог полугодишта школске 2020/2021. године колектив школе је 

под руководством директора школе реализовао све задатке предвиђене Годи-

шњим планом  рада школе и  Школским програмом. 

        У циљу успешне реализације задатака из Годишњег плана и програма 

рада школе, праћење реализације се обављало перманентно преко свих еле-

мената датих Годишњим планом рада. Посебно се приликом израде Годиш-

њег плана и програма  рада школе посебна пажња се посветила планирању 

наставних и ваннаставних активности, нарочито у петом,шестом и седмом 

разреду, где је дошло до увођења нових наставних предмета, превођењем 

изборних у обавезне и промена у наставним плановима и програмима. Уче-

ници и родитељи су благовремено обавештени о распореду часова свих нас-

тавних и ваннаставних активности у школи. 

       Реализовани су сви до сад предвиђени планови и програми  обавезне, 

изборне, допунске и додатне наставе, као и слободних активнос-

ти,секција,одељенских заједница. Само мањи број часова редовне наставе 

није реализован због болести предметних наставника или проблема обезбе-

ђивања стручне замене у случајевима кратких одсуствовања, као и  епидер-

миолошке ситуације у земљи, узроковане вирусом  COVID 19, али се тај број 

креће у границама толеранције. 
 

       Обављени су планирани систематски прегледи ученика у сарадњи са Домом 

здравља у Ђурђеву.Такође,обављени су планирани стоматолошки прегледи ученика 

у стоматолошкој ординацији у оквиру школе. 
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      Дана, 29.09.2020..године, обављен је инспекцијски преглед комплетне докумен-

тације школе на почетку школске године. Преглед је извршила Драгица Драгин 

просветна инспекторка Општине Жабаљ,  без већих замерки. О извршеном инспе-

кцијском прегледу постоји записник у документацији школе. 

     Успешно су реализоване све активности везане за поделу предмета на наставни-

ке, разредно старешинство и израду распореда часова. 

 

3. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА, САМОВРЕДНОВАЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ 

СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

Као део тима за самовредновање рада школе, директорка школе је учествовала и 

пратила рад чланова тима и резултате спроведених анкета. Сарађивала је на изради 

извештаја о самовредновању за школску 2020/2021. годину у коме је успешно 

обрађена и кључна област постугнућа учениника као и подршка ученицима. 

    Ове области су изабране са намером да се детаљно прати постигнуће ученика 

завршног разреда (осмог разреда),кроз план транзиције за ученике код којих посто-

ји ризик од напуштања школе. Посебно после завршене Основне школе. 

    Од јуна,2017. године школа се налази у пројекту ,, Заједно ка средњој школи –  

подршка ученицима из осетљивих група при преласку из основне у средњу школу“ 

а циљ поменутог пројекта је унапређивање постигнућа ученика из осетљивих гру-

па, посебно у осмом разреду што је горе већ поменуто. 

    Директорка школе је интензивно сарађивала са Тимом за школско развојно пла-

нирање и самовредновање. У школском развојном плану су дефинисани циљеви, 

задаци и акциони план њихове реализације. Посебан акценат и пажња је стављена 

на инклузивно образовање, које је између осталог, и стратешки циљ школе, обзи-

ром да је школа у претходном периоду учествовала у  пројекту ,, Регионална подр-

шка инклузивном образовању“ чији је основни циљ био унапеђивање инклузивног 

образовања у школи. Овај пројекат, као и друга два која су тренутно ангажована у 

школи ( ,, Заједно ка средњој школи“ и ,, Квалитетно образовање за све“), кроз низ 

поменутих пројектних активности у великој мери  доприноси  развијању осећаја 

код деце за прихватање различитости. Такође, настављен је рад на неговању и раз-

вијању вредности стечених у пројекту ,, Школа без насиља“, повећањем сензитив-

ности деце на отпору према насиљу у свим његовим облицима. 

   Директорка школе је свим капацитетима подржала реализацију и планирање про-

јектних активности из три пројекта која се реализују у школи. 

1. Пројекат „ Заједно ка средњој школи-подршка деци из осетљивих група при 

преласку   у  средњу школу― 

      Овај пројекат доприноси унапређивању знања потребних за завршавање основ-

не школе и полагање завршног испита код ученика из маргинализованих група и 

код којих постоји ризик од напуштања школе и не настављања школовања. 

  2. Пројекат ,, Квалитетно образовање за све― 

    Овај пројекат има за основни циљ развијање компетенција за демократску култу-

ру које треба да оспособе појединце за заједнички и равноправан живот у културно 
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разноликим срединама. 

3. Пројекат ,, 

Пројектне активности планиране у акционим плановима ће се реализовати у пери-

оду  од 2019-2020.године, а затим ће ући у програм рада школе као модел. 

Обезбеђивање квалитета рада школе се реализује сталним стручним усавршавањем 

кроз организовање семинара или присуствовање конвенцијама , саветовањима, 

разним активима, кроз хоризонталну евалуацију, угледне часове и посете часовима 

од стране директора школе и других компетентних сарадника. 

     

4. ОСТВАРИВАЊЕ  РАЗВОЈНОГ  ПЛАНА ШКОЛЕ 

 

У оквиру рада Стручног тима за школско развојно планирање, његов план рада је 

био праћење  реализације планираних активности ШРП-а, а директорка школе се 

ангажовала да допринесе њиховој реализацији. 

Подручја вредновања –  Настава и учење и Подстицање ученика се прати кроз 

мотивацију ученика за рад на часу и учење, постигнућа ученика на класификацио-

ним периодима, праћење наставног рада кроз ваннаставне активности, допунску и 

додатну наставу, успех ученика на иницијалном тестирању, пробном и на крају, 

завршном испиту, учешћем ученика на такмичењима и смотрама. Зацртани су 

циљеви и задаци у овом подручју вредновања се реализују и прате континуирано 

током школске године у дужем временском периоду како би се сагледали реални 

резултати успеха и квалитета наставног рада. 

Област вредновања – Подршка ученицима има за циљ унапређивање квалитета 

образовања и подизање степена инклузивности образовног окружења у школи се 

реализују кроз активности наставног и ваннаставног рада, пројектне активности 

стратешког плана инклузивног образовања,плана унапређивања инклузивног обра-

зовања, ИОП-е и остале активности школе којима се доприноси унапређивању 

учења код ученика који имају проблеме и тешкоће у учењу и понашању. 

У оквиру евалуације утврђени су критеријуми успеха у остваривању постављених 

циљева и задатака. Посебна пажња је посвећена инклузивном образовању које 

између осталог, у великој мери доприноси развијању осећаја код деце за прихвата-

ње различитости. Настављен је рад на неговању и развијању вредности стечених у 

пројекту ,, Школа без насиљa.“ Имајући у виду да је школа прошла кроз овај проје-

кат и да се Школски развојни план надовезује на активности и тековине овог про-

јекта, радило се и на даљем развоју постигнућа из Пројекта. Директорка школе је 

посебно водила рачуна да се приликом реализације програма превенције и сузби-

јање насиља користе искуства и материјали из поменутог Пројекта,као и протокол 

о сузбијању о поступању на прененцији и сузбијању вршњачког насиља у било ком 

облику. Сви потребни документи који информишу о протоколу поступања у школи 

када се деси насиље стоје на видним местима у школи за све ученике и запослене , 

као и бројеви телефоне на које се могу обратити. У школи је обезбеђено дежурство 

наставника и свих запослених у школи током трајања наставе. Понашање ученика 

се свакодневно прати на часовима и школским одморима, констатују проблеми у 
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понашању, те се ти ученици упућују на саветодавни рад са педагошко-

психолошком службом или се укључује и појачан васпитни рад уколико претходне 

активности и рад са ученицима који имају проблема у понашању не дају резултате. 

Васпитни рад се обавља у сарадњи са родитељима ученика. 

Област вредновања –  Етос је прожета кроз целокупан живот и рад школе. Кроз 

правила понашања ученика и запослених у школи, активности које се организују, 

јавне манифестације на којима школа учествује и подржава, атмосфера и клима 

која се у школи развија и негује доприноси реализацији мисије и визије школе коју 

настојимо да остваримо.Вредности које су нам веома важне промовишемо кроз 

понашање и стратегију развоја школе. Школа треба да буде место где је свако дете 

добро дошло и има прилику да учи, а родитељ у наставницима да види добре сара-

днике и пријатеље, а да сваки наставник буде поштован. 

Област ресурса из ШРП-а односи се на унапређивање компетенција наставника у 

васпитно образовном раду. Унапређивање квалитета рада школе је један од страте-

шких циљева развоја школе. Овај циљ реализујемо кроз континуирано  стручно 

усавршавање наставника путем семинара ( вебинара), учешћем у пројектима, хори-

зонталну евалуацију, организовањем угледних часова. 

Због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом КОВИД 19, велики број 

семинара који је реализован а где су запослени узели учешће, био је онлајн. 

 

5. КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

 

Школска библиотека је обагаћена са 80 нових наслова који су купљени средсвима 

Министарства просвете Србије. Такође, донацијом Министарства просвете набав-

љена су наставна средства, часописи за децу и уџбеници намењени за рад са уче-

ницима који имају потешкоће у учењу.За потребе ученика и рад у ваннаставним 

активностима и у оквиру пројекта ,, Заједно ка средњој школи“ купљен је школски 

прибор и материјал.Такође, из поменутог пројекта, у периоду пандемије изазване 

вирусом COVID 19,обезбеђена су средства за школски прибор, папир за фотокопи-

рање, као и 3 таблет уређаја који су намењени ученицима и апарат за фотокопира-

ње у боји, који је намењен запосленима у школи. 

За потребе школе, сопственим средствима из буђета, набављени су потребан кан-

целаријски материјал, потребна средства за чишћење и одржавање хигијене у шко-

ли, извршено редовно годишње сервирање котлова за етажно грејање у школи, као 

и неопходне поправке за несметано функционисање школе. Сва средства, како 

редовна тако и ванредна користе се наменски, по утврђеном финансијском плану. 

Намена је побољшање услова рад, а самим тим и побољшање позитивне атмосфере 

у школи, како запослених тако и ученика. 

Сарадња са рачуноводством се састојала у готово свакодневном увиду у стање на 

рачунима и наменском распоређивању средстава којима школа распола-

же.Директор школе је са службом рачуноводства, као и са секретаром школе ради-

ла на изради ЦЕНУС-а, узради финансијског плана , изради извештаја о завршном 

рачуну, као и свим другим текућим питањима. 
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Формиране су Комисије и извршено је годишње инвертарисање,29.12.2020.године. 

 

6. САРАДЊА СА ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА 

 

Директорка школе је имала корисну и успешну сарадњу са локалном заједницом 

Ђурђево СО Жабаљ у циљу обнављања редовне делатности, као и у оквиру орга-

низовања манифестација у реализацији ваннаставних културних активности. 

Сарадња са Домом здравља је континуирана у циљу заштите и превенције на 

чувању здравља и безбедности наших ученика. Сарадња се обавља директно и пре-

ко родитеља ученика и Центра за социјални рад. Обзиром да број ученика који 

долазе из социјално осетљивих средина у нашој школи није занемарљив, процењу-

је се између 15-20% од укупне популације у школи, сарадња са Центром за соци-

јални рад је редовна. Та сарадња се најчешће односи на пријављивање родитељске 

неодговорности услед неизвршавања родитељских обавеза, као и због нередовних 

похађања наставе, недисциплинованости и васпитне запуштености појединих уче-

ника.  Уколико ни једна од планираних васпитних и других мера не доведе до про-

мене у понашању, школа је принуђена да у том случају обавести судију за прекша-

је, пријављивањем  таквих родитеља, те школа има успешну сарадњу и са тим пра-

восудним органом.Током протеклог периода у сарадњи са Локалном заједницом 

остварена је и квалитетна сарадња са органима МУП-а општине 

Жабаљ,превенцији и сузбијању насиља у школи као и повећању безбедности 

деце.Сарадња са МУП-ом се обављала кроз едукативне радионице за ученике чет-

вртог и шестог разреда.У току школске године директорка школе је редовно сара-

ђивала са Школском управом у Новом Саду, релевантним институцијама МПР 

Србије, другим школама у општини и региону, као и осталим институцијама и 

установама које доприносе унапређивању квалитета рада школе и свих запослених. 

Школа је учествовала и организовала следеће активности: 

- Свечани пријем првака 31.08.2020.године 

- Свечани пријем петака, 31.08.2020. године 

- Обележавање Дана школе, 24.11.2020.године 

- Хуманитарна акција- прикупљање средстава за личну хигијену 

- Хуманитарна акција за ученика М.Р. 

- Хуманитарна акција за ученика В.Р. 

- Хуманитарна акција за породицу Балиновић 

- Обележавње Дана рације, 09.01.2021.године 

- Дан Русина , 17.01.2021.године 

- Обележена школска слава , 27.01.2021.године 

- Математичко такмичење ,, Мислиша“ ,12.03.2021.године 

- Одржане Ускршње маштарије, 29.4.2021. 

- Обележен је Дан Ђурђева, 06.05.2021.године 

- Обележен је Дан Рома, 08.04.2021.године 

- Обележен је Дан планете земље, 24.4.2021.године 
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- Обележен је дан књиге 

- Обележен дан особа са инвалидитетом. 

За децу која имају потешкоће у учењу и понашању у школи организована је 

индивидуална помоћ ученицима од стране дефектоолога и логопеда из спе-

цијалне школе ,, Милан Петровић“ и Центром за социјални рад. 

 

7.ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ УВИД У ПРАЋЕЊУ 

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ И 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

У оквиру педагошко-инструктивног увида и надзора у циљу унапређивања рада и 

усавршавања наставника и стручних сарадника,директорка школа је подстицала и 

омогућавала одлазак на семинаре свим запосленима у школи.Посећивала је часове 

новопримљених наставника као и осталих колега. Након посете часовима, обавље-

ни су разговори и давани савети у циљу примене иновативних наставних мето-

да,облика рада и наставних средстава,као и начину одржавања пажње и дисципли-

не ученика, а све у циљу повећања заинтересованости ученика за рад.Осим звани-

чних посета часовима, директорка школе се непрекидно током школске године 

укључивала у реализацију наставног процеса, настојећи  тако да својим присус-

твом и ауторитетом позитивно и стимулативно утуче како на ученике тако и на 

колеге. С тим у циљу, посећен је велики број часова одељенске заједнице, посебно 

у првом, петом и осмом разреду, као и неколико секција. 

 

8.ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СПРОВО-

ЂЕЊА ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

Директорка школе је присуствовала и обезбедила одлазак или организовала у 

оквиру свог стручног усавршавања, или усавршавања настаника, неколико струч-

них семинара, обука и саветовања у току школске године: 

 

9.ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ ЗАБРАНА ЧЛАНА 110-

113 ЗАКОНА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ И ЊЕГОВОГ 

НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА УЧЕНИКЕ 

 

Током школске 2020/2021. године није покренут ни један васпитно-дисциплински 

поступак, која су била у функцији санкционисања непожељног понашања ученика 

у школи као и непоштовање правила понашања која важе за све ученике. Разлог 
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свему овоме стиче се утисак је подела ученика у групе и изузетно мали број учени-

ка у једном тренутку у школи. 

 

10.ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗРШАВАЊА НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ 

ИНСПЕКТОРРА И ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА, КАО И ИНСПЕКЦИЈ-

СКИХ СЛУЖБИ 

 

Током првог полугодишта школске 2020/2021. дана 22.09.2020.године школу је 

посетила просветна инспекторка СО Жабаљ Драгица Драгин у оквиру редовног 

инспекцијског прегледа на почетку школске године. Након прегледа школске доку-

ментације није било значајнијих замерки и налога за њихово отклањање. 

Дана, 18.2.2020. у школи је обављен редован саветодавни разговор са просветном 

инспекторком СО Жабаљ Драгицом Драгин. Циљ посете просветне инспекторке је 

био увид у предузете мере заштите, у циљу сузбијања ширења вируса COVID 19. 

Након обављене посете није било значајних замерки. 

 

ОВРЕМЕНОСТ И ТАЧНОСТ УНОСА И ОДРЖАВАЊА АЖУРНОСТИ БАЗЕ 

ПОДАТАКА О УСТАНОВИ У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИО-

НОГ СИСТЕМА ПРОСВЕТЕ 

 

У току августа и септембра 2020. године према датим упутствима и роковима 

извршено је попуњавање података у новој бази информационог система Доситеј 

коју је формирало Министарство просвете Републике Србије са подацима о школи, 

подацима о запосленима, њиховом радном ангажовању, слободним радним мести-

ма, технолошким вишковима, подели на групе за изборне предмете, стране језике и 

за техничко и информатичко образовање, податке о одељењима, анкетирање за 

изборне предмете за школску 2020/2021. годину као и податке о ученицима који 

полажу право на бесплатне уџбенике. 

За унос и ажурност базе података о установи задужени су директор, секретар и 

рачуноводство школе. Треба напоменути да је унос података у Доситеј вршен у 

складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе. 

Унос и ажурирање података у Доситеју се врши континуирано током читаве школ-

ске године. 

Дана 08.03.2021. почео је са радом јединствени информациони систем просвете 

ЈИСП 

 

12. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОС-

ЛЕНИХ, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉАОДНОСНО СТАРАТЕЉА, СТРУЧНИХ 

ОРГАНА УПРАВЉАЊА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАД 

УСТАНОВЕ И ЊЕГОВИХ ОРГАНА 
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Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и 

ефикасан рад установе. 

То се обавља: 

- на седницама Школског одбора; 

- на седницама Наставничког већа; 

- на седницама Педагошког колегијума; 

- на седницама Одељенског већа; 

- на састанцима Tимова који су формирани за различите потребе; 

- путем огласне табле у зборници; 

- упућивањем мејлова запосленима; 

- путем сајта школе; 

- путем фб странице школе; 

- читањем обавештења по одељењима; 

- путем поштанских услуга; 

- путем позива родитеља 

Ангажовањем директора уз сарадњу са стручном службом, наставницима, осталим 

запосленима у школи и Школским одбором, уз побољшање материјално-техничких 

услова, обезбеђени су добри услови за рад са родитељима. 

Веома добру, конструктивну и квалитетну и готово свакодневну сарадњу, дирек-

торка школе је имала са психологом и педагогом школе, везану за све проблеме 

наставе, ученика и сарадње са родитељима. 

Такође, веома добру сарадњу директорка школе је остварила са школском админи-

страцијом у оквиру унапређивања квалитета услова рада школе. Свим наставници-

ма и стручним сарадницима је дата структура 40-часовне радне недеље. 

Директорка је остварила врло добру сарадњу са разредним старешинама и настав-

ницима по најважнијим питањима везаних за успех и дисципплину ученика. 

 

 

13. САЗИВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ НАСТАВНИЧКОГ ОДНОСНО ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 

 

Директорка је припремала и руководила радом 12 (дванаест) седница Наставничког 

већа: 

- извештај о успеху ученика на крају сваког кварталног периода и првог 

полугодишта-табеларни преглед и предлог мера за унапређивање постигнућа 

ученика; 

- Усвајање плана рада разредних већа и стручних већа за текућу школску 

годину; 

- Непосредна организација и извршене припреме за почетак нове школ-

ске године, 

- Утврђивање и усвајање распореда часова редовне наставе за школску 

2019/2020. годину; 
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- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020. годину; 

-  Праћење рада Ученичког парламента; 

- Анализа садржаја наставних програма појединих предмета-уџбеници; 

- Анализа успеха и васпитно-дисциплинске мере ученика на крају кла-

сификационих периода и на крају полугодишта-предлог мера; 

- Анализа и реализација програмских садржаја – редовна настава, други 

облици рада; 

- Тема из стручног усавршавања наставника; 

- Пријем и реализација садржаја дигиталних уџбеника од стране Минис-

тарства просвете Републике Србије-подаци; 

- Реализација програмских задатака из садржаја Програма рада школе – 

редовна настава, часови допунске наставе, додатног рада, рада секција, часо-

ви одељенског старешине; 

- Анализа рада стручних већа : иновације у настави, угледна и огледна 

предавања, проблеми у раду; 

- Организација и припрема за извођење наставе у природи и екскурзија; 

- Такмичења ученика- школска, општинска и окружна; 

- Самовредновање рада школе и разматрање извештаја; 

- Анализа Извештаја о спољашњем вредновању рада школе, елементи 

акционог плана за побољшање квалитета рада школе; 

- Усвајање плана рада сталног стручног усавршавања наставника и стру-

чних сарадника у установи; 

 

14. СТРУЧНА ТЕЛА ИТИМОВИ, УСМЕРАВАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА 

СТРУЧНИХ ОРГАНА У УСТАНОВИ 

 

У циљу што боље организације рада школе, директорка школе је током школске 

године формирала већи број тимова и комисија. 

Тимови за реализацију наставних и ваннаставних активности, као и редовних про-

грамских  активности школе, тимови за реализацију пројектних активности, тим за 

рад са ученичким парламентом, комисије за остваривање разних понуда поступци-

ма јавних набавки, за набавку уџбеника, итд.... 

У Годишњем плану рада школе постоје и раде стручна тела и тимови који су пред-

виђени за школску 2020/2021. годину. Директорка школе је активно пратила рад 

ових тимова и укључивала се када год је то било потребно. 

Тимови који раде ове школске године су: 

- Тим за самовредновање; 

- Тим за спровођење развојног плана школе; 

- Тим за обезбеђивање квалитета рада школе; 

- Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

- Тим за развој школског програма; 

- Тим за инклузивно образовање; 
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- Тим за реализацију програма Професионалне оријентације; 

- Тим за културну и јавну делатност школе; 

- Тим за заштиту животне средине; 

- Тим за социјалну и здравствену заштиту; 

- Тим за унапређивање успеха ученика на завршном испиту; 

- Тим за сарадњу са родитељима; 

- Тим за развој спорта и спортских активности; 

- Тим за сарадњу са родитељима и Локалном заједницом; 

- Пројектни тимови; 

- Тим за израду и ажурирање сајта школе – маркетинг школе; 

Директорка школе је присуствовала и активно учествовала на свим састанцима 

Стручног већа разредне наставе, на седницама Одељенских већа свих разреда и 

усмеравала и усклађивала њихов рад. 

На седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора подносила 

је извештаје анализе успеха и дисциплине ученика у школској 2020/2021. години у 

односу на претходне године. 

На плану укључивања у рад стручних и управних органа школе, директорка се 

ангажовала и конструктивно учествовала у раду Школског одбора на свим одржа-

ним седницама. На исти начин је давала допринос на седницама Савета родитеља. 

 

 

 

15. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМАж 

 

Током школске године обављени су саветодавни разговори са великим бројем уче-

ника и решавани су дисциплински проблеми.Директорка школе је увек била досту-

пна за родитеље који су могли доћи на разговор увек када је то било потреб-

но.Саветодавни разговори са родитељима су вођени током читаве школске године, 

увек када је за то било потребе. 

Дани отворених врата за родитеље наших ученика су били доступни током периода 

редовне наставе, о којима су родитељи благовремено били обавештени. Коминика-

цијске, педагошке и организационе способности су усмераване, колико год је то 

било у моћи директора, у циљу конструктивног решавања свих потенцијалних 

проблема , на задовољство заинтересованих страна. Када год је то било потребно и 

када год су родитељи исказали жељу уприличени су и појединачни разговори са 

предметним наставницима, одељенским старешином, психологом и педагогом 

школе. Направљен је и распоред индивидуалне сарадње родитеља и одељенских 

старешина, као и свих наставника на нивоу школе, о којем су родитељи благовре-

мено обавештавани путем огласних табли у школи, на родитељским састанцима и 

преко сајта школе. Доста се радило и на интезивирању и учешћу родитеља у свим 

сегментима рада школе како би на прави начин учествовали на унапређивању ква-

литета и решавању проблема који се јављају.Обезбеђено је редовно одржавање сас-

танака Савета родитеља у складу са Годишњим планом рада школе, као и учество-



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

31 

вањем  родитеља у свим манифестацијама које се одржавају у школи.Родитељи се 

редовно подстичу и информишу да се укључе у побољшање материјално-

техничких услова рада у школи и редовно се упућују на поштовање правила пона-

шања ученика у школи, који  се на првом родитељском састанку појединачно дају 

сваком родитељу на увид, где својим  потписом  родитељ даје сагласност да је упо-

знат са свим правилима понашања и на евентуалне последице у случају непошто-

вања истих. 

 

16. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

  

Директорка школе је посебно редовно пратила све активности везане за реализаци-

ју плана и програма у првом разреду, набавку уџбеника, анкетирање родитеља око 

изборних предмета и вођењу Е дневника, описног оцењивања, адаптације ученика 

на први разред и прихватање новог облика рада.Поводом пријема првака одржана 

је пригодна свечаност на којој је директорка школе пригодним свечаним говором 

поздравила нове ђаке и њихове родитеље. Такође, редовно је праћена адаптација 

ученика петог разреда на предметну наставу, као и реализацију наставних предме-

та. 

Ангажовање директорке је било и на плану пружања помоћи у вези такмичења 

ученика, праћења такмичења и обезбеђивања услова за одлазак наставника и уче-

ника на општинска такмичења која су се одржала током школске 2020/2021. године. 

Са посебном пажњом и задовољством директорка школе је подржала рад Ученич-

ког парламента, као и све активности које које овај тим планира и реализује. Одр-

жан је низ корисних и актуелних тематских предавања  и радионица, реализовано 

је више веома корисних акција у школи. Изабрани су представници који ће прису-

свовати раду  Школског одбора. Директорка школе се у великој мери залагала и 

заузимала за што веће укључивање Ученичког парламента у рад стручних и управ-

них органа школе.Ученицима је готово увек пружена помоћ и омогућен разговор са 

директорком школе о својим проблемима, ако за тим они сами имају потребу и 

жељу. 

 

17. ИЗВЕШТАВАЊЕ О СВОМ РАДУ И РАДУ УСТАНОВЕ ОРГАНУ УПРАВ-

ЉАЊА 

 

Извештавање директора о свом раду и о раду установе органу управљања је у 

складу са Законом . Директорка школе подноси извештај о свом раду органу упра-

вљања најмање два пута годишње ( на крају првог полугодишта и на крају школске 

године). Извештај о свом раду и раду установе поднет је 13.9. 2020. године док је 

полугодишњи извештај поднет, 25.02. 2021. године.Осим тога, на сваком класифи-

кационом периоду поднет је извештај о успеху и понашању ученика, о владању 

ученика, као и о планираним и реализованим активностима у школи на седницама 

Наставничког већа. 

Школски одбор је редовно извештаван о финансијском пословању школе. 
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18. ОПШТИ АКТ 

У оквиру својих активности, директорка школе се старала о припреми општих ака-

та  и других материјала о којима одлучује Савет родитеља, Школски одбор и стру-

чни органи школе. Инициране су многе актуалне теме и учествовала је на свим 

седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. Захваљујући 

заједничком раду директора, стручних већа, Савета родитеља и Школског одбора 

донете су одлуке које су допринеле успешном раду школе. У складу са Законом и 

Правилником о обављању друштвено корисног рада донет је Правилник о евиден-

тирању и праћењу друштвено корисног и хуманитарног рада. 

 

 

 

 

 

19. ОДЛУКЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИ-

КА И ЗАПОСЛЕНИХ , У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕ-

МА ОБРАЗОВАЊА ИВАСПИТАЊА И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА 

 

У овој, 2020/2021. школској години, као што је већ и напред наведено нису вођени  

васпитно- дисциплински поступци против ученика, али и запослених. 

 

20. СПРОВОЂЕЊЕ ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Уз подршку директора, Подмладак Црвеног крста, је организовао хуманитарну 

акцију прикупљања средстава за личну хигијену. Уз подршку Вршњачког тима 

школе средства су подељена ученицима којима је то потребно. Такође, организова-

на је хуманитарна акција за М.Р. ученика наше школе који болује од тежег облика 

Дишенове дистрофије мишића и готово му је онемогућен боравак у школи и онлајн 

настава за њега је једино решење. Од средстава прикупљених овом хуманитарном 

акцијом ученику је купљен лаптоп, слушалице и сталак за рад у кревету. Помоћ, у 

виду хуманитарне акције је реализована за још једног ученика наше школе В.Р. 

који болује од ретке болести, познатије под називом стакласте кости и мпотребна 

му је операција обе ноге. Средства су прикупљена и ученик је успешно оперисан а 

његов опоравак је у току. Такође, средства су прикупљана и за вишечлану породицу 

која има три ученика у нашој школи на школовању и у тренутку када им је изгорео 

један део куће имали су новорођене тројке.Сваке године, па и ове чланови Црвеног 

крста, су организовали акцију прикупљања помоћи за оболеле од дистрофи-

је.Континуирано током читаве школске и календарске године пружала се помоћ у 

одећи, обући, школском прибору и осталим потребама ученицима из социјално 

угрожених породица. 

Приметно је да је ове школске године Подмладак црвеног крста имао пуне руке 

посла, али имајући у виду осмехе и речи захвалности оних којима смо помогли, 
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знамо да смо на правом путу и да наши ученици израстају у племените и хумане 

људе. 

 

21. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

Директорка школе је била ангажована на припреми и организацији свих активнос-

ти и манифестација у школи.Обзиром да због ситуације са пандемијом нису била 

дозвољена окупљања прослава Дана школе, школске славе и Дана Русина је прос-

лављена скромно без већих званица. Учествовањем у националним и међународ-

ним пројектима и активним ангажовањем у реализацији активности, шаље се јасна 

слика да је наша школа место где је сваки ученик,наставник и родитељ добродоша-

о.Организовањем обука за наставнике шире заједнице од нивоа општине, у нашој 

школи, као домаћини утичемо на ширење доброг гласа и позитивне слике о нашој 

школи. Кроз сарадњу са организацијом  КУД-а у нашем селу, школа учествује у 

ширењу пријатељства, другарства и добре енергије Локалне заједнице. Афирмаци-

ји и популаризацији школе веома доприноси веб сајт школе, као и редовно појав-

љивање са активностима на фејсбук страници школе.Такође, велики допринос 

афирмације наше школе дају русинске редакције како РТВ-а тако и часопис Руско 

слово, а од недавно и дневни лист Дневник је почео сарадњу са нашом школом 

извештавањем о активностима које се овде реализују, као и тв агенција ,, Формат“ 

општине Жабаљ. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ПСИХОЛОГА 
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Школска 2020/2021. година 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПСИХОЛОГА 

Школска 2020/2021. 

Психолог : Соња Шанта 

 
 

1 Област: ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА            ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

Активност 

 

 

 

   Време 

 

Циљ актив-

ности 

Укључени учени-

ци и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултаати 

Учествовање у плани-

рању и изради конце-

пције годишњег             

 програма рада и про-

грама рада;    

(           Својим про-

грамима и плановима 

допринео изради ГП и 

учестровао у oргани-

зацији осталих плано-

ва у годишњи план 

рада школе)                                                                               

VIII-IX 

месец 

До 15. 09. 

2020. 

Израда лич-

ног и годи-

шњег плана 

рада школе 

2 учесника: Дирек-

торка школе , пси-

холог 

Израђен годишњи план 

рада школе 

1.2.Учествовао у пла-

нирању активности 

поводом неких значај-

них догађаја,    мани-

фестација у  току 

школске 2020/2021. 

године; 

(                      Дао пре-

длоге, мишљења      у 

вези са организацијом 

акције за месец борбе 

 

Током 

године: 

 

 

 

 

 

новембар, 

1.12.20, 

10. 12.20, 

Детаљно 

планирање 

активности 

поводом зна-

чајних дога-

ђаја и мани-

фестација 

Директорка,  пси-

холог, водитељи 

ученичког парла-

мента, водитељи 

вршњачког тима и 

ученици осмог и 

седмог разреда раз-

реда, вршњачког 

тима и ученичког 

парламента 

Планиране активности 

успешно реализоване на 

основу сачињеног плана 
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против болести завис-

ности, Дана борбе 

проти  ХИВ-а, Дана 

људских права, толе-

ранције,заштите деце 

од петарди, међунаро-

дог дана особа са 

инвалидитетом , 

информисао се о одр-

жавању сајма образ-

вања и обавестио 

остале и упутио на 

виртуелну посете сај-

му образовањ  презен-

тације средњих шко-

ла, давао мишљење за 

прављење изложбе 

поводом продуката 

међупредметне теме 

16. 11.20, 

18.12.20., 

03.12.120 

08.03.21. 

 

 

 

 

мај 2021. 

 

јун 2021. 

Ангажовање  у плани-

рању рада тима за 

инклузивно образо-

вање 

(Планирао рад тима за 

ИО, давао предлоге и 

заједно са тимом 

доносио  коначне 

одлуке о будућим 

активностима, плани-

рао састанке) 

До 15.9. 

2019. 

 

Планирање  

рада тима за 

ИО како би 

што успеш-

није радио 

2 учитеља, 2 наста-

вника, родитељ и  

стручни сарадник 

Сачињен план рада тима 

за ИО 

3.1 Ангажовање  у 

планирању рада тима 

за превенцију и сузби-

јање насиља, давао 

предлоге рукводиоцу 

тима 

(учествовао у пла-

нирању рада тима 

за превенцију и 

сузбијање насиља) 

До 

15.9.2020. 

Постојање 

плана рада 

тима за пре-

венцију и 

сузбијање 

насиља 

4 наставника, 3 

учитеља, директор, 

психолог 

Сачињен план рада тима 

за превенцију и сузбија-

ње насиља 

3.2 Учешће у пла-

нирању и организо-

вању рада одељенских 

старешина 

(Дао своје мишљење и 

предлоге за рад ОС у 

погледу радионица 

које предлаже оде-

љењском старешини 

или ће сам психолог 

одржати, у погледу 

До 

15.9.2020. 

И у току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Пружити 

подршку и 

потребне 

информације 

одељењским 

старешинама 

у планирању 

њиховог 

рада 

психолог Сачињен плана рада 

одељењског старешине 
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тема ЧОС-а, матери-

јала, представљање 

плана ПО који треба 

интегрисати у план 

ОС 7. и 8. разреда, и 

давање предлога у 

току године за рад на 

потешкоћама и потре-

бама ђака које су се 

појавиле., планирао 

слање електронске 

материјале одељењ-

ским старешинама у 

време комбиноване 

наставе, као предлоге 

за Ч.О.С-еве, а у вези 

са организацијом и 

методама учења, про-

фесионалне оријена-

ције за ученике 

8.разреда, полагањем 

завршног испита) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ангажовање  у 

планирању рада про-

грама професионала-

нe оријентациje и 

координација његовог 

спровођења 

(Планирао рад про-

грама ПО у сарадњи 

са тимом за ПО, давао 

предлоге на основу 

извештаја прошлого-

дишњег спровођења 

плана и програма ПО, 

планирао посету сајму 

образовања (инфор-

мисао се и упутио 

остале на виртуелну 

посету сајму образо-

вања), посете школа-

ма-које нису реализо-

ване због превентив-

них епидемиолошких 

мера  реалних сусре-

та, планирао радио-

нице и активности ПО 

у електронској форми, 

планирао активности 

ПО у оквуру пројекта 

„ Заједно у транзици-

 

 

 

01.09.2020. 

и током 

године 

 

 

  

 

Испланирати 

рад тима за 

ПО како би 

се све потре-

бне и корис-

не активнос-

ти одржале у 

току 

шк.године 

2 наставника и пси-

холог 

Израђен план П 
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ји“, планирао слање е 

материјала у вези са 

ПО  о школама, зани-

мањима и лакшем 

доношењу одлуке о 

будућем занимању) 

Планирање рада про-

јектног тима у оквиру 

пројекта „Заједно ка 

средњој школи“ пла-

нирање активности у 

оквиру пројекта и 

планирање усмерава-

ње финансијких сред-

става намењених за 

подршку школи и 

ђацима 

До 

30.09.20. 

Разрада и 

финализаци-

ја плана 

извођења 

активности и 

план буџета 

Психолог Израђен план рада про-

јектног тима 

1.8. Организација 

педагошко психолош-

ког рада школе: 

- припрема материјала 

за испитивање зрелос-

ти 

деце при поласку у 

школу, организација 

тестирања и форми-

рање нових одељења. 

Припрема материјала 

за тестирање ученика 

8. разреда ТПИ. При-

купљање и припрема 

података о ученицима 

како би се од три оде-

љења 4 разреда, нап-

равила два уједначена 

одељења петрог раз-

реда. 

 

март 2021. 

 

 

 

 

 

децембар 

2020., 

јануар 

2021. 

 

 

август 

2021. 

Организаци-

ја педагошко 

психолошког 

рада 

психолог Пирпремљени тестовни 

материјали као и потреб-

ни подаци за прављење 

уједначених одељења 

 

 

2 Област: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

Активност 

 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

2.1. Праћење органи-

зације образовно-

васпитног програма 

школе;   

(        Пратио и про-

Током 

године, 

дневно, 

месечно, 

тромесеч-

Редовна ева-

луација ради 

побољшања 

кавалитета 

рада, свако-

Стручни сарадник Редовним праћењем, 

саветодавним разгово-

рима на основу тога, 

утицано на повећање 

квалитета рада и пружа-
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цењивао организацију 

ВО програма путем 

прегледања планова и 

програма рада,е днев-

ника рада, организа-

ције допунске и дода-

тне наставе, разгово-

ра, праћење дисци-

плинских свески, пра-

ћења појачаних вас-

питних активности и 

њихових извештаја,  

пратио ангажованост 

ученика у наставни на 

даљину, потребе уче-

ника који немају 

услове за наставу на 

даљину, потешкоће 

наставника у настави 

на даљину, доступ-

ност вебинара о  нас-

тави на даљину о 

којима је обваштавао 

наставнике)    

но полуго-

дишње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дневна ева-

луација нас-

таве на 

даљину ради 

њене што 

боље ефика-

сности 

ње помоћи у настави на 

даљину 

2.2. Праћење прилаго-

ђавања ученика првих 

разреда на захтеве   

школе, нарочито на 

функционисање по 

групама као превен-

тивна епидемиолошка 

мера и преласка уче-

ника петог разреда на 

предметну наставу, а 

нарочито функциони-

сања по групама;  

праћење прилагођа-

вања новодосељених 

ђака.          

(Посете одељењима и 

разговор са учитељи-

ма, наставницима, 

посете часовима, пра-

ћење тока часа и 

ангажованост ђака,  

опсервација понаша-

ња ђака, у случајеви-

ма идентификоване 

потребе саветодавни 

разговори са настав-

ним особљем, учени-

1.класифик

ациони 

период , а 

праћење 

појединих 

ћака и 

током 

године, 

посете 

часовима 

током 

године, 

интензив-

но у апри-

лу и мају 

месецу 

2021. 

 

 

 

 

Превенирати 

личне поте-

шкоће уче-

ника у шко-

ловању и 

ремећење 

радне дис-

циплине као 

могуће пос-

ледице тога 

психолог Ученици добро адапти-

рани на нову средину и  

захтеве, ученици се боље 

осећају приликом прела-

ска у следећи циклус уз 

подршку, ученици адап-

рирани на рад по група-

ма, наставници имају 

бољи приступ сваком 

ђаку. Настава је повећа-

ног квалитета у односу 

на ранији прериод, уче-

ници активнији. 
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цима и родитељима, 

по потреби целим 

одељењем, позивање 

ђака на разговор, 

посебно праћење уче-

ника са плановима 

транзиције у оквиру 

ИОП-а) 

2.3. Праћење ефеката 

иновативних подухва-

та (нових садржаја  

облика, метода и 

средстава, мотиваци-

оних подстицаја и 

посебних васпитних 

мера);     

(        Прати ефекте, 

упоређује стање пре 

увођења и после уво-

ђења иновативних 

подухвата, уведених 

на предлог тима који 

се састао, пројектних 

задатака или самог 

стручног сарадника, 

ради превладавања 

проблема појединих 

ђака или целих оде-

љења у учењу или 

владању и ради боље 

припреме ђака заврш-

них испита за ЗИ и 

СШ, посебно реали-

зације наставе на 

даљину, праћење реа-

лизације градива у 

школи, праћење пла-

нирања и реализације 

међупредметне теме)                                  

Током 

године, 

дневно, 

месечно, 

квартално 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од децем-

бра 2020-

маја 2021. 

Уочавање 

утицаја 

примене 

нових садр-

жаја  облика, 

метода и 

средстава, 

мотивацио-

них подсти-

цаја и посе-

бних васпи-

тних мера, 

како би се 

планирале 

даље мере 

Директорка, психо-

лог, спољни сарад-

ник из пројекта, 

ментор за међупре-

дметну тему 

На основу резултата 

ефеката иновативних 

подухвата планиране 

даље мере ради повећа-

ња квалитета рада. Нас-

тава на даљину је успе-

шно реализована и дала 

је добре резултате у 

погледу ангажованости 

ђака и овладавања садр-

жајима уз одржавање 

социјализације путем е 

мрежа. Настава у школи 

се успешно одвијала. 

Међупредметна тема 

успешно реализована, а 

наставници боље овла-

дали таквим начином 

рада. 

 2.4. Праћење прила-

гођавања ученика на 

нови модел наставе-

комбиновани, рада по 

групама, онлајна рада 

и у скраћеном интер-

валу рада у школи са 

превентивним здравс-

твеним мерама. 

Септембар 

2020. и 

током 

године 

Имати увид 

у ефикас-

ност новог 

начина рада 

психолог Редовно праћен рад и 

ефекти рада по комбино-

ваном моделу. Ученици 

изјављују да им је ипак 

боља наста у школи, а 

наставници да им је 

лакши и ефикаснији рад 

у групама са мањим бро-

јем ученика. 

2.5. Праћење постиг-

нућа ученика у наста-

вним и ваннаставним             

Током 

године 

 

Увид у пос-

тигнућа 

ученика и по 

Психолог Ученицима дати савети и 

подстицаји како би са 

успехом испуњавали сво-
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активностима;           

(Пратио постигнућа 

преко документације 

и усменим изноше-

њем од стране настав-

ника и ученика или 

родитеља који су 

приметили промену у 

постигнућима, у 

неким случајевима и 

присуства на часу 

ради праћења рада 

ученика и постигнућа, 

пратио постигнућа за 

време наставе на 

даљину и телефон-

ским разговорима 

мотивисао поједине 

ђаке на већу укључе-

ност у овакав вид нас-

таве. Ове шкплске 

године, због начина 

рада је било мање 

ваншколских актив-

ности и углавном су 

се организовале 

онлајн.)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потреби 

предузима-

ње потреб-

них мера 

како би се 

постигла 

жељена 

промена 

је школске обавезе 

2.6. Праћење и вред-

новање мотивације 

ученика за рад и уче-

ње;    

(      Пратио мотиваци-

ју преко документаци-

је, разговора и опсер-

вације понашања и 

саветодавним разго-

ворима утицао на 

повећање мотивације 

или давао савете нас-

тавницима како да  

повећају мотивацију у 

случајевима када је то 

било потребно, сам 

мотивисао ђаке пози-

вањем на саветодавн-

не разговоре, разрово-

ром са родитељима и 

телефонским путем у 

време ванредне ситу-

ације, давао инструк-

ције како да праве 

Током 

године 

Идентифи-

ковати пад 

мотивације 

за рад и 

учење код 

ученика и 

предузети 

потребне 

мере 

психолог Идентификовао пад 

мотивације код ученика 

или одељења на основу 

чега је планирао мере за 

повећање мотивације за 

рад и учење код ученика. 

Приметио је да је мања 

мотивација ученика за 

онлајн рад те им слао 

инструкције и савете 

како да уче и праве пла-

нер за учење. 
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планер учења)       

2.7. Праћење и вред-

новање развоја и нап-

редовања личности 

ученика;  

(Индивидуални сас-

танци са учеником, 

тестирање путем тес-

това личности и сара-

дња са наставницима 

и од.старешинама и 

родитељима, употреба 

новог теста личности 

за децу-„Великих 

5+2“ )на основу 

резултата вредновања 

саветодавни разговори 

са ученицима, њихо-

вим наставницима и 

родитељима, радио-

ничарски рад са гру-

пом и целим одеље-

њем) 

Током 

године 

Увид у раз-

вој личности 

ученика и 

рад на пра-

вилном 

усмеравању 

развоја 

психолог Постојање увида у развој  

ученика на основу чега 

се усмеравао развој у 

позитивном смислу 

2.8. Праћење и вред-

новање усклађености 

програмских захтева с 

индивидуалним могу-

ћностима ученика. 

(Прибављао инфор-

мације о ученику тес-

тирањем, разговором, 

опсервацијом, на 

основу увида у меди-

цинску документацију 

и пратио успех и 

могућности ученика, 

разговарао са настав-

ницима и родитељи-

ма, на основу чега се, 

уколико је постојала 

потреба, прилагођавао 

програм и средина 

индивидуалим могућ-

ностима ученика, зах-

теве путем наставе на 

даљину) 

Током 

године, 

Приликом 

тестирања 

зрелости за 

полазак у 

први раз-

ред-април 

2021. полу-

годишње 

евалуаци-

јом ИОПа, 

тромесеч-

но на 

основу 

успеха 

ученика, 

приликом 

онлајн 

наставе 

Увид у 

усклађеност 

програмских 

захтева и 

могућности 

и прилагођа-

вање про-

грама пот-

ребама уче-

ника 

психолог Имање увида у неускла-

ђеност порграмских зах-

тева са индивидуалним 

могућностима ученика и  

и прилагођавање про-

грама потребама и могу-

ћностима ученика. 

Захваљујући великом 

броју обука наставника 

за индивидуализовану 

наставу и групама са 

мањим бројем ђака у 

односу на цело одељење, 

наставници су успешније 

спроводили индивидуа-

лизовану наставу и удо-

вољавали образовним 

потребама сваком поје-

диначном ученику 

2.9. Откривање пре-

диспозиција ученика 

за учење;   

(      код ученика код 

којих се показала пот-

Током 

године 

Увид у пре-

диспизиције 

за учење код 

ученика на 

основу чега 

Психолог Открио предиспозиције 

за учење ученика на 

основу чега је планирао 

са наставницима даљи 

рад са учеником. Посеб-



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

43 

реба за тим тестирао 

интелектуалне спосо-

бности, разговарао са 

учеником, посматрао 

понашање, разговарао 

са наставницима и 

родитељима на основу 

чега је планирао даљи 

рад са ученицима 

и/или вршио савето-

давни рад)                                  

се планира 

рад са уче-

ником 

на пажња је поклањана 

талентованим ученицима 

и њиховим потребама. 

2.10.испитивање 

 узрока поремећаја 

интерперсоналних 

односа у разреду и 

других проблема код 

ученика;        

(              Разговарао са 

индикованим учени-

цима појединачно и 

групно, разговарао са  

насавницима, родите-

љима, посматрао 

понашање, радиои 

социограм и планирао 

мере за превазилаже-

ње проблема, по про-

цени укључицао 

вршњачку подршку) 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препозна-

вање узрока 

поремећаја 

интерперсо-

налних 

односа и 

планирање и 

реализација 

мера за пре-

владавање 

поремећаја 

Психолог Познат узрок поремећаја 

интерперсоналних одно-

са и предузете мере за 

превладавање поремећаја 

и успостављање и јачање 

другарства 

2.11Испитивање 

мотивације у току 

учења и подстицање 

унутрашње мотиваци-

је одређеним васпит-

ним мерама 

(Индивидуални и са 

целим одељењем рад 

на учењу уз саветова-

ње ученика и родите-

ља и давање упутства 

за правилно учење и 

прављење планера, 

посебно мотивисање 

ученика и упућивање 

на планирање и мето-

де учења у време нас-

таве на даљину, учење 

прављења планера за 

учење и остале обаве-

зе, редовно се састајао 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентифи-

ковање пада 

мотивације 

за учење и 

рад на 

њеном пове-

ћању, пре-

вентивне 

мере у циљу 

повећања 

мотивације 

ученика у 

току наставе 

на даљину 

психолог Идентификовао пад 

мотивације код ученика 

и целог одељења и ути-

цао на њено повећање, 

преевентивно утицано на 

мотивацију и давана 

подршка за бољу органи-

зацију учења у време 

наставе на даљину 
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са појединим учени-

цима како би стекли 

радне навике редовног 

учења. 

2.12Учешће у иден-

тификовању ученика 

којима је потребно 

организовати индиви-

дуализовани план и 

програм и организа-

ција истог;   

(        Прегледом 

документације, разго-

вором са наставници-

ма, тестирањем, 

мишљењем ИРК 

идентификовани су 

ученици којима је 

потребна израда 

индивидуализације, 

ИОП1 или ИОП 2, 

ИОП3 је као подсти-

цај за талентоване 

ђаке израђен за два 

ученика. 

 На почет-

ку сваког 

полугоди-

шта и 

током 

године 

Идентифи-

ковање уче-

ника којима 

је потребно 

прилагодити 

или измени-

ти план и 

програм 

наставе и 

реализација 

тога 

Психолог,  настав-

ници, учитељи 

Ученици идентификова-

ни којима је било потре-

бно организовати инди-

видуализовани план и 

програм, организација 

истог што је дало пози-

тивне резултате на успех 

ученика;   

2.13. праћење и вред-

новање спровођења и 

резултата ИОПа 

Током 

године, и 

полугоди-

шње (евен-

туално 

тромесеч-

но) 

Имати увид 

у ефикасост 

ИОПа на 

основу чега 

се планирају 

даље мере 

Тим за подршку 

ученику, ИО тим 

Реализација и резултати 

ИОПа праћени и евалуи-

рани 

2.14Утврђивање пси-

холошких чинилаца 

успеха и неуспеха  

ученика и одељења; 

(Анализирани су пси-

Током 

године 

Утврдити 

психолошке 

чиниоце 

успеха и 

неуспеха 

Школа, ученик, нас-

тавник, родитељ 

Утврђени психолошки 

чиниоци успеха и неус-

пеха ученика и одељења 

те предузимане мере за 

повећање успеха 
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холошки чиниоце 

успеха и неуспеха 

индикованих ученика 

и одељења и на осно-

ву тога планиране 

мере) 

ученика и 

одељења на 

основу чега 

планирати 

мере 

2.15.Упознавање са 

психолошким прин-

ципима успешног 

учења и мотивације; 

(Анализирани су пси-

холошки чиниоци 

успешног учења и 

мотивације, ученици 

индивидуално и на 

ЧОС-у упознавани са 

психолошким чинио-

цима успешног учења 

и мотивације, као и 

наставници и ридите-

љи индикованих ђака, 

сви ученици путем 

презентација и теле-

фонских разговора у 

појединим случајеви-

ма упознати са психо-

лошким принципима 

успешног учења у 

време наставе на 

даљину, ученицима 4. 

разреда посебно одр-

жани часови на којима 

суупознати са предме-

тима у 5. разреду и 

како да их успешно 

уче. 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имати увид 

у психолош-

ке принципе 

успешног 

учења и 

мотивације, 

те повећати 

успех у 

учењу и 

мотивацију 

психолог Боља мотивација код 

ђака  и бољи школски 

успех 

2.16Анализирање 

часова (прилагођава-

ње садржаја програма  

развојном узрасту 

ученика, атмосфера у 

одељењу, мотивација 

           за рад и настави 

на даљину); 

(        Посећивао часо-

ве, анализирао и пре-

длагао садржаје, под-

стицао мотиваацију и 

позитивну атмосферу 

и прилагођавао појед-

ним ученицима који 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагоди-

ти садржаје 

наставе, 

побољшати 

атмосферу и 

мотивацију 

у одељењу, 

учинити 

ннаставу на 

даљину што 

ефикаснијом 

 психолог На основу анализе часо-

ва прилагођени садржаји 

и побољшана атмосфера 

и мотивација у одељењу 

и наставина даљину 
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су имали потребу за 

тим, анализирао 

начине рада и садржа-

је давао предлоге нас-

тавницима како да 

унапреде наставу у 

школи и онлајн                          

2.17Праћење спрово-

ђења програма профе-

сионалне оријентације 

и пројектних активно-

сти везаних за трен-

зицију ђака у средњу 

школу 

(Редовно прати спро-

вођење предвиђених 

акривности и радио-

ница у оквиру про-

грама ПО, као и акти-

вности које су одре-

ђење пројектом, те 

спровођење појединих 

ПО активности путем 

интернета за време 

комбиноване наставе 

Током 

године, 

квартално 

и плуго-

дишње 

Имање уви-

да у спрово-

ђење про-

грама ПО и 

пројектних 

активности 

Психолог Увид у спровођење ради-

оница ПО и пројектних 

активности те по потре-

би подстицање реализа-

ције планираног и дава-

ње предлога за ПО акти-

вносту у време наставе 

на даљину, осмишљене 

онлајн радионице 

2.18Праћење и иден-

тификација ученика 

завршних разреда 

којима  је потребна 

додатна подршка у 

транзицији у средњу 

школу 

(идентификација уче-

ника путем инстру-

мента ЦОП-а и пра-

ћење мера предвиђе-

них планом транзици-

је) 

1.9.20.-

1.10.2020. 

Пратити 

реализацију 

ПТ-а за 

идентифи-

коване уче-

нике 

психолог Пратио реализацију ПТ-а 

идентификованих учени-

ка. 

2.19. Праћење тока 

реализације пројеката 

у којима је школа 

и рада Тимова и сек-

ција и дечијих друш-

твених организација 

ВТ и УП 

Током 

године 

Увид у рад 

пројекта и 

тимова 

психолог Постојање увида у реа-

лизацију пројекта, рада 

тимова и ученичких 

организација. 

2.20. праћење плани-

рања и реализације 

међупредметне теме 

Новембра 

2020-

јуна2021. 

Увид и 

давање инс-

трукција за 

успешно 

пралирање и 

реализацију 

психолог Психолог је имао увид у 

планирање и реализацију 

МТ, давао савете, 

информисао спољну 

менторку и повезивао 

наставнике са менторком 
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међупредме-

тне теме 

ради довијања детаљни-

јих инструкција 

3 Област: САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И ДИРЕКТОРОМ И ДРУГИМ СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА НА УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

 

Активност 

 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

3.1. Сарадња са наста-

вницима и помоћ у 

реализацији плана и 

програма, и у оства-

ривању комуникације 

са ученицима; (  Саве-

товање наставника за 

остваривање плана и 

програма и конструк-

тивног односа са уче-

ницима у школи и 

путем онлајн наставе)                            

На почетку 

полугоди-

шта 

 

 

Током 

године 

 

 

За време 

наставе на 

даљину 

Пружити 

подршку 

наставници-

ма у виду 

саветовања 

како би 

остварили 

план и про-

грам и конс-

трурктивни 

однос са 

ученицима 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Пружена помоћ и подр-

шка наставницима те су 

и одтварени наставни 

план и програм и конс-

труктивни однос са уче-

ницима 

3.2. Сарадња са наста-

вницима првог разре-

да на примени опис-

ног оцењивања, помоћ 

и подрша наставни-

цима у описном оце-

њивању у комбинова-

ном моделу наставе.;      

(                Упућивање 

и саветовање у вези са 

давањем адекватних 

описних оцена, упу-

ћивање на вебинар 

БИГЗ-а „Формативно 

оцењивање у комби-

нованој методи наста-

е, слање линка наста-

вницима за одложено 

гледање)                                                            

Септембар 

2020. и у 

току годи-

не и ком-

биноване 

наставе 

Пружити 

помоћ и 

подршку 

наставници-

ма како би 

адекватно 

опис-

но(форматив

но) оценили 

ученике 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Наставници оснажени у 

адекватном описном 

оцењивању 

3.3. Пружање помоћи 

одељенским стареши-

нама у организацији и 

реализацији програм-

ских садржаја ЧОС И 

ОЗ;    (Давање савета 

и тема, лична реали-

зација садржаја на 

тему учења, планира-

ња учења и међупер-

Током 

године 

Пуржање 

подршке 

од.старешин

ама у орга-

низацији и 

реализацији 

ЧОС И ОЗ 

Одељењске старе-

шине Стручни 

сарадник -психолог 

Од. Старепине оснаже-

није у организацији и 

релаизацији ЧОС И ОЗ. 

ЧОС И ОЗ са психоло-

гом. 
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соналних односа, 

слање материјала 

путем мејла и Вибера 

у време у току комби-

новане наставе)                              

3.4. Сарадња са наста-

вницима у избору и 

примени интерактив-

них метода рада и 

пружање подршке у 

реализацији наставе 

по комбинованом 

моделу уз превентив-

не мере скраћења часа 

и рада у групама 

На почетк 

и у току 

године 

Подршка 

наставници-

ма за прип-

рему и реа-

лизацију 

квалитетне 

наставе у 

измењеним  

условима 

рада 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Наставницима пружена 

подршка по потреби за 

реализацију квалитетне 

наставе у измењеним 

условима рада. 

3.5. Сарадња и помоћ 

учитељима и настав-

ницима у планирању 

и реализацији пројек-

тне наставе 

Током 

године 

Добро 

испланирати 

и успешно 

реализовати 

пројектну 

наставу 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Пројектна настава је 

добро осмишљена, 

испланирана и успешно 

реализована. 

3.6. Помоћ и подршка 

наставницима за пла-

нирање и реализацију 

међупредметне теме 

„Пандемија и чове-

чанство на примеру 

епидемије тифуса у 

Србији за време 

Првог светског рата“. 

Почетка 

децембра 

2020-маја 

2021. 

Успешно 

испланирати 

и реализова-

ти међупре-

дметну тему 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Успешно испланирана и 

реализована међупред-

метна тема 

3.7.Сарадња са наста-

вницима у оквиру 

радних тимова и 

стручних 

већа.       ( Сарађивао 

са наставницима у 

оквиру тимова и већа     

по плану рада тимова 

и већа и када се јави 

потреба  - у тиму за 

професионалну ори-

јентацију, тиму за 

инклузивно образо-

вање,  пројектном 

тиму, тиму за превен-

цију и сузбијање 

насиља, тиму за међу-

предметну тему)                                                                                                          

током 

године, по 

потреби    

 

Подржати 

наставнике у 

раду у тиму 

и у раду 

самог тима 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Реализована сарадња у 

оквиру разних школских 

тимова, тимова за подр-

шку ученику и стручних 

већа 

3.8. Саветодавни рад 

са наставницима 

(Вршио саветодавни 

Током 

године 

 

Пружити 

подршку 

наставници-

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Наставници оснажени у 

образовно васпитном 

раду 
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рад по позиву или 

када уочи потребу, 

најчешће у вези са 

непоштовањем обаве-

за појединих ученика 

у току комбиноване 

наставе, тј. онлајн 

наставе,   и потешко-

ћама  са усвајањем 

градива, осмишљава-

њем активности у 

оквиру ИОП-а, сара-

дње са родитељима . 

Ове године није било 

проблема са дисци-

плином и интерперсо-

налних односима, тј. 

постојао је незнатни 

број случајева што је 

највероватније после-

дица мањег броја 

часова проведених у 

школи у  мањим гру-

пама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ма у раду 

3.9. Сарадња са наста-

вницима у давању 

информациа о учени-

цима приликом полас-

ка ученика 1.разреда у  

школу и ученика 2. 

циклуса 

На почетку 

школске 

године и у 

току годи-

не по пот-

реби 

Информиса-

ти наставни-

ке о учени-

цима како би 

знали какв 

приступ и 

подршку да 

им пруже 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Наставници имају пот-

ребне информаицје 

3.10. Сарадња са нас-

тавницима приликом 

идентификације уче-

ника за подршку у 

учињу и упућивању 

ученика на ИРК 

На почетку 

школске 

године и у 

току годи-

не по пот-

реби 

Пружање 

декватне 

подршке 

ученицима 

Наствници 

Стручни сарадник -

психолог 

Индетификоани ученици 

који су добили адекватну 

подршку и мишљење 

ИРК 

3.11.Сарадња са дире-

ктором у вези са уна-

пређењем васпитно 

образовног рада и 

актуелних питања 

(Сарађивао са дирек-

тором ради унапређе-

ња ВО рада и положа-

ја ученика и настав-

ника, наставе по ком-

бинованом моделу и 

других питања битних 

за функционисање 

Током 

године 

Пружање 

стручне 

подршке у 

циљу унап-

ређења ВО 

рада и акту-

елних пита-

ња 

Директор 

Стручни сарадник -

психолог 

Сарадња која је довела 

до унапређења ВО рада, 

посебно у условима ком-

бинованог модела рада 

као новог изазова за нас-

тавнике и ученике и 

решавање актуелних 

питања као и успешне 

реализације наставе на 

даљину 
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школе, рада наставни-

ка и добробити уче-

ника-свакодневна 

сарадња ) 

3.12. Сарадња са 

директором 

 у организовању три-

бина, 

предавања, радионица 

за ученике, запослене, 

родитеље-наведене 

активности су се 

углавном реализовале 

онлајн. 

Током 

године 

Пренети 

корисне 

садржаје 

родитељима, 

ученицима и 

запосленима 

Директор 

Стручни сарадник -

психолог 

Пренети су корисни 

садржаји родитељима, 

ученицима и запоселе-

нима 

3.14.Сарадња са стру-

чним сарадницима 

других школа ради 

размене информација 

и унапређивања ВО 

рада, са логопедом и 

дефектологом који 

долазе у школу да 

пружају подршку и 

библиотекарем ради 

договора око активно-

сти везаних за промо-

цију читања 

 

Током 

године 

Унапредити 

ВО рад кроз 

сарадњу са 

колегама из 

других шко-

ла, сервис-

ном подрш-

ком и биб-

лиотекаром 

Стручни сарадник -

психолог и стручни 

сарадници других 

школа, сервисом за 

дидатну подршку –

логопед и олигоф-

ренолог, библиоте-

кар 

Унапређен ВО рад кроз 

сарадњу са СС других 

школа , сервисном 

подршком и библиотека-

ром 

3.15. Сарадња са 

пратиоцима ученика 

на 

координацији актив-

ности у пружању 

подршке 

ученицима који се 

школују по индивиду-

алном 

образовном плану. 

На почетку 

и током 

шк.године 

и у току 

године по 

потреби 

Сарађивати 

са ЛП како 

би се уса-

гласило око 

потребне 

подрче пвара 

и обавеза 

Стручни сарадник -

психолог и лични 

пратиоци 

Сарадња остварена са 

ЛП како би се усагласило 

око потребне подрче 

пвара и обавеза 

3.16. Сарадња са  

директором на 

припреми и реализа-

цији разних облика 

стручног усавршава-

ња (предавања, ради-

онице, 

прикази стручних 

чланака исл.) за нас-

тавнике. 

Током 

године 

Остварити 

сарадњу 

ради струч-

ног усавр-

шавања 

запослених 

Директор 

Стручни сарадник -

психолог 

Остварена сарадња и 

реализоване онлајн обуке 

за запослене у оквиру 

организације ЦОП и 

обука која је одаврана 

као потребна а тиче се 

додатне подршке учени-

цима 

 

4.Област: РАД СА УЧЕНИЦИМА 
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Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

4.1. Испитивање 

интелектуалне, соци-

јалне и емоционалне 

зрелости деце која су 

се уписала у први 

разред; 

(Тестирана зрелост 

деце за полазак у први 

разред путем ТИП1) 

Април 

2021. , по 

потреби и 

јун и 

август за 

досељене 

ђаке. 

Добијање 

података о 

зрелости 

деце за 

полазак у 

школу 

Стручни сарадник -

психолог 

Добијени подаци на 

основу којих се ђаци 

упућују на похађање 

првог разреда или на 

ИРК ради добијања пот-

ребне подршке, као и на 

основу којих се фирми-

рају одељења 

4.2. Формирање оде-

љења првих разреда 

(Вршио равномерну 

расподелу ђака по 

одељењима) 

Јун 2021. Формирати 

уједначена 

одељења 

ученика 

првог разре-

да 

Стручни сарадник -

психолог 

Формирана одељења 

првог разреда 

4.3. Распоређивање 

новопримљених уче-

ника у одељења, пра-

ћење    њихове адап-

тације; (Распо-

ређивао заједно са 

директором  ученике 

који су накнадно 

дошли у одговарајуча 

одељења и пратио 

њихову адаптацију- 

као и поновно прила-

гођаваљње  ученика 

који су се после изве-

сног времена  вратили 

у нашу школу) 

На почетку 

и током 

године 

Утврдити 

најбољу 

средину за 

адаптацију 

ученика и 

праћење 

његове 

адаптације и 

пружање 

подршке по 

потреби 

Директор, Стручни 

сарадник -психолог 

Новоуписани ученици 

рапоређени у одговарају-

ћа одељења и добро 

адаптирани на нову сре-

дину 

4.4 Утврђивање скло-

ности и интересовања 

ученика за одређене                 

образовне профиле и 

утврђивање професи-

оналне зрелости   и 

способности, савето-

давни разговор, као и 

буђење интересовања  

за упознавање жеље-

них профила и помоћ 

у информисању. (Тес-

Децембра 

2020.до 

јуна 2021. 

Добијање 

података о 

ученицма 

који омогу-

ћавајупући-

вање ђака на 

школовање 

за одређене 

образовне 

профила. 

Психолог ученици 

8. разреда (67 уче-

ника) 

Ученици имају бољи 

увид  у своја професио-

нална интересовања и 

способности  и олакшан 

им је адекватан избор 

средње школе 
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тирао ученике осмог 

разреда, њихова про-

фесионална интересо-

вања и способности,  

информисао ученике 

о резултатима. 

Информисао о профи-

лима., слао резултате 

путем интернета као 

подсетник за лакшу 

одлуку 

4.5. Идентификација 

ученика са тешкоћама 

у психофизичком, 

емоционалном и соци-

јалном развоју;      

(   Опсервацијом, раз-

говором, тестирањем 

и подацима од настав-

ника, ученика и роди-

теља и извештаја дру-

гих стручњака иден-

тификовао ученике са 

наведеним тешкоћама 

и планирао мере за 

превладавање тих 

тешкоћа)                                                

Током 

године 

Идентифи-

ковати наве-

дене учени-

ке и преду-

зети мере за 

отклањање 

тих потеш-

коћа 

Наставници 

Стручни сарадник -

психолог 

Ученици превладали 

потешкоће или стекли 

технике за њихово лакше 

превладавање 

4.6. Саветодавни и 

психотерапијски рад 

са идентификованим 

ученицима;        

( По процени и потре-

би ученика, вршио 

саветодавне разговоре 

и психотерапију        -

АРТ, РЕБТ  и терапиј-

ске радионице на 

основу приручника 

„Психолошке кризне 

интервенције код 

деце“ )                                                                                  

Током 

године 

Пружити 

подршку 

ученицима у 

превазила-

жењу поте-

шкоћа 

Стручни сарадник -

психолог 

Ученици оснажени у 

превазилазењу потешко-

ћа 

4.7. Израда ученичких 

досијеа код иденти-

фикованих ученика: 

-испитивање општих 

и посебних способно-

сти, -особина личнос-

ти, 

-мотивације ученика 

за школу, 

-испитивање вреднос-

Од 1. 9. 

2020. и 

даље у 

току годи-

не за ново-

идентифи-

коване 

ученике 

које треба 

пратити 

Постојање 

евиденције о 

ученицу и 

праћење 

његовог 

напретка 

после при-

мењених 

мера 

Стручни сарадник -

психолог, наставни-

ци, ИРК, 

Постојање евиденције  о 

ученицима на основу 

којих су планиране мере 

и праћени ефекти све у 

сврху најбољег интереса 

ученика 
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них оријентација и 

ставова ученика, 

-праћење ефеката 

примењених мера; 

(Израђивао ученичке 

досијее у електронској 

форми. 

Испитивао способно-

сти, личност, мотива-

цију, ставове, те при-

мењивао потребне 

мере и пратио њихове 

ефекте) 

4.8. Упућивање уче-

ника у коришћење 

рационалних  и ефи-

касних метода учења 

и самообразовања; 

(На Ч.О.С. –овима и 

индивидуално упући-

вао ученика у ефикас-

не методе учења и 

самообразовања, 

давао предлоге за 

планирање учења и 

слободног временам, 

посебан акценат ста-

вио на учење од куће 

у време онлајн наста-

ве у оквиру комбино-

ваног модела наставе 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутити 

ученике у 

коришћење 

рационал-

них и ефи-

касних 

метода уче-

ња и саооб-

разовања 

Стручни сарадник -

психолог, 

 ученици користе ефи-

кањне и рационалне 

методе учења и самооб-

разовања, посебно у 

ситуацији онлајн 

4.9. Рад са ученицима 

у оквиру превентив-

них радионица на суз-

бијању насиља у шко-

ли; 

(Превентивно дело-

вање на насилна 

понашања путем раз-

говора, тема на чосу и 

слања пропагандног 

материјала путем 

онлајна. Акцента се 

ове године ставио на 

превенцију дигитал-

ног насиља због вре-

мена које ђаци прово-

де поред компјутера у 

околностима и онлајн 

наставе, мада нису 

пријављени никакви 

Током 

године 

Кроз радио-

нице и раз-

говоре пре-

вентивно 

деловати на 

електронско 

насиље и 

насиље у 

школи 

Стручни сарадник -

психолог, од. старе-

шине 

Превенција насиља 
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облици насиља јер у 

овим условима ни 

један вид насиља у 

школи није постојао) 

4.10. Идентификовање 

обдарених ученика и 

саветодавни рад са 

њима   у смислу 

мотивисања и усмера-

вања на коришћење 

својих  потенцијала; 

(Идентификовао 

обдарене ученике на 

основу указивања од 

стране наставника и 

тестирања и обавља-

ње саветодавних раз-

говора са њима ради 

усмеравања на 

коришћење својих  

потенцијала) 

Током 

године 

Пружање 

подршке 

обдареним 

ученицима 

Стручни сарадник -

психолог, 

од.старепине 

Обдарени ученици моти-

висаније и оснаженији за 

коришћење својих 

потенцијала 

4.11. Учествовао у 

организовању преда-

вања, трибина и слич-

них активности из 

области менталне 

хигијене, учења, есте-

тике, културе, здравс-

твене заштите...; 

(давао предлоге за 

предавања на тему 

болести зависности и 

заштита од ХИВа, 

међународног дана 

особа са инвалидите-

том, сачинио видео 

материјал за предава-

ња у одељењима на 

тему „Петарде нису 

играчке“, преко плака-

та информисао ђаке о 

важности доручка, 

организовао предава-

ња у индикованим 

одељењима у вези са 

методама успешног 

учења и стварања 

навике редовног уче-

ња и лепог понашања, 

слао едукативни мате-

ријал у вези са пре-

Током 

године 

 

 

 

 

01.11.20. 

01. 12. 20. 

03.12. 20. 

 

Децембар 

 

Прво полу-

годиште 

У току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2021-

13.7.2021. 

Инфрорми-

сање учени-

ка  кроз пре-

давања и 

актривности 

из области 

менталне 

хигијене, 

учења, есте-

тике, култу-

ре, здравс-

твене заш-

тите 

Стручни сарадник -

психолог,  

од.старешине 

Ђацима пружене адеква-

тне информације и 

изграђиване пожељне 

вредности кроз наведене 

активности 
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венцијом Ковид 19) 

Похађао обу-

ку”Унапређивање 

међупредметне ком-

петенције ученика 

Одговоран однос пре-

ма здрављу” и осми-

шљавао могуће акти-

вности на ту тему за 

следећу школскку 

годину. 

4.12. Прављење паноа 

из наведених области; 

(Окачио плакате за 

дана борбе против 

дуванског дима, здра-

ве исхране, Бон тон 

понашања према осо-

бама са инвалидите-

том. 

Уместо панова слао 

презентације школа 

ђацима 8.разреда у 

време комбиноване 

наставе, као и друге 

информације у вези 

ПО 

Током 

године 

03.12. 20. 

Прво ПП 

 

 

 

 

 

Информи-

сање ђака и 

грађење 

позитивних 

вредности 

Стручни сарадник -

психолог,  вршњач-

ки тим, ученички 

парламент 

Ученици информисани  

изградили позитивне 

времности што се тиче 

појединих тема 

4.13. Рад са ученици-

ма на ЧОС-ОЗ у сара-

дњи са одељенским 

старешином    у окви-

ру одређене теме или 

тренутно присутног 

проблема;           (Рад 

са целим одељењем на 

обради одређене теме 

и на превазилажењу 

датог проблема, нај-

чешће у вези са уче-

њем и међусобним 

односима у 4-2 слање 

разних материјала у е 

форми за време наста-

ве на даљину. Прип-

рема ђаја 4. разреда 

кроз радионицу на 

новине у вишим раз-

редима)         

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пружање 

стручне 

подршке 

одељењу и 

од.старешин

е у превази-

лажењу 

актуелних 

проблема и 

грађењу 

пожељних 

вредности и 

подршка 

ученицима 

4. разреда на 

прелазак у 

више разре-

де 

Стручни сарадник -

психолог, 

Оснажени одељење и 

одљ старешине у прева-

золажењу актуелних 

проблема и грађењу 

пожељних вредности и 

подршка ученицима 4. 

разреда на прелазак у 

више разреде 
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4.14. Израда инстру-

мената за испитивање 

знања, склоности и 

ставова          ученика 

(израђивао упитник за 

процену склоности 

ученика у оквиру ПО 

и упитник за ученике-

који су имали међуп-

редметну тему)                                                                                                   

Током 

године, 

 

 

 

 

мај/јун 

2021. 

Прикупља-

ње потреб-

них података 

израђеним 

инструмен-

тима 

Стручни сарадник -

психолог, 

Потребни подаци прику-

пљени на основу којих су 

планиране даље мере 

4.15. Савети у вези са 

методама и начинима 

учења. 

( саветовао ученике 

како да ефикасно уче 

индивидуално, групно 

и у одељењу, како да 

пружају вршњачку 

подршку путем Вибер 

група за време онлајн 

наставе) 

Током целе 

године 

 

 

 

 

Упутити 

ученике на 

ефикасно 

учење 

Стручни сарадник -

психолог, 

Ученици ефикасније уче 

и постижу боље резулта-

те 

4.16. Помаже учени-

цима у што бољој 

адаптацији на нову 

средину. 

(Помоћ ученицима 

кроз савете другим 

ученицима у одељењу 

како да се односе 

према њима, праћење 

и разговор са учени-

цима који су се досе-

лили или прешли у 

други разред/одељење 

како су се адаптирали 

и пружана саветодав-

на помоћ када се уочи 

потреба, помоћ у уче-

њу) 

Прво полу-

годиште 

касније 

спорадич-

но по пот-

реби 

 

 

 

 

 

Помоћи 

ученицима у 

адаптацији 

на нову сре-

дину 

Стручни сарадник -

психолог 

Ученици се добро адап-

тирали на нову средину 

4.17. Даје подршку 

ученицима на што 

бољу адаптацију на 

нове услове рада и 

организације наставе 

у време Ковид 19,по 

комбинованом моделу 

и постизање што 

Од почетка 

године 

Дати подр-

шку учени-

цима како би 

се што боље 

прилагодили 

новим усло-

вима рада и 

постизали 

Стручни сарадник -

психолог 

Ученици се адаптирали 

на нове услове и пости-

гли добре резултате 
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бољег успеха. добре резул-

тате 

 

5.Област: САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

 

Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

5.1. Индивидуални 

рад са родитељима: 

-Прикупљање подата-

ка значајних за упоз-

навање и праћење 

развоја ученика;                                                                                                         

-Упознавање родите-

ља са психолошким 

карактеристикама 

детета и  пружања 

саветодавне помоћи у 

усмеравању његовог 

развоја;                 

-Саветодавни рад са 

родитељима деце која 

имају проблеме у 

учењу, развоју, са 

родитељима емотивно 

незреле деце, деце са 

инвалидитетом и 

даровите деце; 

-Саветодавни рад у 

оквиру избора зани-

мања и уписа  у сред-

њу школу-

индивидуално, по 

жељи родитеља. 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај –јун 

2021. 

Сарадња са 

родитељима 

ради зајед-

ночког дело-

вања на доб-

робити уче-

ника 

Стручни сарадник -

психолог учитељи, 

од.старешине 

Остварена сарадња са 

родитељима ученика 

којима је потребна 

подршка из одређених 

области развоја те зајед-

ничко деловање на пос-

тизању добробити  уче-

ника 

5.2. Сарадња са пра-

тиоцима ученика у 

вези са упознавањем 

са правилима пона-

шања ЛП у школи и 

помоћ у њиховом сна-

лажењу и адаптацији 

на своју улогу. 

(Упознао ЛП са пра-

вилима понашања у 

школи, правима и 

обавезана ЛП и пру-

жио информације и 

саветодавну помоћ 

када је била потребна) 

1.9.2020. и 

по потреби 

Пружити 

потребне 

информације 

и помоћ ЛП 

Стручни сарадник -

психолог 

ЛП добио потребне 

информације и помоћ 
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5.3. Сарадња са роди-

тељима у оквиру 

писања индивидуал-

ног плана за ученика 

 

1.9.2020. и 

18.01.2021. 

и у току 

године по 

потреби 

Укључити 

родитеља у 

израду 

индивиду-

алног плана 

ученику 

Стручни сарадник -

психолог, тим за 

подршку детету 

(променљив број 

чланова) 

Родитељ укључен у 

израду ИОП-а за ученика 

5.4. Сарадња са роди-

тељима ученика 5-

8.разреда у оквиру 

реализације планова 

транзиције пројек-

та“Заједно ка средној 

школи“ 

Од октобра 

2020. 

Укључити 

родитеље у 

реализацију 

ПТ 

Стручни сарадник -

психолог, пројектни 

тим (12 одељењских 

старешина) 

Родитељи укључени у 

реализацију ПТ што се 

одражава на бољу тран-

зицију ученика у средњу 

школу 

5.5. Сарадња са роди-

тељима члановима 

школског одбора 

(размена мишљења на 

састанцима ШО) 

У заказа-

ним тер-

минима 

састанака 

Бити упућен 

у мишљења  

представни-

ка родитеља 

о раду шко-

ле, на осно-

ву чега пла-

нирати мере 

заједно са 

директотом 

Стручни сарадник -

психолог и ШО (9 

чланова-3 родитеља, 

директор и секре-

тар) 

Размењена мишљења и 

постојање увида у пот-

ребе које изражавају 

родитељи 

5.6. Сарадња са роди-

тељима путем огласне 

табле за родитеље, 

обавештавање путем 

сајта и ФБ странице 

школе 

(качио потребне и 

корисне информације 

родитељима на оглас-

ну талу о интернет 

насиљу, злостављању, 

правилној исхрани за 

меморију и успех у 

школи, о ЗИ, подршци 

у учењу, качење лета-

ка који промовишу 

значајне датуме, сре-

дње школе,  слао 

информативни и еду-

кативни материјал 

од.старешинама који 

су то прослеђивали 

родитељима, давао 

информације да се 

ставе на сајт школе и 

ФБ страницу 

Током 

године 

Информиса-

ти родитеље 

о значајним 

и корисним 

темама 

путем огла-

сне табле, 

сајта школе 

и ФБ стра-

нице 

Стручни сарадник -

психолог 

Родитељи информисани 

путем огласне табле, сај-

та школе, ФБ странице 

или путем од.старешина 

о значајним и корсним 

темама. 

5.7. Сарадња са роди-

тељима у виду давања 

Током 

године 

Информиса-

ти родитеље  

Стручни сарадник -

психолог 

Родитељи одбили потре-

бне информацијео уче-
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потребних информа-

ција о ученику, наста-

вном процесу, раду 

школе и давање 

подршке у односу 

према детету у ситуа-

цији онлајн наставе и 

извршавању својих 

школских обавеза 

о ученику, 

наставном 

процесу, 

раду школе 

и давање 

подршке у 

односу пре-

ма детету у 

ситуацији 

онлајн нас-

таве и извр-

шавању сво-

јих школ-

ских обавеза 

нику, наставном процесу, 

раду школе и  подршку у 

односу према детету у 

ситуацији онлајн наставе 

и извршавању својих 

школских обавеза 

6. област: АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

 

 

Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

6.1. Испитивање при-

мене и ефикасности 

одређених метода 

рада, комбиноване 

наставе, наставе на 

даљину 

(на основу резултата 

рада уочавао  промене 

у примени одређених 

метода те се одлучи-

вало о њиховој даљој 

примени- пројектна 

настава, планирање 

припремне наставе на 

основу теста за иден-

тификацију нивоа 

усвојености садржаја 

из ЦОП-а за сваког 

ученика 8.разреда, 

пиримена тестова 

знања у циљу учења, 

коришћење статисти-

чких  података са ЗИ у 

циљу планирања при-

премне наставе за ЗИ, 

резултата рада-

комбинованог модела 

наставе ради процене 

ефикасности-уочено 

је да је успех на 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по заврше-

тку наста-

вног про-

цеса јун 

2021. 

Увид у ефи-

каснот одре-

ђених мето-

да рада 

Стручни сарадник -

психолог наставни-

ци, од. Старешине, 

Добијене информације о 

ефикасности одређених 

метода рада и донета 

мишљења о њиховој 

даљој примени и њихо-

вој ефикасности 
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нисвоу школе и 

циклуса исти као и 

пре, али да има више 

ђака из маргинализо-

ваних група који не 

извршавају редовно 

своје школске обавезе. 

Наставном особљу и 

ђацима је лепша, лак-

ша и кориснија наста-

ва у мањим групама, а 

видно је смањено и 

насиље међу ђацима 

било које врсте) 

6.2. Испитивање акту-

елних проблема у 

школи;  (проблеми 

који су детектовани 

опсервацијом, разго-

вором, социометриј-

ским истраживањем, 

пријављени од стране 

наставника и родите-

ља су систематски 

праћени и анализира-

ни и тимски решавани 

са наставницима и 

ученицима)                                              

Током 

године 

Увид у акту-

елне проб-

леме и 

њихово 

решавање 

Директор,  Стручни 

сарадник -психолог  

учитељи, наставни-

ци, ученици 

Актуелни проблеми 

детектовани и решавани 

6.3. Учествовање у 

истраживањима (ако 

су од интереса за 

школу) која  организу-

ју друге просветне, 

педагошке и друштве-

не институције;      

(коришћење инстру-

мента ЦОП-а за иден-

тификацију ученика 5-

8. разреда којима је 

потеребна додатна 

подршка у транзицији 

у средњу школу и 

инструмента за про-

цену остварености 

стандарда из српског 

језика и математике у 

оквиру пројекта-

слање података ЦОП-

у. Слање података у 

ШУ о броју ђака и 

њиховим потребама за 

У току 

године 

Идентифи-

ковање уче-

ника којима 

је потребно 

израдити ПТ 

и прикуп-

љање потре-

бних 

информација 

Стручни сарадник -

психолог 

ЦОП и пројектни 

тим, ШУ 

Добијени потребни 

подаци 
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подршком. 

6.4. Учешће у процесу 

самовредновања рада 

школе 

 ( самовредновање на 

основу праћења е дне-

вника рада и друге 

документације, као и 

на основу прављења 

прегледа резултата 

рада и успеха на крају 

сваког полугодишта, 

самовредновање пла-

нирања и реализације 

међупредметне теме) 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

Дати свој 

допринос у 

самовредно-

вању рада 

школе на 

основу чега 

планирати 

даљи рад 

Директор, Стручни 

сарадник -психолог, 

тим за самовредно-

вање 

Самовредновање и 

побољшање квалитета 

рада школе 

6.5. Анализа стања 

потребе за додатном 

подршком ученицима 

у виду ИОП1 и ИОП2 

и слање података МП 

07.  2021. и 

9. 2021. и у 

току годи-

не 

Увид у пот-

ребе ученика 

за додатном 

подршком и 

проселђи-

вање 

информација 

МП 

Стручни сарадник -

психолог 

Добијени подаци о пот-

ребама за додатном 

подршком и прослеђени 

МП 

6.6. Учешће у попу-

њавању упитнака за 

пројектар ЦОП-

а“Заједно ка средњој 

школи“ 

(попуњавање упитни-

ка-анализа стања 

школе) 

Јун 2021. Евиденти-

рање стања 

школе 

Стручни сарадник -

психолог 

Попуњен инструмента-

нализа стања школе 

6.7. Ипитивање утиска 

ученика и ефеката на 

њихово знање после 

примене међупредме-

тне теме путем фокус 

група и упитника 

(ђаци су задовољни 

оваквим начином рада 

и изјављују да имају 

потпуније знање) 

мај/јун 

2021. 

Утврдити 

какав је 

доживљај 

ученика 

поводом 

наставе у 

којој је 

обрађивана 

међупредме-

тна тема 

Стручни сарадник -

психолог 

Испитани утисци учени-

ка о међупредметној 

теми и њеним резулта-

тима на њихова знања, 

који су позитивни 

7. област: РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 

 

Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

7.1. Информисање 

стручних органа о 

резултатима изврше-

Током 

године и на 

крају полу-

Информи-

сање струч-

них органа 

Стручни сарадник -

психолог 

Стручни органи су 

информисани о резулта-

тима анализа те подстак-
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них анализа и   пре-

гледа, 

 изменама правилника 

о раду појединих 

тимова ; 

( информисани су о 

успеху ученика на 

крају полугодишта и 

краја године и резул-

татима рада, 

резултатима са 

ЗИ,препорукама после 

прегледа књиге 

дежурства и е дневни-

ка)                                                               

годишта 

 

 

ради плани-

рања потре-

бних мера 

нути на планирање мера 

за постизање бољих 

резултата рада 

7.2. Сарадња са стру-

чним већима, одељен-

ским већима, настав-

ничким        већима и 

директором, 

 ( сарадња је реализо-

вана по плану рада и 

по потреби)                                                                               

Током 

године и на 

крају полу-

годишта 

22. 12. 

2020. 

29.6.2021. 

Пружање 

стручне 

подршке 

стручним 

већима, ОВ, 

НВ и дирек-

тору 

Директор, Стручни 

сарадник -психолог 

Стручна помоћ пружена 

стручним већима, ОВ, 

НВ и директору 

7.3. Учешће у раду 

школског одбора 

(присуство  састанци-

ма у терминима у 

којима је заказан сас-

танак у току првог 

полугодишта и прису-

ство састанцима у 

другом полугодишту) 

Током 

године у 

заказаним 

терминима 

Дати свој 

допринос 

раду ШО 

кроз знања, 

информације 

и искуства 

Психолог и ШО (9 

чланова, директор и 

сектретар, по пот-

реби рачуновођа) 

Дао свој допринос раду 

ШО 

7.4. Учешће у раду у 

школском стручном 

тиму за инклузивно 

образовање ( руково-

ђење тимом у заказа-

ним терминима за 

састанак и путем 

Вибер групе због ком-

биноване наставе) 

У току 

школске 

године 

Дати свој 

допринос у 

раду струч-

ног тима за 

ИО 

Стручни сарадник -

психолог и чланови 

тима за ИО(2 учи-

теља, 2наставника,  

и родитељ) 

Дао свој допринос у раду 

тима за ИО који је пла-

нирао и реализовао мере 

у што бољем интересу 

ученика 

7.5. Учешће у раду 

тима за професионал-

ну оријентацију  ( 

руковођење тимом у 

заказаним терминима 

за састанак и путем 

Вибер групе због ком-

биноване наставе, 

праћење спровођења 

радионица, саветова-

У току 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Руководити 

радом тима 

Стручни сарадник -

психолог и тим за 

ПО( 3 наставника и 

4 од.старешине) 

Руководио радом тима 

како би испланирао 

неопходне активности, 

организовао и реализо-

вао у циљу што боље 

спремности за одлуку о 

СШ и прелазак у СШ 
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ње одељењских ста-

решина,упућивање на 

виртуелну посету сај-

му образовања, слања 

ПО материјала учени-

цима електронским 

путем, праћење веби-

нара за ученике на 

тему ПО, похађање 

обуке  ―Унапређена 

компетенција наста-

вника и стручних 

сарадника за спро-

вођење активности 

каријерног вођења и 

саветовања―)                       

 

 

 

 

 

1.03.-

4.04.2021. 

7.6. Учешће у раду 

тима за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

( учествовао у раду 

тима дајући своје пре-

длоге, реализујући 

поједине активности, 

планирајући вршњач-

ку подршку за поједи-

не ученике, осмишља-

вајући акције, преда-

вања, плакате,похађао 

обуке за заштиту уче-

ника од интернет 

насиља) 

током 

године 

Дати допри-

нос раду 

тима у циљу 

смањема 

насиља, 

дискрими-

нације, зло-

стављања и 

занемарива-

ња. 

4 наставника, 3 учи-

теља, директор и 

Стручни сарадник -

психолог 

Дао учешће и допринос 

раду тима за заштиту од 

дискрими нације, наси-

ља, злостављања и зане-

маривања 

7.7. Учешће у раду 

пројектног тима у 

оквиру пројекта „ 

Заједно ка средњој 

школи-подршка деци 

из осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу“ 

(руководио тимом, 

планирао активности, 

учествовао у писању 

ПТ, бринуо се о њихо-

вој реализацији, писао 

планове и извештаје и  

ЦОПу, присуствовао 

онлајн међушколским 

састанцима, обукама, 

семинарима у оквиру 

у току 

године 

Руководити 

радом про-

јектног тима  

и учествова-

ти у њего-

вом раду 

ради пости-

зања што 

бољих 

резултата 

Стручни сарадник -

психолог пројетни 

тим (8 учесника) и 

спољни сарадник из 

ЦОП-а 

Остварене предвиђене 

активности планиране 

програмом, сем поједи-

них активности које нису 

могуле бити реализоване 

због епидемиолошке 

ситуације 
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пројекта, координирао 

планирањем и реали-

зацијом међупредмет-

не теме) 

7.8. Учешће у раду 

педагошког колегију-

ма 

У току 

године 

Својим 

учешћем и 

предлозима 

допиноси и 

раду тима 

Стручни сарадник -

психолог  и чланови 

педагошког  колеги-

јума 

Својим учешћем и пред-

лозима допиносио раду 

тима 

7.9. учешће у раду 

тимаза школско раз-

војно планирање, 

одређивање годишњих 

приоритета из ШРП и 

праћење њихове реа-

лизације 

На почетку 

школске 

2020/2021. 

и у току 

године 

Својим 

учешћем и 

предлозима 

допиноси и 

раду тима 

Стручни сарадник -

психолог  и чланови 

тима за ШРП 

Својим учешћем и пред-

лозима допиносио раду 

тима 

8. област: САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВА-

МА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 

 

 

Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

8.1. Сарадња са обра-

зовним, здравственим 

и социјалним инсти-

туцијама  и другим 

установама које доп-

риносе остваривању 

циља и задатака обра-

зовно-васпитног рада;      

(Сарађивао са општи-

ном Жабаљ, са ШУ 

Нови Сад, са образов-

ним институцијама у 

општини ради разме-

не искуства, са сред-

њим школама ради 

информисања ученика 

о школама, са струч-

ним сарадницима у 

општини Жабаљ, ради 

размене искуства, са 

психолозима из опш-

тине и Новог Сада, са 

ЦСР ради консулто-

вања у вези постизања 

добрробити појединих 

ученика и њихових 

У току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остварива-

ње сарадње 

у интересу 

ђака и школе 

Директор, Стручни 

сарадник -психолог 

Остварена сарадња са 

институцијама у интере-

су ђака и школе 
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породице, са здравс-

твеним установама 

ради консултовања и 

упућивања појединих 

ученика на преглед и 

добијања препорука у 

вези са превентивних 

и интервентним епи-

демиолошким мерама, 

са     ЦОП-ом ради 

реализације пројекта, 

са друштвом и подру-

жницом Психолога)                                                                 

8.2. 

Учешће у сарадњи са 

институцијама на уса-

вршавању наставника 

које су носиоци семи-

нара и обука и 

информисање настав-

ника о Вебинарима за 

време наставе на 

даљину (Примена 

дебате као наставног 

средства у настави  и 

учењу 

 

Током 

године 

 

 

 

Сарађивати 

са институ-

цијама за 

стручно уса-

вршавање и 

наставници-

ма на њихо-

вом струч-

ном усавр-

шавању 

Стручни сарадник -

психолог, директор 

Стручно усавршавање 

8.3. Сарадња са 

интерресорном коми-

сијом.        ( у случају 

упућивања учека 

којима је потребна 

додатна подршка и у 

случају писања изве-

штаја за одређене 

ученике)                                              

Током 

године 

 

Упутити 

ученике на 

ИРК којима 

је то потре-

бно и дати 

своје миш-

љење 

Стручни сарадник -

психолог, ИРК (5 

чланова и координа-

тор) 

Остварена сарадња са 

ИРК у случају појединих 

ученика којима је била 

потребна додатна подр-

шка 

8.4. Учествовање у 

организованим обли-

цима размене искус-

тава и сарадње школ-

ских психолога и 

педагога општине 

„Жабаљ“, подружни-

цом ЈБ округа и 

Друштвом психолога 

Србије 

(остварена је непос-

редна и путем теле-

фона сарадња са стру-

чним сарадницима 

општине Жабаљ, како 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Размењивати 

искуства са 

колегама 

Стручни сарадник -

психолог, стручни 

сарадници из школа 

из општине, подрш-

нице, Друштва пси-

холога 

Редовно размењивање 

искуства између колега о 

актуелним темема или по 

потреби појединца 
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би се међусобно поса-

ветовали и разменили 

искуства, праћене 

теме подружнице и 

електронска пошта и 

усавршавања у орга-

низацији Друштва 

психолога Србије) 

8.5. Сарадња са 

локалном заједницом 

(са представницима 

ЛЗ који учестувују у 

раду школског одбора, 

са НСЗЗ, сарадња са 

појединцима из ЛЗ у 

оквиру ПО и реализа-

ције пројекта 

Током 

године 

Сарађивати 

са ЛЗ у 

циљу побо-

љшања рада 

у школи и 

интересу 

ђака 

Директор, Стручни 

сарадник -психолог 

Остварена сарадња са 

појединим представни-

цима ЛЗ у циљу побољ-

шања рада школе и инте-

ресу ученика 

8.6. сарадња са Школ-

ском управом Нови 

Сад 

Праћење  упутстава, 

слање тражених пода-

така, саветовање са 

просветним саветни-

цама, праћење рада 

школе од стљане саве-

тница и давање смер-

ница за даљи рад. 

 

 

 

 

Током 

година 

Сарадња у 

циљу што 

бољег ква-

литета рада 

Директор, секретар, 

Стручни сарадник -

психолог 

Остварена успешна 

сарадња са ШУ која је 

утицала на побољшање 

квалитета рада шклоле 

9. област: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

9.1. Писање докумен-

тације о реализацији 

планова рада;     ( сва-

кодневно вођење 

документације,  

писање полугодишњег 

и годишњег извешта-

ја)     

Током 

године и на 

крају полу-

годишта 

22.12.2019. 

и године 

29. 6. 2020. 

Водити 

документа-

цију о реа-

лизацији 

планова рада 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање докуметације 

о раду стручног сарад-

ника -психолога 

9.2. Вођење бележака 

о ученицима који зах-

тевају посебан трет-

ман (посебно бележе-

Током 

године 

Водити 

белешке 

оученицима 

које помажу 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање бележака, 

информација и потреб-

них података о ученици-

ма који захтевају посебан 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

67 

ње индикованих уче-

ника и рада са њима) 

у даљем 

раду 

проблем 

9.3. Документација о 

индивидуалном раду 

са ученицима и роди-

тељима       

ученика;       ( беле-

жење рада у е форми)                                                                                                   

Током 

године 

Водити 

документа-

цију о раду 

са ученици-

ма и роди-

тељима 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање документаци-

је о раду са ученицима и 

родитељима 

9.4. Вођење докумен-

тације  о реализацији 

плана тима за инклу-

зивно образовање 

Током 

године на 

крају сва-

ког полу-

годишта 

Водити 

документа-

цију о реа-

лизацији 

плана тима 

за ИО 

Стручни сарадник –

психолог-

руководилац тима 

Постојање документаци-

је о реализацији плана 

тима за ИО 

9.5. Вођење докумен-

тације о реализацији 

плана тима за профе-

сионалну оријентаци-

ју 

Током 

године на 

крају сва-

ког полу-

годишта . 

Водити 

документа-

цију о реа-

лизацији 

плана тима 

за ПО 

Стручни сарадник –

психолог-

руководилац тима 

Постојање документаци-

је о реализацији плана 

тима за ПО 

9.6. Вођење докумен-

тације о реализацији 

плана пројекта „Заје-

дно ка средњој школи- 

заједно у транзицији“ 

Током 

године на 

крају сва-

ког полу-

годишта 

Водити 

документа-

цију о реа-

лизацији 

плана проје-

кта „Заједно 

ка средњој 

школи“ 

Стручни сарадник –

психолог-школски 

координатор тима 

Постојање документаци-

је о реализацији плана 

пројекта „Заједно ка сре-

дњој школи-Заједно у 

транзицији“ 

9.7. Вођење докумен-

тације о личном стру-

чном усавршавању 

Током 

године и на 

крају 

школске 

године 

29.9.2021. 

Водити 

документа-

цију о стру-

чном усавр-

шавању 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање документаци-

је о личном стручном 

усавршавању 

9.8. Вођење докумен-

тације о пружању 

додатне подршке уче-

ницима (броју ђака и 

предметима из којих 

се подршка пружа и 

потребама за сервис 

ШОСО“Милан Пет-

ровић“) 

Септембар 

2020. и 

током 

године 

 

 

 

Имати 

документа-

цију о пру-

жању додат-

не подршке 

ученицима 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање евиденције о 

пружању додатне подр-

шке ученицима 

9.9. прикупљање 

података и вођење 

документације о пла-

мнирању, реализацији 

међупредметне теме у 

7. разреду, и утисака 

ученика кроз фокус 

групе и упитник 

11.2020-

јуна 2021 

Прикупити 

планове, 

обрасце са 

посете пасо-

ва и поврат-

не информа-

ције као и 

утиске ђака, 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање документаци-

је о целокупном процесу 

у вези са међупредмет-

ном темом, ради евалуа-

ције и унапређења буду-

ћег рада 
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ради унап-

ређења 

будућег рада 

9.10. Прикупљање 

документације – 

мишљења ИРК 

У току 

године 

Имати пот-

ребна миш-

љења ИРК 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање документаци-

је-мишљења ИРК 

9.11. Вођење доку-

ментације о појачаном 

васпитном раду и 

извештајима ПВР 

Ове школске године 

није покретан ПВР 

као последица комби-

нованог модела рада, 

тј, мањег провођења 

времена ђака у школи 

у мањим групама те је 

и дисциплина била 

боља. 

У току 

године 

Имати пода-

тке о ПВР 

Стручни сарадник -

психолог 

Није се покретао ПВР 

ове школске године те не 

постоји ни таква доку-

ментација 

9.12.Документација о 

аналитичко-

истраживачком раду и 

о реализацији актив-

ности у оквиру проје-

кта.  (прикупљање, 

слање и чување 

попуњених инструме-

ната ЦОП-а у оквиру 

пројекта“Заједно ка 

средњој школи-

Заједно у транзицији“                                

Од сеп-

тембра 

2020. па на 

даље 

Поседовање 

података од 

значаја за 

планирање 

ПТ и прип-

реме за ЗИ 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање потребних 

података добијених инс-

трументима ЦОП-а 

9.13 Вођење докумен-

тације и писање 

извештаја о реализа-

цији наставе по ком-

бионованом моделу и 

онлајн наставе у вре-

ме Ковид 19, праћење 

наставе од стране ђака 

у шклоли и онлајн и 

праћење успеха уче-

ника у таквим усло-

вима рада. 

 У току 

године 

Имати увид 

у ефикас-

ност и 

резултате 

рада прили-

ком извође-

ња наставе 

по комбино-

ваном моде-

лу рада 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање увида и ииз-

вештаја о резултатима 

рада 

9.14 прикупљање пот-

ребних података и 

писање извештаја о 

успеху ученика, ана-

лизе и предлога 

даљих мера 

Тромесеч-

но и полу-

годишње 

Имати увид 

у резултате 

који ђаци 

постижу на 

основу четга 

планирати 

даљи рад 

Стручни сарадник -

психолог 

Постојање извештаја, а 

нализе и предлога даљег 

унапређивања ОВ рада и 

презентовања резултата 

на НВ 
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10. област: ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

 

Активност 

 

 

   Време 

 

Циљ акти-

вности 

Укључени ученици 

и наставници 

(број укључених 

ученика и настав-

ника) 

 

Постигнути резултати 

10.1. Праћење и проу-

чавање стручне лите-

ратуре (читање и про-

учавање новоприбав-

љене и новопристигле 

литературе -праћење 

новости и правилника 

на сајту министарства 

просвете, праћење 

нових издања Друш-

тва психолога Србије, 

упознавање са садр-

жајима стручних при-

ручника и вебинара, 

упознавање са садр-

жајем „Просветног 

прегледа“, читање 

приручни-

ка„Међупредметме 

компетенције“, Биља-

не Стојановић, читање 

приручника „Како 

подржати ученике из 

осетљивих група у 

периоду транзиције ка 

средњој школи"где се 

налази и пример доб-

ре праксе из наше 

школе) 

 

Током 

године 

 

Пратити и 

проучавати 

стручну 

литературу 

Стручни сарадник-

психолог 

Стечена нова сазнања и 

информације које унап-

ређују рад стручног 

сарадника-психолога 

10.2. Припрема и пла-

нирање:                                                                               

-Рада са учницима, 

наставницима и роди-

тељима; 

-Анализа и саопште-

ња; 

-Предавања за учени-

ке, наставнике; 

-Посета часовима у 

договору са наставни-

цима. 

-Припрема кроз 

Током 

године 

Припремити 

се и испла-

нирати 

наведене 

активности 

Директор, Стручни 

сарадник-психолог 

Испланиране наведене 

активности што је олак-

шало даљи рад 
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онлајн састанке ЦОП-

а за планирање, реа-

лизацију и праћење 

реализације међупре-

дметне теме у 7. раз-

реду. 

-Припрема анализе и 

извештаја за настав-

ничка већа 

-Активности у оквиру 

ИО, ПО, пројекта, 

значајних датума, 

актуелних тема 

- Материјала за поје-

дина истраживања и 

израду инструмената; 

-Планирање органи-

зације и реализацие 

комбинованог модела 

рада и поштовање 

превентивних здравс-

твених мера за време 

Ковид 19 

 

10.3. Припремање и 

договарање са оста-

лим стручним сарад-

ницима, тимовима и 

стручним институци-

јама о заједничким 

задацима и активнос-

тима у школи и изван 

ње, а у циљу оствари-

вања планираних 

циљева, унапређивање 

рада школе и добро-

бити ученика.                                                                                                         

Током 

године 

Сарађивати 

са колегама 

у припрема-

ма и плани-

рању актив-

нсоти 

Стручни сарадник-

психолог, наставни-

ци, учитељи, струч-

ни сарадници 

Заједнички се припрема-

ли за  планирање актив-

ности и активности за 

којима се у раду показа-

ла потреба 

10.4. Организовање 

индивидуалног рада 

на стручном усаврша-

вању;           

(Планирао и припре-

мао се за индивидуал-

но стручно усаврша-

вање) 

На почекту 

шк.године 

и у току 

шк.године 

Планирати и 

припремити 

се за стучна 

усавршава-

ња 

Стручни сарадник-

психолог 

Испланирао СУ и прип-

ремио се кроз проучава-

ње теме и потребног  

материјала за боље пра-

ћење обука, предавања и 

конференција 

10.5. Припрема за рад 

кроз посете семина-

рима, обукама, преда-

вањима, едукацијама 

од интереса за струку 

и у оквиру пројекта у 

Током 

године 

 

 

 

 

Припремати 

се за рад 

кроз посете 

семинарима, 

обукама, 

предавањи-

Стручни сарадник-

психолог 

Припремао се за рад кроз 

похађање семинарима, 

обукама, предавањима, 

едукацијама од интереса 

за струку и рада школе. 
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којима је школа. 

(похађао разне веби-

наре у вези са онлајн 

алатима у настави на 

даљину, професио-

налну оријентацију и 

индивидуализацију 

наставе, онлајн обуке 

за унапређење психо-

терапијских компе-

тенција психолога, 

компетенција за кари-

јерно вођење и саве-

товање, индивидуали-

зацију наставе и уче-

ња и унапређење зна-

ња кроз добре приме-

ре наставе-финског 

модела, као и онлајн 

обуке која се тиче 

дијагностиковања и 

реаговања на неуспех 

у школи, и редовни 

онлајн едукативни 

међушколски састан-

ци са ЦОПом и мен-

торима за међупред-

метну тему и индиви-

дуализовану наставу 

 

 

 

ма, едукаци-

јама од 

интереса за 

струку 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
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Школска 2020/2021. година 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

за школску 2020/2021. годину 

 

4 Број ученика по одељењима 

 

Одељење Одељењски 

старешина 

Број девојчи-

ца 

Број дечака Укупно 

I-1 Ана Павловић 11 12 23 

I-2 Еда Дујаковић 11 11 22 

Укупно  22 23 45 

 

5 Кретање ученика у току школске године 

 

Одељење Одсељено Имена одсе-

љених учни-

ка 

Досељено Имена досе-

љених учни-

ка 

I-1 1 Мартинов 

Предраг 

/ / 

I-2 1 Лакатош 

Ервин 

/ / 

Укупно: 2  / / 

 

6 Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу 

 

 Редовнa наставa 

 

Одељење планирано одржано Неодржано 
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I-2 756 756 / 

I-2 756 756 / 

Укупно 1512 1512 / 

 

 Изборне наставе: 

 

Одељење 

 

планирано Одржано Неодржано 

I-1 180 180 / 

I-2 180 180 / 

Укупно 360 360 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владање 

Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

I-1 23 / / / / 

I-2 22 / / / / 

Укупно 45 / / / / 

 

 

1 Изостанци у току школске године 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака 

по ученику 

I-1 1259 189 1448 62,95 

I-2 1562 736 2298 104,45 

Укупно 2821 925 3746 83,24 

 

2 Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 
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Одељење 

Опо-

мена 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

старе-

шине 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

већа 

Укор 

дирек-

тора 

Укор 

наста-

внич-

ког 

већа 

Поја-

чан 

вас-

питни 

рад 

I-1 / / / / / / 

I-2 / / / / / / 

Укупно / / / / / / 

 

 

3 Учешће ученика у изборној настави 

Изборни предмет Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Православни кати-

хизис 

23 51.11 

Верска настава-грко 

католички веронаук 

3 6,66 

Грађанско васпитање 19 42,22 

Укупно 45  

 

 

 

 

 

 

10. Седнице одељењског већа 

 

Датум седнице Дневни ред Исходи 

29.10.2020. 1. Успех ученика на крају 

првог класификационог 

периода 

2. Понашање ученика 

3. Осигурање ученика 

4. Једносменски начин 

рада 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника првог разреда 

18.12.2020. 1. Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

2. Функционисање онлајн 

наставе 

3. Остало 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника првог разреда 

1.04.2021. 1. Успех и понашање уче-

ника на крају трећаг кла-

сификационог периода 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника првог разреда 
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22.06.2021. 1.Успех ученика на крају 

школске године 

2. Обавештење о пројекту 

Инклузија Рома и помоћ 

ученицима из осетљивих 

група у настави 

3.Информисање о начину 

дежурања на завршном 

испиту 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника првог разреда 

 

 

8-Партнерство са породицом 

 

Одељење Број роди-

тељских сас-

танака 

Присутно 

родитеља 

% од укупног 

броја 

Индивидуални 

разговори 

I-1 5 18 78,26 18 

I-2 5 20 90,9 16 

Укупно 10 38 84,44  

 

 

9. Манифестације у школи, предавања, обуке, радионице, приредбе у којима су уче-

ници учествовали. 

 

Датум Тема 

Тип манифеста-

ције 

(предавање, обу-

ке, радионица, 

приредбе... 

Разред/ 

одељење 

Носиоци 

Пријем 

првака 

31.08.2021

. 

Пријем прва-

ка 

Свечани дочек 

будућих првака 

у школско 

окружење - 

приредба 

Други 

и први 

разреди 

Учитељи и 

ученици 

 05. 10. – 09. 

10. 

 

Дечја недеља: 

Подељена срећа 

два пута је већа 

-Прикупљање 

средстава за 

личну хигијену 

-Хуманитарна 

акција за Млађу 

-Ластиш, лопта 

, вијача-то је 

наша играчка 

Радионице, 

 

I-1 и I-2 Учитељи и уче-

ници 
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-Дан посвећен 

инклузији – 

интерпретација 

песме Не ругај 

се, на знаков-

ном језику 

 

14.10. 

2020. 

Подела пакета 

за личну хиги-

јену (пакете 

делио вршњач-

ки тим) 

Хуманитарна 

акција 

I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 

20. 10. 2020. Светски дан 

јабуке 

 I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 
23. 10. 2020. Дан ослобође-

ња Ђурђева у 

другом свет-

ском рату 

предавање I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 

24. 11. 2020. Дан школе радионица I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 
27. 01. 2021. Свети Сава радионица I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 
24. 02. 2021. Међународни 

дан борбе про-

тив вршњачког 

насиља 

Ликовна радиони-

ца 

I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 

О1.03.- 31. 

03. 

Хуманитарна 

акција за нашег 

ученика Вању 

Романа 

Хуманитарна 

акција 

I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 

24. 05. – 28. 

05. 2021. 

Ликовни кон-

курс: 

Здраве навике, 

здрави зуби 

Ликовна радиони-

ца 

I-1 и I-2 Учитељи и 

ученици 

 

 

16. Друге активности 

Активности 

 

Датум Циљ Активност Укључени уче-

ници и настав-

ници 

Исход 

 

Математич-

ко такми-

чење: 

„Мислиша“ 

23. 03. 2021. Такмичење уче-

ника у решава-

њу математич-

ких задатака и 

проблема 

ученика и два 

учитеља 

Једна ученица 

је похваљена 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

за школску 2020/2021. годину 

 

1. Број ученика по одељењима 

 

Одељење Одељењски 

старешина 

Број девојчи-

ца 

Број дечака Укупно 

II-1 С. Шовљански 10 16 26 

II-2 Д.Маринков 11 14 25 

II-3 J.Kухар 3 5 8 

Укупно 3 24 25  59 

 

2. Кретање ученика у току школске године 

 

Одељење Одсељено Имена одсе-

љених учни-

ка 

Досељено Имена досе-

љених учни-

ка 

II-1 / / / / 

II-2 / / 2 1.Александар 

Суботин 

2.Снежана 

Фингерхут 

II-3 / /  / 

Укупно / / 2 / 

 

 

 

 

3. Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу 

 

 Редовна настава 

 

Одељење 

 

Планирано Одржано Неодржано 

II-1 756 756 / 

II-2 756 756 / 

II-3 756 756 / 

Укупно 2268 2268 / 

 

 Изборна настава 

 

Одељење 

 

планирано Одржано Неодржано 

II-1 72 72 / 

II-2 72 72 / 

II-3 72 72 / 

Укупно 216 216 / 
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 Ваннаставних активности 

 

Активност Одељење 

 

Планирано одржано Неодржано 

 II-1 36 16 20 

 II-2 36 25 11 

 II-3 / / / 

Укупно  72 41 31 

 

 

 Пројектна настава за 1. и 2. разред: 

 

Пројектна актив-

ност 

Одељење 

 

Датум Исход Планирано/ 

Одржано 

―Моје руке― II-1,II-2,II-3 септембар -примењује 

здравствено-

хигијенске 

мете за време 

боравка у 

школи 

 

4 

„Наше место на јед-

ном месту“ 

II-1,II-2,II-3 октобар -сналази се у 

непосредном 

окружењу 

помоћу карак-

теристичних 

објеката 

4 

„Азбука на наш 

начин“ 

II-1,II-2,II-3 новембар -разликује 

изговорени 

глас и напи-

саноослово 

4 

„У знању је моћ кад 

треба помоћ“ 

II-1,II-2,II-3 новембар -препознаје и 

описује опас-

не ситуације 

из свог окру-

жења 

2 

„Празниц у слици и 

прилици“ 

II-1,II-2,II-3 Децембар -сарађје са 

вршњацимау 

заједничким 

активностима 

3 

„Бајколики свет 

Десанке Максимо-

вић“ 

II-1,II-2,II-3 Јанур -препозна 

књижевно-

уметничку 

бајку и разуме 

њено значење 

3 

„Свети Сава“ II-1,II-2,II-3 Јануар -разуме и раз-

ликује праз-

нике који се 

2 
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обележавају у 

школи и 

породици. 

Грб нашег одељења II-1,II-2,II-3 фебруар -препознаје и 

вреднује соп-

ствене пози-

тивне стране. 

2 

„Баба Марта“ II-1,II-2,II-3 Март -препознаје, 

разуме и при-

казује симбо-

лепролећа. 

4 

„Ускршњи зец“ II-1,II-2,II-3 Април 

 

- разуме и 

разликује пра-

знике који се 

обележавају у 

школи и 

породици. 

2 

„Од тањира до суве-

нира“ 

II-1,II-2,II-3 Мај 

 

 

-посматрањем 

и опипавњем 

препознаје 

особине раз-

личитих мате-

ријала и 

њихову наме-

ну. 

4 

„Огледало“ II-1,II-2,II-3 јун -понаша се 

тако да ува-

жава различи-

тости својих 

вршњака. 

2 

 

 

4. Успех и владање ученика на крају школске године по одељењима 

 

 Успех 

 

Одељење 

Средња 

оцена 

О

дл

и

ч

н

их 

В

рл

од

об

р

их 

Д

о

б

р

и

х 

Д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

о

ц

е

њ

е

н

и 

О

с

л

о

б

о

ђ

е

н

и 

II-1 4,67 18 6 2 - - - - 

II-2 4,39 13 12 - - - - - 

II-3 4,44 4 3 1 - - - - 

Укупно 4,50 35 21 3 - - - - 
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 Владање 

Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

 II-1 26 / / / / 

 II-2 25 / / / / 

II-3 8 / / / / 

Укупно 59 / / / / 

 

 

1. Додатна  подршка ученицима  и обогаћен ИОП3 

 

Одељење Индивидуализација ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 

II-1 / 1 / / 

II-2 / 1 / / 

Укупно / 2 / / 

 

2. Изостанци у току школске године 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака 

по ученику 

          II-1 1286 37 1323 50,88 

          II-2 1024 - 1024 40,96 

II-3 288 - 288 36 

Укупно 2598 37 2635 44,66 

 

3. Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 

 

Одељење 

Опо-

мена 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

старе-

шине 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

већа 

Укор 

дирек-

тора 

Укор 

наста-

внич-

ког 

већа 

Поја-

чан 

вас-

питни 

рад 

II-1 / / / / / / 

II-2 / / / / / / 

II-3 / / / / / / 

Укупно / / / / / / 

 

4. Број часова допунске и додатне наставе 

 

Наставни предмет Допунска 

настава 

Додатна нас-

тава 

Математика   46 13 

Русински језик 15 / 

Српски језик 27 / 

Укупно 88 13 
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5. Учешће ученика у ваннаставним активностима 

 

Секција, тим, уче-

ничка организаци-

ја 

Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Зрнце у равници 26 100 

Мала радионица 25 100 

Укупно 51 100 

 

6. Учешће ученика у изборној настави 

 

Изборни предмет Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Гркокатолички веро-

наук 

11 18,64% 

Верска настава 36 61,01% 

Грађанско васпитање 15 25,42% 

Укупно 62  

 

 

 

10.Седнице одељењског већа 

 

Датум седнице Дневни ред 

29.10.2020. Успех и владање ученика 

18.12.2020. Успех и владање ученика 

01.04.2021. Успех и владање ученика 

22.06.2021. Успех и владање ученика 

 

7. Огледни и угледни часови 

 

Датум 
Тема -

предмет 

Огледни 

/угледни 

час 

Разред/одељење Наставник 

21.5.2021. Српски језик Угледни час II-2 Драгана 

Маринков, 

дефектолог 

Марија Јова-

новић 

1.9.-22.6. Русински 

језик 

Снимљен 

20 часова за 

потребе 

онлајн  

наставе 

II-3 Јелена Кухар 

 

8. Партнерство са породицом 

 

Одељење Број роди-

тељских сас-

танака 

Присутно 

родитеља 

% од укупног 

броја 

Индивидуални 

разговори 
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         II-1 4 20 76,92 13 + 20 на 

даљину. 

II-2 4 21 84 30 

II-3 5 8 100 6 

Укупно 
13 49 83,05% 49+20 на 

даљину. 

 

 

9. Манифестације ван школе, предавања, обуке, радионице, излети, посете у 

којима су ученици учествовали. 

 

Датум Тема 

Тип мани-

фестације 

(предавање, 

обуке, 

радионица, 

посете, 

излети... 

Место 

одржава-

ња(устано

ва) 
Разред/ 

одељење 

Носиоци 

18.6.2021. Веселинка Дечији фес-

тивал у  , 

неговању 

русинске 

културе 

Нови Сад II-3  

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА 

за школску 2020/2021. годину 

 

1. Број ученика по одељењима 

 

Одељење Одељењски 

старешина 

Број девојчи-

ца 

Број дечака Укупно 

III/1 Љиљанић Јул-

кица 

10 14 24 

III/2 Хромиш Еми-

ли 

9 15 24 

Укупно  19 29 48 

 

            2. Кретање ученика у току школске године. 

 

Одељење Одсељено Имена одсе-

љених учни-

ка 

Досељено Имена досе-

љених учни-

ка 

III/2 / / 2 Јовановић 

Анастасија 

Фингерхут 

Дарио 

Укупно / / 2  
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3. Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу 

 

 Редовнa наставa 

 

Одељење 

 

планирано одржано Неодржано 

III/1 684 684 / 

III/2 684 684 / 

Укупно 1368 1368 / 

 

 Изборне наставе 

 

Одељење 

 

планирано Одржано Неодржано 

III/1 108 108 / 

III/2 108 108 / 

Укупно 316 316 / 

 

4. Успех и владање ученика на крају школске године 

 

 Успех 

 

 

 

Одељење 

Средња 

оцена 

О

дл

и

ч

н

их 

В

рл

од

об

р

их 

Д

о

б

р

и

х 

Д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

о

ц

е

њ

е

н

и 

О

с

л

о

б

о

ђ

е

н

и 

III/1 4,50 18 1 5 / / / / 

III/2 4,30 11 10 3 / / / / 

Укупно 4,40 29 11 8 / / / / 

 

 

 Владање 
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Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

III/1 24 / / / / 

III/2 24 / / / / 

Укупно 48 / / / / 

 

 

5.  Изостанци у току школске године 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака 

по ученику 

III/1 913 / 913 38,04 

III/2 1271 / 1271 52,96 

Укупно  2184  / 2184            

 

6.Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 

 

Одељење 

Опо-

мена 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

старе-

шине 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

већа 

Укор 

дирек-

тора 

Укор 

наста-

внич-

ког 

већа 

Поја-

чан 

вас-

питни 

рад 

III/1 / / / / / / 

III/2 / / / / / / 

Укупно / / / / / / 

 

 

7. Учешће ученика у изборној настави 

 

Изборни предмет Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Грађанско васпитање 10 20.83 

Верска настава 38 79,17 

Укупно 48 100 

 

 

8. Седнице одељењског већа 
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Датум седнице Дневни ред Исходи 

29.10.2020. 1. Успех ученика на крају 

првог класификационог 

периода 

2. Владање ученика 

3. Осигурање ученика 

4. Једносменски рад 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника трећег разреда. 

18.12.2020. 1. Успех ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Дисциплина ученика 

3. Сарадња са родитељима 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника трећег разреда. 

01.04.2021. 1. Успех ученика накрају 

трећег класификационог 

периода 

2. Владање ученика 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника трећег разреда. 

22.06.2021. 1. Успех ученика на крају 

школске године 

2. Дисциплина ученика 

3. Сарадња са родитељима 

Информисање о постиг-

нућима и понашању уче-

ника трећег разреда. 

 

 

           9. Партнерство са породицом 

 

Одељење Број родитељских састанака 

III/1 4 

III/2 4 

Укупно 8 

 

 

10. Манифестације у школи, предавања, обуке, радионице, приредбе у којима су уче-

ници учествовали. 

Датум Тема 

Тип манифеста-

ције 

(предавање, обу-

ке, радионица, 

приредбе... 

Разред/ 

одељење 

Носиоци 

 05. 10. – 09. 

10. 

 

Дечја недеља: 

Подељена срећа 

два пута је већа 

-Прикупљање 

средстава за 

личну хигијену 

-Хуманитарна 

акција за Млађу 

-Ластиш, лопта 

, вијача-то је 

Радионице, 

 

III-1 и 

III-2 

Учитељи и уче-

ници 
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наша играчка 

-Дан посвећен 

инклузији – 

интерпретација 

песме Не ругај 

се, на знаков-

ном језику 

14.10. 

2020. 

Подела пакета 

за личну хиги-

јену (пакете 

делио вршњач-

ки тим) 

Хуманитарна 

акција 

III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 

20. 10. 2020. Светски дан 

јабуке 

 III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 
23. 10. 2020. Дан ослобође-

ња Ђурђева у 

другом свет-

ском рату 

предавање III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 

24. 11. 2020. Дан школе радионица III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 
27. 01. 2021. Свети Сава радионица III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 
24. 02. 2021. Међународни 

дан борбе про-

тив вршњачког 

насиља 

Ликовна радиони-

ца 

III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 

О1.03.- 31. 

03. 

Хуманитарна 

акција за нашег 

ученика Вању 

Романа 

Хуманитарна 

акција 

III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 

24. 05. – 28. 

05. 2021. 

Ликовни кон-

курс: 

Здраве навике, 

здрави зуби 

Ликовна радиони-

ца 

III-1 и 

III-2 
Учитељи и 

ученици 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

 у школској 2020/2021. години. 
 
1. Број ученика по одељењима 

 
Одељење Одељењски старе-

шина 
Број девојчи-

ца 
Број дечака Укупно 

IV-1 Марија Тртић 7 11 18 

IV-2 Јелена Салаг 9 11 20 
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IV-3 Александар Живанов 9 10 19 

Укупно 3 25 32 57 

 
2. Кретање ученика у току школске 2019/2020.  године. 
 

Одељење Одсељено Имена одсе-
љених уче-

ника 

Досељено Имена досељених 
ученика 

IV-1 - - - - 

IV-2 - - - - 

IV-3 1 Mирослав 
Виславски 

_ - 

Укупно 1 - - - 

 
3. Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу 

 Редовна настава 

 
Одељење 

 

Планирано одржано Неодржано 

IV-1 756 756 - 

IV-2 756 756 - 

IV-3 756 756 - 

Укупно 2268 2268 - 

 Изборна настава: 
 

Одељење Планирано Одржано Неодржано 

IV-1 72 72 / 

IV-2 72 72 / 

IV-3 72 72 / 

Укупно 216 216  

 
4.Успех и владање ученика на крају школске године 
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Одељење 

Средња 
оцена 

О
д
л
и
ч
н

их 

В
р

ло
до
бр
их 

Д
о
б
р
и
х 

Д
о
в
о
љ
н
и
х 

Н
е
д
о
в
о
љ
н
и
х 

Н
е
о
ц
е
њ
е
н
и 

Ослобо-
ђени 

IV-1 4,33 8 9 1 / / / / 

IV-2 4,24 9 7 4 / / / / 

IV-3 4,24 8 6 4 / / / / 

Укупно 4,27 25 22 9 / / / / 

 
 Владање 

Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

IV-1 18 / / / / 

IV-2 20 / / / / 

IV-3 19 / / / / 

Укупно 57 / / / / 

 
5. Додатна подршка ученицима 

 
Одељење Индивидуализација ИОП1 ИОП2 

IV-1 / / / 

IV-2 / 1 1 

IV-3 / / / 

Укупно / 1 1 

 
6. Изостанци у току школске године 

 
Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака 

по ученику 

IV-1 904 - 904 50,22 

IV-2 1128 115 1243 62,15 

IV-3 857 538 1395 73,42 

Укупно 2889 653 3542 61,96 
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7. Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 

Одељење 

Опо-
мена 

Укор 
оде-

љењ-
ског 

старе-
шине 

Укор 
оде-

љењ-
ског 
већа 

Укор 
дирек-

тора 

Укор 
наста-
внич-

ког 
већа 

Поја-
чан 
вас-

питни 
рад 

IV-1 / / / / / / 

IV-2 / / / / / / 

IV-3 / / / / / / 

Укупно / / / / / / 

 
8. Број часова допунске и додатне наставе 

 
Наставни предмет Допунска нас-

тава 
Додатна нас-

тава 

Mатематика 17+23+16=56 / 

Српски језик 15+8+16=39 / 

Укупно 95 / 

 
9. Учешће ученика у ваннаставним активностима 

 
Секција, тим, ученичка органи-

зација 
Укључених уче-

ника 
% од укупног броја ученика 

Рецитаторска секција 4 7,01 

Укупно 4 7,01 

 
10. Учешће ученика у изборној настави 

 
Изборни предмет Укључених 

ученика 
% од укупног броја 

ученика 

Чувари природе           57                  100 

 

Ромски језик са елементима националне кул-
туре 

 

1+5+1=7 

 

12,28 

Русински језик са елементима националне 
културе 

6+2+2=10 17,54 

Укупно 74  
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Верска настава (православни катихизис) 14+17+10=41 71,92 

Верска настава (католички вјеронаук) 3+3+1=7 12,28 

Грађанско васпитање 1+8=9 15,78 

Укупно 57  

 
11. Седнице одељењског већа 

 
Датум сед-

нице 
Дневни ред Исходи 

29. 10. 2020. 1 Анализа успеха на крају I класи-
фикационог периода 
2 Како мотивисати ученике? 

 

 

Учитељи су презентовали постигнућа 
ученика свог одељења. 

 

Евидентирани су ученици који су демо-
тивисани зарад на настави и закључено је 
да треба да имају подршку у учењу од 
стране стручних сарадника. 

18. 12. 2020. 1 Анализа успеха ученика на крају 
првог полугодишта 
 
 

Учитељи су презентовали успех и влада-
ње ученика на крају првог полугодишта. 

23.03. 2021. 1 Анализа успеха ученика на крају 
трећег класификационог периода 
2020/2021. године. 
2 Дисциплина и владање ученика 

Анализиран је успех и владање ученика 
на крају трећег класификационог пери-
ода 2020/2021. године. 

 

 

 

22.06.2021. 3 Анализа успеха ученика на крају 
школске 2020/2021. Године. 
4 Дисциплина и владање ученика 

Анализиран је успех и владање ученика 
на крају школске 2020/2021. године. 

 

 

 

 
12. Партнерство са породицом 

 
Одељење Број роди-

тељских сас-
танака 

Присутно 
родитеља 

% од укупног броја 

IV-1 

 

4 15 75% 

IV-2 4 14 70% 
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IV-3 

 

5 14 73,68 

Укупно 

 

13   

 
 
 

13. Манифестације у школи, предавања, обуке, радионице, приредбе у којима су 
ученици учествовали. 
 

Датум Тема 

Тип манифес-
тације 

(предавање, 
обуке, радио-
ница, приред-

бе... 

Разред/ 

одељење 

Носиоци 

05.10-09.10. 

 

 

08.10.2021. 

Дечја недеља '' Подељена срећа 
два пута је већа'' 

 

Ластиш лопта вијача, то је наша 

играчка 

Радионице и 
разне актив-
ности током 
целе недеље 

4. разред 

 

09.10.2021. Дан посвећен инклузији 
.Интерпретација песме знаковним 
језиком '' Не ругај се'' 

Хуманитарна акција за Младена 

 

приредба 

Ученици млађих разреда 

14.10.2021. Подела пакета за личну хигијену хуманитар-
наакција 

Ученици млађих разреда 

20.10.2021. Светски дан јабуке.Значај јабуке 
за наше здравље. Ученици донели 
за ужину тога дана јабуку. 

 

предавање 

Ученици млађих разреда 

23.10.2021. Дан ослобођења Ђурђева Предавање 

приредба 

Ученици присуствовали полагању 
венаца на споменик палим жрт-
вама у 2.светском рату 

15.12.2021. Израда хранилица за птице од 
пластичних  боца 

акција 4. разред 

17.01.2021. Национални празник –Дан Русина   

27.01.2021. Школска слава Свети Сава Посета 
литургији у 
храму 

Ученици млађих разреда 

24.02.2021. Међународни дан борбе против 
вршњачког насиља 

 Сви ученици у школи 
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Цео март Хуманитарна акција за ВањуРо-
мана- Прикупљање новчаних  
средстава за операцију; 

 Сви ученици у школи 

23.03.2021. Такмичење из математике  ''Мис-
лиша'' 

такмичење Ученици свих разреда, љубитељи 
математике 

08.04.2021. Обележавање Дана Рома   

24.05.2021. Ликовни конкурс '' Здраве нави-
ке-здрави зуби'' 

 Ученици млађих разреда 

17.05.-20.05. 

25.05.- 27.05. 

Посета наставника предметне 
наставе  у циљу упознавања . 

 Ученици четвртог разреда 

 
 

14. Стручно усавршавање наставника 

 
Назив семинара Име и презиме учес-

ника 

 

Датум реа-
лизације 
семинара 

Место реализације 

семинара 

К1,К2,К3,
К4 

''Еразмус плус 

 платформе и мреже за 
професионално усаврша-
вање наставника'' 

Марија Тртић 09.03.2021. Онлајн учење  

''Примери најбољих СТЕАМ 
наставних пракси у Србији'' 

Марија Тртић 12.03.2021. Онлајн учење  

'' Стратегије у раду са уче-
ницима који показују проб-
леме у понашању'' 

Марија Тртић 01.05.2021. Кампстер платфор-
ма за онлајн учење 

 

'' Обука за запослене – 
породично насиље'' 

Марија Тртић 01.05.2021. Кампстер платфор-
ма за онлајн учење 

 

''Упутство за дежурне нас-
тавнике'' 

Марија Тртић 

Јелена Салаг 

Александар Живанов 

16.06.2021. Онлајн учење  

''Поезија кроз математику'' Александар Живанов 11.03.2021. Онлајн учење  

''Напредак је лак кад ђак 
има пројекат'' 

Александар Живанов 25.03.2021. Онлајн учење  

'' Подршка ученицима у 
онлајн учењу'' 

Александар Живанов 08.04.2021. Онлајн учење  

''Умеће комуникације'' Александар Живанов 27.05.2021. Онлајн учење  
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

за школску 2020/2021. годину 

 

1. Број ученика по одељењима  
 

Одељење Одељењски ста-

решина 

Број девој-

чица 

Број 

дечака 

Укупно 

  5-1 Драгана Дицков  9 13 22 

  5-2 Љубица Симић 8 14 22 

  5-3 Марија Самарџић 1 5 6 

Укупно  18 32 50 

 

2. Кретање ученика у току школске године. 
 

Одељење Одсељено Имена одсељених 

учника 

Досељено Имена досељених 

учника 

5-1 / / / / 

5-2 1 Николина Лакатош / / 

5-3 / / / / 

Укупно 1 / / / 

 

3. Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу 
 

 Редовна настава 
 

Одељење 

 
Планирано Одржано Неодржано 

5-1 1007 990 17 

5-2 1007 988 20 

5-3 1067 1152 - 

Укупно 3081 3130 37 

 

Изборна настава 
 

Одељење 

 
планирано Одржано Неодржано 

5-1 107 100 7 

5-2 252 239 13 

5-3 83 65 18 

Укупно 442 404 38 

 

 Ваннаставне активности: 
 

Активност Одељење 

 
Планирано Одржано Неодржано 

Саобраћајна секција, Ликовна сек-

ција, Вршњашки тим  

Географска секција 

5-1 

5-2 

5-3 

50 

64 

83 

38 

38 

65 

12 

19 

18 

Укупно:     
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4. Успех и владање ученика на крају школске године 
 

 Успех 

 

Одељење 

Сре-

дња 

оцена 

Одли-

чних 

Врло 

добрих 

Доб-

рих 
Довољних 

Недо-

вољних 

Неоце-

њени 
Ослобођени 

5-1 3,97 6 8 7 / 1 / / 

5-2 3,81 4 12 4 / / 2 / 

5-3 4,50 4 1 1 / / / / 

Укупно 4,08 14 21 12 / 1 2 / 

 

 

 Владање  

Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

5-1 22 / / / / 

5-2 20 2 / / / 

5-3 6 / / / / 

Укупно 48 2 / / / 

 

 

5. Додатна  подршка ученицима  и обогаћен ИОП3 
 

Одељење Индивидуализација ИОП 1 ИОП 

2 

ИОП 3 

5-1 / / 1 / 

5-2 3 1 / 1 

5-3 /  1  

Укупно 3 1 2 1 

 

 

6. Изостанци у току школске године 
 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака по уче-

нику 

5-1 519 65 584 26,55 

5-2 414 306 720 32,72 

5-3 458 - 458 76.33 

Укупно 1391 371 1762  
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7. Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 
 

Одељење 

Опомена Укор оде-

љењског 

старешине 

Укор оде-

љењског 

већа 

Укор 

директора 

Укор 

Настав-

ничког 

већа 

Појачан 

васпитни 

рад 

5-1 5 1 / / / / 

5-2 / 1 1 / / / 

5-3 / / / / / / 

Укупно 5 2 1 / / / 

 

 

8. Број часова допунске и додатне наставе 
 

Наставни предмет Допунска нас-

тава 

Додатна нас-

тава 

Српски језик и књижев-

ност 

 

Географија 

/ 

 

 

1 

/ 

 

 

/ 

Укупно 1 / 

 

 

9. Учешће ученика у ваннаставним активностима 
 

Секција, тим, ученичка органи-

зација 

Укључених уче-

ника 

% од укупног броја 

ученика 

Вршњашки тим 7 14 % 

Ликовна секција, Цвећарска сек-

ција 

2 33 

Укупно 9  

 

 

10. Седнице одељењског већа 
 

Датум сед-

нице 
Дневни ред Исходи 

28.10.2020. Aнализа успеха и владања на крају првог квалифилационог 

периода 

 

18.12,.2020. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта  

1.4.2021. Анализа успеха и владања за трећи квалификациоби период  

23.6.2021. Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта  
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11. Огледни и угледни часови 
 

Датум Тема -предмет 
Огледни 

/угледни час 

Раз-

ред/одељење 
Наставник 

12.3.2021. Српски језик и књи-

жевност 

Глаголски вид и 

род 

5-1 Драгана 

Дицков 

 

            12.Партнерство са породицом 

 

Одељење Број родитељских 

састанака 

Присутно 

родитеља 

% од укуп-

ног броја 

Индивидуални 

разговори 

5-1 3 16 73% 3 

5-2 4 16 73% 4 

5-3 4 4 66% 3 

Укупно 11 36  10 

 

 

13. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ  

Активности 

 

Датум Циљ Активност Укључени ученици 

и наставници 

Исход 

 

Међуокружно 

такмичење 

15.5.2021. Такмиче-ње у 

знању из језика 

Иван Молнар Освојено 

друго место 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 
за школску 2020/2021. годину 

 

         1.Број ученика по одељењима 

Одељење Одељењски 

старешина 

Број девојчица Број дечака Укупно 

VII 1 Ненад Делић 10 16 26 

VII 2 Радомир Стоја-

новић 
11 15 26 

Укупно  21 31 52 

 
2. Кретање ученика у току школске године. 

 

Одељење Одсељено Имена одсе-

љених учника 
Досељено Имена досе-

љених учника 
VII 1 / / / / 

VII 2 / / / / 

Укупно 0 0 0 0 

 

3. Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу- 

 

 Редовне наставе: 

 

Одељење 

 

Планирано Одржано Неодржано 

VII 1 1378 1368 5 

VII 2 1373 1368 5 

Укупно 2751 2736 10 

 

 Изборне наставе: 

 

Одељење 

 

Планирано Одржано Неодржано 

VII 1 182 173 9 

VII 2 182 173 9 

Укупно 364 246 18 

 

 

 Ваннаставних активности: 

 

Активност Одељење 

 

Планирано одржано Неодржано 

Хор и оркестар VII 2 36 30 6 

Укупно  36 30 6 
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1.  

4. Успех и владање ученика на крају 2. полугодишта по одељењима. 

 

 Успех 

 

Одељење 

Средња 

оцена 

О

дл

ич

ни

х 

Вр

ло

до

бр

их 

Д

о

б

р

и

х 

Д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

о

ц

е

њ

е

н

и 

О

с

л

о

б

о

ђ

е

н

и 

VII 1 3,52 5 8 7 2 0 4 0 

VII 2 3,69 6 6 9 0 0 5 0 

Укупно  11 14 16 2 0 9 0 

 

 

 Владање 

Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

VII 1 26 / / / / 

VII 2 20 3 3 / / 

Укупно 56 3 3 - - 

 

 

1. Додатна  подршка ученицима  и обогаћен ИОП3 

 

Одељење Индивидуализација ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 

VII 1  2 - - 

VII 2  1 1 - 

Укупно  3 1 - 

 

 

 

2. Изостанци у току школске године. 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака 

по ученику 

VII 1 674 69 743 28 

VII 2 448 378 826 31,77 

Укупно 1122 447 1569 28,61 

 

3. Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 
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Одељење 

Опо-

мена 
Укор 

одељењ-

љењ-

ског 

старе-

шине 

Укор 

одељењ-

љењ-

ског 

већа 

Укор 

дирек-

тора 

Укор 

настав-

ничког 

већа 

Поја-

чан 

васпи-

тни 

рад 

VII 1 4 3 / / / / 

VII 2 6 6 3 0 0 0 

Укупно 10 9 3 0 0 0 

 

4. Број часова допунске и додатне наставе. 

Уписати податке на нивоу целог разреда ( за сва одељења заједно) 

 

Наставни предмет Допунска нас-

тава 
Додатна наста-

ва 
Српски језик и књижевност 8+8 8 

Математика 3 4 

Укупно 19 12 

 

 

5. Учешће ученика у ваннаставним активностима 

Уписати податке на нивоу целог разреда ( за сва одељења заједно) 

Секција, тим, учени-

чка организација 
Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Литерарна секција 4 4 

Вршњачки тим 2+2 13 

Ученички парламент 2+2 13 

Укупно 12 4,33 

 

 

 

 

6. Учешће ученика у изборној настави 

Изборни предмет Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Грађанско васпитање 23  

Православни катихи-

зис 
3  

Гркокатоличка верона-

ука 
2  

Русински језик са еле-

ментима националне 

културе 

9  

 

 

7. Седнице одељењског већа 

 

Датум седнице Дневни ред Исходи 

23.10.2021. Успех ученика на крају 

првог класификационог 

периода 

 

18.12.2021. Успех и владање ученика на 

крају првог полугодишта 
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1.4.2021. 

 

 

 

22.6.2021. 

Успех ученика на крају тре-

ћег класификационог перио-

да 
 

Успех и владање ученика на 

крају првог полугодишта 

 

 

8. Партнерство са породицом 

 

Одељење Број родитељ-

ских састанака 
Присутно родитеља 

VII 1 4  

VII 2 4  

Укупно 8  
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

за школску 2020/2021. годину 

 

1. Број ученика по одељењима 

 

Одељење Одељењски 

старешина 

Број девој-

чица 

Број дечака Укупно 

      VIII-1 Mаријана Васић     10    10     20 

     VIII - 2 Татјана Перовић       9     8     17 

     VIII - 3 Татиана Барна       4     5      9 

     VIII - 4 Татјана Пап        8    11     19 

Укупно 4     31   34    65 

 

2.Кретање ученика у току школске године 

 

Одељење Одсељено Имена 

одсељених 

учника 

Досељено Имена досе-

љених учни-

ка 

    VIII-  1 - - - - 

     VIII - 2 - - - - 

     VIII - 3 - - - - 

     VIII - 4 - Теодора 

Виславски 

-  - 

Укупно - 1 - - 

 

3.Број планираних, реализовних и нереализованих часова по одељењу 

 

 Редовна настава 

 

Одељење 

 

Планирано Одржано Неодржано 

                 VIII-1    1341         1164          177 

                VIII - 2      782           763            19 

                VIII - 3    1306          1222            84 

                VIII - 4      782           763            19 

Укупно    4211 3912          299 

 

 Изборна настава 

 

Одељење 

 

Планирано Одржано Неодржано 

            VIII-  1           104             93            11 

            VIII - 2           235           227             8 

            VIII - 3             34             33 1 

            VIII - 4           136           134             2 

Укупно 509 487 22 
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 Ваннаставних активности: 

 

Активност Одељење 

 

Планирано одржано Неодржано 

Свакодневни живот у про-

шлости 

      VIII-1       34           33 1 

Цртање, сликање и вајање      VIII - 2       34           34    - 

Цртање, сликање и вајање      VIII - 3       34 33 1 

Хор и оркестар      VIII - 4       34           34 - 

Укупно      4 136 134 2 

 

 

 4. Успех и владање ученика на крају школске године 

 

 Успех 

 

Одељење 

Средња 

оцена 

О

дл

и

ч

н

их 

В

рл

од

об

р

их 

Д

о

б

р

и

х 

Д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

д

о

в

о

љ

н

и

х 

Н

е

о

ц

е

њ

е

н

и 

О

с

л

о

б

о

ђ

е

н

и 

            VIII-  1           3,80    4    6  7  -  - 3  - 

            VIII - 2          3,76    4    7  5  1  -  -   - 

VIII - 3    4,04    4    2  3   -  -    -   - 

            VIII - 4          3,13    2    6 10   -  -    1   - 

Укупно          3,68 14 21 25 1 - 4 - 

 

 

 Владање 

Одељење Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

 

   VIII-  1 17 - - - -  

   VIII - 2  17 - - - -  

   VIII - 3   9     -    - -  -     - 

   VIII - 4              18 - 1 - -  

Укупно  61 - 1 - -  

 

 

5. Додатна  подршка ученицима  и обогаћен ИОП3 

 

Одељење Индивидуализација ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 
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VIII-   1 - 1 - - 

VIII -  2 - -  2 - 

VIII -  4 - - 1 - 

Укупно - 1 3 - 

 

 

 

6. Изостанци у току школске године 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно Бр.изостанака 

по ученику 

    VIII-1          287          374          661         33,05 

       VIII - 2          116          26          142          8,35 

VIII - 3            12           8            20          2,22 

     VIII - 4          249        195         444          23,37 

Укупно          664        603        1267         66,99 

 

7. Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере 

 

Одељење 

Опо-

мена 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

старе-

шине 

Укор 

одељењ

љењ-

ског 

већа 

Укор 

дирек-

тора 

Укор 

наста-

внич-

ког 

већа 

Поја-

чан 

вас-

питни 

рад 

VIII-1 - - - - - - 

VIII- 4  3  1  1 - - - 

VIII - 2  1 - - - - - 

VIII - 3     -      1  1 - - - 

Укупно         4          2 2 - - - 

 

            8. Број часова допунске и додатне наставе 
 

Наставни предмет Допунска 

настава 

Додатна нас-

тава 

Биологија 14 +14+14+14 14+14+14+14 

Математика 30+20+30+30 4+14+4+4 

Српски језик - 2 

Укупно 166 84 

 

           9. Учешће ученика у ваннаставним активностима 

 

Секција, тим, уче-

ничка организаци-

ја 

Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Музичка секција 1 0,01 

Вршњачки тим 2+2+2+2 12 

Ђачки парламент 2+2+2+2 12 

Црвени крст 1+1+2 0,046 

Ликовна секција 6        9,23% 
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Укупно 27 42% 

 

 

10. Учешће ученика у изборној настави 

 

 

Изборни предмет Укључених 

ученика 

% од укупног 

броја ученика 

Верска настава 14+9+15+7 69% 

Грађанско васпитање 3+4+13 31% 

Укупно 65   100 

 

11. Седнице Одељењског већа 

 

Датум седнице Дневни ред Исходи 
28. 10. 2020. 1. Анализа успеха 

2. Изрицање васпитно дисциплинских мера 

3. Разматрање преласка на једносменску наста-

ву 

 

18. 12. 2020. 1. Успех ученика на крају првог полугодишта;  
1. 4. 2021. 1. Успех на 3. класификационом периоду, зак-

ључивање опомена 

2. Владање ученика 

 

8. 6. 2021. 1. Успех ученика на крају школске године 

2. Владање и оправдани и неоправдани изос-

танци 

3. Разматрање предлога за ученика генерације 

 

 

12. Партнерство са породицом 

 

Одељење Број роди-

тељских сас-

танака 

Присутно 

родитеља 

% од укупног 

броја 

Индивидуални 

разговори 

    VIII-1          4    16        80%              - 

      VIII - 2          4              1         94%             6 

VIII - 3          4              8         90% 3 

     VIII - 4          4            16        94%             - 

Укупно 16            56     89,5 %              9 
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ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ И 

ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА 

Школска 2020/2021. 

 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 8-1 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА МАРИЈАНА ВАСИЋ 

ВУКОВА ДИПЛОМА Павловић Лазар 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

Физичко васпитање Павловић Лазар 

ПОХВАЛЕ 

Немачки језик Павловић Лазар 

Топчиов Душан 

Михњак Иван 

Ћурчић Драгана 

Српски језик и књижевност 

 

 

 

 

Географија 

Хемија 

Павловић Лазар 

Топчиов Душан 

Ћурчић Драгана 

Гајишин Тања 

 

Павловић Лазар 

Павловић Лазар 

 

 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 8-2 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ТАТЈАНА ПЕРОВИЋ 

ВУКОВА ДИПЛОМА Марић Никола 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

Физика 

 

Српски језик и књижевност 

Марић Никола 

 

Гаврић Милица 

ПОХВАЛЕ 

Географија Марић Никола 

Хемија 

Ликовна култура 

Гаврић Милица 

Чапко Тијана 

 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 8-3 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ТАТИАНА БАРНА 

ВУКОВА ДИПЛОМА Барна Марина 

Вереш Ксенија 

Мудри Јасмина 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 
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Русински језик и књижевност 

 

 

Ликовна култура 

 

 

Биологија 

Музичка култура 

Барна Марина 

Вереш Ксенија 

 

Мудри Јасмина 

Ђуранин Кристина 

 

Вереш Ксенија 

Вереш Ксенија 

 

ПОХВАЛЕ 

Русински језик и књижевност 

 

 

Историја 

 

Географија 

 

Математика 

 

Физичко васпитање 

Мудри Јасмина 

Ђуранин Кристина 

 

Вереш Ксенија 

 

Мудри Јасмина, Вереш Ксенија, Барна Марина 

 

Мудри Јасмина, Вереш Ксенија 

 

Орос Никола 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 8-4 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ТАТЈАНА ПАП 

ВУКОВА ДИПЛОМА / 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

Ликовна култура Злоколица Хелена 

 

ПОХВАЛЕ 

Географија 

 

 

Хемија 

 

Ликовна култура 

 

Максимовић Жељана 

Виславски Аљоша 

 

Максимовић Жељана 

 

Максимовић Жељана 

Кањух Марија 

Ђукић Срна 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Школска 2020/2021. година 

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЊИХОВИХ ЧЛАНОВА 
Школска 2020/2021. 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Емили Хромиш 

Еда Дујаковић 

Јелена Кухар 

Марија Тртић, руководилац 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 

Марија Самарџић 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

Драгана Дицков, руководилац 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Маријана Васић/ Јелена Плавшић 

Ивана Стамболија/Татиана Пап 

Маријана Васић 

Душица Божић, руководилац 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВА-

ЊА И ИНФОРМАТИКЕ 
 

 

Југослава Рађен 

Властимир Тот, руководилац 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

Блаженка Тимко Станковић 

Зорица Косјерина 

Ненад Делић 

Биљана Кнежевић, руководилац 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВС-

ТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Радомир Стојановић 

Зоран Тот 

Маријана Самарџић, руководилац 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ 

 

Жељка Васић 

Сања Миражић/Ивана Петровић 

Ивана Петровић, руководилац 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

 

Татиана Барна 

Татјана Перовић, руководилац 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИ-

ЈЕ 

 

Милица Маринков 

Александар Баборац 

Љубица Симић, руководилац 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ и ЛИКОВНЕ 

КУЛТУРЕ 
  Школска 2020/2021. годину 

 

Руководилац стручног већа: Татјана Перовић, наставник ликовне културе 
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Активности 

 

Датум 

 

Циљ Активности 

 

Укључени ученици 

и наставници 

 

Исход 

 

-Састанак СА 

-Анализа опремље-

ности кабинета 

наставним средс-

твима и потребе. 

-Израда годишњег 

и оперативног пла-

на. 

-План стручног 

усавршавања. 

-Договор око начи-

на спровођења 

комбинованог 

модела наставе. 

 

07.09.2020. 

 

-Израда анализе 

постојеће опремље-

ности кабинета и 

евентуална набавка 

нових наставних 

средстава. 

 

Татиана Барна 

Татјана Перовић 

 

Боље опрем-

љени кабинети, 

прилагођени 

предметима и  

потребама уче-

ника. Успешни-

је припремање 

наставе. 

 

- „Планирање и 

програмирање 

наставе и учења“ 

(семинар) 

 

28.09. – 

5.10.2020. 

 

Настава орјентиса-

на на исходе 

 

Татиана Барна 

Татјана Перовић 

 

Нови приступ 

планирању 

часова 

- Одабир музике за 

часове ликовне 

културе 

 

19. 10. 2021. 

 

Међупредметно 

повезивање 

 

Татиана Барна 

Татјана Перовић 

Примењује 

принцип сара-

дње и међусо-

бног подсти-

цања рада. 

 

Прелазак на онлајн 

наставу 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2020. 

 

Употреба нових 

дигиталних алата: 

Гугл докуменат 

Гугл тестови 

Гугл презентације 

Израда укрштеница 

на Хот потатоес 

апликацији 

 

Татиана Барна 

Татјана Перовић 

Развој диги-

талних компе-

тенција 
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-''Типови интерак-

ција-наставник као 

медијатор комуни-

кације'' (вебинар) 

-''Од доброг плана, 

преко ефикасне 

евиденције до нај-

бољих резултата и 

у време пандемије 

ковида 19'' (веби-

нар) 

 

2.12.2020. 

 

 

 

 

17.12.2020. 

Значај комуникаци-

је, функционална и 

дисфункционална 

комуникација, 

модалитети... 

 

Подршка у успеш-

нијем планирању и 

реализацији наставе 

и педагошке еви-

денције. 

Татјана Перовић 

 

 

 

Татјана Перовић 

Примењује 

принцип функ-

ционалне 

комуникације. 

 

 

Успешније 

ланирање нас-

таве у новонас-

талој ситуацији 

и вођење доку-

ментације у 

електренском 

дневнику. 

Обележавање 

Савиндан-а у учио-

ници 

 

27.01.2021. Певање песама 

посвећених Св. 

Сави и израда лико-

вних радова 

Татиана Барна 

Татјана Перовић 

Ученици 5. Разреда 

Обогаћивање 

репертора са 

новим песмама 

и изложба 

ликовних радо-

ва у учионици 

и школском 

ходнику. 

-''Између две ватре-

како посредовати у 

ученичком конфли-

кту'' 

10.2.2021. Како посредовати у 

ученичком конфли-

кту 

Татјана Перовић Изражавање 

мисли, осећања 

и уверења на 

директан, 

искрен (пош-

тен) и социјал-

но адекватан 

начин уз ува-

жавање других 

људи. 

«Тајна успеха 

финског образо-

вања» 

(семинар) 

03. 03.- 05.06. 

2021. 

Онлајн семи-

нар 

Упознавање добрих 

страна финског 

образовања 

Татиана Барна Примена добре 

праксе 

 

Пројектна тема са 

6.разредом: 

«Шта смо сазнали о 

инструментима са 

диркама» 

-''Подршка учени-

цима у онлајн уче-

њу'' (вебинар) 

Април месец 

 

 

 

8.4.2021. 

Савладавање ове 

теме уз помоћ 

истраживања и 

тимског рада 

 

 

Предуслови за реа-

лизацију онлајн 

наставе. 

Татиана Барна 

Ученици 6. разреда 

 

 

Татјана Перовић 

Презентација 

радова, 

Израда укрш-

тенице 

 

 

Наставник 

креира позити-

вно окружење 

за учење. 
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Реализација међуп-

редметне теме 

«Пандемија и чове-

чанство» 

Мај месец Упознавање теме из 

разних предмета 

Татиана Барна 

Ученици 7. разреда 

Научена песма 

«Тамо далеко» 

из 1. светског 

рата 

-Састанак СА 

 

Јун Анализа рада и 

план за унапређење 

будућег рада. 

Татиана Барна 

Татјана Перовић 

Извештај о 

реализацији 

редовне наста-

ве, слободних 

наставних 

активности и 

секција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац стручног већа : Властимир Тот, наставник технике и технологије 

 

Активност Датум Циљ активности 
Укључени настав-

ници 
Исход 

-Анализа опремљенос-

ти кабинета наставним 

средствима. 

-Усвајање формата 

припреме за часове. 

-План писмених про-

вера знања. 

 

07.09.202

0. 

-Израда анализе 

опремљености 

кабинета настав-

ним средствима. 

- Усаглашавање 

формата припреме 

за часове. 

-Усаглашавање 

плана писмених 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Успешније прип-

ремање наставе у 

предстојећој 

школској години. 
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провера знања. 

   Рад на корелацији 

садржаја рада у наста-

ви природних наука. 

    Анализа постојећих 

наставних средстава у 

кабинетима. 

19.10.202

0. 

-Рад на корелацији 

садржаја рада у 

настави природних 

наука. 

-Анализа постоје-

ћих наставних 

средстава у каби-

нетима. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

 

 

Просторије каби-

нета су боље при-

лагођене за рад 

деце у њему. 

    Направити анализу 

успеха на крају првог 

тромесечја ради под-

ношења извештаја. 

   Припрема за израду 

практичних радова по 

жељи ученика. 

  Формирање групе 

ученика и додатни рад 

са њима ради припре-

ма за такмићења. 

09.11.202

0. 

-Направити анали-

зу ради подноше-

ња извештаја. 

- Припрема за 

израду практичних 

радова по жељи 

ученика. 

-Формирање групе 

ученика и додатни 

рад са њима ради 

припрема за так-

мићења. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Добијање јасније 

слике о успешнос-

ти рада у овом 

периоду. 

  Направити анализу 

успеха на крају првог 

полугодишта ради 

подношења извештаја. 

  Оспособљавање уче-

ника и наставника у 

коришћењу информа-

ционих технологија 

21 

12.2020. 

-Направити анали-

зу ради подноше-

ња извештаја. 

-Оспособљавање 

ученика и настав-

ника у коришћењу 

информационих 

технологија. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Остварене смер-

нице за даље под-

стицање радозна-

лости и интересо-

вања ученика. 

-Подстицање ученика 

на учешће на такми-

чењима. 

- Планирање корелаци-

је градива за друго 

полугодиште. 

- Планирање провера 

знања у другом полу-

годишту. 

22.01.202

1. 

-Анализа постиг-

нућа око припре-

мљености ученика 

за такмичење. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Извршена је стра-

тегија избора уче-

ника за такмиче-

ња. Усаглашени 

су ставови о начи-

ну провера знања 

у другом полуго-

дишту. 

-Припрема ученика за 

такмичење. 

 

05.02.202

1. 

-Реализације при-

преме ученика за 

такмичења. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Остварена је боља 

стратегија за 

учешће у такми-

чењима. 

-Договор око уџбени-

ка,радних свезака и 

конструкторских ком-

плета за наредну 

школску годину. 

- Учешће ученика на 

општинском такмиче-

њу. 

-Анализа успеха уче-

05.03.202

1. 

-Извршити дого-

вор и одредити 

задужења. 

-Припремити уче-

нике за такмичење 

и њихово учешће. 

- Направити ана-

лизу и поднети 

извештај 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Успешније прип-

ремање наставних 

средстава у пред-

стојећој школској 

години. 
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ника на крају трећег 

класификационог 

периода. 

-Изложба ученичких 

радова. 

- Сумирање резултата 

са такмичења, похвале 

и награде. 

24.05.202

1. 

-Организовање 

изложбе. 

-Организовање 

уручивања награда 

и похвала. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Остварени су пре-

гледни и јасни 

увиди у практичан 

рад ученика у 

досадашњем 

периоду. 

-Анализа резултата 

ученика на крају 

школске године. 

- Вредновање квалите-

та ученичких знања. 

07.06.202

1. 

-Направити анали-

зу и поднети 

извештај. 

Југослава Рађен 

Властимир Тот 

Јелена Митић 

Добијени су јасни-

ји показатељи 

рада у другом 

полугодишту. 

Колико су оства-

рени добри резул-

тати у учешћу на 

такмичењима. 

 

 

 

 

Активности наставника и ученика у актуелним пројектима школе 

 

1. Квалитетно образовање за све 

2. Заједно ка средњој школи 

3. Инклузија за достојанствен живот 

 

Назив пројекта Пројектна актив-

ност 

Наставник Број укључених 

ученика- разред 

Заједно ка средњој 

школи 

Активности профе-

сионалне оријента-

ције-техничка подр-

шка. 

 

Властимир Тот  

Заједно ка средњој 

школи 

Презентација сред-

њих школа у нашој 

школи 

реални сусрети- 

техничка подршка. 

Властимир Тот Сви ученци 7. и 8. 

разреда 

Заједно ка средњој 

школи 

Хоризонтално учење 

наставника. 

Редовни састанци 

наставника. 

Сарадња са другим 

школама које су у 

пројекту, размена 

искуства. 

Властимир Тот  

Заједно ка средњој Хуманитарна помоћ Властимир Тот Сви ученци од 5. до 
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школи од стране вршњака и 

свих запослених у 

школи. 

8. разреда 

 

 

Стручно усавршавање наставника- семинари 

 
Назив семинара Име и презиме 

учесника 

Датум реали-

зације семи-

нара 

Место реализа-

ције семинара 

К1, К2, 

К3, К4 

Планирање и програ-

мирање наставе и 

учења 

Властимир Тот 21.06.2020. Вебинар К2 

G Suite(Google clas-

sroom) пречицама до 

успеха у настави на 

даљину 

Властимир Тот 09.11.2020. Вебинар К1 

Ванредно стање психе 

– како сачувати себе у 

ванредним околнос-

тима 

Властимир Тот 08.12.2020. Вебинар К1, К4 

Између две ватре – 

како посредовати у 

ученичком конфликту 

Властимир Тот 10.02.2021. Вебинар К3, К4 

Савремени уџбенички 

комплети за ученике и 

наставнике Вулкан 

Властимир Тот 04.03.2021. Вебинар К1 

 Обука наставника 

технике и технологије 

за управљање елек-

тромеханичким моде-

лима помоћу микро-

бит уређаја у осмом 

разреду основног 

образовања и васпи-

тања 

Властимир Тот 08.03.2021. Вебинар К1, К2, 

К3 
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Како ефикасно прила-

годити наставу свим 

ученицима у одељењу 

Властимир Тот 19.03.2021. Вебинар К2, К3 

Презентација диги-

талних уџбеника Вул-

кан е-знања 

Властимир Тот 20.03.2021. Вебинар К1 

Добро осмишљен про-

јекат као пут ка осва-

јању и усвајању знања 

Властимир Тот 26.03.2021. Вебинар К1, К2, 

К4 

 Обука наставника 

информатике за упра-

вљање електромеха-

ничким моделима 

помоћу микробит 

уређаја у осмом раз-

реду основног образо-

вања и васпитања 

Југослава 

Рађен 

08.03.2021. Вебинар К1, К2, 

К3 

 

 

Иницијални тест 

 

Разред-

одељење 
Наставни предмет Успех Датум реализације 

5-1 
Техника и технологија 48% 07.09.2020. 

10.09.2020. Информатика 53% 

5-2 
Техника и технологија 52% 

58% 

07.09.2020. 

11.09.2020. Информатика 

5-3 
Техника и технологија 57% 

62& 

10.09.2020. 

10.09.2020. Информатика 

6-1 
Техника и технологија 49% 

44% 

09.09.2020. 

07.09.2020. Информатика 

6-2 
Техника и технологија 56% 

51% 

11.09.2020. 

09.09.2020. Информатика 

6-3 
Техника и технологија 59% 

63% 

10.09.2020. 

08.09.2020. Информатика 

7-1 
Техника и технологија 45% 

46% 

11.09.2020. 

10.09.2020. Информатика 

7-2 
Техника и технологија 46% 

54% 

11.09.2020. 

09.09.2020. Информатика 
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8-1 
Техника и технологија 43% 

47% 

09.09.2020. 

07.09.2020. Информатика 

8-2 
Техника и технологија 44% 

44% 

08.09.2020. 

08.09.2020. Информатика 

8-3 
Техника и технологија 59% 08.09.2020. 

10.09.2020. Информатика 65% 

8-4 
Техника и технологија 55% 09.09.2020. 

11.09.2020. Информатика 59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ 

Школска 2020/2021. 

 

Руководилац стручног већа : Љубица Симић, наставник географије 

 

Активности 

 

Датум Циљ Активнос-

ти 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

Исход 

 

Састанак нас-

тавника и учи-

теља ради упо-

знавања оде-

љења 5.разреда 

 

 

 

Утврдити уче-

нике са потеш-

коћама и изра-

да ИОП-а 

 

 

 

Саставити тес-

тове за праће-

ње напредних 

ученика 

 

Анализа успе-

ха по паралел-

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

Олакшати рад уче-

ницима и  настав-

ницима на почетку 

школске године 

 

 

 

Утврдити ученике , 

направити  ИОП-е 

, а тиме олакшати 

рад ученицима са 

потешкоћама. 

 

 

Праћење рада 

надарених учени-

ка. Састављање 

тестова за бржи 

напредак. 

 

Упоредити  резул-

тате и пронаћи 

Наставници који 

предају у 5. разре-

дима и ученици 

5.разреда 

 

 

 

Наставници Исто-

рије и Географије и 

ученици 

 

 

 

 

Наставници Исто-

рије и Географије и 

ученици 

 

 

Наставници Исто-

рије и Географије и 

ученици 

Наставници знају 

које су слабе , а 

које јаке стране 

одењења то им 

олакшава прип-

рему и сам рад.  

 

 

Утврђени су уче-

ници. 

Направљени су 

ИОП-и. 

Одређени су тер-

мини допунске 

наставе. 

 

Састављени тес-

тови.  

Одређени терми-

ни за додатну. 

 

Упоређени  



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

118 

ним одељењи-

ма и пронала-

жење разлога 

за те разлике. 

 

 

Договор око 

организовања 

школских так-

тишења из 

Историје и 

Географије 

 

 

 

Извештаји са 

такмичења 

 

 

 

 

 

Реализација 

планова прип-

ремне наставе 

Историје и Гео-

графије 

Децембар 

 

 

 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Мај 

разлоге за разлике 

у  паралелним 

одељењима. 

 

 

 

Одређене учиони-

це, термини так-

мичења, одабрани 

ученици 

 

 

 

Нису одржана так-

мичења из Истори-

је и Географије ове 

школске године  

тако да је изостала 

анализа пласмана 

ученика 

Анализа : 

долазака, 

рада 

постигнућа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници Исто-

рије и Географије и 

ученици- такмичари 

 

 

резултати код 

паралелних оде-

љења и пронађе-

ни разлози . 

Смањене разлике 

успеха у пара-

лелним одеље-

њима. 

 

 

Одабран тимови 

који ће представ-

љати школу на 

такмичењу 

 

 

 

 

Због епидемио-

лошких разлога 

нису одржана 

такмичења из 

Историје и Гео-

графије 

 

Увид у припрем-

љеност ученика 

за полагање 

испита 

 

 

 

 

Активност инаставника и ученика у актуелним пројектима школе 

 

1. Квалитетно образовање за све 

2. Заједно ка средњој школи 

3. Инклузија за достојанствен живот 

 
Назив пројекта Пројектна активност Наставник Број укључених 

ученика- разред 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Географија: 

Природно кретање 

становништва 

Љубица Симић 7-2 

Заједно ка средњој Међупредметна 

тема-Угледни час 

Љубица Симић 7-2 
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школи Географија: 

Међународне 

организације 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Географија: 

Природно кретање 

становништва 

Љубица Симић 7-1 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Географија: 

Међународне 

организације 

Љубица Симић 7-1 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Географија: 

Пандемија и 

човечанство –израда 

паноа 

Љубица Симић 7-1 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Географија: 

Пандемија и 

човечанство –израда 

паноа 

Љубица Симић 7-2 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Историја: Пандемија 

и човечанство на 

примеру епидемије 

тифуса у Србији за 

време Првог 

светског рата 

Милица Маринков 7-1 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Историја: Пандемија 

и човечанство на 

примеру епидемије 

тифуса у Србији за 

време Првог 

светског рата 

Милица Маринков 7-2 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Историја: Пандемија 

и човечанство  у 

Милица Маринков 7-1 
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Србији за време 

Првог светског рата 

Заједно ка средњој 

школи 

Међупредметна 

тема-Угледни час 

Историја: Пандемија 

и човечанство  у 

Србији за време 

Првог светског рата 

Милица Маринков 7-2 

 

 

Стручно усавршавање наставника- семинари 

 

Назив семинара Име и презиме 

учесника 

Датум 

реализације 

семинара 

Место 

реализације 

семинара 

К1, К2, 

К3, К4 

Подршка ученицима у 

онлајн учењу 

 

Љубица Симић 8.04.2021. Онлајн 

вебинар Клет 

 

Како ефикасно 

прилагодити наставу 

свим ученицима у 

одељењу 

Љубица Симић 19.03.2021. Онлајн 

вебинар 

 

Индивидуализација 

наставе учења 

Дечја фондација 

песталоци 

Љубица Симић 2.02.-15.02.2021. Онлајн обука 

 

 

Обука за развој 

језичких 

компетенција 

наставника који 

наставу реализују на 

језицима националних 

мањина 

Љубица Симић 5.11.-26.12.2020. Онлајн обука 

 

 

Састанак тима за 

међупредметну тему 

са ментором, 

просветним 

саветником и 

начелником школске 

управе поводом 

рефлексије на 

планирање и 

реализацију 

међупредметне теме 

Љубица Симић 2.06.2021. Ђурђево  
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Добро осмишљен 

пројекат као пут ка 

освајау и усвајању 

знања 

Љубица Симић 26.03.2021. Онлајн 

вебинар 

 

Дијагностика, 

превенција и 

отклањање узрока 

школског неуспеха 

Љубица Симић 2.07.2021. Онлајн 

семинар 

 

Обука за планирање и 

програмирање наставе 

и учења у оквиру 

пројекта „Заједно ка 

средњој школи-

Подршка деци из 

осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу“ 

Љубица Симић 21.09.-6.11.2020. Онлајн обука К2 

Презентација 

уџбеника географије 

за 8. разред основне 

школе 

Љубица Симић 26.02.2021. Онлајн 

вебинар-

Логос 

 

Презентација 

уџбеника географије 

за 8. разред основне 

школе 

Љубица Симић 5.02.2021. Онлајн 

вебинар-

Вулкан 

 

Презентација 

уџбеника географије 

за 8. разред основне 

школе 

Љубица Симић 9.03.2021. Онлајн 

вебинар- Бигз 

 

Вандредно стање 

психе –како сачувати 

себе у ванредним 

околностима 

Милица Маринков 8.12.2020. Онлајн 

вебинар-Клет 

 

Методе и технике 

учења у настави –

Први део 

Милица Маринков 9.12.2020. Онлајн 

вебинар-Дата 

статус 
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Методе и технике 

учења у настави –

Други део 

Милица Маринков 15.12.2020. О лајн 

вебинар-Дата 

статус 

 

Методе и технике 

учења у настави –

Трећи део 

Милица Маринков 9.02.2021. Онлајн 

вебинар-Дата 

статус 

 

Митови и заблуде у 

уџбеницима историје 

Милица Маринков 10.12.2020. Онлајн 

вебинар-Дата 

статус 

 

Историјске заблуде- 

врсте, начини 

настанка, последице и 

могућности њиховог 

отклањања 

Милица Маринков 8.02.2021. Онлајн 

вебинар-Дата 

статус 

 

Развој научно-

популарне литературе 

и тзв. „капиталних 

издања“ 

Милица Маринков 17.12.2020. Онлајн 

вебинар-Дата 

статус 

 

Презентација 

уџбеника историје за 

8. разред основне 

школе 

Милица Маринков 15.12.2020. Онлајн 

вебинар-

Фреска 

 

Презентација 

уџбеника историје за 

8. разред основне 

школе 

Милица Мринков 16.02.2020. Онлајн 

вебинар- 

Нови Логос 

 

Презентација 

уџбеника историје за 

8. разред основне 

школе 

Милица Маринков 16.02.2020. Онлајн 

вебинар-Клет 

 

Презентација 

уџбеника историје за 

8. разред основне 

школе 

Милица Маринков 8.02.2021. Онлајн 

вебинар- 

Вулкан знање 
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Презентација 

уџбеника историје за 

8. разред основне 

школе 

Милица Маринков 25.02.2021. Онлајн 

вебинар- Дата 

статус 

 

Презентација 

дигиталних уџбеника 

– Први део 

Милица Маринков 11.02.2021. Онлајн 

вебинар- 

Вулкан е -

знање 

 

Презентација 

дигиталних уџбеника 

– Други део 

Милица Маринков 17.02.2021. Онлајн 

вебинар- 

Вулкан е-

знање 

 

Обука за планирање и 

програмирање наставе 

и учења у оквиру 

пројекта „Заједно ка 

средњој школи-

Подршка деци из 

осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу“ 

Милица Маринков 21.09.- 6.11.2020. Онлајн обука К2 

Од доброг плана, 

преко ефикасне 

евиденције до 

најбољих резултата 

Милица Маринков 17.12.2020. Онлајн 

вебинар- КЛФ 

 

Између две ватре Милица Мринков 10.02.2020. Онлајн 

вебинар-КЛФ 

 

Здрави стилови 

живота 

Милица Маринков 2.03.2021. Онлајн 

вебинар-КЛФ 

 

Примена карикатуре у 

настави историје 

Милица Маринков 9.03.2021. Онлајн 

вебинар- Бигз 
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Презентазија 

уџбеника за 8. разред 

основне школе и 

стручни скуп 

„Настава усмерена на 

исходе и практична 

знања“ 

Милица Маринков 25.01.2021. Онлајн 

вебинар- 

Герундијум 

 

Подршка ученицима у 

он лајн учењу 

Милица Мринков 8.04.2021. Онлајн 

вебинар-КЛФ 

 

Како подучавати 

вештинама 

комуникације 

Милица Маринков 28.04.2021. Онлајн 

вебинар-КЛФ 
 

Умеће комуникавције 

– вредност слушања 

са разумевањем 

Милица Маринков 27.05.2021. Онлајн 

вебинар-Клет 
 

Састанак тима за 

међупредметну тему 

са ментором, 

просветним 

саветником и 

начелником школске 

управе поводом 

рефлексије на 

планирање и 

реализацију 

међупредметне теме 

Милица Маринков 2.06.2021. Ђурђево  

Дијагностика, 

превенција и 

отклањање узрока 

школског неуспеха 

Милица Маринков 2.07.2021. Онлајн 

сенминар 
 

 

 

Припремна настава за ученика 8. разреда 

 
Наставни предмет Наставник Број 

часова 

Датум 

Географија Љубица Симић 1 

1 

1 

1 

24.02.2021. 

3.03.2021. 

10.03.2021. 

9.06.2021. 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

125 

1 

2 

1 

2 

=10 

10.06.2021. 

15.06.2021. 

16.06.2021. 

17.06.2021. 

 

Историја Милица 

Маринков 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

=12 

2.03.2021. 

9.03.2021. 

20.04.2021. 

27.04.2021. 

11.05.2021. 

18.05.2021. 

25.05.2021. 

16.06.2021. 

17.06.2021. 

 

 

 

Иницијални тест 

 

Разред-

одељење 
Наставни предмет Успех Датум реализације 

5/1 
Географија 56,2%          11.09.2020. 

        16.09.2020. Историја  54.5% 

5/2 
Географија 51.4%         15.09.2020. 

        17.09.2020. Историја 49,2% 

5/3 
Географија 56,3%          15.09.2020. 

        15.09.2020. Историја 57,62% 

6/1 Географија 54,6% 
15.09.2020. 

 

6/2 Географија 53,4% 
10.09.2020. 

 

6/3  Географија 54,7%         10.09.2020. 

7/1 
Географија 57,4%       25.09.2020. 

       9.09.2020. Историја 58,8% 

7/2 
Географија 53,3%        16.09.2020. 

       10.09.2020. Историја 54,8% 

8/1 
Географија 53,1%         2.10.2020. 

      10.09.2020. Историја 50,2% 

8/2 
Географија 35,5% 2.10.2020. 

11.09.2020. Историја 32,2% 

8/3 
Географија 56,7%           2.10.2020. 

          11.09.2020. Историја 58,3% 

8/4 
Географија 32,5%           2.10.2020. 

         14.09.2020. Историја 31,4% 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац стручног актива: Еда Дујаковић, наставник разредне наставе 

 

Активности Датум 
Циљ Активнос-

ти 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

Исход 

 

Пријем првака 

 

31. 08.2020. 

Свечани дочек 

будућих првака у 

школско окружење 

– приредба. 

Други и први разре-

ди. 

Учитељи и учени-

ци. 

Ученици су се 

упознали са 

вршњацима, 

школским окру-

жењем и учите-

љем. 

Недеља без 

аутомобила 

Од 21.9.-25.9. 

2020. 

Да ученици долазе 

у школу пешке или 

бициклвима а не 

да игх довозе 

родитељи у школу; 

 

Сви учитељи и уче-

ници другог разре-

да. 

 

Примењују пра-

вила безбедног 

понашања на 

путу од куће до 

школе, приликом 

кретања улицом 

са и без протоара 

и преласка улице. 

Дечја недеља: 

Подељена сре-

ћа два пута је 

већа 

-Прикупљање 

средстава за 

личну хигијену 

-Хуманитарна 

акција за Мла-

ђу 

-Ластиш, лопта 

, вијача-то је 

наша играчка 

-Дан посвећен 

инклузији – 

 

05. 10. – 09. 10. 

 

 

Развијање хумано-

сти код деце. 

Учитељи и учени-

ци. 

Дружење и акти-

вно учешће у 

хуманитарним 

акцијама. 
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интерпретација 

песме Не ругај 

се, на знаков-

ном језику 

Подела пакета 

за личну хиги-

јену (пакете 

делио вршњач-

ки тим) 

 

14.10. 2020. 

 

Партиципација 

ученика у хумани-

тарној акцији. Од 

идеје до реализа-

ције. 

Учитељи и учени-

ци. 

Дружење и акти-

вно учешће у 

хуманитарним 

акцијама 

Светски дан 

јабуке 
20. 10. 2020. 

Промовисање 

здраве исхране. 

Учитељи и учени-

ци. 

Ученици су упо-

знати са здравим 

начином и сти-

лом живота. Сви 

ученици су на 

овај доан донели 

јабуку за жину. 

Дан ослобође-

ња Ђурђева у 

другом свет-

ском рату 

23. 10. 2020. 

Упознавање прош-

лости нашег места, 

Ђурђева. 

Учитељи и учени-

ци. 

Ученици су упо-

знати са важним 

датумима из 

прошлости. 

У Оквору про-

јектне наставе 

је реализовано 

путовање кроз 

моје село. 

Посета Музеју, 

додела награда 

за Конкурс, 

26.10.-3.11. 
Упознавање непо-

средног окружења. 
Одељење II-3. 

Ученици умеју да 

се снађу у прос-

тору и помоћу 

карактеристич-

них објеката из 

непосредног 

окружења. 

Дан школе 24.11.2020. 

Упознавање са 

ликом и делом 

Јована Јовановића 

Змаја. 

Учитељи и учени-

ци. 

Кроз радионице 

ученици су нау-

чили дечије пес-

мице Ј.Ј.Змаја. 

 

Израда храни-
лица за птице 
од пластичних  

боца 

15.12.2020. 

Да се упознамо са 

начином живота и 

боравка птица у 

нашем школском 

простору. Да уче-

ници стекну увид у 

своју креативност 

и мануелне вешти-

не при изради хра-

нилица. 

Ученици четвртог 

разреда и учитељи 

четвртог разреда. 

Ученици су изра-

дили хранилице 

за птице које ће 

се дуго користити 

у нашој школи. 
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Свети Сава 27.01.2021. 

Упознавање са 

ликом и делом 

Светог Саве. 

Учитељи и учени-

ци. 

Кроз радионице 

ученици су нау-

чили важност 

лика и дела Све-

тог Саве. 

Међународни 

дан борбе про-

тив вршњачког 

насиља 

24. 02. 2021 

Развијање толе-

ранције и социјал-

них вештина код 

ученика. 

Учитељи и учени-

ци. 

Кроз едукативне 

садржаје ученици 

су развијали сво-

је компетенције 

за изграђивање 

односа са врш-

њацима који 

укључују конс-

труктивне дија-

логе, сарадњу. 

Умеју да препоз-

нају облике 

насиља. Негују 

ненасилно пона-

шање. 

Хуманитарна 

акција за нашег 

ученика Вању 

Романа 

О1.03.- 31. 

03. 

Развијање емпати-

је. 

Учитељи и учени-

ци. 

Ученици су доб-

ровољним прило-

гом учествовали 

у хуманитарној 

акцији за Вању 

Романа. 

Ликовни кон-

курс: 

Здраве навике, 

здрави зуби 

24. 05. – 28. 

05. 2021. 

Развијање свести и 

важности оралне 

хигијене. 

Учитељи и учени-

ци. 

Ученици су нау-

чили како се пра-

вилно одржава 

орална хигијена. 

Посета наста-
вника предме-
тне наставе  у 
циљу међусо-
бног упозна-

вања ученика 
и наставника 
као и ученика 
са наставним 

предметом 

17.05.-20.05. 
25.05.- 27.05. 

Упознавање са 

новим наставним 

предметима. 

Ученици четвртог 

разреда и предмет-

ни наставници. 

Ученици четвр-

тог разреда су 

упознали пред-

метне наставнике 

који ће им преда-

вати у петом раз-

реду. 

 

 

Извештај са такмичења за школску 2020/2021. годину 

 

Наставни 

предмет 

Разред Наставник Број ученика Ниво 

такмичења 

Награде-

похвале 
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Математика I Учитељи првог 

реазреда 

9 национално 1 похвала 

Математика II Учитељи другог 

разреда 

11 национално 1 награда и 6 

похвала 

Математика III Учитељи трећег 

разреда 

9 национално 1 похвала 

Математика IV Учитељи 

четвртог разреда 

29   

 

 

Конкурси на којима су учествовали наставници и ученици 
 

Назив 

конкурса 

Име и 

презиме 

ученика 

Разред Наставник Датум 

конкурса 

Награде и 

похвале 

„Здраве 

навике, здрави 

зуби“ 

Сви ученици 

разредне 

наставе 

I-IV Учитељи 

разредне 

наставе 

24.05.-

28.05.2021

. 

- 

„Да сам ја 

глумац“ 

Супек 

Даница 

III-2 Емили 

Хромиш 

01.03.-

20.03.2021

. 

- 

Амблем школе Валентина 

Пушкаш 

II-3 Јелена Кухар 5.09.2020. Трећа награда. 

Ликовно-

калиграфски 

конкурс:Дани 

Николе Тесле 

Јована 

Миловац 

Лена 

Шовљански 

II-1 Светлана 

Шовљански 

27. 4.2021 - 

Недеља 

здравих зуба 

Сви ученици II-1 

II-1 

II-3 

Светлана 

Шовљански 

Драгана 

Маринков 

Јелена Кухар 

21. 5. 

2021. 

- 

 

Активности наставника и ученика у актуелним пројектима школе: 

 
1. Квалитетно образовање за све 

2. Заједно ка средњој школи 

3. Инклузија за достојанствен живот 

 

Назив пројекта Пројектна активност Наставник Број укључених 

ученика- разред 

Квалитетно 

образовање за све 

 

―Међународни дан 

писмености“ 

„Украси слово“ 

СветланаШовљански 

Драгана Маринков 

50 
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Квалитетно 

образовање за све 

 

„Подели радост“ Светлана Шовљански 

Драгана 

Маринков 

Јелена Кухар 

57 

Квалитетно 

образовање за све 

 

„Дан Русина― 

 

Учитељи Ученици од првог до 

четвртог разреда 

Квалитетно 

образовање за све 

 

„Дан розих мајци“ Учитељи  Ученици од првог до 

четвртог разреда 

Квалитетно 

образовање за све 

 

„Дан државности“ 

„Одрастати у 

демократији“, грб 

нашег одељења. 

Светлана Шовљански 

Драгана 

Маринков 

Јелена Кухар 

57 

 

 

Стручно усавршавање наставника- семинари 

 
Назив семинара Име и презиме 

учесника 

Датум 

реализације 

семинара 

Место 

реализације 

семинара 

К1, К2, К3, 

К4 

Обука за планирање и 

програмирање наставе 

и учења у оквиру 

пројекта „Заједно ка 

средњој школи- 

Подршка деци из 

осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу“ 

Еда Дујаковић 21.09.-06.11.2020. онлајн К2 

Програм обуке 

наставника разредне 

наставе за предмет 

дигитални свет 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић 

05.10.2020. онлајн К1 

Од доброг плана, 

преко ефикасне 

евиденције до 

најбољих резултата и 

у време пандемије 

ковида 19 

Еда Дујаковић 17.12.2020. онлајн К2 
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Дигитални алати и 

занати 

Еда Дуаковић 29.01.2021. онлајн К1 

Између две ватре- 

како посредовати у 

ученичком конфликту 

Еда Дујаковић 10.02.2021. онлајн К3 

Успешни СТЕМ 

пројекти- практичне 

идеје и приказ 

Еда Дујаковић 12.02.2021. онлајн К1 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните ученичку 

мотивацију 

Еда Дујаковић 23.02.2021. онлајн К3 

Здрави стилови 

живота и због чега су 

важни 

Еда Дујаковић 02.03.2021. онлајн К4 

Савремени ученички 

комплет за ученике и 

наставнике 

Јулкица Љиљанић, 

Емили Хромиш 

Јелена Кухар 

09.03.2021. онлајн К1 

''Еразмус плус 

 платформе и мреже 

за професионално 

усавршавање 

наставника'' 

Марија Тртић 09.03.2021. онлајн К1,К4 

SCIENCE ON STAGE 

Како изгледа 

изучавање СТЕМ 

предмета на 

несвакидашњи начин 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић 

Јелена Кухар 

11.03.2021. онлајн К1 

Јачање језичких 

компетенција 

наставника који 

наставу реализују на 

језицима мањина 

Јелена Кухар 7.11.-28.11. онлајн К1, К4 
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„Не види се шума од 

дрвета“, „Откривање 

Париза“ и „Поезија 

кроз математику“ 

Еда Дујаковић 12.03.2021. онлајн К1 

Подршка ученицима 

са проблемима у 

школи и у дому 

ученика и њиховим 

родитељима 

Еда Дујаковић 15.03.-17.04.2021. онлајн К3,К4 

Креирање мозгалица у 

настави помоћу 

Web2.0 алата. 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић 

18.03.2021. онлајн К1 

Израда и примена 

ИОП-а- примери 

добре праксе у 

настави 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић 

19.03.2021. онлајн К3 

Како ефикасно 

прилагодити наставу 

свим ученицима у 

одељењу 

Ана Павловић 19.03.2021. онлајн К3 

Презентација 

дигиталних уџбеника 

ВУЛКАН е-знања 

Еда Дујаковић 20.03.2021. онлајн К1 

„Вештине 21. века“, 

„СТЕМ експерименти 

у хибридно и/или 

онлајн окружењу“ 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић 

25.03.2021. онлајн К2 

Критичко мишљење у 

почетној настави 

математике 

Еда Дујаковић, 

Емили Хромиш 

26.03.2021. онлајн К2 

KLF-подршка 

ученицима у онлајн 

учењу 

Еда Дуајковић, 

Ана Павловић 

08.04.2021. онлајн К2 
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„СТЕМ и стварни 

свет“, „Чувари 

природе“ и „Од зрна 

пшенице до сласног 

хлеба“ 

Еда Дујаковић 15.04.2021. онлајн К1 

KLF-како подучавати 

вештинама 

комуникације 

Ана Павловић 28.04.2021. онлајн К4 

„Концепт 

интегрисаног 

СТЕ(А)М 

образовања“, 

„Математика у 

пракси-практично 

усвајање 

математичких 

садржаја“ и „Мозаик“ 

Еда Дујаковић 28.04.2021. онлајн К1 

Регионална 

конференција о 

пројектној настави у 

онлајн окружењу 

Јелена Кухар 23.3.2021.  К2,К4 

ЕОА-Напредак је лак 

када ђак има пројекат-

разредна настава 

Јелена Кухар 

Александар 

Живанов 

25.3.2021. онлајн К1, К2 

„СТЕМ у свету бајки“, 

„Водена QR 

огледнионица- 

Интегративни 

приступ садржајима о 

води“ и „Ученичко 

лично стваралаштво и 

програм MuseScore“ 

Еда Дујаковић 13.05.2021. онлајн К1 

Комуникација телом и 

гласом 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић 

15.05.2021. онлајн К4 

Умеће комуникације- 

вредност слушања са 

разумевањем 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић, 

Александар 

Живанов 

27.05.2021. онлајн К4 
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„Изложбени пано= 

дружење+знање“, 

„СТЕ(А)М и 

MINECRAFT“ и 

„Цветни бастион“ 

Еда Дујаковић 27.05.2021. онлајн К1 

„Обука за запослене- 

породично насиље“ 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић, 

Марија Тртић 

03.06.2021. онлајн К4 

Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић, 

Марија Тртић 

03.06.2021. онлајн К3 

„Сингапурска 

математика“, „Наука и 

предшколци“ и 

„СТЕАМ и екологија“ 

Еда Дујаковић 10.06.2021. онлајн К1 

Обука за дежурство 

наставника на 

завршном испиту 

Еда Дујаковић, 

Ана Павловић, 

Драгана Маринков, 

Светлана 

Шовљански, 

Јелена Кухар, 

Јулкица Љиљанић, 

Емили Хромиш, 

Марија Тртић, 

Александар 

Живанов, Јелена 

Салаг, Меланија 

Саламун 

16.06.2021. онлајн К4 

Веза науке и филма 

кроз СТЕМ 

Еда Дујаковић 23.06.2021. онлајн К1 

„Интернет учионица“ Светлана 

Шовљански 

1.10.-29.10. 2020. онлајн К4 

„Активно 

оријентисана настава 

математике“ 

Светлана 

Шовљански 

Драгана Маринков 

Јелена Кухар 

15.3.2021-

13.4.2021. 

онлајн  

К1 
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Унапређење 

капацитета школа за 

спровођење 

компетенција из 

Модела компетенција 

за демократску 

културу Савета 

Европе 

Светлана 

Шовљански 

 

Јулкица Љиљанић 

2.11.2020. 

16.11.2020. 
онлајн К2 

Образовање за 
дигитално 
грађанство и 
компетенције за 
демократску 
културу - 
Одговорност, 
Емпатија, Знање и 
критичко 
разумевање света 

Светлана 

Шовљански 

Јулкица Љиљанић 

29.3.2021. 

12.4.2021. 

онлајн К2 

Пројекат 

Квалитетно 

образовање за све 

Peer Learning 

 

Светлана 

Шовљански, 

Јулкица Љиљанић 

7.6. -10. 6. 2021. Врдник К1, К2 

Угледни час: „Бик и 

зец“, народна басна, 

утврђивање 

Драгана Маринков 21. 5.2021 Час српског 

језика одржан 

у сарадњи са 

дефектологом 

Маријом 

Јовановић 

К1, К2 

Тајна успеха 

Финске, IMO 

(Институт за модерно 

образовање) 

Светлана 

Шовљански 

17.5 2021-17.8.2021.  

онлајн 

К2,К3 

Поезија кроз 

математику 
Александар 

Живанов 

11.02.2021. онлајн К1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Иницијални тест 
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Разред-

одељење 
Наставни предмет Успех Датум реализације 

III1,2 

Српски језик 69% 

01.-04.09.2020. Математика 63% 

Природа и друштво 70% 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И 
ФИЗИКЕ 

Школска 2020/2021. 

Руководилац стручног већа : Биљана Кнежевић, наставник математике 

Активности 

 

Датум Циљ 

aктивности 

Укључени 

ученици и 

наставници 

Исход 

 

Договор око иницијалних 

тестирања, преглед и 

анализа 

Идентификација 

надарених ученика и 

ученика са потешкоћама у 

учењу 

Анализа постигнућа 

ученика у протеклом 

периоду и усклађивање 

контролних и писмених 

задатака 

Анализа постигнућа на 

крају првог полугодишта и 

планирање рада за друго 

полугодиште 

 

 

септембар 

 

октобар 

 

 

новембар 

 

 

децембар 

Побољшање 

квалитета и 

резултата 

учења 

 

 

Сви наставници и 

ученици, један део 

наставе се одвијао 

онлајн, а други 

уживо 

 

Наставници и ученици  

ће моћи пратити ток и 

напредак постигнућа 

ради евентуалних 

измена рада и учења 

Договор око наставка рада 

у другом полугодишту 

Анализа постигнућа на 

крају трећег квартала и 

анализа резултата са 

општинских такмичења 

Пресеци стања пред 

јануар 

 

 

март 
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завршне провере знања, 

решавање актуелних 

проблема по разредима 

 

мај 

 

 

 

Завршна анализа успеха 

ученика 

јун    

 

Извештај са такмичења за школску 2020/2021. годину из математике и физике 

Наставни 
предмет 

Разред Наставник Број 
ученика 

Ниво 
такмичења 

Награде-похвале 

математика 8 Зорица Косјерина 1 
2 

општинско 
Мислиша 

друго место 
- 

математика 5,6,7 Блаженка Тимко 
Станковић 

7 
15 

школско 
Мислиша 

- 
- 

математика 5,7 Биљана 
Кнежевић 

6 
 
 
1 
 

11 

школско 
 
 

општинско 
 

Мислиша 

1 ученик се пласирао на 
општинско такмичење 

 
прво место у општини 

 
3 ученика су освојили 

специјалне похвале 
физика  Ненад Делић / / / 

 

Активност наставника и ученика у актуелним пројектима школе: 

1.  Међупредметна тема - Пандемија и човечанство- 

2. Пројектна активност „Интелигенција“ , VII 2 

3. Пројектна активност „Скупови око нас “  ,V 3 

4. Пројектна активност „Средња вредност, медијана, мод“, VII 1 

Назив пројекта Пројектна 

активност 

Наставник Број укључених 

ученика- разред 

Пандемија и 

човечанство 

 Зорица Косјерина 25 VII 1 

Пандемија и 

човечанство 

 Блаженка Тимко 

Станковић 

26 - VII 2 

Пандемија и 

човечанство 

 Ненад Делић 25-VII1 

26-VII2 
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 Пројектна 

активност 

„Интелигенција“ 

Блаженка Тимко 

Станковић 

26 - VII 2 

 Пројектна 

активност „Скупови 

око нас “ 

Блаженка Тимко 

Станковић 

6- V 3 

 

 Пројектна 

активност „Средња 

вредност, медијана, 

мод“ 

Биљана Кнежевић 26- VII 1 

 

 

Стручно усавршавање наставника- семинари 

Назив семинара Име и презиме 
учесника 

Датум реализације 
семинара 

Место реализације 
семинара 

К1, 
К2, 
К3, 
К4 

Пројектна 
активност 
„Интелигенција“ – 
угледни час, VII2 
разред 

Блаженка Т.С. 
 

08.10.2020. школа  

„Заједно ка 
средњој школи - 
Планирање и 
програмирање 
наставе и учења-
међупредметни 
приступ настави“,  
СОР 

Блаженка Т.С. 
 

22.10.2020. школа К4 

Пројектна 
активност 
„Скупови око нас “ 
– угледни час, V3 
разред 

Блаженка Т.С. 
 

04.11.2020. школа  

„Заједно ка 
средњој школи“ – 
моја припрема и 
описа тока часа су 
одштампани у 
Приручнику као 
примери добре 
праксе, СОР 

Блаженка Т.С. 
 

Октобар-новембар онлајн  

„Јачање језичких 
компетенција 
наставника који 
предају на 
русинскомјезику“, 
СIР 

Блаженка Т.С. 
 

24.11.2020. онлајн К1, 
К2 

„G-Suite Meet“, 
BIGZ 

Блаженка Т.С. 
 

27.11 .2020. онлајн К4 
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„Ванредно стање 
психе“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

08.12.2020. онлајн K4 

„Типови 
интеракција“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

12.12.2020. онлајн К4 

Презентација 
нових уџбеника 
математике за 8. 
разред, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

14.12.2020. онлајн K1 

Презентација 
нових уџбеника 
математике за 8. 
разред, Нови 
Логос 

Блаженка Т.С. 
 

15.12.2020. онлајн К1 

„Пандемија и 
човечанство“ – 
Мееt састанак са 
Биљаном 
Стојаковић 

Блаженка Т.С. 
 

15.12.2020. онлајн К4 

„Од доброг плана 
преко ефикасне 
евиденције до 
најбољих 
резултата“ Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

17.12.2020. онлајн К2 

„Дигитални алати 
и занати“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

30.01.2021. онлајн K2 

„Математика 7 и 8 
презентација 
уџбеника“, Вулкан 
знање 

Блаженка Т.С. 
 

04.02.2021. онлајн К1 

Присуство на 
школском 
такмичењу из 
математике 
 

Блаженка Т.С. 05.02.2021. школа  

„Између две 
ватре“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

10.02.2021. онлајн  

„Кроз аквију и 
интеракцију“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

23.02.2021. онлајн  

Преземтација 
нових уџбеника 
математике за 8. 
разред, Логос 

Блаженка Т.С. 
 

03.03.2021. онлајн K1 

„Здрави стилови 
живота“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

02.03.2021. онлајн K4 

„Подршка у учењу 
математике“, BIGZ 

Блаженка Т.С. 
 

05.03.2021. онлајн K1 

„Математика за 7 и 
8 разред“, 
Креативни центар 

Блаженка Т.С. 
 

09.03.2021. онлајн K1 

„Уџбеници 4.0 за 
математику“, BIGZ 

Блаженка Т.С. 
 

12.03.2021. онлајн K1 
 

„Савремени 
уџбенички 
комплет-за 
ученике и 
наставнике“, Савез 
учитеља 

Блаженка Т.С. 
 

09.03.2021. онлајн K1 
 

Присуство на Блаженка Т. С. 11.3.2021. школа  
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такмичењу 
„Мислиша“ 
„Пандемија и 
човечанство“ – 
Мееt  састанак са 
Биљаном 
Стојаковић 

Блаженка Т.С. 
 

16.03.2021. онлајн K4 

„Израда и примена 
IOP-a, примери 
добре праксе“, 
Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

19.03.2021. онлајн K3 

„Како ефикасно 
прилагодити 
наставу у 
предметној 
настави“, Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

19.03.2021. онлајн К2 

„Уџбеници 4.0 у 
пракси“, BIGZ 

Блаженка Т.С. 
 

24.03.2021. онлајн К1 

„Савремене 
вештине и STEM 
експерименти у 
хибридном и онлај 
окружењу“, 
Институт за 
модерно 
образовање 

Блаженка Т.С. 
 

25.03.2021. онлајн K2 

„Добро осмишљен 
пројекат као пут ка 
освајању и 
усвајању знања“, 
Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

26.03.2021. онлајн K2 

„Квалитетно 
образовање за све“ 
– пројекат 
Европске уније и 
савета Европе-
Zoom вебинар 

Блаженка Т.С. 
 

29.03.2021. онлајн K2 

„Пандемија и 
човечанство“ – 
Мееt састанак са 
Биљаном 
Стојаковић 

Блаженка Т.С. 
 

30.03.2021. онлајн K4 

„Подршка 
ученицима у 
онлајн учењу“, 
Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

08.04.2021. онлајн  

„Пандемија и 
човечанство“ – 
први Мееt час из 
биологије Сање 
Миражић, 
присуство 

Блаженка Т.С. 
 

12.04.2021. онлајн  

„Квалитетно 
образовање за све“ 
– пројекат 
Европске уније и 
савета Европе-
Zoom вебинар 

Блаженка Т.С. 
 

12.04.2021. онлајн K2 
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Прегледање 
пробног завршног 
теста из 
математике 

Блаженка Т.С. 
 

13.04.2021. Школа K1 

„Пандемија и 
човечанство“ – 
Мееt са Биљаном 
Стојаковић 

Блаженка Т.С. 
 

13.04.2021. онлајн K4 

„Пандемија и 
човечанство“ – 
други Мееt час из 
биологије Сање 
Миражић, 
присуство 

Блаженка Т.С. 
 

14.04.2021. онлајн K4 

„Математика (која) 
ствара уметност“, 
Иницијатива 
Дигитална Србија 

Блаженка Т.С. 
 

27.04.2021. онлајн K1 

„Математика у 
пракси-практично 
усвајање 
математичких 
садржаја“, 
„Мозаик“, 
„Концепт 
интегрисаног  
STE(A)M 
образовања“, 
Институт за 
модерно 
образовање 

Блаженка Т.С. 
 

28.04.2021. онлајн K1 

„Комуникација 
телом и гласом“, 
Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

15.05.2021. онлајн K4 

„Платформе Canva 
и Videotheticsи 
њихова 
интеграција“, 
Школа Рајак 

Блаженка Т.С. 
 

15.05.2021. онлајн K1 

„Умеће 
комуникације- 
вредност слушања 
са разумевањем“, 
Кlett 

Блаженка Т.С. 
 

27.05.2021. онлајн K4 

„Обука за 
запослене – 
породично 
насиње“, Чувам те, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

Блаженка Т.С. 
 

29.04.2021. онлајн K4 

„Стратегије у раду 
са ученицима који 
показују проблеме 
у ппонашању“, 
Чувам те, 
Министарство 

Блаженка Т.С. 
 

11.05.2021. онлајн K3 
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просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Oбука за 
програмирање и  
планирање наставе 
и учења 

Биљана 
Кнежевић 

21.09.2020. школа К2 

„Ванредно стање 
психе“, Кlett 
 

Биљана 
Кнежевић 

08.12.2020. онлајн К4 

„Типови 
интеракција“, Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

12.12.2020. онлајн К4 

„Од доброг плана 
преко ефикасне 
евиденције до 
најбољих 
резултата“ Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

17.12.2020. онлајн К2 

„Дигитални алати 
и занати“, Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

30.01.2021. онлајн К2 

Присуство на 
школском 
такмичењу из 
математике 

Биљана 
Кнежевић 

05.02.2021. школа  

„Између две 
ватре“, Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

10.02.2021. онлајн К4 

„Примери 
најбољих STEAM 
наставних пракси 
у Србији“, 
Институт за 
модерно 
образовање 

Биљана 
Кнежевић 

11.02.2021. онлајн К2 

Присуство на 
општинском 
такмичењу из 
математике 

Биљана 
Кнежевић 

28.02.2021. ош у Госпођинцима  

„Здрави стилови 
живота“, Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

02.03.2021. онлајн К4 

Координатор на 
такмичењу 
„Мислиша“ 

Биљана 
Кнежевић 

11.03.2021. школа  

„Како изгледа 
изучавање STEM 
предмета на 
несвакидашњи 
начин“, Институт 
за модерно 
образовање 

Биљана 
Кнежевић 

11.03.2021. онлајн К2 

„Уз напредне 
опције е-учионице 
до још боље 
комуникације са 
ђацима“ ,Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

13.03.2021. онлајн К2 

„Како ефикасно 
прилагодити 
наставу у 
предметној 
настави“, Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

19.03.2021. онлајн К2 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

143 

„Добро осмишљен 
пројекат као пут ка 
освајању и 
усвајању знања“, 
Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

26.03.2021. онлајн К2 

„Како подучавати 
вештинама 
комуникације“, 
Кlett 

Биљана 
Кнежевић 

28.04.2021. онлајн К4 

 

 

Припремна настава за ученикe 8. разреда 

 

Наставни предмет Наставник Бројчасова Датум 

математика Зорица 

Косјерина 

20 друго 

полугодиште 

физика Ненад Делић 10 друго 

полугодиште 

 

 

ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА-ИСХОДА ЗНАЊА 

Пробни завршни испит 

 

8/1 математика, физика 4,87 

8/2 математика, физика 5,11 

8/3 математика, физика 6,44 

8/4 математика, физика 4,21 

 

 

 

 

Иницијални тест 

 

Разред-

одељење 
Наставнипредмет Успех Датумреализације 
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VIII 1 2 3 4 

 

 

 

 

VII 1 V 1 2 

 

 

 

 

 

V 3 VII 2 VI 

1 2 3 

математика 

 

16,2% 

18,82% 

40,32% 

8,19% 

 

04.09.2020. 

 

 

 

7.разред 03.09.2020. 

5.разред 09.09.2020. 

 

 

 

 

 

07.09.-10.09.2020. 

математика 

 

 

 

25% 

42% 

40% 

математика 

 

 

 

 

50% 

38% 

41% 

28% 

42% 

 

 

VI VII VIII 

 

 

физика 

90% 

60% 

 

40% 

 

 

 

 

Годишњи тестови знања 

 

Разред-

одељење 
Наставни предмет Успех Датум реализације 

VIII 1 2 математика 13,17 24.06. 
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3 4 

VIII 1 2 
3 4 

физика  25.06. 

  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

Школска 2020/2021. 

 

Руководилац стручног актива : Драгана Дицков, наставник српског језика и књи-

жевности 

 

Активности 

 

Датум Циљ Активнос-

ти 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

Исход 

 

Планирање и 

програмирање 

наставеради 

унапређивања 

образовно-

васпитног рада 

 

 

01-10.09.2020 

 

 

 

Унапређивање 

образовно-

васпитног рад 

 
Чланови актива 

матерњег и српског 

као нематерњег 

језика 

 

Израђени плано-

ви и програми 

Примењена сав-

ремена наставна 

средства у наста-

ви 

 
Урађени иници-

јални тестови 
 

 

01-05.09.2020 
Урађени тестови за 

проверу стеченог 

знања 

 

Чланови актива 

матерњег и српског 

као нематерњег 

језика 

 

Утврђен ниво 

знања код учени-

ка 

 

 

Договор о реали-

зацији допунске и 

додатне наставе 
 

 

20.9.2020. 

 

Пружање помоћи уче-

ницима који имају 

потешкоће у савлада-

вању наставних садр-

жаја, као и рад са уче-

ницима на напредном 

нивоу 

Чланови актива 

матерњег и српског 

као нематерњег 

језика 
 

 
Почело се са реали-

зацијом додатне и 

допунске наставе 

 

Oпштинско 

такмичење из 

српског језика 

за ученике 

осмих разреда 

 
 

 

24.4.2021. 

 

Утврђивање нивоа 

знања ученика 

Драгана Дицков 

Душан Топчиов 8-1 

Меланија Михњак 

Милица Гаврић 8-2 

 

 

Анализа постиг-

нутих резултата 

Састанак тима 

за припрему 

05.03.2021. Припрема за заврешни 

испит 
Меланија Михњак 

Драгана Дицков 

Успешна реали-

зација завршног 
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завршног испи-

та 

 

Марија Самарџић испита 

Пробни заврш-

ни испит из 

матерњег језика 
 

17.4.2021. Провера знања 
 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Марија Самарџић 

Утврђен ниво 

знања ученика 

Припремна нас-

тава из матерњег 

језика 

03.2021.  Припрема ученика за 

успешно полагање 

теста из матерсњег 

језика 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Марија Самарџић 

Успешно поло-

жен тест 

 

 

Извештај са такмичења за школску 2020/2021. годину из матерњег језика 

 
Наставни 

предмет 

Разред Наставник Број ученика Ниво 

такмичења 

Награде-

похвале 

Српски језик 8/2 Меланија 

Михњак 

1 Општинско 

такмичење 

Пето место 

Српски језик 8/1 Драгана 

Дицков 

1 Општинско 

такмичење 

Девето 

место 

Русински 

језик 

8/3 

5/3 

Марија 

Самарџић 

3 Међуокруж-

но 

такмичење 

Два друга 

места 

Русински 

језик 

8/3 Марија 

Самарџић 

1 Републичко 

такмичење 

Прво место 

 

Конкурси на којима су учествовали наставници и ученици 
 

Назив 

конкурса 

Име и 

презиме 

ученика 

Разред Наставник Датум 

конкурса 

Награде и 

похвале 

Октобар - 

месец 

правилне 

исхране 

Невена 

Тривуновић 

Сергеј 

Пушкаш 

Теодора 

Михаљовски 

 

VI 1 
 
VII 1 
 
VII 2 

Оскар Пургић 8.10.2020. Похвала 

Цврчков 

литерарни 

конкурс - 

Драмски текст 

Анђелина 

Грујић 

 

VI 1 Оскар Пургић 4.3.2021. Похвала 

Смотра 

ћириличне 

писмености 

Марина 

Барна, 

Ксенија 

Вереш 

8/3 Марија 

Самарџић 

24.5.2021. Једно треће и 

једно прво место 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

147 

 

Активност и наставника и ученика у актуелним пројектима школе 

 

1. Квалитетно образовање за све 

2. Заједно ка средњој школи 

3. Инклузија за достојанствен живот 

4. Пандемија и човечанство 
Назив пројекта Пројектна активност Наставник Број укључених 

ученика- разред 

Заједно ка средњој 

школи 

Израда флајера за 

пробни и завршни 

испит у оквиру 

вршњачке подршке 

Драгана Дицков Ученици осмих 

разреда 12 

Пандемија и 

човечанство 

Обрада песама 

„Међу својима“ 

Владислава 

Петковића Диса и 

„Плава гробница“ 

Милутина Бојића и 

упознавање ученика 

са светском 

пандемијом у Првом 

светском рату као и  

поређење  са 

данашњом 

пандемијом. 

Оскар Пургић Ученици седмог 

разреда, 50 

 

Стручно усавршавање наставника- семинари 

 
Назив семинара Име и презиме 

учесника 

Датум 

реализације 

семинара 

Место 

реализације 

семинара 

К1, К2, К3, 

К4 
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Ванредно стање психе 

– како сачувати себе у 

ванредним 

околностима 

 
Типови интеракције – 

наставник као медијатор 

комуникације 

 

Од доброг плана, преко 

ефикасне евиденције до 

најбољих резултата и у 

време пандемије ковида 

19 
 

 

 

Добро осмишљен 

пројекат као пут ка 

освајању и усвајању 

знања 

 

 

 

 

Како ефикасно 

прилагодити наставу 

свим ученицима у 

одељењу 

 

 

 

 

Здрави стилови 

живота и због чега су 

важни 

 

 

 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните ученичку 

мотивацију 

 

 

 

Између две ватре – 

како посредовати у 

ученичком конфликту 

 

 

 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

Драгана Дицков 

Оскар Пургић 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

 

 

 

 

08.12.2020. 
 

 

 

 

12.12.2020. 
 

 

 

 

 

 

17.12.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 3. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 3. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. 2021. 

 

 

 

 

 

 

23. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

Онлајн 

 

 

 

 

Онлајн 

 

 

 

 

Онлајн 
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„Ne vidi se šuma od drveta”, 

„Otkrivanje Pariza” i 
„Poezija kroz matematiku” 

 

 

 

Презентацији 

дигиталних уџбеника 

Вулкан е-знања“ 

 
  
 

Уз напредне опције е-

учионице до још боље 

комуникације са ђацима 

 

 

„Презентација уџбеника за 

Српски језик и 

књижевност 7 и 8“ 
 

 

 

 „Савремени уџбенички комплет – за ученике и наставнике“ 

Плет за наставнике 

 

 

 

 

Подршка ученицима у 

онлајн учењу 

 

 

 

 

 

Комуникација телом и 

гласом 

 

Креирање мозгалица у 

настави помоћу веб алата 

 

 

Уз напредне опције е 

учионице до још боље 

комуникације са ђацима 

 

 

 

 

 

Успешни стем пројекти- 

практичне идеје и прикази 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

 

 
Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

 
 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Дицков 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. mart 2021 

 

 

 

 

 

20. марта 2021 

 

 

 

 

 

 

13.03.2021. 

 

 

 

 

16.03.2021. 

 

 

 

 

  

9.марта2021

- 

 

 

 

 

08.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2021. 

 

 

 

 

18.03.2021. 

 

 

13.03.2021. 
 

 

 

 

12.02.2021. 
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Снимање часова за 

потребе наставе на 

даљину. Часови су 

постављени на платформу 

и могу их користити 

ученици за он лајн наставу 

или као помоћ у редовној 

настави.Снимљено укупно 

69 часова обраде градива у 

6. Разреду. 

 

Марија Самарџић 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2020. – мај 

2021. 

 

 

Припремна настава за ученика 8. разреда 

 
Наставни предмет Наставник Број 

часова 

Датум 

Српски језик Меланија 

Михњак 

18 Друго полугодиш-

те 

Српски језик Драгана Диц-

ков 

15 Друго полугодиш-

те 

Русински језик Марија 

Самарџић 

20 Друго полугодиш-

те 

 

 
ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА-ИСХОДА ЗНАЊА 

 

Пробни завршни испит 

 

Разред-одељење 

Успех 

Датум реали-

зације Српски  језик 

Ма

те

ма
ти

ка 

Ко

мб
ин

ов

ан
и 

8/1 5 - - 10.4.2021. 

8/2 9 - - 10.4.2021. 

8/3 9 - - 10.4.2021. 
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8/4 7 - - 10.4.2021. 

 

 

 

Иницијални тест 

 

Разред-

одељење 
Наставни предмет Успех Датум реализације 

8/2,8/4 

 

 

Српски језик 6 
09.09.2020. 

 

5-1.5-2,8-

1 

Српски језик 5-1 6/12/3 
07.09.2020. – 8.09.2020. 

 
Српски језик 5-2 7/11/4 

Српски језик 8-1 1/7/6 

6-1.7-2,7-

1 

Српски језик 6-1 11/10/- 

 Српски језик 7-1 19/5/- 

Српски језик 7-2 19/4/- 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ПРИРОДНИХ НАУКА- ХЕМИЈЕ 

И БИОЛОГИЈЕ 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац стручног већа : Сања Миражић, наставник биологије 

 

Наставни пре-

дмет 
Разред 

БРОЈ УЧЕНИКА 

Који су поп-

рављали 

оцену у јуну 

Који нису 

имали довољ-

но оцена, па 

су одговрава-

ли 

Који су 

имали раз-

редни 

испит 

Који ће у августу 

имати испит 

разре-

дни 

Поправ-

ни 

Хемија 7-1 

7-2 

7-3 

 / 1 1 / 

Биологија 7-2 - 2 2 / / 

 
 

 

1. Извештај са такмичења за школску 2019/2020. годину 

Наставни пре-

дмет 

Разред Наставник Број 

ученика 

Ниво такми-

чења 

Награде-

похвале 

Хемија 7-1, 

7-2, 

7-3 

Жељка Васић 8 Школско 

такмичење 

Без пласмана 
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Хемија 8-2 Жељка Васић 1 Школско 

такмичење 

- 

Биологија 8-1, 8-

3, 8-4 

Ивана Петровић 4 Школско 

такмичење 

- 

 

2. Конкурси на којима су учествовали наставници и ученици 

Здрав живот и право на 

здраву животну средину 

Пројектна настава Петровић Ивана Само ученици 

седмог разреда 

Прљаво или чисто није 

исто 

Квиз Петровић Ивана По четири учени-

ка 5,6,7,8 разреда 

 

         3. Активности наставника и ученика у актуелним пројектима школе 

1. Подстицање демократске у―културе у школама 

2. Заједно ка средњој школи — подршка ученицима из осетљивих група при преласку из 

основне у средњу школу― 

 

Назив пројекта Пројектна актив-

ност 

Наставник Број укључених учени-

ка- разред 

Право на... Право на здрав 

живот и  на здраву 

животну средину, 

 

Татјана Јанковић, 

Ивана Петровић, 

 

5-8 разреда 

 

 

4. Припремна настава за ученика 8. разреда 

Наставни предмет Наставник Број часова 

Хемија Жељка Васић 8 

Биологија Петровић 

Ивана 

5+5 
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ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА-ИСХОДА ЗНАЊА 

 

4. Пробни завршни испит 

Разред-одељење Наставни предмет 

Успех 

Датум реали-

зације 

С

р

п

с

к

и  

ј

е

з

и

к 

М

ат

е

ма

ти

ка 

К

о

м

б

и

н

о

в

а

н

и 

8/1 Хемија,биологија / / * 24.04.2020. 

8/2 Хемија, биологија / / * 24.04.2020. 

8/3 Хемија,биологија / / * 24.04.2020. 

8/4 Хемија, биологија / / * 24.04.2020. 

 

4. Иницијални тестови 

5-1,5-2,5-3 Биологија 40% 

6-1,6-2,6-3 Биологија 45% 

7-1, 7-2 Биологија 55% 

8-2 Биологија 50% 

8-1 Биологија 45.80% 

8-3 Биологија 56.22% 

8-4 Биологија 44.67% 

 

 

5. Годишњи тестови знања 

Разред-одељење Наставни предмет Успех Датум реализације 

7-1 Хемија 56% 29. 05. 2021. 

7-2 Хемија 65% 27. 05. 2021. 

8-1 Хемија 70% 13. 05. 2021. 

8-2 Хемија 59% 18. 05. 2021. 

8-3 Хемија 42% 13. 05. 2021. 

8-4 Хемија 60% 18. 05. 2021. 

 

5-1,5-2,5-3 Биологија 60% 05. 06. 2021. 

04. 06. 2021. 

04. 06. 2021. 

6-1,6-2,6-3 Биологија 50% 05. 06. 2021. 
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03. 06. 2021. 

7-1,7-2 Биологија 55% 02. 06. 2021 

05. 06. 2021. 

02. 06. 2021. 

04. 06. 2021. 

8-2 Биологија 60% 26. 05. 2021. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
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Школска 2020/2021. година 

 

 

ТИМОВИ У ШКОЛИ 
Школска 2020/2021. 

 

Назив тима Чланови тима 

Тим за стручно усавршавање 

Душица Божић 

Светлана Шовљански 

Драгана Дицков 

Љубица Клепић 

Тим за маркетинг школе 

Властимир Тот 

Биљана Кнежевић 

Љубица Клепић 

Тим за бригу и заштиту животне средине и 

уређење школског простора 

Јелена Кухар 

Јелена Митић 

Татјана Перовић 

Властимир Тот 

Ивана Петровић 

Зоран Тот 

Тим за превенцију и заштиту од насиља, 

занемаривања и дискриминације 

Радомир Стојановић 

Еда Дујаковић 

Димитрије Крнета 

Оскар Пургић 

Маријана Васић 

Соња Шанта 

Марија Тртић 

Александар Живанов 

Љубица Клепић 

 

Тим за инклузивно образовање 

Соња Шанта,психолог 

Ана Павловић 

Ивана Петровић 

Драгана Дицков 

Светлана Шовљански 

Биљана Радишић, родитељ 

 

Тим за професионалну оријентацију 

Соња Шанта, психолог 

Драгана Дицков 

Љубица Симић 

Милица Маринков 

Тим за унапређење васпитно-образовног рада 

ученика на завршном испиту 

 

Драгана Дицков, српски језик 

Ненад Делић, физика 

Љубица Симић, географија 

Марија Самарџић, русински језик 

Ивана Петровић, биологија 

Биљана Кнежевић, математика 
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Жељка Васић, хемија 

Милица Маринков, историја 

 

Тим за обезбеђење квалитета и развоја уста-

нове 

Љубица Клепић 

Соња Шанта 

Tим за здравствену и социјалну заштиту уче-

ника 

Еда Дујаковић 

Марија Тртић 

Сања Миражић 

 

Тим за сарадњу са родитељима Драгана Дицков 

Димитрије Крнета 

Марија Самарџић 

Тим за сарадњу са Локалном заједницом Драгана Дицков 

Димитрије Крнета 

Марија Самарџић 

Тим за реализацију пројекта ,, Заједно ка сре-

дњој школи – подршка ученицима из осетљи-

вих група на преласку у средњу школу― 

Љубица Клепић 

Соња Шанта 

Драгана Дицков 

Биљана Кнежевић 

Меланија Михњак 

Оскар Пургић 

Тим за културну и јавну делатност школе Татиана Барна 

Меланија Михњак 

Татјана Перовић 

Драгана Дицков 

Оскар Пургић 

Драгана Маринков 

Светлана Шовљански 

Тим за самовредновање Љубица Клепић 

Јулкица Љиљанић 

Татјана Перовић 

Југослава Рађен 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Школска 2020/2021. 

 

Руководилац тима : Соња Шанта, психолог 
 

 
Време рализације/ Активности – садржаји рада Носиоци реали-

зације 

Септембар, 2020 

 Учествује у унапређивању 

школских програма на основу 

резултата евалуације; 

 Упознавање чланова тима 

труктуром школског програма на 

основу Закона – новине у закону ; 

 Усклађивање школског про-

грама са предложеним законским 

нормама; 

 Упознавање и усклађивање 

ШРП са извештајем о самовредно-

вању и успеху ученика на крају дру-

гог полугодишта и предлог плана за 

израду школског развојног плана за 

наступајући период; 

 Анализа података из извеш-

таја о самовредновању рада школе; 

 Утврђивање приоритета и 

задатака ШРП за наступајући пери-

од – усклађивање са резултатима 

постигнућа ученика на завршном 

испиту и у школи уопште; 
 

 Тим за развој школ-

ског програма и координато-

рима за самовредновање; 
 

 Координатор тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развоја установе; 

 

 Координатор тима; 

 

 Директор школе 

Током школске године 

квартално 
 Усаглашавање нивоа захтева 

наставних програма са нивоом спо-

собности ученика и структуре оде-

љења; 

 Тим за развој школ-

ског програма 

 Координатори струч-

них актива 
На почетку школске 

године 
 Припрема – нацрт школског 

програма на основу Закона и наста-

 Тим за развој школ-

ског развојног плана; 
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вних планова 

 Прати потребе и могућности 

Локалне заједнице као и конкретне 

услове рада школе у циљу усагла-

шавања програмских захтева и 

услова рада школе 

 Координатори тима за 

самовредновање 

 Директор школе 

Полугодишње 

 Прати реализаци-

ју наставних планова и 

обезбеђује флексибил-

ност наставника у прис-

тупу и реализацији нас-

тавног плана; 

 Прати потребе 

ученика са тешкоћама и 

посебним потребама у 

развоју и могућности 

доношења ИОП-а 

 Процењује и вре-

днује постигнуте резул-

тате у односу на дефи-

нисане стандарде знања; 

 Праћење , анали-

за и предлог мера за 

напредовање и усаврша-

вање наставника и стру-

чних сарадника; 

 Упознавање и 

праћење активности 

школе на укључивању  и 

реализацији пројеката у 

које је школа укључена; 

 Прати и предлаже 

активности у припреми 

програма безбедности и 

заштите ученика 

и
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 Тим за развој школ-

ског развојног плана 
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 Тим за инклузију 

 Тим за развој школ-

ског развојног плана 

 

 

 Тим за самовреднова-

ње 

 Тим за школски раз-

војни план 

 

 Координатор тима 

 Директор школе 

 

 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

160 

 

 Руководиоци пројект-

них тимова и директор школе 

 Тим за ШРП у сарад-

њи са тимом за превенцију 

насиљаи заштита животне 

средине 

Август-септембар 2020. 
 Избор чланова и 

конститисање ШРП 

 Директор школе 

 Координатор тима 

Октобар- фебруар, током године 

 Сагледавање и 

утврђивање стања нас-

тавног процеса у школи 

у складу са стандардима 

квалитета 

 Директор школе и 

педагог 

Током школске године- континуира-

но 

 Утицати на при-

мену метода Активног 

учења и иновативних 

метода рада у реализа-

цији наставног процеса 
 

 Руководиоци стручних 

актива 

Јануар-јун 2021. 

 

 

 

Јануар ,2021. 

Континуирано током другог полуго-

дишта 

 Анализа успеха и 

напредовања ученика у 

складу са задацима 

ШРП; 
 

 Праћење и анали-

за активности на прип-

реми ученика осмог раз-

реда за завршни испит 

 Тим за ШРП 
 

 

 

Тим у сарадњи са одељенским старешинама 

осмих разреда 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ТИМА 
Школска 2020/2021. 

 

Руководилац тима: Соња Шанта, психолог 
 

 
Време рализације Активности – садржаји рада Носиоци реализације 

Август -септембар, 2019 

 Избор чланова и 

конституисање тима 

ШРП 

 Координатор 

тима; 

 Директор школе 

Септембар,2020. 

 Упознавање и 

усклађивање ШРП са 

извештајем о самовред-

новању и успеху ученика 

 Школски развојни 

тим; 

 Координатор тима 
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на крају другог полуго-

дишта и предлог плана за 

израду школског развој-

ног плана за наступајући 

период 

 Анализа података 

из извештаја о самовред-

новању рада школе; 

 Утврђивање при-

оритета и задатака ШРП 

за наступајући период – 

усклађивање са резулта-

тима постигнућа ученика 

на завршном испиту и 

школи уопште; 

  

Октобар – фебруар , током године 

 

 Сагледавање и 

утврђивање стања наста-

вног процеса у школи у 

складу са стандардима 

квалитета анализа стања, 

предлог приоритетних 

области и задатака за 

израду ПРП за нови нас-

тупајући ппериод 
 

 

 Тим за развој 

школског развојног пла-

на; 

 

 Директор школе 

Континуирано током године 

 Утицати на при-

мену метода Активног 

учења и пројектне наста-

ве 

 Руководиоци 

стручних актива 

Полугодишње 

 Праћење, анализа 

и предлог мера за напре-

довање и усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника; 

 Упознавање и 

праћење активности 

школе на укључивању и 

реализацији пројеката у 

које је школа укључена; 

 Директор школе 

 Руководиоци про-

јектних тимова 

Квартално током школске године 

 Сагледавање 

остваривања задатака 

школског развојног пла-

на 

 Тим за ШРП 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА БРИГУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

И УРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 Школска 2020/2021. година 

 

        

Руководилац  тима: Јелена Кухар, професор разредне наставе 
 

Активност Време Циљ активности 

Укључени 

ученици и 

наставници 
     ИСХОДИ 

Састанак  и фор-

мирање тима 
1.09.2020. 

Доношење плана 

рада 
Наставници 

Договор око реали-

зације плана рада за 

наредну школску 

годину 

Јесење уређење 

школског двориш-

та 
-Цртање амблема 

школе 

 

 

7.9.2020. 

 

30.9.2020. 

Стицање основне 

културе живљења и 

како својим позитив-

ним ангажовањем 

утицати на околину 

око нас. 
Развијање такмичар-

ског духа, маште и 

креативности. 

Ученици, 

учитељи и 

наставници. 

Уредан амбијент 

око школе и у њој и 

задовољство учени-

ка са својим радом. 
Жиријем изабран 

најбоље идејно 

решење за амблем 

школе.Ученица Уна 

Костић награђена 

кутијицом за ужину. 

Учешће тима у 

дечијој недељи 

-доношење и сад-

ња цвећа целе 

недеље 
-чишћење двориш-

та и простора око 

школе 
-фарбање клупа и 

уређење Еко 
 кутка 

5.10.2020. 

9.10.2020. 

Развијање љубави 

према биљкама 

.Стицање основне 

културе живљења и 

како својим позитив-

ним ангажовањем 

утицати на околину 

око нас. 

Ученици 

старијег 

узраста и 

наставници. 

Школа је стекла 

нову и лепшу сли-

ку.Простор око 

школе је оплемењен 

новим биљкама и 

обојеним клупама. 
 

Обележавање свет-

ског дана јабуке 
20.10.2020. 

Развијање свести о 

конзумирању јабука 

као дела здраве 

Ученици 

млађег узра-

ста и учите-

Ученици су прихва-

тили јабуку као део 

здарве исхране у 
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исхране љи свакидневном  

животу. 

Акција “Сакупимо 

чепове у наше 

џепове“ 

 20.11.2020. 

Препознавање важ-

ности прикупљања 

чепова за очување 

животне средине и 

развијање навике за 

солидарност и пру-

жање помоћи особа-

ма са инвалидитетом. 

Ученици и 

наставник. 

Ученици су сазнали 

нове информације и  

проширили своје 

знање о солидарно-

сти и организовању 

хуманитарних акци-

ја Наше мало неко-

ме је велико 

Акција „ Стижу 

пахуљице –

хранимо птице“ 

 15.12.2020. 
Брига о птицама у 

зимском периоду. 

Ученици 2.и 

4. разреда 

Ученици су напра-

вили хранилице од 

рециклажног мате-

ријала, обојили их 

украсили и напуни-

ли семенкама. 
Исте су окачили на 

гране дрвећа у 

школском дворишту 

Како би биле дос-

тупне птицама у 

дугом зимском 

периоду. 

Сортирање прику-

пљених чепова 

11.2.2021. 

Прикупљени чепови 

су сортирани по 

бојама и величини, 

такви ће послужити 

за лакше и брже пра-

вљење мурала у 

школском дворишту 

Ученици 

млађег узра-

ста 

Чепови су сортира-

ни по бојама за 

наредну акцију. 

Прикупљамо сак-

сијско цвеће 
1. 2

021. 

Развијање свести код 

ученика да је приро-

дно цвеће лепши дар 

од вештачког. 

Ученици 

млађег узра-

ста 

Ученици су мајкама 

и учитељицама 

доносили саксијско 

цвеће. 

Обележавање 

Светског дана пла-

нете Земље 
22.04.2021. 

Организовање акција 

за чишћење и очува-

ње околине у којој 

живимо. 

Ученици , 

Учитељи и 

наставници 

Ученици  развијају 

свест о значају одр-

живог развоја и 

његовом значају у 

животу појединца и 

заједнице, као и 

глобално, планетар-

не повезаности свих 

елемената у приро-

ди. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

школска 2020/21. године 

 

Руководилац тима : Татиана Барна, наставник музичке културе 

 

Активности 

 

Датум Циљ Активно-

сти 

 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

   Исход 

 

Конституисање 

Тима и подела 

задужења 

Август, 2020.  Татиана Барна,  

Блаженка Тимко 

Станковић      Татја-

на Перовић  Љуби-

ца Клепић Јулкица 

Љиљанић 

 

 

Анализа прошлого-

дишњег извештаја о 

самовредновању 

Септембар, 

2020. 

 Тим за самовредно-

вање 

 

Избор стандарда 

који ће бити пред-

мет самовреднова-

ња у текућој години 

Септембар, 

2020. 

 Тим за самовредно-

вање 

 

Израда Плана само-

вредновања и утвр-

ђивање календара 

активности у окви-

ру Плана 

Септембар, 

2020. 

 Тим за самовредно-

вање 

 

Присуство на семи-

нару: „Планирање и 

програмирање нас-

таве и учења“ 

(настава орјентиса-

на на исходе) 

28. 9. – 5. 10. 

2020. 

 Тима за самовред-

новање, 

Укључени су сви 

наставници 

 

Планирање међуп-

редметне теме 

Октобар  Тим за самовредно-

вање, 

Тим за стручно уса-

вршавање, 

Сви наставници 

 

Састанак са Биља-

ном Стојановић у 

вези међупредметне 

теме 

22. 10. 2020  Тим за самовредно-

вање, 

Тим за стручно уса-

вршавање, 

Сви наставници 
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Планирање реали-

зације угледних и 

огледних часова 

Октобар, 2020.  Тим за самовредно-

вање, директор, 

психолог, сви нас-

тавници 

 

Планирање реали-

зације акција у вези 

међупредметне теме 

Новембар, 2020.  Тим за самовредно-

вање, директор, 

психолог, сви нас-

тавници 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

полугодишта – пре-

длог мера за унап-

ређивање успеха и 

квалитета рада 

школе 

Децембар, 2020.  Тим за самовредно-

вање, директор, 

психолог, наставни-

ци предметне и раз-

редне наставе 

 

Праћење и анализа 

постигнућа ученика 

VIII разреда на про-

бном тестирању за 

завршни испит 

Април, 2021.  Тим за припрему 

завршног испита, 

директор, психолог, 

одељењске старе-

шине осмог разреда 

 

Анализа резултата 

ученика постигну-

тих након полагања 

Јун, 2021.  Тим за припрему 

завршног испита, 

директор, психолог, 

одељењске старе-

шине осмог разреда 

 

Анализа постигнућа 

ученика на крају 

другог полугодишта 

шк.2020/2021. год 

Јун, 2021.  Тим за припрему 

завршног испита, 

директор, психолог, 

одељењске старе-

шине осмог разреда 

 

Спровођење упит-

ника о утисцима 

ученика након реа-

лизације Међупре-

дметне теме која је 

реализована у VII 

разреду 

Јун, 2021.  Тим за стручно уса-

вршавање, психолог 

 

 

          У нашој школи самовредновање се сматра веома важним и сталним проце-

сом.Непрекидно  посматрање и процењивање  део је наше васпитне праксе. Иако 

су услови наставе ове године били отежани због здравствених мера, и настава се 

одвијала час на даљину, час у учионици, увек са преполовњеним одељењима (групе 

ученика), одржан је велики број угледних часова у оквиру Међупредметне теме, 5 

онлајн састанака. 

          Пројекти у којима је школа у великој мери доприноси реализацији активнос-

ти овог Тима, што кроз различите активности које иницира ЦОП (анкете, упитни-

ци, конкурси) што кроз реализовање самих пројектних активности у настави, пре-

ма актуелним акционим плановима пројеката.       Што се тиче стручних усаврша-

вања наших запослених, као што је у вибер - групи Тима за СУ наведено ове школ-
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ске године наши наставници су се интензивно усавршавали. У односу на прошлу 

годину када је издвојено 20 различитих вебинара, ове године је тај број знатно већи 

и износи око 100.  Осим тога две наставнице су снимиле укупно 89 часове часове 

за потребе рада на даљину. 

Након реализоване међупредметне теме «Пандемија и човечанство», ученицима су 

имали прилику да изнесу своје утиске у упитнику које је спровео психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ 
Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима : Еда Дујаковић, професор разредне наставе 
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Активности 

 

Датум 

 

Циљ Активнос-

ти 

 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

Исход 

 

 

1. Састанак актива - 

договор о реализа-

цији плана 

 

 

2. У сарадњи Минис-

тарства здравља, 

Министарства про-

свете, науке и техно-

лошког развоја, 

Института за јавно 

здравље «Др Милан 

Јовановић Батут», 

Светске здравствене 

организације и 

УНИЦЕФ-а, прип-

ремљен је видео 

материјал (филм) 

намењен ученицима 

основних и средњих 

школа са кључним 

препорукама за без-

бедан боравак у 

школи. Филм се 

пуштао свим учени-

цима наше школе. 

 https://we.tl/t-

P7WJ8BGFHj 

 

 

3. Приказивање 

брошуре: 

UNICEF-ов одговор 

на пандемију  

COVID-19 у Србији 

 

 

 

4. Договор о акцији 

,,Солидарност са 

дистрофичарима“. 

 

 

5.  Панел „Знањем 

 

04.09.2020 

 

 

 

 

месец сеп-

тембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

целог 

полугоди-

шта 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

16.03.2021. 

 

 

 

 

 

24.05. и 

27.05. 

2021. 

 

 

 

 

 

Давање идеја и 

договор око садр-

жаја програма и 

активности 

 

 

Упознавање са 

правилима пона-

шања током тра-

јања епидемије  

COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.

org/serbia/media/15

106/file/UNICEF-

ov%20odgovor%20

na%20pandemiju%

20COVID-

19%20u%20Srbiji

%20.pdf 

радионице на 

задату тему 

 

прикупљање нов-

чане помоћи за 

особе оболеле  од 

дистрофије 

 

 

Учешће у панелу 

https://www.dsi.rs/u

zivo-panel-

znanjem-protiv-

epidemije/ 

 

 

Еда Дујаковић, 

Сања Миражић 

Маријана Самарџић 

 

 

 

Еда Дујаковић, 

Сања Миражић 

Маријана Самарџић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови тима, учи-

тељице и разредне 

старешине 

 

 

 

 

чланови тима, учи-

тељице и разредне 

старешине 

 

 

Сања Миражић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-ученици схватају 

важност придр-

жавања свих пре-

поручених мера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-ученици кроз 

радионице при-

купљају инфор-

мације и уче о 

пандемији. 

 

 

 

 

-ђаци  уче шта је 

солидарност 

 

 

 

-сазнавање бит-

ности колико из 

угла образовања 

можемо да доп-

ринесемо током 

епидемије 

 

-јачање и проши-

ривање  које 

помажу младима 

да науче да живе 

https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
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https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/15106/file/UNICEF-ov%20odgovor%20na%20pandemiju%20COVID-19%20u%20Srbiji%20.pdf
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против епидемије ”, 

Фондација Петља, 

Иницијативе „Диги-

тална  Србија” и 

UNICEF-a у Србији 

 

6. „ Always- eдука-

тивни школски про-

грам о пубертету- 

Шта мораш знати о 

пубертету„ 

 

 

 

 

 

 

7.  Састанак актива 

 

 

 

 

 

 

месец јун 

 

- онлајн предава-

ње 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализа остваре-

ности планираног 

рада тима. 

 

 

 

 

Психолог Соња 

Шанта, 

ученице 6. и 7. раз-

реда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еда Дујаковић, 

Сања Миражић 

 

 

здравије и безбе-

дније, на очувању 

репродуктивног 

здравља и поди-

зање нивоа 

здравствене кул-

туре. 

 

 

-Закључено да 

због пандемије 

није било могуће  

да се реализују 

све  планиране 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима : Соња Шанта , психолог 

 
   Укључени Исход 
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  Активност 

 

 

   Датум 

Циљ 

активнос-

ти 

ученици и 

наставни-

ци 

Предлаже,  плани-

ра, и израђује  про-

грам заштите деце 

од насиља, злоста-

вљања и занемари-

вања. 

Прати и учествује у 

примени протокала 

на превенцији и 

сузбијању насиља у 

школи. 

02.09.2020. 

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

2020/2021. 

 

Предлагати  

планирати 

и израдити  

програм 

заштите 

деце од 

насиља 

Пратити и 

учествова-

ти у при-

мени про-

токала на 

превенцији 

и сузбија-

њу насиља 

у школи 

 

Тим (дире-

ктор, 4 

наставни-

ка2 учите-

ља, психо-

лог) 

 

Постојање плана и 

програма рада 

тима 

 

Праћење и учешће 

у примени прото-

кола за превенцију 

и сузбијање наси-

ља у школи доп-

ринео бољој и 

безбеднијој сре-

дини 

 

Тим је укључивао у 

програм заштите 

ученике кроз врш-

њачки тим (подела 

пакета са средс-

твима за личну 

хигијену, радиони-

це за промовисање 

ненасилног пона-

шања и активности 

поводом значајних 

догађаја које про-

мовишу ненасиље, 

ђачки парла-

мент(разне акције 

које промовићу 

ненасиље и пово-

дом светског дана 

детета), ђаци су 

обележили дечију 

недељу са темом 

“Подељена срећа, 

два пута је већа“ и 

песмом „Не ругај 

се“ на знаковном 

језику затим кроз 

стуктуирање сло-

бодног времена 

ученика укључују-

ћи их у секције и 

ваннаставне актив-

14.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2020. 

09.10.2020. 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

Укључити 

у програм 

рада уче-

нике, 

Пратити и 

учествова-

ти у пош-

товању и 

примени 

правила 

понашања 

ученика, 

наставника 

и родитет-

ља. 

У оквиру 

програма 

заштите 

ученика 

укључити 

и пратити 

рад УП и 

ВТ, секција 

и ваннас-

тавних 

активноти. 

Укључива-

ти ученике 

у разне 

манифес-

тације, 

Тим (дире-

ктор, 4 

наставни-

ка, 2 учи-

теља, педа-

гог и пси-

холог). 

Ђаци 

 

Наставни-

ци и уче-

ници 

Тим је укључио у 

програм заштите 

ученике. 

Постигнута је 

боља атмосфера у 

школи, осећање 

одговорности за 

властито понаша-

ње и жеља за 

ангажовањем у 

спорту, уметности, 

међунационалном 

дружењу и улеп-

шавању акбијента 

који подстиче на 

лепо понашање. 

Посебан је акце-

нат стављен на 

структуирање 

времена ученика 

за време ванред-

ног стања и прев-

ладавању стресак 

кроз разне темат-

ске задатке и сла-

ње корисног мате-

ријала 
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ности, новогодиш-

ња изложба ђачких 

радова и  приредба 

и концерт ученика, 

ђаци су правили 

панове и писали 

поруке на Међуна-

родни дан особа са 

инвалидитетом 

„Руке пружи са 

свима се дружи“ 

Организована је 

стална вршњачка 

подршка ученици-

ма у учењу, прип-

реми за ЗИ и у 

интерперсоналним 

односима, ученици 

су праатили веби-

наре  за ученике у 

оквиру ПО, учени-

цима су задаване 

тематске активнос-

ти у време наставе 

нна даљину, за дан 

Ђурђева, Дана пла-

нете,  ученици су 

учествовали на 

такмичењима и 

конкурсима из срп-

ског језика и лико-

вне културе, као и 

на конкурсима који 

су се појављивали 

за време ванредног 

стања, хорска сек-

ција је оргазовала 

концерте за друге 

ђаке и родитеље. 

Време ученика је 

структуирано и 

понашање позити-

вно усмеравано 

кроз разна спорткса 

дешавања: турнир у 

стоном тенису, 

одлазак на базен, 

клизање, ученици 

су развијали пози-

тивне вредности 

према животној 

07.10.2020. 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

3.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обележа-

вање зна-

чајних 

датума и 

догађаја, 

хумани-

тарне  

акције, 

спортске 

активности 

и активно-

сти улеп-

шавања 

простора 

Вршњач-

ком подр-

шком 

оснажити 

ученике и 

развијати 

позитивне 

вредности 
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средине кроз уре-

ђење школског 

дворишта и атрију-

ма школе и кроз 

континуирану бри-

гу о биљкама у 

школи као и брига 

о птицама у зим-

ском периоду. 

Међународни дан 

јабуке. Хуманитар-

не акције „За нашег 

Млађу“, акције 

„Чепом до осмеха“, 

хуманитарни кон-

церт за наше ђаке 

којима је страдала 

кућа у пожару, 

хуманитарне акције 

„Да Вања прохода“. 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020. 

08.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим је укључивао у 

програм заштите 

родитеље на тај 

начин што их је на 

почетку школске 

године упознао са 

правилима пона-

шања у школи, са 

којима су се они 

усагласили потпи-

сом,  укључивао их 

је кроз редовну 

сарадњу родитеља 

од стране одељењ-

ских старешина и 

стручних сарадни-

ка и јасно истакну-

тим правилима 

понашања родите-

ља  у школи. 

Обавештавао их о 

дану отворених 

врата. 

Саветовао их како 

могу позитивно да 

утичу на понашање 

ђака у школи. 

Обавештавање 

родитеља путем 

од.старешина и 

фејзбука школе о 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15. 09. 

2020. 

 

 

 

Током 

шк.године 

2020/2021.

у заказа-

ним тер-

минима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укључити 

у програм 

заштите 

родитеље 

на тај 

начин 

начин што 

ће се на 

почетку 

школске 

године 

упознати 

са прави-

лима 

понашања 

у школи, са 

којима су 

се они уса-

гласили 

потписом,  

укључити 

их кроз 

редовну 

сарадњу са 

одељењ-

ским ста-

решинама 

и стручним 

сарадни-

цима и јас-

но истак-

Учитељи, 

одељенске 

старешине,  

стручни 

сарадници, 

родитељи 

Родитељи ау 

укључни у про-

грам заштите, 

упознати су са 

правилима пона-

шања ђака са чим 

су се усагласили, 

са правилима 

понашања роди-

теља у школи, 

одазивали су се на 

позиве на индиви-

дуалне разговоре 

са наставницима, 

од.старешинама и 

стручним сарад-

ницима и присус-

твовали родитељ-

ским састанцима. 

Учестовалиу заје-

дничкој акцији 

опремања просто-

ра за малу матуру, 

све наведене акти-

вности су утицале 

на бољу сарадњу 

са већином роди-

тељима који имају 

највећу улогу у 

формирању пона-

шања ђака 
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актуелностима у 

време наставе на 

даљину. 

Праћен и препору-

чен е материјал на 

националном обра-

зовном порталу 

Србије„Улога роди-

теља у организаци-

ји активности уче-

ника у условима 

учења на даљину“ 

Укључивање роди-

теља у заједничке 

активности-

припрема простора 

за прославу мале 

матуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

нути пра-

вила пона-

шања 

родитеља  

у школи. 

 

Сарађује са струч-

њацима из других 

релевантних уста-

нова у локалној 

заједници, ради 

свеобухватне заш-

тите деце, ученика, 

другог запосленог, 

родитеља, односно 

других законских 

заступника од 

насиља, злостав-

љања и занемари-

вања. 

У сарадњи са орга-

низацијом ЕХО и 

локалном самоуп-

равом, 18.05.2021. 

потписан је уговор 

о сарадњи чиме је 

наша школа и зва-

нично ушла у про-

јекат 

,, Социјална инклу-

зија Рома и дригих 

осетљивих група у 

Србији." 

 

18.05.2021. Кроз сара-

дњу са 

другим 

стручња-

цима из 

релевант-

них уста-

нова у 

локалној 

заједници 

свеобухва-

тније 

остварити 

заштиту 

деце и свих 

запослених 

у школи од 

насиља, 

злостав-

љања и 

занемари-

вања 

Тим (дире-

ктор, 4 

наставни-

ка, 2 учи-

теља, педа-

гог и пси-

холог). 

Свеобухватнија 

заштита деце, 

ученика, другог 

запосленог, роди-

теља, односно 

других законских 

заступника од 

насиља, злостав-

љања и занемари-

вања 

Тим је укључивао у 

програм заштите 

учитеље и  настав-

нике и друге запос-

лене кроз упозна-

02.09.2020. 

 

 

 

 

Укључити 

у тим про-

грама заш-

тите све 

запослене 

Учитељи 

(11), наста-

вници (35), 

стручни 

сарадници 

Укључени у про-

грам заштите сви 

запослени у шко-

лу кроз упознава-

ње са правилима 
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вање са правилима 

понашања ђака, 

родитеља и настав-

ника у школи, про-

токол о поступању 

у школи, уколико се 

деси насиље, је био 

на видном месту за 

наставнике, кроз 

укључивање наста-

вника у реализаци-

ју пројеката у који-

ма је школа а који 

доприносе превен-

цији насиља у шко-

ли („Квалитетно 

образовање за све“ 

и „Заједно ка сред-

њој школи – подр-

шка деци из осет-

љивих група у пре-

ласку у средњу 

школу“ ), настав-

ници су саветовани 

да свакодневно 

упућују ученике на 

ненасилно пона-

шање као и на уну-

трашњу заштитну 

мрежу. Наставници 

су користили дис-

циплинску свеску 

на основу које су 

вршени саветодав-

ни разговори са 

ученицима. Наста-

вници су организо-

вали секције, ван-

наставне активнос-

ти и разне догађаје 

како би структуи-

рали време ђака. 

Организовали су 

заједничке актив-

ности за одељења 

који се школују на 

различитим јези-

цима. Руководили 

су вршњачким 

тимом и ђачким 

парламентом који 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године  на 

стручним 

већима и 

индивиду-

ално 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

у школи 

кроз упоз-

навање са 

правилима 

понашаања 

ђака, роди-

теља и нас-

тавника у 

школи. 

Упознати 

нове нас-

твнике са 

протоколом 

о поступа-

њу у школи 

и ставити 

аг на видно 

и доступно 

место. 

Активнос-

ти у оквиру 

нових про-

јеката. 

Саветовати 

и упућивти 

запослене 

у понаша-

ње и пос-

тупање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2),помоћн

о техничко 

особље 

(10) , поли-

цајац 

понашања ђака, 

родитеља и наста-

вника у школи, 

протокол о посту-

пању у школи, 

уколико се деси 

насиље, је био на 

видном месту за 

наставнике, кроз 

укључивање нас-

тавника у пројекте 

који доприносе 

превенцији наси-

ља у школи („Ква-

литетно образо-

вање за све“ и 

„Заједно ка сред-

њој школи – 

подршка деци из 

осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу“ ). Настав-

ници су користили 

дисциплинску 

свеску на основу 

које су вршени 

саветодавни раз-

говори са учени-

цима. Наставници 

су организовали 

секције, ваннаста-

вне активности и 

разне догађаје 

како би структуи-

рали време ђака. 

Организовали су 

заједничке актив-

ности за одељења 

који се школују на 

различитим јези-

цима. 

Запослени су били 

оснажени за пре-

венцију и интер-

венцију насилог 

понашања, дис-

криминације и 

занемаривања и 

успешно реагова-

ли у датим ситуа-

цијама, те је 
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су се бавили про-

мовисањем нена-

силног понашања. 

Сарађивали са 

школама из којих 

су нам се уписали 

други ђаци. Редов-

но су сарађивали са 

родитељима, орга-

низовали турнире, 

кросеве и друге 

спортске активнос-

ти. Одводили ђаке 

и за њих организо-

вали културна 

дешавања. Прип-

ремали ђаке за 

приредбе. 

Организовали пре-

давања у вези са 

безбедношћу и 

ненасилним пона-

шањем. Организо-

вали обележавање 

међународног дана 

толеранције и људ-

ских права парава, 

разговарали о опа-

сностима употребе 

претарди, органи-

зовали велики 

догађај Пројектни 

дан за све ђаке 

«Права детета у 

образовању», и 

пројектни дан за 

Дан школе 

увасвршавали се у 

каријерном вођењу 

како би ученике 

усмеравали на даље 

школовање и рад  

на себи. „Унапре-

ђење компетенција 

наставника и стру-

чних сарадника за 

спровођење актив-

ности каријерног 

вођења и саветова-

ња“ 

Вебинар за настав-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насиље и дискри-

минација, ако и 

занемаривање 

сведено на мини-

мун, а тежих слу-

чајева насиља, 

дискриминације 

није било. 
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ника и стручне 

сараднике. Подрш-

ка ученицима у 

програму професи-

оналне оријентаци-

је и Транзиције у 

средњу школу“, 

семинар који се 

тиче унапређења 

комуникације са 

ђацима и упућива-

ња њих на адекват-

ну комуникацију“ 

„Између две ватре- 

како посредовати у 

ученичком конфли-

кту“. 

Наставници су 

похађали низ веби-

нара на тему елек-

тронске наставе и 

примене интернет 

платформи у наста-

ви како би обезбе-

дили једнако ква-

литетно образова-

ње за све ученике у 

време наставе на 

даљину, а припре-

мали и слали 

штампани матери-

јал ђацима који 

нису имали могућ-

ности за е-наставу. 

Наставници су 

зеједно са учени-

цима посетили 

ОШ“Здравко 

Гложански“ у 

Бечеју ради разме-

не искуства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021. 

до 

04.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укључује у свој рад 

представнике уче-

ничког парламента, 

вршњачког тима, 

предстаљвнике 

ученика 

Тим је редовно у 

свој рад укључивао 

представнике уче-

3.9.2020. 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Укључити 

у рад пред-

ставнике 

УП и ВТ, 

давати им 

смернице 

за ради и 

пратити 

њихове 

Тим (дире-

ктор, 4 

наставни-

ка, 3 учи-

теља, педа-

гог и пси-

холог). 

Ђаци 

Укључио је у свој 

рад УП и ВТ, 

давао им смерни-

це за рад у оквиру 

превенције наси-

ља и заштите уче-

ника и пратио 

њихов рад. Ђаци 

су били ангажова-
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ничког парламента 

и вршњачког тима  

предлажући обеле-

жавање дана толе-

ранције, људских 

права, дана без 

дима, месец против 

болести зависности 

и организовање 

разних активности-

поводом дана 

заљубљених, 

8.марта,… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активности ни током године 

на осмишљавању 

обележавања 

начајних датума, 

подстицаја разви-

јаања другарства и 

позитивних вред-

ности код ђака, 

структтуирања 

њиховог времена 

и осмаживањем за 

промовисање 

ненасилног пона-

шања кроз радио-

нице ВТ 

Сарађује са струч-

њацима из других 

релевантних уста-

нова у локалној 

заједници, ради 

свеобухватне заш-

тите деце од наси-

ља сарађивао са 

стручњацима из 

других релевантних 

установа у локалној 

заједници и шире, 

ради свеобухватне 

заштите деце од 

насиља. Сарађивао 

је са МУПом, ЦСР, 

домом здравља, 

спортским друш-

твима, психологом 

и психијатром из 

дечије болнице, 

других школа, са 

стручњацима из 

ЦОПа. У току нас-

таве на даљуну СС 

су формирали 

вибер групе са СС 

из других школа 

како би делили 

искуства и кон-

скултовали се ради 

што бољег рада у 

тим условима, 

сарађивали са 

друштвом психоло-

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарађивати 

са струч-

њацима из 

других 

релевант-

них облас-

ти ради 

свеобухва-

тне зашти-

те дете од 

насиља. 

Тим (дире-

ктор, 4 

наставни-

ка, 3 учи-

теља, педа-

гог и пси-

холог) и 

представ-

ници уста-

нова 

Остврена сарадња 

са локалном заје-

дницом те су спо-

вођене активности 

у оквиру промо-

висања општине,а 

које су анимирале 

ђаке, са МУП-ом, 

те су они држали 

предавања о без-

бедности учении-

ма сваке недеље, 

ЦСР, те смо одла-

зили на предвање 

о ЛП у ЦСР и 

пријављиване су 

породице за које 

се сумњало да 

занемарују децу, 

домом здравља, 

психологом и пси-

хијатром, када су 

наши ђаци имали 

потребе за тим, 

сарадња и консул-

тација са другим 

школама и са 

сарадницима из 

ЦОП. 

Представници ЛЗ 

су организовали 

акције и предава-

ња за наше ђаке 

чиме су структуи-

рали њихово вре-



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

177 

га и педагога и пра-

тили вебинаре и 

едукативне садржа-

је за наставнике и 

ученике које је 

организовао КЛет, 

Темпус фондасција 

и на које је упући-

вала Песталоци 

фондација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ме на позитиван 

начин и обучили 

их о значајним 

темама. 

Континуирано 

истражује појаве 

насилног понаша-

ња међу децом и 

над децом, активно 

укључује младе у 

истраживање. 

Тим је континуира-

но истраживао 

појаве насилног 

понашања међу 

децом и над децом , 

чиме се бавио и ВТ 

На основу закљу-

чака су планиране 

мере отклањања 

насиља и даље пре-

венције 

Током 

године 

Истражити 

појаве 

насилног 

понашања 

међу уче-

ницима и 

укључити у 

то ђаке 

Тим, ВТ У току године су 

истраживане поја-

ве и узроци 

насилног пона-

шања те су плани-

ране мере на 

основу закључака 

које су дале 

жељене резултате 

те су насилни 

облици понашања 

сведени на мини-

малну меру или су 

у потпуности нес-

тали 

Учеструје у проце-

ни ризика и доно-

шења одлука о пос-

тупцима и проце-

дурама у случаје-

вима сумње или 

дешавања насиља . 

Тим је учествовао у 

процени ризика и 

доношења одлука о 

поступцима и про-

цедурама у случа-

јевима сумње или 

дешавања насиља. 

Слала се књига 

обавештења са 

информисањем 

ученика о забрани 

појединих непри-

мерених понашања 

и последица за 

њихово чињење. 

Током 

године 

Учестовати 

у процени 

ризика и 

доносити 

одлуке о 

поступци-

ма и про-

цедурама у 

случајеви-

ма сумње 

или деша-

вања 

насиља 

Тим (дире-

ктор, 4 

наставни-

ка, 3 учи-

теља, педа-

гог и пси-

холог) 

Тим је учествовао 

у процени ризика 

и доношења одлу-

ка о поступцима и 

процедурама у 

случајевима сум-

ње или дешавања 

насиља. 

Слала се књига 

обавештења са 

информисањем 

ученика о забрани 

појединих непри-

мерених понаша-

ња и последица за 

њихово чињење. 

Вршени су саве-

тодавни разговори 

са ученицима, 

позивани су роди-

тељи на разговор. 

У појединим слу-
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Вршени су савето-

давни разговори са 

ученицима, пози-

вани су родитељи 

на разговор. У 

појединим случаје-

вима је покретан 

појачан васпитни 

рад, организоване 

активности и пре-

давања у оквиру 

одељења,. .. 

чајевима је покре-

тан појачан васпи-

тни рад, организо-

ване активности и 

предавања у окви-

ру одеље-

ња,.укључена је 

вршњачка подрш-

ка у случајевима 

насиља и дискри-

минације поједи-

них ученика. 

Мере и поцедуре 

предузете на 

основу процене су 

дале очекиване 

резултате, те је 

насилно  понаша-

ње држано под 

контролом. 

Прикупљање доку-

ментације, вођење 

евиденције и обез-

беђивање заштите 

поверљивости 

података. 

Стручни сарадници 

су водили своје 

белеште о насил-

ним ситуацијама, 

на часовима је 

коришћена дисци-

плинска свеска, е 

дневник, на одмо-

рима свеска дежур-

ска за евиденцију, 

писани су извешта-

ји о остварености 

појачаног васпит-

ног рада, … 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На месеч-

нонм нивоу 

Прикупља-

ти, водити 

докумен-

тацију и 

обезбедити 

заштиту 

поверљи-

вости 

података. 

Тим и нас-

тавници 

Прикупљао доку-

ментацију, водио 

евиденцију и обе-

збеђивао заштиту 

поверљивости 

података. 

Стручни сарадни-

ци су водили своје 

белеште о насил-

ним ситуацијама, 

на часовима је 

коришћена дисци-

плинска свеска, 

касније е дневник, 

на одморима свес-

ка дежурска за 

евиденцију, писа-

ни су извештаји о 

остварености 

појачаног васпит-

ног рада, 

Документација је 

допринела бољем 

увиду у насилна 

понашања и пра-

вовремену реак-

цију, као и праћа-

ње напретка 

Организује и про-

мовише активности 

установе, сарађује 

Током 

године 

 

Организо-

вати и 

промовиса-

Тим, нас-

тавници, 

ђаци 

Тим је организо-

вао и промовисао 

активности уста-
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са другим устано-

вама, учествује у 

пројектима, кон-

курсима . 

Тим је организовао 

и промовисао акти-

вности установе 

организујући при-

редбе и преко фејс-

бук странице, пла-

ката у школи, кон-

церата школских, и 

преко сајта школе, 

путем медија 

русинске нацио-

налне заједнице, 

Сарађивао са дру-

гим установама, 

реализовао  пројек-

те „Квалитетно 

образовање за све“ 

и „Заједно ка сред-

њој школи – подр-

шка деци из осет-

љивих група у пре-

ласку у средњу 

школу“ и „Инклу-

зија за достојанс-

твени живот“ 

 

 

 

 

 

 

ти актив-

ности 

установе, 

сарађивати 

са другим 

установа-

ма, учес-

твовати у 

конкурсима 

и пројек-

тима. 

нове организујући 

приредбе и преко 

фејсбук странице, 

сарађивао са дру-

гим установама, 

реализовао проје-

кте „Квалитетно 

образовање за 

све“ и „Заједно ка 

средњој школи – 

подршка деци из 

осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу“ и „Инклу-

зија за достојанс-

твени живот“ 

Прати и вреднује 

ефекте предузетих 

мера. Тим је пратио 

и вредновао преду-

зете мере на основу 

чега је планирао 

даље мере, посебно 

су се ефикасне 

показале мере 

вршњачке подршке 

и мере предузете у 

време наставе на 

даљину, а у циљу 

позитивног стру-

круирања времена 

ученика и слања 

материјала за сма-

њење стреса.. 

 

Током и на 

крају годи-

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пратити и 

вредновати 

ефекте 

предузетих 

мера ради 

доношења 

закључака 

и повећања 

кавалитета 

деловња, 

тим Тим је пратио и 

вредновао преду-

зете мере на осно-

ву чега је плани-

рао даље мере. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима : Соња Шанта, психолог 

 

 

Активност 

 

 

Време 

 

Циљ актив-

ности 

 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

Постигнути 

резултати 

Конституисање 

Стручног тима за 

инклузивно образо-

вање 

 

Израда годишњег 

плана рада Стручног 

тима за инклузивно 

образовање 

 

израда обрасца за 

подношење предлога 

за израду ИОПа 

Слање образаца 

за подршку учени-

цима  наставицима и 

учитељима путем е 

поште и подсетника 

са упутствима за 

попуњавање 

Наставници обавеш-

тени да  7-1и даље 

остаје у истој учио-

ници у приземљу и 

сензитивисању 

вршњака на потребе 

ученика са инвали-

дитетом, нови наста-

вници упознати са 

 

03. 09. 

2020. 

 

 

29. 08. 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.8.2020. 

 

 

 

 

 

 

29.8.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

29.9. 2020. 

 

 

 

 

 

Конституиса-

ти тима 

 

 

 

 

израдити 

годишњи 

план рада 

 

Послати 

обрасце нас-

тавницима и 

учитељима са 

упутством 

 

 

 

Договорити 

стално место 

одељења и 

однос према 

ученику са 

инвалидите-

том 

 

 

 

 

 

Донети одлу-

ку о  ђацима 

за које ће се 

израђивати 

ИОП 

Предложити 

Чланови тима( 2 

учитеља, 2 нас-

тавника, роди-

тељ и стручни 

сарадник), 

 

Чланови тим 

 

наставници који 

подносе предло-

ге за ИОП, нас-

тавници који 

предају новим 

ђацима и утичу 

на њихову инте-

грацију, стручни 

сарадник 

чланови 

 пројекта 

одељењско већ 

 

Тим 

 

 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

Тим конституи-

сан. 

 

записник о 

одржаном сас-

танку тима, 

усвојен план 

инклузивног 

образовања 

школе 

образац изра-

ђен, фотокопи-

ран у више 

примерака и 

налази се на 

видном месту у 

зборници, такђе 

је послат и у е 

форми као и 

остали обрасци 

и потсетник за 

њихово попу-

њавање 

Одређена ста-

лна учионица и 

испланирана 

стална подсти-

цања ученика 

на подршку 

ученикку са 

инвалидитетом 

 

Донете одлуке 

о изради ИОПа 

предложен тим 

за подршку 
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могућностима уче-

ника и прилагођава-

њем захтева 

Разматрање предлога 

за израду ИОПа 

Предлагање тима 

директору за подрш-

ку детету 

Учешће у пројету „ 

Заједно ка средњој 

школи-Подршка 

деци из осетљивих 

група у преласку у 

средњу шклу“ који 

настоји да помогне 

транзиуцији у сред-

њу школу 

Припрема података 

који ће се слати у 

упитнику ЦОПа у 

оквуру порјекта 

„Заједно ка средњој 

школи“ који се тичу 

успеха и напретка 

учченика који су 

имали ПТ 

Даље учешће у про-

јекту «Квалитетно 

образовање  за све» 

контакт са ШОСО 

„Милан Петровић“ у 

вези са сервисном 

поедрком нашим 

ђацимаж 

Договор са логопе-

дом и дефектологом 

из Дневног центра 

из Жабља који ће 

пружати подршку 

нашим ђацима који 

за то имају мишље-

ње ИРК 

разговор са личним 

 

 

1.9.2020.. 

 

 

 

1.9.2020 

 

 

04.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2020. 

 

 

 

 

 

4.09 2020. 

 

 

 

у току сеп-

тембра 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2020. 

 

 

тим за 

подршку 

 ученик 

 

 

Планирати 

раду у оквиру 

пројекта и 

почети са 

реализацијом 

активности 

 

 

Анализа 

успеха и нап-

ретка учаника 

са ПТ у про-

шкој 

шк.години 

 

 

Спровођење 

активности 

предвиђених 

пројектом 

 

Добити 

информације 

од 

ШОСО“Мила

н Петровић“ о 

додатној 

подршци 

 

остварити 

сарадњу са 

Дневним цен-

тром Жабаљ 

 

 

упознати лич-

не пратиоце 

са правима и 

обавезама у 

школи 

 

инфорисање и 

договоро 

наредном 

раду у оквиру 

пројекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

пројектни тим 

 

 

 

 

 

координатор 

сервисне подрш-

ке 

 

 

 

 

 

 

руководилац 

тима 

тим и Дневни 

центар из Жабља 

 

ученику 

 

Ученици иден-

тирфиковани и 

израђен план 

припреме за ЗИ 

 

 

 

 

 

сачињена ана-

лиза и послати 

подаци о резул-

татима примене 

ПТ,Наставак 

подршке уче-

ницима 

 

даље учешће у 

пројекту и пла-

нитању актив-

ности за подр-

шку свим 

ђацима 

 

добијене 

информације 

који ће ученици 

имати дефекто-

лошку подрку, 

само млађи 

ученици, а 

логопедска п 

одршка се неће 

добити ни ове 

шк.године 

 

ученици ће 

имати логопед-

ско дефектоло-

шку подршку 

Дневног центра 

из Жабља 

Лични пратио-

ци упознати са 

правима, обаве-

зама и прави-

лима понаша-

ња, што су пот-

врдили потпи-



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

182 

пратиоцима и дата 

им сагласност на 

потписивање са пра-

вима и обавезама 

док су у школи 

Радни састанак са 

представницима 

ЦОП у оквиру про-

јекта“Заједно ка сре-

дњој школи“ 

Сарадња са средњим 

школама у вези уче-

ника са ПТ 

планирање активно-

сти за инклузивни 

дан у оквиру дечије 

недеље 

 

 

Анализа рада струч-

ног тима и доноше-

ње закључака у вези 

активности и задата-

ка тима за следећи 

месец 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

29.9.2020. 

 

 

 

 

 

 

30.9.2020. 

 

успостављање 

сарадње и 

размена 

информација 

са средњим 

школама где 

су уписани 

наши ђаци са 

ПТ 

 

 

 

 

 

 

тим и лични пра-

тиоци 

 

 

 

 

 

ЦОП и чланови 

тима 

 

 

 

руководила тима 

 

 

 

 

директор, ова 

пројектна 

тима,тим за заш-

титу од насиља. 

Злостављања и 

занемаривања и 

ИО тим 

сом 

Започета реа-

лизација пла-

нираних актив-

ности у оквиру 

пројект 

Размена приме-

ра добре праксе 

и нове инфрор-

мације за буду-

ћу бољу сарад-

њу и подршку 

ученици 

 

Договорено је 

да за инклузив-

ни дан деца уз 

песму „Не ругај 

се“ показују 

рукама , гесто-

вним говором, 

текст песме у 

атријуму школе 

што ће опш-

тинска телеви-

зија снимати. 

Такође, плани-

рана је и хума-

нитарна помоћ 

за ученика 7-1 

који је у коли-

цима и треба 

му антидекуби-

тни јастук. 

Спровођење 

активности које 

унапређују 

живот и учење 

у школио 

Учешће у изради 

планова транзиције у 

средњу школу за 

ученике из маргина-

лизованих група 

Упућивање настав-

ника у попуњавање 

инструмента за про-

ценуи нивоа постиг-

нућа ученика ради 

 

До 

1.10.2020. 

 

 

 

 

 

1.10.2020. 

Учествовати у 

изради плано-

ва транзиције 

у средњу 

школу за уче-

нике из мар-

гинализова-

них група 

Подршка 

индикованим 

ученицима у 

Стручни сарад-

ник, тим, учите-

љи,  представици 

ЦОП-а и Песта-

лоци фондације 

 

 

 

 

Стручни сарад-

ник, тим, наста-

Израђени пла-

нови транзици-

је за прелазак у 

СШ за ученике 

из маргинали-

зованих група 

5-8.разреда 

 

Попунити упи-

тникк и написа-

ти план прип-
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прављења посебног 

плана припреме за 

ЗИ за ученике који 

су на основном и 

испод основног 

нивоа 

пружање подршке 

учитељима и наста-

вницима у прилаго-

ђавању градива 

Анализа рада струч-

ног тима и доноше-

ње закључака у вези 

активности и задата-

ка тима за наредни 

период 

 

 

 

 

 

током 

месеца 

 

припреми за 

ЗИ 

 

 

 

 

оснажени 

учитељи и 

наставнициу 

прилагођава-

њу садржаја 

 

Анализирати 

рад и донети 

одкулу о 

будућим 

мерама 

вници матерњег 

језика и матема-

тике 

 

 

 

 

 

 

 

тим, стручни 

сарадник 

реме  за ЗИ 

 

 

 

 

 

континуирано, 

по потреби 

давани савети и 

примери одгов-

рајућих врста  и 

начина подрш-

ки и прилагођа-

вања материја-

ла и садржаја 

 

Постојање ана-

лизе и плана за 

будући период. 

Припрема анализе 

рада тимова на про-

вођењу индивиуали-

зованих образовних 

програма – примери 

добре праксе и теш-

коће које се јављају у 

провођењу инклузи-

је 

 

Пружање помоћи 

наставницима и 

тимовима за реали-

зацију индивиуали-

зованих образовних 

програма 

 

Пружање помоћи 

родитељима за реа-

лизацију индивиуа-

лизованих образов-

них програма 

Посета 1. и 5. разре-

ду ради 

увида у уклапања 

свих ђака на школу, 

тј предметну наставу 

 

2.11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

месеца 

 

 

 

 

 

 

током 

месеца 

 

 

 

 

 

током 

месеца 

Анализа рада 

тимова за 

подршку уче-

нику 

 

 

 

 

 

 

 

 

оснаживање 

наставника и 

тимова за 

индивидуали-

зацију 

 

оснажени 

родитељи за 

подршку деци 

код куће 

 

 

идентифико-

вање евенту-

алних потеш-

коћа уприла-

гођавању и 

интервенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тим 

 

 

Анализа инклу-

зивне праксе и 

културе ради 

планирања 

будућих мера, 

примери добре 

праксе подеље-

ни, пример нас-

таве математи-

ке послат у 

ЦОП ради пуб-

ликације у при-

ручнику 

 

Оснажени нас-

тавници у реа-

лизаци ИОПа 

 

оснажени роди-

тељи за пружа-

ње адекватне 

подршке деци 

код куће 

 

ученици су се 

добро уклопили 

на нове обавезе 

и услове, мада 

су позвани да 

се јаве психо-

логу уколико 

неко осети 
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потешкоће 

Обележавање дана 

особа са инвалиди-

тетом 

Припрема анализе 

инклузивне праксе и 

културе у школи у 

току првог полуго-

дишта (инклузивна 

пракса у школи је 

веома добра и даје 

једнаке могућности 

сваком ђаку без 

обзира на национал-

ну, полну, узрасну, 

материјалну или 

било коју другу 

карактеристику или 

припадност, пружана 

је додатна подршка 

ученицима у учењу 

и функционисању у 

школи,додатна 

подршка је пружена 

и индикованим 

ђацима кроз пројек-

тне активности про-

јекта „Заједно ка 

средњој школи“.) 

подршка је пружана 

и у условима онлајн 

наставе тј наставе на 

 

3.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележити 

дан ОСИ и 

сензитивиса-

ти вршњаке 

на помоћ дру-

грима са 

инвалидитет-

том 

 

Припремити 

анализу 

инклузивне 

праксе у шко-

ли, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сва одељења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свако одељење 

је овележило 

овај дан на 

начин на који је 

одабрало. 

 

Изанализирана 

инклузивна 

пракса о култу-

ра у школи на 

основу резулта-

та рада, ИОПа 

и других при-

лагођавања и 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упућени нови 

наставници у 
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даљину 

 

Наставници упућени 

на писање евалуаци-

ја ИОПа на крају 

првог полугодишта, 

поново им послати 

нови обрасци 

Припрема анализе 

резултата на прип-

реми и реализацији 

индивидуалних 

образовних програ-

ма у првом полуго-

дишту 

Праћење реализаци-

је пројектних актив-

ности 

Припрема извештаја 

о реализацији проје-

кта „Зајено ка сред-

њој школи“ 

 

Анализа рада струч-

ног тима и доноше-

ње закључака у вези 

активности и задата-

ка тима за будући 

рад-састанак тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2020 

 

 

 

 

 

До почетка 

2.ПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутити нас-

тавнике на 

писање евалу-

ација 

 

 

 

Припремити 

анализу 

резултата на 

основу евалу-

ација 

 

 

Пратити реа-

лизацију про-

јекта 

извештај на 

полугодиш-

њем нивоу 

 

 

 

 

Анализа и 

закључци за 

будући рад 

 

 

 

 

 

 

Наставници ИО 

тим 

 

 

 

 

 

 

ИО тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писање евалуа-

ција, а остале 

подсетили. 

 

 

Евалуације 

ИОП-а за прво 

полугодиште 

написане 

 

Тим је упознат 

са оствареноћу 

ИОП-а 

 

Тим упознат са 

извештајем о 

остварености 

активности у 

оквиру пројекта 

 

 

 

 

На основу ана-

лизе рада, 

донети закључ-

ци за будући 

рад 

 

 

Упућивање настав-

ника и учитеља на 

подношење предлога 

за израду ИОПа 

Пружање помоћи 

наставницима и 

тимовима за реали-

зацију индивидуали-

зованих образовних 

програма(у виду 

саветовања и помоћи 

у писању планова) 

 

 

Од 

18.01.2021. 

па надаље. 

 

 

 

Од 

18.01.2021. 

 

 

 

 

 

Упутити нас-

тавнике на 

подношење 

предлога за 

писање ИОПа 

 

Пружити 

помоћ наста-

вницима и 

учитељима за 

писање и реа-

лизацију 

ИОПа 

 

 

родитељи члано-

ви тима, настав-

ници, учитељи 

 

 

 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

Наставници 

упућени на 

подношење 

предлога за 

писање ИОПа 

 

 

Оснажени нас-

тавници 
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Пружање помоћи 

родитељима за реа-

лизацију индивидуа-

лизованих образов-

них програма (савае-

тодавни разговори са 

родитељима) 

Разматрање предлога 

за израду ИОПа 

Добијање сагласнос-

ти родитеља на 

израду ИОПа 

Давање  ИОПа педа-

гошком колегијуму 

на усвајање 

Припрема анализе 

стања у школи за 2.  

ПГ с аспекта образо-

вних, здравствених и 

социјалних потреба 

ученика и слање 

 

онлајн обука „ 

ИНДИВИДУАЛИЗА-

ЦИЈА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА“ 

 

 

 

 

 

18.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2021. 

 

 

19.02 2021. 

 

 

 

20.1.2021. 

 

 

 

 

 

до краја 

јануара 

 

 

 

 

 

1. 2. 2021-

15. 2. 2021. 

 

 

Пружити 

помоћ роди-

тељима у 

односу према 

деци 

 

 

Размотрити 

предлоге и 

донети одлуке 

о писању 

ИОПа 

 

Тражити 

сагласност 

родитеља на 

израду ИОПа 

 

Дати ИОПе 

педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

 

 

 

 

 

 

додатно 

обучавање 

наставника за 

индивидуали-

зовану наста-

ву 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

Тим 

 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

 

тим 

три наставника и 

стручни сарад-

ник 

 

 

 

 

Оснажени 

родитељи 

 

 

 

 

 

 

Донете одлуке 

о изради ИОПа 

 

предложен тим 

за поидршку 

детету 

закључци 

записници са 

састанака 

увојени ИОПи 

од стране ПК 

 

постојање ана-

лизе стања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници и 

СС су похађали 

обуку, пренели 

запосленима и 

организовали 

угледне часове 

у којима се 

огледа индиви-

дуализација 

наставе 

 Поднети захтеви 

ИРК за преиспити-

вање мишљења уче-

ника који завршавају 

8.разред 

Март 2021. 

 

 

 

 

Добити миш-

љења ИРК 

који упућују 

ученике на 

даље обраазо-

Чланови тима 

 

 

 

 

Мишљења ИРК 

добијена пред 

упис ђака у 

школу 
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Прављење збирки 

задатака за ЗИ за 

ученике који похађа-

ју наставу по ИОП2 

Израда измењеног 

пробног ЗИ за три 

ученика 

Праћење инклузивне 

праксе школе (нису 

примећена одступа-

ња у односу на 

мисију и визију 

школе која подразу-

мева једнако школо-

вање за све) 

Пружање помоћи 

наставницима и 

тимовима за реали-

зацију индивидуали-

зованих образовних 

програма 

Вебинар „Израда и 

примена ИОП-а“ 

 

Вебинар „Како ефи-

касно прилагодити 

наставу свим учени-

цима у одељењу “ 

 

Пружање помоћи 

родитељима за реа-

лизацију индивидуа-

лизованих образов-

них програма (саве-

тодацвно) у време 

наставе на даљину 

 

Припрема пробних 

завршних тестова за 

ученика са ИОП2 

 

Вебинар „Подршка 

ученицима у онлајн  

vокружењу” 

 

 

Март 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3.2021. 

 

 

 

 

19.3.2021. и 

20.3.2021 

 

 

 

Континуи-

рано, по 

потреби 

 

 

 

 

 

март/април 

 

 

 

 

28.4.2020. 

 

 

 

15.03.-

вање 

правити збир-

ке које ће 

помоћи уче-

ницима са 

ИОП2 да сав-

ладају гради-

во за ЗИ 

Израдити 

индивидуалне 

измењене 

пробне ЗИ 

 

Анализирати 

инклузивни 

праксу 

 

 

Оснажити 

наставнике за 

спровођење 

инклузивног 

образовања у 

време наставе 

на даљину 

 

наставници се 

стручно уса-

вршавању на 

тему израде 

ИОПа 

 

 

Оснажити 

родитеље у 

време наставе 

на даљину 

 

 

 

 

 

припремити 

измењене 

тестпве за  

пробни ЗИ 

оснаживање 

наставника за 

подршку уче-

ницима у 

онлајн окру-

 

 

тим, наставници, 

тим за подршу 

ученику, СС 

 

 

 

 

 

 

чланови тима, 

наставници, учи-

тељи 

 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клет, тим, заин-

тересовани учи-

тељи и настав-

ници 

 

 

 

 

 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници, 

тимови за ПУ, 

СС 

клет и 6 заинте-

наставници на 

основу ИОПа и 

педагошких 

профила пред-

лажу задатке и 

заједно са СС 

одабирају одго-

варајуће 

 

Израђени 

измењени зада-

ци и притања за 

пробни ЗИ 

Изанализирана 

инклузивна 

пракса на сас-

танку 

 

 

 

 

Оснажени нас-

тавници 

 

 

 

 

тим је обавес-

тио записелне о 

вебинарима. 

наставници 

имају више 

сазнања о 

подршци уче-

ницим 

 

Оснажени 

родитељи 

У време наста-

ве на даљину 

сачињени тес-

тови за ученике 

са ИОП2 

наставници 

оснажени за 

подршку уче-

ницима у 

онлајн окруже-

њу. 

 

Наставник 
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Подршка ученицима 

са 

проблемима у школи 

и у дому ученика и 

њиховим родитељи-

ма 

 

 

 

Анализа рада струч-

ног тима и доноше-

ње закључака у вези 

активности и анга-

жованошћу ученика, 

прављење спискова 

и позивање индико-

ваних ђака рада 

мотивације и упући-

вања на рад 

17.04.2021 

 

 

 

 

 

 

крај априла 

жењу 

 

оснаживање 

запослених за 

подршку уче-

ницима 

 

 

 

 

 

 

анализа доса-

дашњег рада 

 

ресованих нас-

тавника 

 

 

Образовно креа-

тивни центар и 

наставник 

 

 

 

 

 

тим 

оснажен за 

подршку уче-

ницима 

 

 

 

 

 

анализа и пла-

нови за наред-

ни период 

 

 

 

 

 

Упућивање настав-

ника на писање ева-

луација о остварено-

сти ИОП-а (даваење 

образаца и рокова 

као и помоћ у писа-

њу) за ученике 

8.разреда 

Добијена мишљења 

ИРК за 3 ученика 

који завршавају 

8.разред и полажу 

измењени ЗИ 

 

Упућивање настав-

ника на писање ева-

луација о остварено-

сти ИОП-а (даваење 

образаца и рокова 

као и помоћ у писа-

њу) 

Пријава ученика за 

полагање измењеног 

испита  и пријава 

учениака ШОСО“ 

Милан Петровић“ 

који је изразио жељу 

 

 

крај маја 

2021. 

 

 

 

 

 

 

почетак 

јуна 2021. 

 

 

 

 

 

јун 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.јун 2021. 

 

 

 

 

Упутити нас-

тавнике на 

писање евалу-

ација за уче-

нике 8. разре-

да 

 

 

 

Постојање 

мишљења као 

основа за 

даље актив-

ности 

 

 

 

Упутити нас-

тавнике на 

писање евалу-

ација 

 

 

Пријавити да 

се за 3 учени-

ка припрема 

измењем ЗИ 

 

 

 

 

чланови тима, 

наставници, 

 

 

 

 

 

 

ИРК, тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

Тим, секретар, 

ШОСО“ Милан 

Петровић“ , уче-

ник, родитељ 

ИО тим и тим  за 

подршку учени-

Наставници 

упућени на 

писање евалуа-

ција за ученике 

8. Разреда 

 

Ученици имају 

мипљење на 

основу кога им 

се измењује ЗИ 

и уписују се 

под посебним 

условима у СШ 

 

 

 

наставници 

упућени  на 

писање евалуа-

ција 

 

пријављени 

ученици који 

полажу изме-

њен ЗИ 

и ученика који 

уписујеШОСО“ 

Милан Петро-

вић“ 
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да је упише и давању 

њему и  мајци пот-

ребне информације 

 

Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању 

 

 

 

Интерсекторска 

радионица у оквиру 

пројекта „ Пружање 

додатне подршке у 

образовању деце из 

осетљивих група  

као одговор на пан-

демију Ковид -19“ 

 

почетак пројекта „ 

Пружање додатне 

подршке у образо-

вању деце из осет-

љивих група  као 

одговор на пандеми-

ју Ковид -19“и  

идентификација 

ученика који ће 

добијати поршку у 

учењу и ученика 

ментора који ће 

пружати подршку у 

учењу вршњацима 

 

„Дијагностика пре-

венција и отклањање 

узрока школског 

неуспеха“ 

 

Припрема анализе 

резултата на прип-

реми и реализацији 

индивидуалних 

образовних програ-

ма у другом полуго-

дишту 

Праћење остварено-

 

 

 

 

 

 

 

3.06.2021. и 

4.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.2021. 

 

 

 

 

3.7.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2021 

 

 

 

 

 

 

август 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

стручно уса-

вршавање 

запослених 

 

 

 

 

упознавање 

релевантних 

особа из 

институција 

за подршку 

деци ошшти-

не Жабаљ са 

пројектом за 

подршку уче-

ницима 

 

 

подршка уче-

ницима од 

стране менто-

ра вршњака и 

одраслих 

ментора 

 

 

 

 

 

 

 

 

стручно уса-

вршавање 

запослених 

 

Припремити 

анализу 

резултата 

реализације 

ИОПа 

 

 

 

 

ку 

 

 

 

 

 

 

Министатство 

просвете , науке 

и технолошког 

развоја 

и наставници 

 

 

 

 

представници 

општине, пред-

ставници ЦСР, 

директорка, 

стручни сарад-

ник, ЕХО 

 

 

 

 

 

 

школа, ЕХО, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 наставника 

 

 

 

 

 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

стучно усавр-

шени настав-

ници на тему 

подршке уче-

ницима са про-

блемима у 

понашању 

 

 

упознавање са 

начином под-

шке ученицима 

који ће почети 

да се реализје 

кроз пројекат 

ЕХО 

 

 

 

ученици ће 

током лета и до 

краја 2021. 

добојати подр-

шку у учењу и 

набвци школ-

ског прибора 

 

 

стручно усавр-

шени настав-

ници како дија-

гностикују пот-

ребу за додат-

ном подршком 

и како да је 

пруже 

 

 

Анализу резул-

тата реализаци-

је ИОПа прип-

ремљена 
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сти пројектних акти-

вности-читање 

извештаја 

Припрема извештаја 

о реализацији про-

грама инклузивног 

образовања у току 

школске године 

подношење захтева 

ШОСО“Милан пет-

ровић“ за пружање 

сервисне логопедсме 

и дефектолошке 

подршке ученицика 

који имају мишљење 

ИРК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2021. 

 

 

 

 

 

 

август 

2021. 

 

 

Упознати се 

са извештајем 

о реализацији 

активнсоти 

пројекта 

 

 

Написати 

извештај о 

раду тима за 

ИО 

 

 

 

 

слање захтева 

са израженим 

потребама за 

сервисном 

подршком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песталоци фон-

дација, тим, 

директор 

 

 

 

тим 

Упознати са 

извештајем о 

реализацији 

активнсоти 

пројекта 

 

Написан изве-

штај о раду 

тима за ИО 

 

 

послат захтев и 

добијен одго-

вор да ће 

подршка да се 

за следећу шк. 

годину пружа 

само на терито-

рији Нови Сад 

уз обећање да 

ће да се потру-

де да укључе и 

неке од наших 

ђака. 

Усвајање извештаја о 

раду тима за инклу-

зивно образовање за 

ову школску годину 

Писање акционог 

плана рада тима  за 

инклузивно образо-

вање за следећу 

школску годину 

 

29. 08. 

2021. 

 

 

 

29.08.2021. 

Дати извештај 

на усвајање 

 

Написати 

план рада 

тима за 

2021/2022. 

школску 

годину 

чланови тима, Извештај дат на 

усвајање 

 

Написати план 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац : Симић Љубица, наставник географије 

 

Активности 

 

Датум 

 

Циљ Активнос-

ти 

 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

Исход 

 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

191 

1. 

Формирање 

Тима. 

 Одређивање 

координатора и 

записничара 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Израда и 

усвајање плана 

рада Тима 

 

 

 

 

 

3.Састанак са 

координатоком 

пројекта “ Пан-

демија и чове-

чанство Биља-

ном Стојановић 

 

 

 

 

 

 

 

4. Састанак на 

даљину 

Упутства за 

планирање дру-

гог дела проје-

кта “ Пандеми-

ја и човечанс-

тво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извршено форми-

рање Тима . 

Координатор је 

Љубица Симић 

Записничар Татја-

на Пап 

 

 

 

 

 

 

Израда и усвајање 

плана рад тима и 

представљање на 

на Вибер групи 

“ОШ Јован јовано-

вић Змај” 

 

 

Упознавање са 

пројектом “ Пан-

демија и човечанс-

тво” Одређивање 

имена наше теме и 

упутства за први 

део планирања 

 

 

 

 

 

 

Састанак је одр-

жан на даљину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим чине 

Татјана Пап 

Татјана Перовић 

Зорица Косјерина  

Меланија Михњак  

Сања Миражоћ 

Милица Маринков 

Ана Павловић 

Љубица Симић 

 

 

 

Зорица Косјерина 

задужена за израду 

и постављање пре-

зентације 

 

 

 

Чланови тима и 

наставници који су 

укључени у проје-

кат, психолог Соња 

Шанта  и координа-

торка Биљана Сто-

јановић 

 

 

 

 

 

 

Наставници који 

учествују у реали-

зацији Теме :       

психолог Соња 

Шанта 

Наставници: 

биологија- 

Сања Миражић, 

Ивана Петровић 

Историја- Милица 

Маринков, 

Географија- Љубица 

Симић 

Хемија- Жељка 

Васић  

Физика- Ненад 

Делић 

Техника и техноло-
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5.Други онлајн 

међушколски 

сусрет 

 

 

 

 

 

6. 

Трећи међуш-

колски сусрет 

 

 

 

 

 

 

 

7. Реализација 

часова  Међуп-

редметне теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април-мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес планирања 

Међупредметне 

теме 

Рефлексија на 

процес планирања 

МТ 

 

 

 

Вредновање 

Међупредметне 

теме 

 

 

 

 

Реализација часова 

Физика: 

7/1 26.04 и 28.04 

7/2 26.04 и 10.05 

Географија: 

7/1 21.04, 23.04. и 

28.04. 

7/2 14.04, 15.04. и 

21.04. 

Биологија 

12.04. и 14.04. 

19.04 и 20.04. 

 

 

Музичка култура 

19.05.2021. 

7-2 

Српски језик и 

књижевност 

7-1 

27.04  и 28. 04 

7-2                 27.04  

гија- Властимир Тот 

Математика- Зорица 

Косјерина 

Српски језик и 

књижевност - Оскар 

Пургић 

Музичка култура -

Татиана Барна 

координаторка 

Биљана Стојановић 

 

 

 

 

 

 

Наставници укљу-

чени у реализацију 

теме тему 

 

 

 

 

 

 

Наставници укљу-

чени у тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненад Делић 

 

 

Љубица Симић 

 

 

 

Сања Миражић 

 

Ивана Петровић 

 

 

Татиана Барна 

 

 

Оскар Пургић 
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8.Четврти 

онлајн Међуш-

колски сусрет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Састанак са 

начелником 

Школске управе 

саветницом  и 

менторком про-

јекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2021. 

 

 

 

и 28. 04 

Техника и техно-

логија 

7-2 

23.042021. 

Историја 

7/1 

14.04 и 22.04.2021. 

7/2 

22.04. и 29.04.2021 

Хемија 

7/1 

23.04 2021. 

26.04 2021. 

7/2 

Математика 

7/1 

18.05 и 20.05 

 

 

 

Наставник као 

рефлексни практи-

чар 

Учесници су сас-

лушали презента-

цију , а затим 

говорили о сопс-

твеним искуствима 

. 

Из наше школе 

учествовале су: 

Соња Шанта из 

угла посматрача и  

Сања Миражић 

као реализатор 

часова 

 

 

 

 

 

Говорили смо о 

процесу планира-

ња  

реализацији , 

рефлексија на реа-

лизоване и посма-

тране часове у 

Пројекту “ Панде-

мија и човечанс-

 

 

 

 

Властимир Тот 

 

 

 

 

 

Милица Маринков 

 

 

 

 

 

Жељка Васић 

 

 

Зорица Косјерина 

 

 

 

 

Учествовали су сви 

наставници који су 

реализовали часове 

у Међупредметној 

теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник ШУ, 

Милан Грујин, 

саветница Весна 

Радуловић, 

Менторка Биљана 

Стојановић , 

Наставници реали-

затори часова . 

Соња Шанта психо-
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10. 

Пети међушкол-

ски сусрет 

 

 

 

 

 

11. 

ЗУОВ ОБУКА 

 

 

 

 

 

 

6.07- 13.07 

2021. 

тво” 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексија на 

одржане часове 

Како треба гледати 

час. 

 

 

 

 

 

 

Унапређење међу-

предметне компе-

тенције ученика . 

Одговоран однос 

према здрављу 

лог . 

Љубица Клепић 

директорица 

 

 

 

Састанак водио 

Саша Гламочак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соња Шанта струч-

ни сарадник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА И ЛОКАЛ-

НОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима:Зоран Тот,наставник физичког и здравственог васпитања 

 

 

АКТИВНОСТ: ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИ-

ЈЕ: 

НОСИОЦИ: 

Организовање родитељ-

ских састанака од I-VIII 

разреда уз поштовање 

мера за спречавање шире-

ња вируса.   

 упознавање 

са актуелностима школ-

ског живота на почетку 

школске године 

 избор пред-

ставника одељења у Савет 

родитеља и остале тимове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске старешине 

Директор школе 

Тим за сарадњу са роди-

тељима 
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где је то потребно 

 договор о 

начину сарадње и парт-

нерским односима у току 

шк.године 

 информиса-

ње о организацији отворе-

ног дана школе за родите-

ље и укључивању родите-

ља у живот и рад школе 

(договор са родитељима) 

 Утврђивање 

термина за индивидуалне 

разговоре са предметним 

наставницима и родите-

љима 

 „Дан отво-

рених врата“у школи за 

родитеље 

 Информи-

сање родитеља ученика 

седмог и осмог разреда, 

као и родитеља ученика из 

осетљивих група о преда-

вању за родитеље у оквиру 

актуелних Пројеката 

 

Септембар 2020. 

Сарадња са родитељима у 

оквиру организације Дечје 

недеље 

-Јесење чишћење школе и 

парка. 

Октобар 2020. Тим за организацију рада 

Дечјег савеза 

Тим за сарадњу са поди-

тељима 

-Сарадња  са родитељима 

на организовању хумани-

тарне акције на прикуп-

љању одеће и обуће за 

социјално угрожене уче-

нике 

- сарадња на организовању 

акције на прикупљању 

зимнице за децу из Дечјег 

села 

- организовање приредбе и 

смештаја деце из дечјег 

села по кућама 

- сарадња на организацији 

приредбе и прославе Дана 

школе и осталих манифес-

тацуја у школи 

Новембар 2020. Тим за рад подмлатка 

Црвеног крста 

Тим за културну и јавну 

делатност школе 

Представници Савета 

родитеља 

Тим за сарадњу са роди-

тељима 

-анкетирање родитеља о 

утисцима, примедбама и 

Децембар 2020. Педагошко психолошка 

служба 
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предлозима за унапређи-

вање квалитета рада школе 

и обостране сарадње 

- сарадња на обележавању 

и прослави новогодишњих 

празника 

Одељенске старешине 

 сарадња на 

обележавању и прослави 

Дана Русина 

 Дана Свето-

га Саве 

Јануар 2021. Тим за културну и јавну 

делатност школе, Савет 

родитеља 

-информисање родитеља и 

НВ о степену задовољства 

родитеља о оствареној 

сарадњи (на основу анке-

те) 

Информисање родитеља о 

успеху ученика на крају 

првог полугодишта текуће 

шк.године 

- предлог мера и сугестија 

за унапређивање квалитета 

рада школе, као и постиг-

нуте сарадње 

Фебруар 2021. 

 

 

 

 

Савет родитеља 

Директор школе 

Тим за сарадњу са роди-

тељима 

 

 

 

 заједничке 

активности на обележава-

њу Дана жена (Песмом до 

срца) 

 организовање 

предавања (едукативних 

радионица)  за родитеље у 

оквиру педагошко психо-

лошког образовања роди-

теља 

Март 2021. 

 

 

 

Одељенске старешине 

Педагошко психолошка 

служба у школи 

Тим за сарадњу са родите-

љима 

 презентација 

и анализа успеха ученика 

на трећем класификацио-

ном периоду 

 предлог мера 

за унапређивање успеха 

 информиса-

ње родитеља о припремама 

за завршни испит који уче-

ници полажу 

Април 2021. Савет родитеља 

Одељенске старешине 

Тим за сарадњу са родите-

љима 

 сарадња са 

родитељима на организо-

вања матурске забаве, 

Мај 2021. Одељенске старешине VIII 

Директор школе 

Тим за сарадњу са родите-
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фотографисања и свих 

осталих активности  за 

ученике осмог разреда 

поводом завршетка школо-

вања 

љима 

 сарадња са 

родитељима на реализацији 

: забаве за ученике осмог 

разреда 

 организовања 

завршног испита 

 завршетка 

другог полугодишта 

 анкетирање 

родитеља на нивоу одеље-

ња о сарадњи у протеклој 

школској години 

 информиса-

ње о постигнутом успеху 

ученика на крају другог 

полугодишта 

Јун  2021. 

 

 

 

 

 

Одељенске старешине 

Тим за сарадњу са родите-

љима 

 

Тим за сарадњу са родите-

љима 

 

 

 

 

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

 

 Сарадња са друштвеном средином одвијала се кроз: 

- сарадњу са родитељима, 

- сарадњу са установама, 

- стручним институцијама, 

- организацијама; 

 

Сарадња са родитељима се одвијала кроз индивидуалне контакте, роди-

тељске састанке, односно преко Савета родитеља. Разредне старешине и пре-

дметни наставници имали су планирано време када се могу родитељи 

информисати о раду и проблемима своје деце. Директор школе је кроз рад 

Савета родитеља и Школског одбора сарађивао са родитељима ученика. 

Стручни сарадници су саветодавним радом помагали родитељима у савлађи-

вању развојних тешкоћа ученика. Остварено је и укључивање родитеља у 

организовање слободних активности у ченика, у раду Школског развојног 

тима, помоћ у опремању и уређењу школе и спортских терена. 

  Ученици школе су били чланови и наставили рад у оквиру свих мани-

фестација Црвеног крста. 
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 Ученички парламент је имао своје представнике у свим стручним органима и 

учествовао активно у раду школе. 

Све активности су биле спроведене уз обавезну употребу свих средстава за 

спречавање ширења вируса! 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧ-

НИХ САРАДНИКА 

Школска 2020/2021. година 

 

Руковилац тима : Душица Божић, наставник енглеског језика 

 

Табеларни приказ програма и облика стручног усавршавања токо/ школске 2020/2021.године: 

НАЗИВ 

ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА           

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

 
ОБЛИК. година 

СТРУЧНОГ УСА-

ВРШАВАЊА 

 
БРОЈ УКЉУ-

ЧЕНИХ НАС-

ТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 
ДАТУМ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

Обука за планирање и про-

грамирање наставе и учења 

у оквиру пројекта ―Заједно 

ка средњој школи –

Подршка деци из осетљивих 

група у преласку у средњу 

школу― 

Центар за образовне 

политике 

         ЦОП 
Цариградска 21/20 

11000 Београд| 

Србија 

cep@cep.edu.rs 

 

 
 

ОБУКА 

 

 

13   

Од 

21.09.2020. 

до 

6.11.2020. 

        Програм обуке настав-

ника разредне наставе за 

предмет дигитални свет 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 
 

2 

5.10.20

20. 

Пројектна активност 

,,Интелигенција'' угледни 

час, 7/2 разред 

школа Угледни час 1 8.10.20

20 

Заједно ка средњој школи-

Планирање и програмирање 

наставе и учења-

међупредметни приступ 

настави 

Центар за образовне 

политике 

         ЦОП 
Цариградска 21/20 

11000 Београд| 

Србија 

cep@cep.edu.rs 

 

 

Припрема и опис часа 

одштампани у Приру-

чнику као пример 

добре праксе 

1 22.10.2

020. 

Пројектна активност 

,,Скупови око нас'', 5/3 

школа Угледни час 1 4.11.20

20. 

Јачање језичких компетен-

ција наставника који преда-

ју на русинском језику 

Центар за образовне 

политике 

         ЦОП 
Цариградска 21/20 

11000 Београд| 

Србија 

cep@cep.edu.rs 

 

вебинар 1 24.11.2

020. 

mailto:cep@cep.edu.rs
mailto:cep@cep.edu.rs
mailto:cep@cep.edu.rs
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,,G-Suite Meet''   БИГЗ вебинар 1 27.11.2

020. 

 Од доброг плана , преко 

ефикасне  евиденције до нај-

нбољих резултата и у време 

пандемије ковида 19        

 

 

 

 

  

ВЕБИНАР 
 

7 

17.12.2

020. 

 

Дигитални алати и занати – 

разредна настава 

 

  

ВЕБИНАР 
 

1 

29.01.2

021. 

Између две ватре – како 

посредовати у ученичком 

конфликту 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 
 

7 

 

10.02.2

021. 

Кроз акцију и интеракцију 

подстакните ученичку 

мотивацију 

  

ВЕБИНАР 
 

4 

23.02.2

021. 

Здрави стилови живота и 

због чега су важни 

  

ВЕБИНАР 
 

6 

2.03.20

21. 

Успешни СТЕМ  пројекти – 

практичне идеје и приказ 

  

ВЕБИНАР 
 

 

3 

11.02.2

021. 

Типови интеракција –

наставник као модератор 

комуникације 

  

ВЕБИНАР 
 

6 

2.12.20

20. и 

12.12.2

020. 

Јачање језичких компетен-

ција наставника и настав-

ница који предају на русин-

ском језику 

 

 

 

ОБУКА 

 

 

3 

 

Од  

7.11.20

20. до 

28.11.2

020. 

Ванредно стање психе – 

како сачувати себе у ванре-

дним околностима 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

 

ВЕБИНАР 
 

6 

 

8.12.20

20. 

Дигитални алати и занати – 

предметна настава 

 

 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 
 

3 

 

30.01.2

021. 

Како нам интернет може 

помоћи у настави српског 

језика 

  

ВЕБИНАР 
1  

1.03.20

21. 
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Едукини уџбеници за 

8.разред основне школе 

Едука 

 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

 

25.02.2

021. 

Презентација дигиталних 

уџбеника Вулкан е-знање 

1.део 

  

ВЕБИНАР 
 

2 

 

11.02.2

021. 

Презентација дигиталних 

уџбеника Вулкан е-знање 

2.део 

  

ВЕБИНАР 
2 17.02.2

021. 

Онлајн презентација уџбе-

ника за географију за 8. раз-

ред основне школе 

 

 

ВЕБИНАР 
1 26.02.2

021. 

„Савремени уџбенички 

комплет –за ученике и нас-

тавнике― 

     ВЕБИНАР 9  

9.03.20

21. 

Еразмус плус платформе и 

мреже за професионално 

усавршавање наставника 

 

Фондафија Темпус  

ВЕБИНАР 
1  

9.03.20

21. 

Исходно оријентисана нас-

тава музичке културе 

BIGZ школство 

Булевар војводе 

Мишића17/III 

11040Београд 

 

 
 

ВЕБИНАР  

1 

 

9.03.20

21. 

Методе и технике учења у 

настави –Први део 

 

ВЕБИНАР             1  

9.12.20

20. 

Методе и технике учења у 

настави –Други део 

 

ВЕБИНАР 1 15.12.2

020. 

Методе и технике учења у 

настави –Трећи део 

 

ВЕБИНАР 1   

9.02.20

21. 

Митови и заблуде у уџбени-

цима историје 

 

ВЕБИНАР 1 

 

 

10.12.2

020. 
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Развојнаучно –

популарнелитературе и тзв. 

„капиталних издања― 

 

          ВЕБИНАР 1 17.12.2

020. 

„Историјске заблуде – врсте, 

начини настанка, последице 

и могућности њиховог 

отклањања― 
 

ВЕБИНАР  

1 

 

8.02.20

21. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Историје за 8. разред 

основне школе 

ИК Фреска 

 

ВЕБИНАР 1 15.12.2

020. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Историје за 8. разред 

основне школе 

 
 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

 

16.12.2

020. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Историје за 8. разред 

основне школе 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

 

16.12.2

020. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Историје за 8. разред 

основне школе 

 
 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

 

 

 

8.02.20

21. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Историје за 8. разред 

основне школе 

 

 

ВЕБИНАР 
1  

25.02.2

021. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Географије за 8. разред 

основне школе 

 
 

ВЕБИНАР 

 
 

1 

 

5.02.20

21. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Ликовне културе за 8. 

разред основне школе 

 
 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

 

28.11.2

020. 

„Савремени поглед на тек-

тонски рељеф Србије― 

BIGZ школство 

Булевар војводе 

Мишића17/III 

11040Београд 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

26.02.2

021. 
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Онлајн презентација уџбе-

ника Ликовне културе за 8. 

разред основне школе 

 
 

 

ВЕБИНАР 
1  

22.12.2

020. 

Онлајн презентација уџбе-

ника Ликовне културе за 8. 

разред основне школе 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

 

         ВЕБИНАР 
 

1 

 

23.12.2

020. 

Промоција уџбеника из 

информатике и рачунарства 

BIGZ школство 

Булевар војводе 

Мишића17/III 

11040Београд 

 

 
 

 

ВEБИНАР 
 

1 

 

10.03.2

021. 

Презентација новог уџбени-

ка из информатике 

Едука 

 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

 

5.03.20

21. 

Какоизгледаизучавање 

СТЕМ предмета на несва-

кидашњи начин 

СЦИЕНЦЕ ОН 

СТАГЕ 

 

 

ВЕБИНАР 
 

8 

 

11.03.2

021. 

Презентација нових уџбени-

ка за 4. и 8. разред...изазов 

онлајн наставе 

ИК Фреска 

 

 

ВЕБИНАР 
 

2 

 

11.03.2

021. 

Формативно оцењивање у 

комбинованој методи наста-

ве 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 

 

 

 

            1 

11.03.2

021. 

„Г Суите- израда ефикасних 

тестова знања и упитника и 

Г Суите Меет-потпуна 

интеракција свих учесника 

наставног процеса― 

  

ВЕБИНАР 
 

1 

 

27.11.2

020. 
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Презентација уџбеничког 

комплета Хемија 

 ВЕБИНАР 

 
 

1 

 

8.12.20

20. 

Угледни час Српски језик-

Глаголски вид и глаголски 

род 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

 

УГЛЕДНИ ЧАС 
 

3 

 

12.03.2

021. 

Угледни час Географије- 

Величина и облик државе     

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

 

      УГЛЕДНИ ЧАС 
 

3 

11.03.2

021. 

Уз напредне опције  е- учио-

нице до још боље комуни-

кације са децом 

 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 

 

4 

13.03.2

021. 

Српски језик и књижевност 

7. и 8. разред 

 
 

 

ВЕБИНАР 
 

2 

16.03.2

021. 

Креирање мозгалицау нас-

тави помоћу Веб 2.0 алата 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 
 

5 

18.03.2

021. 

ЦПТ-практице кит 

 
 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

17.03.2

021. 

Употреба веб –алата у инте-

рактивној настави енглес-

ког језика 

BIGZ школство 

Булевар војводе 

Мишића17/III 

11040Београд 

 

 
 

 

ВЕБИНАР 
 

1 

17.03.2

021. 

Израда и примена ИОП-а 

 

  

ВЕБИНАР 
6 19.03.2

021. 

Онлајн презентација нових 

уџбеника Математике за 8. 

КLETT друштво за 

развој образовања 

 

ВЕБИНАР 
1 14.12.2
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разред 

 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

020. 

Онлајн презентација нових 

уџбеника Математике за 8. 

разред 

  
 

 

          ВЕБИНАР 
 

1 

 

15.12.2

020. 

Математика 7. и 8. први 

вебинар 

 
 

 

        ВЕБИНАР 
 

1 

 

4.02.20

21. 

Подршка у учењу матема-

тике 

BIGZ школство 

Булевар војводе 

Мишића17/III 

11040Београд 

 

 
 

 

     ВЕБИНАР 
 

1 

 

5.03.20

21. 

Угледни час Математике- 

Интелигенција 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС  

 

2 

8.10.20

20. 

Угледни час Математике- 

Скупови око нас 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

 

УГЛЕДНИ ЧАС 

 

1 

4.11.20

20. 

Како ефикасно прилагодити 

наставу свим ученицима у 

одељењу 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

 

ВЕБИНАР 

 

14 

19.03.2

021. 
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Разредна настава 2. део 

 
 

 

ВЕБИНАР 

 

2 

20.03.2

021. 

Напредак је лак када ђак 

има пројекат , разредна нас-

тава 

еОА 

 

 

ВЕБИНАР 

 

7 

25.03.2

021. 

Савремене вештине и СТЕ-

АМ експерименти у хибрид-

ном и онлајн окружењу 

 

еОА    ВЕБИНАР  

3 

25.03.2

021. 

Он лајн Учење- изазови 

онлајн наставе (Удружење 

родитеља и наставника 

„Партнерски за образова-

ње―(Клуб родитеља и наста-

вника) уз подршку Школске 

управе Нови Сад , Продуж-

нице педагога јужнобачког 

округа и Друштва учитеља 

Новог Сада – део сајма обра-

зовања) 

 ВЕБИНАР  

1 

24.04.2

021. 

Регионална конференција о 

пројектној настави у онлајн 

окружењу...Анамарија 

Вичек 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

1 

23.03.2

021. 

Посматрање часа и давање 

повратне информације – 

међушколски састанак , 

хоризонтално учење 

 

 

 

ОНЛАЈН СУСРЕТ 

 

12 

16.03.2

021. 

Критичко мишљење у поче-

тној настави математике 

BIGZ школство 

Булевар војводе 

Мишића17/III 

11040Београд 

 

 
 

 

ВЕБИНАР 

 

2 

26.03.2

021. 

Добро осмишљен пројекат  

као пут ка освајању и усва-

јању знања 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

 

ВЕБИНАР 

 

13 

26.03.2

021. 

Подршка ученицима у Клет, Логос,Фреска   28.04.2
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онлајн окружењу  ВЕБИНАР 12 021. 

Како подучавати вештина-

ма комуникације 

Клет, Логос,Фреска 

 

ВЕБИНАР  

6 

28.04.2

021. 

 

SONS XVIII-Интегрисано 

СТЕАМ образовање и мате-

матика у пракси 

 

 ВЕБИНАР  

2 

28.04.2

021. 

 

Стратегије у раду са учени-

цима који показују проблем 

у понашању 

 

Министатство про-

свете , науке и тех-

нолошког развоја 

ОБУКА 2  

Обука за запослене- породи-

чно насиље 

 

 

Министатство про-

свете , науке и тех-

нолошког развоја 

ОБУКА 2  

Активно оријентисана нас-

тава математике 

 

 

 

Образовно креатив-

ни центар, Бор 

ОБУКА 1 15.03.-

13.04.2

021. 

 

Интернет учионица 

 

 

Образовно креатив-

ни центар, Бор 

ОБУКА 1 1.10.-

29.10.2

020. 

 

Sons XIX-STEM кроз музи-

ку, бајкеи лабораторијски 

рад ученика 

 

  1 13.05.2

021. 

Комуникација телом и гла-

сом- Марко Стојановић 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

ВЕБИНАР 8 15.05.2

021. 

Oxford University Press-

Morning tea with Oxford-

Assessing Upper-Primary 

Students Online 

 ВЕБИНАР 1 27.05.2

021. 

Умеће комуникације- вред-

ност слушања са разумева-

њем 

КLETT друштво за 

развој образовања 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 

3–5 

 

ВЕБИНАР 10 27.05.2

021. 
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Minecraft, уметност i 3D 

алати кроз STEM образова-

ње 

 ВЕБИНАР 1 27.05.2

021. 

Подршка ученицима са про-

блемима у школи и у дому 

ученика и њиховим родите-

љима 

Образовно креатив-

ни центар 

 1 15.03.-

17.04.2

021. 

У оквиру циклуса „ Приме-

ри најбољих СТЕАМ наста-

вних пракси у Србији―: 

„Не види се шума од дрве-

та―, „ Откривање Париза―, 

„Поезија кроз математику― 

Институт за модер-

но образовање 

ВЕБИНАР 1 11.03.2

021. 

Састанак тима за међупре-

дметну тему са ментором, 

просветном саветницом и 

начелником школске управе 

поводом рефлексије на пла-

нирање и реализацију међу-

предметне теме. 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

САСТАНАК 12 2.06.20

21. 

Стратегије у раду са учени-

цима који показују пробле-

ме у понашању 

Министатство про-

свете , науке и тех-

нолошког развоја 

ОБУКА 2 3.06.20

21. и 

4.06.20

21. 

„Обука за запослене-

породично насиље― 

Министатство про-

свете , науке и тех-

нолошког развоја 

ОБУКА 2 3.06.20

21. и 

4.06.20

21. 

Southern Europe Cambridge 

Day 

 

 

 

 

ВЕБИНАР 

1 5.06.20

21. 

Пројекат „ Квалитетно 

образовање за све― 

 

Peer Learing 

 ВЕБИНАР 

 

1 2.11.20

20. и 

16.11.2

020. 

29.03.2

021. и 

12.04.2

021. 

07.-

10.2021

. 

Обука наставника технике и 

технологије за управљање 

електро механичким моде-

лима помоћу микробит уре-

ђаја у осмом разредуоснов-

ног образовања и васпитања 

British Council ОБУКА 

 

1 30.06.2

021. 

Интерсекторска радионица Екуменска хумани- ОБУКА 2 10.06.2
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у оквиру пројекта „ Пружа-

ње додатне подршке у обра-

зовању деце из осетљивих 

група  као одговор на пан-

демију Ковид -19― 

тарна организација  021. 

„ Унапређена компетенција 

наставника и стручних 

сарадника за спровођење 

активности каријерног 

вођења и саветовања― 

Фондација Темпус ОБУКА 

 

 

 

1 1.03.-

4.04.20

21. 

„ Когнитивна и породична 

терапија у раду са децом и 

младима― 

У организацији 

ординације за дечи-

ју и адолесцентну 

психијатрију и пси-

хотерапију „Круг“ 

ТРЕНИНГ 1 13.03.-

24.04.2

021. 

 

„Јачање професионалне 

улоге психолога у школама― 

 

 

Друштво психолога 

Србије 

 

ОБУКА 

 

1 

 

20.12.2

020. 

„ Каријерно вођење и саве-

товање― 

 

 

Фондација Темпус Стучни скуп- 

Конференција 

1 22.-

23.10.2

020. 

„Рефлексија на реализоване 

часове― 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

4 -Онлајн  међуш-

колски сусрет 

5 11.05.2

021. 

„Извештај о вредновању 

реализације међупредметне 

теме― 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

5 -Онлајн  међуш-

колски сусрет 

5 15.06.2

021. 

„Дијагностика превенција и 

отклањање узрока школ-

ског неуспеха― 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

 

СЕМИНАР 

 

22 2.07.20

21. 
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Угледни час Географије- 

Међупредметна тема: При-

родно кретање становниш-

тва 7-2 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС –

ОНЛАЈН 

 

3 14.04.2

021. 

Угледни час Географије- 

Међупредметна тема: 

Међународне организаци-

је7-2 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС –

ОНЛАЈН 

 

3 15.04.2

021. 

Угледни час Географије- 

Међупредметна тема: Пан-

демија и човечанство 

Израд паноа 7-1 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 

 

 

2 28.04.2

021. 

Угледни час Географије- 

Међупредметна тема: При-

родно кретање становниш-

тва 7-1 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 3 21.04.2

021. 

Угледни час Географије- 

Међупредметна тема: 

Међународне организаци-

је7-1 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 

 

2 23.04.2

021. 

Угледни час Географије- 

Међупредметна тема: Пан-

демија и човечанство 

Израд паноа 7-2 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

УГЛЕДНИ ЧАС 

 

2 21.0420

21. 
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Угледни час Техника и тех-

нологија- 

 Међупредметна тема: 

Пандемија и човечанство на 

примеру епидемије тифус у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-2 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 2 23.04.2

021. 

Угледни час Историје- 

 Међупредметна тема: 

Пандемија и човечанство на 

примеру епидемије тифус у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-1 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС- 

ОНЛАЈН 

3 14.04.2

021. 

Угледни час Историје- 

 Међупредметна тема: 

Пандемија и човечанство на 

примеру епидемије тифус у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-2 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 3 22.04.2

021. 

Угледни час Историје- 

 Међупредметна тема: 

Пандемија и човечанство у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-1 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 2 22.04.2

021. 

Угледни час Историје- 

 Међупредметна тема: 

Пандемија и човечанство у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-2 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 2 29.04.2

021. 

Угледни час Математике- 

 Међупредметна тема: 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

УГЛЕДНИ ЧАС 2 18.05.2

021. 
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Пандемија и човечанство у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-1 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

Угледни час Математике- 

 Међупредметна тема: 

Пандемија и човечанство у 

Србији за време Првог свет-

ског рата 7-1 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ , 21239 Ђур-

ђево 

 
 

УГЛЕДНИ ЧАС 2 20.05.2

021. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Школска 2020/2021. 

 

Руководилац тима: Шанта Соња, психолог 
 

Активност Време Циљ актив-

ности 

Укључени 

ученици и 

наставни-

ци 

Постигнути резултати 

Конституисање тима 

за професионалну 

оријентацију 

Израда годишњег 

програма рада тима 

за професионалну 

оријентацију 

Израда плана рада 

програма професио-

налне оријентације 

по одељењима 

Увођење 

од.сатешина у реали-

зацију радионица 

ПО и договор за 

припрему онланј 

4.9.2020. 

 

4.9.2020. 

 

До 

15.9.2020 

 

 

 

 

 

 

од почетка 

септембра 

 

 

 

 

16.9.2020. 

 

Конституиса-

ти тим и 

сачинити 

годишњи про-

грам рада 

тима као и 

планове за 7. 

и 8. разред. 

Обучити нас-

тавнике за 

примену 

радионица 

упознати их 

са приручни-

цима и дати 

новодобијене 

радионице на 

коришћење, 

осмислити 

радионице у 

Чланови 

тима: 3 

члана 

основног 

тима, 2 

наставника 

и 6 оде-

љењских 

старешина, 

спољни 

сарадник 

 

Тим 

 

Психолог, 2 

наставника 

Одељењске 

старешине 

5-8. разре-

да, стручни 

Тим за професионалну оријен-

тацију конституисан. Годишњи 

програма рада тима за профе-

сионалну оријентацију је изра-

ђен.         Израђен плана рада 

програма ПО по одељењима (за 

7. и 8. Разред)                     За 

од.сатешине је одржана обука 

за реализацију радион. Почето 

осмишљавање радионица у 

онлајн облику ззбог комбино-

ваног вида  наставе 

 Остварена сарадња са спољ-

ним сарадником у пројекту 

„Заједно ка средњој школи“ 

путем телефона, и мејла и лич-

но 

Наставници упознати са при-

мену теста у оквиру пројекта 

које су уз помоћ стручног сара-
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радионица 

Сарадња са спољним 

сарадницима у про-

јекту „Заједно ка 

средњој школи-

Подршка деци из 

осетљивих група у 

преласку у средњу 

школу-Заједно у 

транзицији“ 

Упознавање настав-

ника са инструмен-

том за пружање 

подршке у транзици-

ји у оквуру пројекта 

и помоћ наставни-

цима у попуњавању 

инструмента-слање е 

материјала, прируч-

ника 

Идентификација 

ученика који су у 

ризику од раног 

напуштања школе 

Идентификација 

ученика чија су пос-

тигнућа на основном 

и испод основног 

нивоа како би се 

испланирала прип-

ремна настава 

Комуникација меј-

лом са спољним 

сарадником у оквиру 

пројекта»Заједно ка 

средњој школи» и 

договор око ученика 

за које треба писати 

план транзиције 

 

Праћење вебинара за 

каријерно вођење   

 

 

 

 

15.9.-30.9. 

 

 

21.10.2020. 

 

 

 

у току сеп-

тембра 

 

 

 

 

 

15.9.2020 

онлајн форма-

ту 

Наставити 

сарадњу са 

спољним 

сарадиком у 

оквиру проје-

кта. Упозна-

вање  и пру-

жити помоћ 

наставницима 

у попуњавању 

инструмената 

и и писању 

ПТ 

Идентифико-

вати ученике 

којима је пот-

ребна додатна 

подршка при 

преласку у 

средњу школу 

и ученике 

чија су пости-

гнућа на 

основном и 

испод основ-

ног нивоа 

Одржавати 

комуникацију 

и сарадњу са 

спољним 

сарадником 

ради консул-

тација и раз-

мене инфве-

бинар за ђаке 

сарадници 

 

 

 

Пројектни 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координа-

тор тима-

организа-

цији Тем-

пус фонда-

ције и 

Eurogui-

dance мре-

жа за 

подршку 

каријерном 

вођењу и 

саветова-

њу, школа 

ученици 8. 

разреда 

дника попунили и идентифико-

вали ученике којима је затим 

написан ПТ 

Идентификовани ученици 

којима је потребна додатна 

подршка при преласку у сред-

њу школу кроз дефинисање и 

спровођење разних мера и 

организацију додатне припреме 

за ЗИ 

Константна сарадња са спољ-

ним сарадником успостављена 

зарад што бољих резутата у 

спровођењу активости усмере-

них на ученике у транзицији 

ученици се оснажују у одабиру 

свог будућег школовања 
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Праћено је спрово-

ђење радионица ПО, 

Давани су савета 

и помоћ од стране 

основног тима 

када су се уочава-

ле потешкоће у 

раду или је неко 

затражио помоћ 

праћење 8. 

EUROGUIDAN-

CE конференција 

„Каријерно вођење и 

саветовање у Репуб-

лици Србији и Евро-

пи― 

пренети садржаји 

конференције оста-

лим члановимма 

тима 

Сачињен план рада 

за подршку ђацима 

на путу ка средњој 

школи у оквиру про-

јекта 

Вебинар за ученике 

8.разреда „Препознај 

своје јаке стране“ 

Написан план прила-

гођене припремне 

наставе за ЗИ иу 

матерњег језика и 

математике на осно-

ву инструмента за 

процену нивоа знања 

Комуникација меј-

лом са спољним 

сарадником у оквиру 

пројекта»Заједно ка 

средњој школи 

X месец 

 

 

 

 

3.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23. 10. 

2020. 
 

 

 

. 

26. 10.2020. 

 

 

1.10.2020. 

 

 

 

15.10.2020. 

 

 

 

 

 

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

у току 

месеца 

Имати увид у 

спровођење 

радионица 

како би се 

наставници 

благовремено 

подсетили на 

одржавање 

појединих 

радионица и 

давати подр-

шку настав-

ницима у 

спровођењу 

радионица 

стручно уса-

вршавање 

стручног 

сарадника у 

области кари-

јерног вођења 

и саветоваа-

њаи пренети 

садржаји 

осталим чла-

новима 

Сачинити 

план подршке 

ђацима 

ученици се 

оснажују да 

лаксе одаберу 

будуће обра-

зовање 

Сачинити 

план прилаго-

ђене припре-

ме за ЗИ 

 

 Стална сара-

дања ради 

консултација, 

размене 

информација 

и унапређи-

вања рада у 

оквиру подр-

шке ученици-

ма у преласку 

у СШ 

Чланови 

тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стручни 

сарадник 

 

 

 

Пројектни 

тим 

 

Темпус 

фондација, 

тим, ђаци 

8. разреда 

Представ-

ници Пес-

талоци 

фондације 

и спољна 

сарадница 

из ЦОП-а 

Пројектни 

тим 

 

 

 

Координа-

тор проо-

јектног 

тима 

Постојање увида у спровођење 

радионица ПО и помоћ настав-

ницима. 

Основни тим је пружао помоћ 

по потреби 

 

 

 

Стручни сараник пратио кон-

ференцију како би се стручно 

усавршавао из ове области и 

пренео је садржаје осталим 

члановима тима. 

 

 

 

Сачињен план за подршу ђаци-

ма 

 

ученици пратили вебинар који 

им је дао нова сазнања и 

информације како би им олак-

шао избор школе 

Сачињен план који ће помоћи 

ученицима у ризику од напуш-

тања школе да се што боље 

припреме за ЗИ 

 

Повећање квалитета рада кроз 

сарадњу са спољним сарадни-

ком из пројекта 
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Праћење спровођења 

радионица ПО 

Давање савета и 

помоћи од стране 

основног тима када 

се уоче потешкоће у 

раду или неко затра-

жи помоћ 

  

Комуникација меј-

лом са спољним 

сарадником у оквиру 

пројекта «Заједно ка 

средњој школи» 

XI месец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имати увид у 

спровођење 

радионица 

Давати подр-

шку настав-

ницима у 

спровођењу 

радионица 

када наиђу на 

потешкоћу. 

Израдити ПТ 

 

Упознати 

ученици са 

Карловачкомм 

гимназијом 

Договорити се 

око будућих 

корака у 

оквиру проје-

кта 

Чланови 

тима: 3 

члана 

основног 

тима, 2 

наставника 

и 

6одељењск

их старе-

шинаОде-

љењске 

старешине, 

тим.     

 

Спољни 

раданик 

ЦОП-а 

Постојање увида у спровођење 

радионица ПО 

Основни тим је пружао помоћ 

по потреби јер су разредне ста-

решине изразиле потешкоће 

због онлајн држања радионица 

 

Договорене будуће активности 

у оквиру подршке ученицима у 

преласку у СШ. 

 

Остварена комуникација и 

договор о будућим корацима 

Праћење спровођења 

радионица ПО 

Давање савета и 

помоћи од стране 

основног тима када 

се уоче потешкоће у 

раду или неко затра-

жи помоћ 

Почетак реализације 

прилагођене прип-

реме за ЗИ и вршња-

чке подршке у учењу 

XII месец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имати увид у 

спровођење 

радионица 

Давати подр-

шку настав-

ницима у 

спровођењу 

радионица 

када наиђу на 

потешкоћу. 

Реализовати 

прилагођене 

припреме     

Тестирати 

Чланови 

тима 

 

 

 

 

 

натавници 

 

 

психолог, 

ученици 

 

 

Постојање увида у спровођење 

радионица ПО 

Основни тим је пружао помоћ 

по потреби 

 

Ученици имају подршку у при-

преми за ЗИ 

 

Размењена искуства и добијене 

нове идеје за будућии рад 

 

 

Тестирани ученици ради доби-

јања резултата теста који упу-
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за ЗИ 

Тестирање професи-

оналних интересо-

вања ученика 8-1 

 

Тестирање професи-

оналних интересо-

вања 8-2 и 8-3 

Од.стерешине усме-

но извештавале на 

састанку основи тим 

о реализацији ради-

ониц 

Писање полугодиш-

њег извештаја о 

остварености про-

грама 

Писање полугодиш-

њег извештаја о 

остварености циље-

ва који се односе на 

ПО у оквиру пројек-

та 

 

Комуникација меј-

лом са спољним 

сарадником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2312.2020 

 

 

 

 

23.12.2020. 

 

 

до 

15.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2020 

ученике како 

би знали која 

им занимања 

највише одго-

варају 

Тестирање 

Анализа 

резултата рада 

извештај о 

раду ПО тима 

Извештај о 

остварености 

пројекта 

Сарађивати са 

с сарадником 

ради консул-

тације и раз-

мене инфор-

мација 

 

 

Психолог 

 

Тим по 

 

 

Руководи-

лац тима 

 

 

Координа-

тор пројек-

та 

 

 

ПО тима 

 

кооридина-

тор 

ћују на одређене средње школе 

Постојање извештаја и посто-

јање увида у оствареноост пла-

нова на основу чега ће се пла-

нирати даљи рад 

Постојање увида 

Постојање извештаја 

Постојање извештаја 

 

Сарадња остварена 
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Праћење спровођења 

радионица ПО 

Давање савета и 

помоћи од стране 

основног тима када 

се уоче потешкоће у 

раду или неко затра-

жи помоћ 

Индивидуално саве-

товање ученика 8 

разреда у вези са 

резултатима теста 

ТПИ 

Сарадња са спољним 

сарадником пројек-

та»Заједно ка сред-

њој школи» 

Тестирање професи-

оналних интересо-

вања ТПИ ученика 

8-4  

Комуникација меј-

лом са спољним 

сарадником пројек-

та“Заједно ка сред-

њој школи-Заједно у 

транцицији“ 

I/II месец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имати увид у 

спровођење 

радионица. 

Давати подр-

шку настав-

ницима у 

спровођењу 

радионица 

када наиђу на 

потешкоћу 

Ученике упу-

тити у резута-

те тестирања 

Остварити 

лични контатк 

Тестрирања 

ђака који се 

још нису тес-

тирали 

 

Стална сара-

дња 

Чланови 

тима: 3 

члана 

основног 

тима, 2 

наставника 

и 6 оде-

љењских 

старешина, 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

психолог 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

Постојање увида у спровођење 

радионица ПО 

Основни тим је пружао помоћ 

по потреби 

 

Ђаци боље упознати занима-

њима која им највише одгова-

рају према резултатима теста 

Сарадња остварена 

 

Тестирани ученици 8-4 

 

 

Остварена сарадња са спољним 

сарадником ради бољих резул-

тата рада 

Онлајн обука 

„Унапређење компе-

тенција наставника и 

стручних сарадника 

за спровођење акти-

вности каријерног 

вођења и саветова-

ња” 

Саветовање ученика 

8. разреда у вези са 

резултатима ТИП1 

Слање  информаицја 

у е форми о средњим 

школама, одговара-

јућим особинама 

 

 

1.3-

15.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2021. 

 

 

 

 

Усавршавање 

стручног 

сарадника из 

области ПО 

 

Представити 

ученицима 

резултате тес-

та и школе 

које им одго-

варају 

 Информисати 

ђаке о сред-

њим школама 

и Боље упоз-

навање са 

школом у 

Стручни 

сарадник, 

Темпус 

фондација 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

ПОтим 

 

 

 

 

 

Стручни сарадник похађао обу-

ку у оквиру ПО 

 

ученици представљени резул-

тати теста и школе које им нај-

више одговарају 

 

Ђаци информисни и имају 

бољи увид у средње образова-

ње и смерове који се нуде 

Ученици упознати са најбли-

жом средњом школовања 

 

Ученици  добијају корисне 

информације које се тичу даљег 

школовања. 
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личности и спосп-

бностима, као и дру-

гих корисних 

информација за даље 

школовање као акл-

тернатива качењу на 

огласну таблул због  

комбиноване наста-

ве. Слање ВОДИЧА 

ЗА ОСНОВ-

ЦЕ“Упознајте зани-

мања и тестирјте се“ 

Националне службе 

за запошљавање 

Виртуелна посета 

сајму образовања 

„ПУТОКАЗИ“ за 

ученике 8. разреда 

 

 

Сарадња са спољним 

сарадником пројекта 

«Заједно у транзици-

ји» договор о спро-

веођењу активности 

из пројекта у овкви-

ру ПО, договор за 

реализацију семина-

ра и договори о реа-

лизацији активности 

за време наставе на 

даљину 

 

Вршњачка подршка 

преко Вибер група за 

израду пробног 

завршног испита 

март 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-

26.3.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април 

непосредној 

близини 

Ученике упо-

знати са 

резултатима 

тестау 

 

 

 

Информисати 

ученике у 

вези са наста-

вком школо-

вања тренут-

но доступним 

путем 

 

Остварити 

сарадњу и у 

условима 

комуникације 

путем теле-

фона и мејла 

 

 

 

Подстицати 

вршњачку 

подршку и 

промоцију 

пробног ЗИ 

 

 

 

Психолог и 

од.стареши

не, учени-

ци 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици имају потребне и 

корисне информације у вези са 

даљим школовањем и доступ-

ним школама 

 

 

Сарадња се наставила, песта-

лоци настојао да пружи подрш-

ку у у време комбиноване нас-

таве (која се делом одвијала на 

даљину) усмеравањем буџета 

за куповину  штампача у боји 

како би се ђацима који немају 

могућности онјалн настеви или 

се тешко сналазе са таквим 

видом наставе, био штампан 

натавни материјал 

 

Вршњачка подршка у циљу 

мотивације на рад пробног ЗИ 

Праћење спровођења 

радионица ПО 

Давање савета и 

помоћи од стране 

основног тима када 

 

 

 

 

 

 

Имати увид у 

спровођење 

радионица. 

Давати подр-

шку настав-

ницима у 

Чланови 

тима 

 

 

 

 

Постојање увида у спровођење 

радионица ПО 

 

 

Основни тим је пружао помоћ 

по потреби 
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се уоче потешкоће у 

раду или неко затра-

жи помоћ 

Слање потребног 

материјала ђацима 

који се тичу средњих 

школа, полагања ЗИ, 

попуњавања листи 

жеља. 

Ђацима и родите-

љима су се предста-

виле школе СШ“22. 

Октобар“ ииз Жабља 

и СШ са домом уче-

ника „Петро Кузм-

јак“ из Руског Крс-

тура, а Средња 

машинска школа из 

Ногов Сада је посла-

ла промотивни мате-

ријал 

У е форми слати 

резутати теста ТПИ 

ученинцима 8. раз-

реда као подсетник 

пред коначну одлуку 

о избору средње 

школе 

Евалуација ПТ-ова 

 

 

 

 

 

15.5.2020. 

 

 

 

Мај, 2021. 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

крај маја 

 

29.6.2021. 

спровођењу 

радионица 

када наиђу на 

потешкоћу 

 Редовно 

информисати 

и оснаживати 

ђаце 

Ђаке упозна-

ти са школама 

и материјал-

ном којим се 

поједине 

школе пред-

стављају 

 

Ученице под-

сетити на 

резултате тес-

та 

 

 

Пројектни 

тим 

ПО тим 

 

 

 

директор, 

ПО тим 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

Ђаци информисани и оснаже-

нии за избор средње школе 

 

 

 

 

 

 

Ученици боље упознати са 

школама које се представљају 

 

 

 

 

 

Ученици се подсетили резулта-

та теста како би лакше донели 

одлуку о избору даљег школо-

вања 

 

 

Увид о оствареност планова 

транзиције који су послати 

ЦОП 

 

Усвајање извештаја о 

раду тима за профе-

сионалну оријента-

цију за ову школску 

годину 

Писање акционог 

плана рада тима  за 

професионалну ори-

јентацију за следећу 

школску годину 

 

26.8.2021. 

 

 

 

 

30.8.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Размотрити 

извештај и 

ставити га на 

усвајање тима 

Написати 

план за следе-

ћу школску 

годину 

 Донета одлука о извештају 

 

 

Акциони план написан 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима : Љубица Клепић, директор школе 

   

Тим за маркетинг је предузео низ активности у школској 2020/2021.години, са 

циљем да се школа промовише на најбољи могући начин. Сва дешавања везана за 

наставу и ваннаставне активности редовно су се објављивале на сајту школе 

(www.zmaj.edu.rs) 

и на facebook страници школе ( OŠ ,, Jovan Jovanović Zmaj“ Đurđevo) за чије је 

ажурирање и одржавање током школске године био задужен директор школе. 

Објављиване су информације и иновације у ИТ свету, као и фотографије и видео 

записи са наставних и ваннаставних активности, прослава Дана школе, Прослава 

школске славе Светог Саве, пријем ђака првака, излета, хуманитарних акција. 

Основни задатак Тима за маркетинг школе у овом периоду је био да преко сајта 

школе и ФБ странице школе благовремено обавештава родитеље и ученике о акти-

вностима и дешавањима везаних за школу. Подаци су готово свакодневно били 

ажурирани. 

Велики допринос афирмацији школе дају и русинске редакције како РТВ-а тако и 

часописа Руско слово, а однедавно је и часопис Дневник почео сарадњу са нашом 

школом кроз извештавање о активностима које се у школи реализују. 

Оно што је такође значајно је да организовањем разних обука за наставнике и шире 

заједнице од нивоа Општине, у нашој школи, утичемо на ширење доброг гласа и 

позитивне слике о нама. 

Обележавање Дана школе, школске славе Светог Саве су оцењене као веома успе-

шне а то је свакако допринело промоцији и креирању позитивне атмосфере у шко-

ли. 

Узимањем учешћа у националним и међународним Пројектима, активним ангажо-

вањем у реализацији активности утичемо на рекламирање школе, стварање добрих 

међуљудских односа као и стварање позитивне атмосфере и слике о школи и свим 

запосленимау школи. 

У наредном периоду радиће на реализацији разних активности и свега онога што 

доприноси  да се сваки ученик, наставник и родитељ осећа као добро дошао, што 

нам је свима интерес и циљ. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОЈЕКАТ―КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ЗА СВЕ― 
Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима: Светлана Шовљански, наставник разредне наставе 

 
АКТИВНОСТИ ДАТУМ ЦИЉ АКТИВНО-

СТИ 

УКЉУЧЕНИ 

УЧЕНИЦИ И 

НАСТАВНИЦИ 

ИСХОД 
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Међународни 

дан писмености 

септембар Упознати ученике 

са важношћу опис-

мењавања. 

Учитељи и уче-

ници првог и 

другог разреда. 

Разликује изго-

ворени глас и 

написано слово. 

„Подељена сре-

ћа, два пута је 

већа“, 

Дечија недељу. 

октобар Развијање компе-

тенција за демо-

кратску културу 

Сви учитељи, 

натавници и 

ученици. 

Препознаје и 

исказује осење 

радости и сре-

ће. 

„Дан наше 

школе“ 

новембар Обележавање Дана 

наше школе кроз 

дела Чика Јове Зма-

ја 

Сви учитељи, 

натавници и 

ученици. 

Придаје важ-

ност обележа-

вања Дана шко-

ле. 

„Подели 

радост“ 

децембар Прављење нового-

дишњих честитки 

Сви учитељи и 

ученици нижих 

разреда. 

Сарађује у 

активностима 

са вршњацима. 

Обележавање 

Дана рације 

9.1.2021. Кроз кратак про-

грам, освестити код 

деце све страхоте 

рата. 

Наставници 

језика и учени-

ци виших раз-

реда. 

Познаје догађа-

је из прошлости 

и адекватно 

реагије на њих. 

Обележавање 

Дана Русина 

17. 1. 2021. Развијање осећаја 

за мултикултурал-

ност. 

Сви учитељи и 

ученици нижих 

разреда. 

Понаша се тако 

да уважева раз-

личититости 

својих вршња-

ка. 

„Свети Сава“ 27.1.2021. Упознавање са 

величином и знача-

јем лика Светог 

Саве. 

Сви учитељи, 

натавници и 

ученици. 

Разуме заначај 

дела Светог 

Саве. 

Дана државнос-

ти 

фебруар Обележевење 

државног празника. 

Сви учитељи, 

натавници и 

ученици 

Развијање осе-

ћаја љубави за 

државу у којој 

живиш. 

Обележавање 

Дана Рома. 

април Развијање осећаја 

за мултикултурал-

ност. 

Сви учитељи, 

натавници и 

ученици 

Понаша се тако 

да уважева раз-

личититости 

својих вршња-

ка. 

Дан планете 

Земље 

април Презентација раз-

личитих начина и 

могућности очува-

ња животне среди-

не. 

Сви учитељи и 

ученици нижих 

разреда. 

Понаша се тако 

да не угражава 

животну среди-

ну. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА «ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ-

ПОДРШКА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ― 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима : Шанта Соња, психолог 
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Активност 

 

Време Циљ активнос-

ти 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

Постигнути резултати 

Разрада и финализа-

ција плана извођења 

активности и буџета 

Разматрање могућ-

ности реализовања 

пројектних активно-

сти путем интернета 

онлајн због пошто-

вања превентивних 

мера заштите у току 

епидемије Ковид 19. 

Идентификација 

ученика који су у 

ризику од раног 

напуштања школе 

Идентификација 

ученика чија су пос-

тигнућа на основном 

и испод основног 

нивоа из матерњег 

језика и математике 

до 

15.9.2020. 

 

 

02.9.2020 

 

 

 

 

 

до 

1.10.2020. 

 

 

октобар 

2020. 

Годишњи план 

рада тима; разви-

јање буџета у 

складу са планом 

(израда плана се 

ослања на резул-

те идентифика-

ције). 

 

Остварити пла-

ниране активно-

сти уз поштова-

ње епидемиоло-

шких меера 

 

 

Уз помоћ инс-

трумента иден-

тификовати уче-

нике 

 

Уз помоћ инс-

трумента иден-

тификовати уче-

нике 

Пројектни тим, 

директор, спољни 

сарадник 

 

 

 

Пројектни тим 

 

 

 

 

 

 

Од.старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

матерњег језика и 

математ 

Финализирани планови 

 

 

 

Део активности ће се 

реализовати онлајн, а 

део договора се обав-

љао путем и мејла и 

Вибера 

 

 

 

 

Ученици којима је пот-

ребна додатна подршка 

за наставак школовања 

и истрајавањ у основ-

ног школовања су 

идентификовани 

 

 

ученицима за које пио-

требно писати прила-

гођени план припремне 

наставе за ЗИ су иден-

тификовани 

Стручно усаврша-

вање наставника у 

организацији и у 

уквиру пројекта: 

Обука  “Планирање 

и програмирање 

наставе и учења”-

онлајн 

Планирање и про-

грамирање наставе и 

учења-

”међупредметни 

приступ настави” 

 

 

Индивидуалиизација 

наставе и учења 

 

Онлајн међушколски 

сусрети са ментори-

ма за међупредметну 

. 

 

 

 

21.9.2020-

6.10.2020. 

 

22.10.2020. 

 

 
 

 

1. 2. 2021-

15. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усавршавање 

наставника за 

квалитенију нас-

таву 

 

припремање нас-

тавника за пла-

нирање међупре-

дметне теме 

 

обучавање нових 

наставника за 

индивидуализа-

цију наставе 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОП, 29 настав-

ника и стручни 

сарадник 

 

 

 

 

 

Биљана Стојано-

вић-ментор за 

МПТ, 17 настав-

ника , директорка 

и стручни сарад-

ник 

 

 

 

 

 

 

 

Настаници и СС се 

усавршили из наведе-

них области, стекли 

нова знања и вештине 

за успешнији рад 

 

Ментор  за МПТ је 

боље упознао настав-

нике како да одаберу и 

планирају међупредме-

тну тему 

 

похађачи семинара су 

добили пуно практич-

них примера за инди-
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тему: 

1. праћење и реали-

зација часа и давање 

повратне информа-

ције 

 

2. рефлексија на 

процес планирања 

међупредметне теме 

3. вредновање ква-

титета реализације 

међупредметне теме 

(самовредновање) 

4. Рефлексија на 

реакизовани час у 

оквиру међупредме-

тне теме 

5. извештај о вред-

новању реалиизације 

међупредметне теме. 

Наставно особље и 

стручни сарадник  

су се у току  шк. 

године усавршавали 

путем разних обука 

и вебинара на тему 

наставе и професио-

налне оријетације у  

организацији других 

организација и 

институција (видети 

извештај о СУ), те  

из тог разлога ни 

нису реализоване 

планиране обуке 

које су требале бити 

плаћене из пројект-

ног буџета 

 

 

 

16. 3. 2021. 

 

 

30.3.2021. 

 

 

13.4.2021. 

 

 

11.5.2021. 

 

15.6.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размена искуства 

између школа у 

пројекту и дода-

тно стручно уса-

вршавање и 

информисање од 

стране ментора 

 

 

 

3 наставника и 

стручни сарадник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОП, ментори за 

међупредметно 

планирање, 17 

наставника и 

стручни сарадник 

видуализацију наставе 

које су пренели коле-

гама 

 

 

 

 

 

 

 

 

добила су се нова сазр-

нања и инструкције за 

реализацију, праћење и 

вредновање међупред-

метне теми и будући 

рад 

Сарадња са средњим 

школама у које су се 

уписали ђаци који су 

имали израђен ПТ у 

току школовања у 

нашој школи  (са 

СШ“22. Октобар“ из 

Жабља и   средњом 

  

почетком 

школске 

године 

2020/2021. 

Упознавање СШ 

са ученицима 

који имају ПТ и 

којима је потреб-

на даља додатна 

подршка у учењу  

и школовању 

Стручни сарадник, 

средње школе 

Остварена сарадња 
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саобраћајном шко-

лом „Пинки“ са 

којом је и потписан 

меморандум о даљој 

сарадњи у оквиру  

пројекта) 

Израда планова 

транзиције (ПТ) 

Развијање педагош-

ког профила од 

стране одељењског 

старешине и  струч-

ног сарадника, пос-

тављање циљева и 

исхода, креирање 

мера, расподела 

одговорности изме-

ђу чланова школског 

тима, укључивање 

родитеља и других 

професионалаца по 

потреби. Израда 

планова транзиције 

за идентификоване 

ученике, планирање 

мера у односу на 

доминантне факторе 

ризика 

 

Израда прилагође-

них планова за ЗИ 

До 

30.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

2020. 

Израдити ПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написати прила-

гођену припрему 

Одељењске ста-

решине, наставни-

ци и СС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници мате-

матике и матерњег 

језика 

Израђени ПТ-ови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написани прилагођени 

планови за ученике 

чија су постигнућа на и 

испод основног нивоа 

Праћење и ревизија 

ПТ Током године 

разредни старешина 

и тим прате примену 

ПТ и по потреби 

ревидирају ПТ. Ова 

активност се спро-

води на три месеца.   

Планирање активно-

сти у оквиру ПО и 

укључивање ПО у 

ПТ; 

У току шк. 

године, 

тромесечно 

Пратити и реви-

драти ПТ-ове по 

потреби 

Тимови за подрш-

ку ученику СС 

Пратили и евалуирали 

и ревидирали ПТ 

Активности профе-

сионалне оријента-

ције 

 

 

 

у току 

године 

Реализовати 

активности у 

оквиру ПТ 

Одржати радио-

 

 

Одељењске ста-

решине 7. и 8.р 

 

Ученици се оснажили 

за избор будућег зани-

мања 
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радионице ПО 

радионице коучинг, 

 

презентација сред-

њих школа у нашој 

школи 

 

тестирање професи-

оналних интересо-

вања 

 

Индивидуално саве-

товање; 

 

 Повезивање са све-

том рада ( предста-

вљање професија, 

информисање, ради-

онице, упознавање 

са средњим школама 

и предузећима у 

околини, упућивање 

на  Водич за основце 

насионалне службе 

за запошљављава-

ње). 

 

Вируелна посета 

сајму образовања 

„ПУТОКАЗИ“ 

 

 

Средње школе које 

то имају у плану, 

долазе да се пред-

ставе ђацима неше 

школе (СШ“22. 

октобар“из Жабља и 

срдња школа са 

домом ученика из 

Руског Крстура) 

  

 

Ђаци организовано  

пратили вебинаре у 

вези са ПО или су и 

слати линкови зав-

реме наставе на 

даљуну 

 

Слање  информаицја 

 

мај 2021. 

 

децембар 

2020. 

децембар, 

јанур 2021. 

 

април/ мај 

2021. 

 

 

 

 

 

март 2021. 

 

 

мај 2021. 

 

 

 

 

 

у току 

године 

 

 

 

 

у току 

године, и 

интензивно 

мај 2021. 

ниче ПО и Коу-

чинг 

Тестирати ПИ 

ученика 8.р 

 

Индивидуално 

их саветовати на 

осноу резултата 

ТПИ 

 

 

Боље упознавање 

са школама, 

занимањима, 

предузећима 

 

 

 

 

 

Боље упознавање 

са школама 

 

 

 

Боље упознавање 

са школама 

 

 

 

 

 

 

Информисаност 

о ЗИ, С школа-

ма,...оснаживање 

за лакши избор 

будућег школо-

вања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснаживање 

ученика за 

доношење одлу-

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

тим ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сајам образовања, 

тим ПО и 

од.старешине 

 

 

 

 

 

Средње школе, 

директор, тим, 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

Темпус гондација, 

Тим, одељењске 

старешине, 

 

 

 

 

 

Ученици истестирани 

 

 

 

 

 

Ученици саветовани на 

основу резултата ТПИ 

о одговарајућим зани-

мањима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученици могли да се 

упознају са школама 

које их интересују у 

окружењу и иностран-

ству 

 

 

 

Ученици боље упозна-

ти са одређеним шко-

лама које су се пред-

стављале 

 

 

 

 

Ученици се оснажива-

ли за своју коначну 

одлуку о школи и буду-

ћем занимању 

 

 

 

Ученици се упозанли 

са школама у окруже-

њу 
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у е форми о средњим 

школама, одговара-

јућим особинама 

личности и спосп-

бностима, као и дру-

гих корисних 

информација за даље 

школовање као акл-

тернатива качењу на 

огласну таблул због  

наставе на даљину 

ке о СШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим, одељењске 

старешине 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици благовремено 

информисани у вези са 

ПО путем е мрежа у 

време наставе на 

даљину. 

Вршњачка подршка: 

подршка у уклапању 

у вршњачку групу 

подршка на часови-

ма 

хуманитарна помоћ 

од стране вршњака 

подршка у превенци-

ји и заштити од 

вршњачког насиља, 

дискирминације 

пружање емотивне и 

саветодавне подрш-

ке 

информишу вршња-

ке о ЗИ и мотивишу 

их да изађу на ЗИ 

путем вибер група 

вршњачка подршка у 

учењу приликом 

наставе на даљину 

путем вибер група 

вршњачка подршка у 

току летњег распус-

та у учењу 

 

 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април, мај 

2021. 

 

 

 

од јула 

2021. 

Пружање врш-

њачке подршке у 

Уклапању у в. 

Групу 

 

На часовима 

У обезбеђивању 

потребних 

ресурса у пре-

венцији и зашти-

ти од насиља, 

дискриминаци-

је,... 

 

 

 

у мотивисању 

ђака на ЗИ 

 

заједничком пос-

тизању позитив-

них циљева 

 

 

Тим, наставници, 

одељењске старе-

шини и ученици 

 

 

 

 

 

 

 

Вршњачки тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вршњачки тим 

 

 

 

 

 

 

Вршњачки тим 

Ученци су пружали 

вршњачку подршку у 

уклапању у в групу 

На часовима 

 

У прикупљању потреб-

них ресурса 

 

 

У превенцији и зашти-

ти од насиља и дис-

криминацији 

 

 

 

 

 

У информисању и 

мотивисању за излазак 

на ЗИ 

 

 

 

У  учењу 

 

 

 

Сарадња са локал-

ном заједницом : 

представљање про-

 

У току 

године 

Сарадња са ЛЗ: 

 

Придставити 

 

Становници, пред-

ставници власти, 

Остварена сарадња са 

ЛЗ 

Представљен пројекат, 
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јекта,  хуманитарне 

акције ,                                           

посете од стране 

СШ, сарадња са СШ 

у вези ученика са ПТ  

и у вези са пројект-

ним активностима 

 

 

 

 

 

 

пројекат 

 

 

Хуманитарне 

акције 

Едукације ђака 

Предавања 

 

 

 

стручњаци, уче-

ници, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварена сарадња са 

стручњацима, 

Реализоване хумани-

тарне акције 

Остварена сарадња са 

представницима  фир-

ми, са Општином 

Жабаљ, са ЦСР 

Планирање  и реали-

зација припреме за 

завршни испит 

Прављење плана за 

сваку област за сва-

ки предмет (српски 

језик, русински језик 

и математика): 

дефинисање циљева, 

задатака и рокова-4 

часа по области( 2 

часа: обнављање 

кључних појмова, 1 

час демонстрација 

решавања задатака, 

1 час извођења од 

стране ученика 

испод основносг 

нивоа) ; 

У новембру 

2021. 

Прилагодити 

припрему за ЗИ 

ученицима на 

основном и 

испод основног 

нивао постигну-

ћа из матерњег 

језика и матема-

тике 

Наставници  

матерњег језика и 

математике, школ-

ски координатор , 

спољни сарадник 

Прилагођена припрему 

за ЗИ ученицима на 

основном и испод 

основног нивао пости-

гнућа из матерњег 

језика и математике 

Сарадња са родите-

љима:  Састанци са 

родитељима пово-

дом ПТ-упућивање и 

сагласност родите-

ља, Састанци са 

родитељима пово-

дом ПО, припреме за 

завршни испит, 

информисање о 

дешавањима у шко-

ли, о  могућности 

присуства на часо-

вима у време дана 

отворених врата, о 

успесима и потеш-

коћама ученика, 

 саветовање родите-

ља шта они могу да 

ураде а да је у инте-

 

 

семпембар-

октобар 

2020. 

 

април-јун 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остварити сара-

дњу са родите-

љима: 

У вези са ПТо-

вимад, путем 

састанака у вези 

са ПО, 

 

 

 

 

  информисања о 

дешавањима у 

школи, 

 

Могућности при-

суства на часо-

вима, о успеху 

ученика, савето-

вања у вези 

 

Одељењксе ста-

решине, чланови 

тима, стручни 

сарадник, дирек-

тор 

 

 

Остварена сарадња са 

родитељима у вези ПТ-

а, ПО, ЗИ, присуства на 

часовима, саветовања 

родитеља, радионица, 

заједничких активнос-

ти,  информисани и  

пужана им подршка у 

приступу деци у наста-

ви на даљину 
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ресу детета, радио-

нице за родитеље-

„Родитељи-моја 

подршка на путу 

одлуке“ 

Сарадња са родите-

љима путем вибер 

група и обавешта-

вање путем фејсбук 

странице у време 

наставе на даљину 

Укључивање роди-

теља у заједничке 

активности ученика 

и школе- припрема 

сале за прославу 

мале матуре 

 

 

 

у току 

године 

 

 

 

јун 2021. 

 

њихове улоге 

која је у интересу 

детета, у оквиру 

радионице, 

 

Пружити инфор-

мацију и подрш-

ку 

 

Укључивања у 

заједничке акти-

вности 

Допунска настава: 

игровне активости 

на теметске садржаје 

израда мапа ума 

прилагођених узрас-

ту 

презентације, фил-

мови, 

заједничко правље-

ње плана учења 

праћаење посећива-

ња 

вршњачка подршка 

на допунској наста-

ви 

 

 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

Реализовати уна-

пређену допун-

ску наставу кроз 

игровне активно-

сти 

Израде мапа ума, 

презентације 

филмова 

Заједничког пра-

вљена паноа 

Редовно праћање 

посећивања ДН 

 

Предметни наста-

вници 

Реализована унапређе-

на допунска настава 

кроз игровне активнос-

ти 

Израде мапа ума, пре-

зентације филмова 

Заједничког прављена 

паноа 

Редовно праћање посе-

ћивања ДН 

 

Хоризонтално учење 

наставника се одви-

јало редовно, 

неформално, у збор-

ници међусобно, са 

стручним сарадни-

ком или  позивом 

код с. сарадника у 

канцеларију и у 

заказаним термини-

ма 

У току 

године 

лично или 

путем 

Вибер гру-

пе 

Размењивање 

информациа и 

искуства између 

наставника у 

вези са реализа-

цијом активнос-

ти 

Наставници, пси-

холог, тим 

Остварена редовна 

сарадња и хоризонтал-

но учење наставника 

 

Састанци са спољ-

ним сарадником и 

контакти мејлом и 

телефоном, 

 У току 

године 

Остваривати 

редовну сарадсу 

са спољним 

сарадником ради  

реализације про-

јекта 

Спољни 

сарадник и сарад-

ниции Песталоци 

фондације, тим 

Остварена редовна 

сарадња која је унапре-

дила реализацију про-

јекта 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска 2021/2022. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ   
 

 

Активност Датум Циљ активности 

Укључени 

ученици и 

наставници 
Исход 

Знакови у саоб-

раћају – врсте 04.09.2020. 

Упознати ученике са 

основним врстама зна-

кова у саобраћају 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научене су врсте 

знакова 
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Вертикална сао-

браћајна сигна-

лизација 
11.09.2020. 

Упознати ученике са 

вертикалом саобраћај-

ном сигнализацијом 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научили су ову врсту 

сигнализације 

Знаци опасности 
18.09.2020. 

Ученици препознају 

поједине знакове опас-

ности 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Направљени плакати 

са знацима 

Знаци опасности 
25.09.2020. 

Ученици препознају 

поједине знакове опас-

ности 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Направљени плакати 

са знацима 

Знаци изричитих 

наредби 02.10.2020. 

Ученици препознају 

поједине знакове изри-

читих наредби 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Направљени плакати 

са знацима 

Знаци изричитих 

наредби 09.10.2020. 

Ученици препознају 

поједине знакове изри-

читих наредби 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Направљени плакати 

са знацима 

Знаци обавеш-

тења 16.10.2020. 

Ученици препознају 

поједине знакове оба-

вештења 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Направљени плакати 

са знацима 

Знаци обавеш-

тења 23.10.2020. 

Ученици препознају 

поједине знакове оба-

вештења 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Направљени плакати 

са знацима 

Светлосни зна-

кови, допунске 

табле 

30.10.2020. Ученици препознају 

светлосне знакове 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно разумева-

ње светлосних знако-

ва 
Знаци које учес-

ницима у саоб-

раћају дају 

овлашћена лица 

06.11.2020. Ученици препознају 

поједине знакове које 

дају овлашћена лица 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научили су ову врсту 

сигнализације 

Хоризонтална 

сигнализација 

20.11.2020. Упознати ученике са 

хоризонталном саобра-

ћајном сигнализацијом 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научили су ову врсту 

сигнализације 

Кретање пешака 

у саобраћају 

27.11.2020. Упознати ученике са 

основним правилима 

при кретању пешака у 

саобраћају 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно разумева-

ње улоге пешака 

Кретање пешака 

у саобраћају 

04.12.2020. Упознати ученике са 

основним правилима 

при кретању пешака у 

саобраћају 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно разумева-

ње улоге пешака 

Кретање бици-

кала 

11.12.2020. Упознати ученике са 

основним правилима 

при кретању бицикала 

у саобраћају 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научено правилно 

кретање бицикала 

Кретање бици-

кала 
18.12.2020. Упознати ученике са 

основним правилима 

при кретању бицикала 

у саобраћају 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научено правилно 

кретање бицикала 

Раскрснице 22.01.2021. Упознати ученике са 

основним врстама рас-

крсница 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научили су врсте 

раскрсница 

Радње у саобра-

ћају на раскрс-

ници 

29.01.2021. Упознати ученике са 

основним радњама у 

саобраћају на раскрс-

ницама 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Научене су све радње 

у саобрачају 

Првенство про- 05.02.2021. Упознати ученике са Ученици и Научили су све врсте 
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лаза  у раскрс-

ници 
првенством пролаза на 

раскрсници 

предметни 

наставници 

првенстaва пролаза 

Првентство про-

лаза  у раскрс-

ници – правило 

десне руке 

05.02.2021. Упознати ученике са 

првенством пролаза на 

раскрсници 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно користе 

првенство пролаза 

Првентство про-

лаза  у раскрс-

ници – саобраћај 

регулисан знако-

вима 

12.02.2021. Упознати ученике са 

првенством пролаза на 

раскрсници 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно користе 

првенство пролаза 

Првентство про-

лаза  у раскрс-

ници – саобраћај 

регулисан свет-

лосном сигнали-

зацијом 

19.02.2021. Упознати ученике са 

првенством пролаза на 

раскрсници 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно користе 

првенство пролаза 

Првентство про-

лаза  у раскрс-

ници – саобраћај 

регулише 

овлашћено лице 

26.02.2021. Упознати ученике са 

првенством пролаза на 

раскрсници 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Правилно користе 

првенство пролаза 

Примери тестова 

– решавање и 

коментарисање 

резултата 

05.03.2021. Оспособити ученике да 

успешно решавају тес-

тове 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Примери тестова 

– решавање и 

коментарисање 

резултата 

12.03.2021. Оспособити ученике да 

успешно решавају тес-

тове 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Примери тесто-

ва-решавање и 

коментарисање 

резултата 

19.03.2021. Оспособити ученике да 

успешно решавају тес-

тове 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Примери тесто-

ва-решавање и 

коментарисање 

резултата 

26.03.2021. Оспособити ученике да 

успешно возе бицикли 

на школском  полигону 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Примери тесто-

ва-решавање и 

коментарисање 

резултата 

09.04.2021. Оспособити ученике да 

успешно возе бицикли 

на школском  полигону 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Вожња бицикла 

на школском 

полигону-

припрема за 

такмичење 

16.04.2021. Оспособити ученике да 

успешно решавају тес-

тове 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Пажљиво и спретно 

вожење бицикла 

Вожња бицикла 

на школском 

полигону-

припрема за 

такмичење 

23.04.2021. Оспособити ученике да 

успешно возе бицикли 

на школском  полигону 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Пажљиво и спретно 

вожење бицикла 

Школско такми-

чење – «Шта 

знаш о саобраћа-

14.05.2021. Оспособити ученике да 

успешно возе бицикли 

на школском  полигону 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 
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ју» 
Израда тестова 

за проверу знања 

– припрема за 

такмичење 

21.05.2021. Оспособити ученике да 

успешно возе бицикли 

на школском  полигону 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Вожња бицикла 

на школском 

полигону – при-

према за такми-

чење 

28.05.2021. Оспособити ученике да 

се успешно припреме 

за такмичење 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Општински ниво 

такмичења - 

«Шта знаш о 

саобраћају» 

04.06.2021. Оспособити ученике за 

самопроцену и диску-

сију о оствареним и 

неоствареним резулта-

тима на такмичењима 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Припрема уче-

ника за такми-

чење – израда 

тестова и вожња 

бицикла на 

школском поли-

гону 

11.06.2021. Оспособити ученике за 

успешно учествовање 

на такмичењу 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

Окружни ниво 

такмичења - 

«Шта знаш о 

саобраћају» 

18.06.2021. Оспособити ученике за 

самопроцену и диску-

сију о оствареним и 

неоствареним резулта-

тима на такмичењима 

Ученици и 

предметни 

наставници 

Успешно решавају 

тестове 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Школска 2020/2021. година 

Руководилац секције : Љубица Симић, наставник географије 

Активности 

 

Датум 

 

Циљ 

Активности 

 

Укључени 

ученици и 

наставници 

 

Исходи 
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1.Израда паноа 

о Ђурђеву 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Израда 

рециклажног 

папира 

 

 

 

 

 

 

3.Друга фаза: 

Израда паноа о 

изради 

рециклажног 

папира на 

истом 

 

18. 9.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2020. 

Упознавање 

ученика са 

насељем у коме 

живе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да знају да се од 

старог папира 

може направити 

нови папир.  

Да науче поступак 

приправљања 

папира 

 

 

 

Да се од 

рециклираног 

папира може 

направити нови 

производ : нови 

пано 

 

 

 

Дуња Бабиј 

Урош Круљ 

Небојша Мушицки  

Ружица Оршић 

Милош Панић 

Соња Радић 

Кристина Ратковић 

Срефан Сивчевић 

Анђела Тривуновић 

Наставница : 

Љубица Симић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повеже постојећа 

знања о природи 

и друштву са 

географијом као 

науком 

 

 

 

 

 

 

И: Разликује 

одговорно од 

неодговорног 

понашања човека 

према природним 

ресурсима  и 

опстанку живота 

на Земљи 

 

И:Разликује 

одговорно од 

неодговорног 

понашања човека 

према природним 

ресурсима  и 

опстанку живота 

на Земљи 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

Школска 2020/2021. година 

Руководилац секције : Татјана Перовић, наставник ликовне културе 

Активности 

 

Датум 

 

Циљ 

Активности 

 

Укључени 

ученици и 

наставници 

 

Исходи 
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Упис ученика у 

ликовну секцију 

и договор о 

даљем раду. 

Прилагођавање 

рада секције 

раду на даљину. 

1. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМА: Скица 

за школски 

мурал 

    

 

2. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМА: 

СТРИП (сцена-

рио, цртеж, 

туш) 

 

 

 

 

3. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМА: ''ЖЕ-

ЛЕЗНИЦА 

ОЧИМА ДЕЦЕ'' 

 

4. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМЕ: 

*НОВОГОДИШ

ЊИ                            

УКРАСИ 

*НОВОГОДИШ

ЊЕ        ЧЕС-

ТИТКЕ 

 

5. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМА: Чести-

тке за ДАН 

ЗАЉУБЉЕ-

НИХ 

6. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

 

 

Септембар 

2020. 

 

 

 

 

26.9.2020. 

 

 

 

Октобар    
24.10.2020.   

 

 

 

 

Новембар 

7.11.2020.   

 

 

 

 

Децембар 

12.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

8.2.2021.    

 

 

 

12.12.2021. 

 

 

 

 

Идентификација 

заинтересованих 

ученика за рад у 

ликовној секцији. 

              Задовољ-

ство, практичан 

рад и реализација 

одабраних радова 

на зиду (мурал) у 

школском двориш-

ту. 

 

Практичан рад и 

представљање 

школе на изложби. 

 

 

 

 

Изложба ликовних 

радова и учешће 

ученика на ликов-

ном конкурсу. 

 

 

 

Практичан рад, 

направљене чести-

тке и украси , 

љихово излагање у 

учионици и школ-

ским ходницима. 

 

 

Практичан рад, 

направљене чести-

тке, писање порука 

љубави и постав-

љање изложбе. 

 

Практичан рад, 

направљене чести-

тке и декорација. 

 

 

Задовољство, пра-

ктичан рад и одаб-

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови ликовне 

секције и наставни-

ца Татјана Перовић. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писани заинтере-

совани ученици и 

одржана прва 

секција. 

Одабрани радови 

ће бити реаи 

 

 

 

 

Одабрани радови 

послати на кон-

курс, изложено 

10 радова, награ-

ђена једна учени-

ца (Хелена Зло-

колица 8-4). 

 

 

Одабрани радови 

изложени у у 

ходнику школе и 

послати на кон-

курс. 

 

Дечји радови и 

украси су изло-

жени у ходнику 

школе, а честитке 

су деца искорис-

тила да најмили-

јима честитају 

празнике. 

 

 

 

Дечје честитке са 

порукама љубави 

су изложене у 

ходнику школе. 

 

Ускршњи праз-

ници су послу-

жили да деца 

практично иско-

ристе своју маш-

ту и креативност 

у школи и код 

куће. 

Одабрано 30 

радова који су  
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7. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМА: Ускр-

шњи празници 

 

 

8. ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

-ТЕМА: ПТИЦЕ 

(Минијатура) 

 

 

 

 

Састанак са 

анализом рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

24.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

14.5.2021. 

рани радови за 

конкурс. 

 

 

 

 

Неговање колекти-

вног духа , сарад-

ње и креативности 

код ученика у 

условима комби-

новане наставе. 

 

 

 

послати на кон-

курс, а резултати 

ће бити објавље-

ни у новој школ-

ској години. 

 

Анализиран рад, 

сумирани резул-

тати и исказане 

жеље за наставак 

рада у наредној 

школској години. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
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 Школска 2020/2021. година 

- разредна настава 

 

Руководилац : Јелена Салаг, наставник разредне наставе 

 

Активности 

 

 
 

 

 

 

- Формирање 

секције и упоз-

навање са зада-

цима и циљем 

секције 

- Одабир песа-

ма 

 

- Вежбање 

артикулације, 

дикције, акце-

натске вежбе, 

паузе, интона-

ције, ритма, 

темпа, мимике, 

гестикулације, 

визуелног кон-

такта са слуша-

оцима 

 

- Вежбање иза-

браних песама 

 

- Смотре реци-

татора 

 

Датум 

 

 
 

 

 

 

Друго полуго-

диште 

(јануар – април) 

Циљ активнос-

ти 

 
 

 

 

 

- Креативно испо-

љавање и развија-

ње младих 

 

– њихове маште, 

мисли,осећања, 

воље и карактера и 

многих других 

позитивних особи-

на. 

 

- Рецитовање је 

шанса за ствара-

лаштво ученика, 

подстиче на изра-

жајно казивање и 

на интензивније 

мисли и емоције. 

 

- Учествовање на 

Смотри рецитатора 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

 
 

Јелена Салаг 

учитељица  и уче-

ници IV разреда 

чланови рецитатор-

ске секције 

 

IV/2 

Марија Раданов 

Стефан Радишић 

Лука Каранов 
IV/3 

Уна Костић 

Исход 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Учествовање на 

Општинској смо-

три рецитатора у 

Жабљу 

 

-  Учествовање на 

Зонској смотри 

рецитатора у 

Бачу 

 

 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 Школска 2020/2021. година 

- предметна настава 

 



Основна школа “Йован Йованович Змай” Дюрдьов 
Oсновна школа ,, Јован Јовановић Змај“  Ђурђево 

 

239 

Руководилац : Марија Самарџић, наставник русинског језика и књижевности 

 
Активности 

 

 

 

 

Формирање 

секције и упоз-

навање са 

циљевима и 

задацима реци-

таторске секци-

је 

 

 

 

 

 

 

Учествовање 

на обележава-

њу Ослобођења 

Ђурђева 

 

 

 

 

 

 

Избор песама 

за прославу 

Светог Саве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор песама 

за такмичења у 

текућој школ-

ској години 

 

 

 

Датум 

 

 

 

 

Септембар 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

Циљ активности 

 

 

 

 

Неговање правилне 

дикције, изговора, 

развијање љубави 

према поези-

ји.Учествовање на 

приредбама и мани-

фестацијама 

 

 

 

 

 

 

 

Неговање правилне 

дикције, изговора, 

развијање љубави 

према поези-

ји.Учествовање на 

приредбама и мани-

фестацијама 

 

 

 

Неговање правилне 

дикције, изговора, 

развијање љубави 

према поези-

ји.Учествовање на 

приредбама и мани-

фестацијама 

 

 

 

 

Неговање правилне 

дикције, изговора, 

развијање љубави 

према поези-

ји.Учествовање на 

приредбама и мани-

фестацијама 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

 

Ученици 5.,и 

8.разреда, 

Наставни-ца 

Марија Самар-

џић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 5.,и 

8.разреда, 

Наставни-ца 

Марија Самар-

џић 

 

 

 

 

 

 

Ученици 5.,и 

8.разреда, 

Наставни-ца 

Марија Самар-

џић 

 

 

 

 

 

 

Ученици 5.,и 

8.разреда, 

Наставни-ца 

Марија Самар-

џић 

Исход 

 

 

 

 

 

Учествовање на 

приредбама, 

манифестаци-

јама, обележава-

њима свих важ-

них датума у 

оквиру школе и 

шире заједнице 

 

 

 

 

Учествовање на 

приредбама, 

манифестаци-

јама, обележава-

њима свих важ-

них датума у 

оквиру школе и 

шире заједнице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учествовање на 

приредбама, 

манифестаци-

јама, обележава-

њима свих важ-

них датума у 

оквиру школе и 

шире заједнице 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДЕЧИЈИХ ДРУШТВЕ-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школска 2020/2021. година 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима : Биљана Кнежевић, наставник разредне наставе 
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Активности 
 

 

 

Датум 
 

 

Циљ Активно-

сти 

 

Укључени уче-

ници и настав-

ници 

 

 

Исход 
 

Формирање 

Вршњачког 

тима 

Септембар 

2020. 

Прикупљање 

података о члано-

вима Вршњачког 

тима од разред-

них старешина. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић 

 

Прикупили смо 

податке о члано-

вима вршњачког 

тима. 

Конституисање 

Вршњачког 

тима 

Октобар 

2020. 

Упознати чланове 

тима са циљеви-

ма и задацима 

рада тима. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Лидија Кухар. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

Наставник је 

сазвао ученике у  

google учионицу 

где је одржан 

оnline састанак. 

Дефинисане су 

улоге и одговор-

ности чланова 

тимa. 

Договорили смо 

се да састанци 

вршњачког тима 

буду четвртком. 

Анкета о насил-

ништву 

 

 

Новембар 

2020. 

Прикупљање 

информација о 

искуствима 

наших ученика. 

 

 

 

 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Лидија Кухар. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

Материјал је 

подељен свим 

члановима који 

су били присут-

ни. Анкета је 

била анонимна. 

Уследио је и раз-

говор са учени-

цима како би 

сазнали колико 

се често у нашој 

школи дешава да 

неко буде наси-

лан и на који 

начин то испо-

љава. 

 

 

 

Радионица 

"Стоп насиљу" 

 

Децембар 

2020. 

Разматрање неко-

лико могућих 

одговора на 

насилништво. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Лидија Кухар. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

Радионица је 

одржана преко 

google учионице. 

Уз помоћ мате-

ријала (документ 

који ученици 

преузимају на 

своје уређаје, на 
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разредне стареши-

не. 

 

ком се налази 50 

речи и израза 

који описују 

ситуације) који 

је достављен 

свим ученицима 

који су присус-

твовали састан-

ку, проверавамо 

да ли ученици 

разумеју шта 

свака од наведе-

них ситуација 

значи и предла-

жемо како да 

разреше конфли-

кте. 

Превенција зло-

употреба дрога 

Јануар 

2021. 

 

Реализација 

радионице Пону-

дити и узети/не 

узети дрогу 

(замена улога). 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

Реализација 

радионице. 

Примарни циљ 

је пружање 

информација 

ученицима да 

избегавају 

коришћење пси-

хоактивних суп-

станци, како не 

би ушли у боле-

сти зависности. 

Креирање паноа 

на тему превен-

ција злоупотреба 

дрога 

Фебруар 

2021. 

Израда и постав-

љање паноа у хол 

школе. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

Ученици су уче-

ствовали у изра-

ди паноа на тему 

превенција злоу-

потреба дрога, 

који је по њего-

вом завршетку 

био постављен у 

холу школе, како 

би и остали уче-

ници били упоз-

нати са том важ-

ном темом. 

Тематски дан – 

Дан розих маји-

ца 

Фебруар 

2021. 

23. фебруар је 

Међународни дан 

борбе против 

вршњачког наси-

ља. 

Симбилично, 

последње среде у 

фебруару се обе-

лежава Међуна-

Број укључених 

наставника је 2 – 

Биљана Кнежевић 

и Лидија Кухар. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

Ученици наше 

школе су имали 

прилику да 

погледају фил-

мове о вршњач-

ком 

насиљу. 

Након одгледа-

ног филма,своје 
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родни дан борбе 

против вршњач-

ког наси-

ља,познатији под 

називом ,,Дан 

розих мајица." 

Зашто розе мај-

це? Све је почело 

2007. године када 

је један дечак у 

канадској про-

винцији дошао у 

школу у розој 

мајци. Вршњаци 

су га због тога 

исмевали. Он је 

само желео да на 

тај начин искаже 

подршку својој 

мајци која је обо-

лела од карцино-

ма. Када су оста-

ли за то сазна-

ли,сутра су сви 

дошли обучени у 

розе мајце као 

подршка другару. 

разредне стареши-

не. 

утиске али и 

поруке прија-

тељства ученици 

су могли исказа-

ти писањем и 

лепљењем на 

плакат који је по 

завршетку кра-

сио зидове наше 

школе. Чланови 

тима су припре-

мали беџеве и 

налепнице од 

папира у облику 

розих мајица 

које су ученици 

лепили на пла-

кат. 

Анкета о 

коришћењу 

интернета 

 

Март 

2021. 

Прикупљање 

информација о 

искуствима 

наших ученика. 

 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

 

 

 

 

Материјал је 

подељен свим 

члановима који 

су били присут-

ни на online сас-

танку у google 

учионици. Анке-

та је била ано-

нимна. Уследио 

је и разговор са 

ученицима како 

би сазнали коли-

ко често ученици 

наше школе 

користе интер-

нет. 
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Дежурство у 

школи за хума-

нитарну акцију 

Март 

2021. 

Прикупљање 

новчаних сред-

става потребних 

за операцију уче-

ника наше школе 

Вању Романа. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

 

Услед наставе на 

даљину било је 

теже прикупити 

новчана средства 

за операцију 

ученика наше 

школе. Чланови 

тима су се при-

кључили акцији 

тако што су пар 

дана долазили у 

школу и дежура-

ли. Разредне 

старешине су 

обавестиле 

родитеље и децу 

у ком термину 

могу да дођу 

уколико желе да 

донирају новча-

на средства. 

Подстицајна 

порука за изла-

зак на пробни 

завршни испит 

Април 

2021. 

Пружање вршња-

чке подршке. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

Чланови тима који 

су учествовали 

:ученици осмог 

разреда. 

Ученици 

8.разреда који су 

чланови вршња-

чког тима су 

требали да 

пошаљу вршња-

цима подстицај-

ну поруку за 

излазак на проб-

ни завршни 

испит. 

Њихов задатак је 

био да преузму 

слику са google 

учионице и про-

следе другарима 

у viber групу. 
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Радионица 

"Шта вреднујем, 

а шта ценим" 

Април 

2021. 

Подстицање 

самопоуздања и 

самопоштовања 

кроз дискусију. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

 

Настојања су 

била да се код 

ученика путем 

дискусије и 

отвореног разго-

вора подстиче 

самопоуздање и 

самопоштовање, 

поготово са уче-

ницима 7. и 8. 

разреда. Путем 

практичних веж-

бица је то и 

остварено. 

Радионица 

"Лепо понашање 

у школи, учио-

ници и на ули-

ци" 

Мај 

2021. 

Реализација 

радионице. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

У тиму су била по 

два ученика из сва-

ког одељења од 

петог до осмог раз-

реда, које су бирале 

разредне стареши-

не. 

 

Заједно смо раз-

говарали о 

понашању у 

школи, учиони-

ци и на улици. 

Ученици су 

добили задатак 

да размисле о 

томе шта чини 

лепо понашање. 

Неке од идеја 

записане су на 

табли. 

Сумирање 

резултата 

Јун 

2021. 

Вредновање  

активности 

Вршњачког тима 

и подношење 

извештаја наста-

вничком већу. 

Број укључених 

наставника је 1 – 

Биљана Кнежевић. 

 

Послат је извеш-

тај на email шко-

ле о активнос-

тима рада врш-

њачког тима 

школске 

2020/2021. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац тима: Меланија Саламун, наставник разредне наставе 

 
Активности 

 

 

 

 

1.Добровољни при-

лог за децу оболелу 

Датум 

 

 

 

 

Септембар 

 

Циљ 

 Активности 

 

 

 

Помоћи деци 

оболелој од 

Укључени 

ученици и 

наставници 

 

 

Ученици од 

првог до 

Исход 

 

 

 

 

Прикупљена средс-

тва уплаћена су на 
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од дистрофије 

 

 

2.Прикупљање 

средстава за личну 

хигијену 

 

 

3.Прикупљање нов-

чане помоћи за 

Младена Радиши-

ћа,ученика седмог 

разреда 

 

4.Прикупљање нов-

чане помоћи поро-

дици Балиновић 

коју је задесио 

пожар 

 

5.Прикупљање нов-

чане помоћи за 

Вању Рома-

на,ученика петог 

разреда 

 

 

 

 

Од 05.10-

09.10.2020 

 

 

Од 05.10-

09.10.2020 

 

 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

 

Април 

дистрофије 

 

 

Помоћи соци-

јално угроже-

ним ученици-

ма 

 

Омогућити 

Младену ква-

литетније и 

лакше образо-

вање 

 

Обезбедити 

породици нај-

неопходније 

 

 

Прикупљеним 

новцем помо-

ћи и убрзати 

Вањину опе-

рацију,како би 

што пре про-

ходао 

осмог раз-

реда 

 

Ученици и 

запослени 

основне 

школе 

 

Ученици и 

запослени 

основне 

школе 

 

Ученици и 

запослени 

основне 

школе 

 

 

рачун Друштва 

дистрофичара 

 

14.10.2020.год.су 

чланови ВТ поде-

лили средства за 

личну хигијену 

17.11.2020.год.су 

Младену уручени 

Лап топ,слушалице 

и сто за рад у кре-

вету 

Од прикупљеног 

новца је купљена 

храна за бебе за 

дужи период 

 

Прикупљени новац 

уплаћен је на рачун 

Фондације Буди 

Хуман 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Школска 2020/2021. година 

 

Руководилац секција: Лидија Карапанџић, наставник гркокатоличке веронауке 

 

АКТИВНОСТ: ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИ-

ЈЕ: 

НОСИОЦИ: 

*Избор представника оде-

љења Ученичког парла-

мента. 

 

*Избор руководства пар-

ламента. 

10.09.2020. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Активности дечије неде-

ље (издрада паноа среће ); 

08.10.2020. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 
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*Правила понашања 

*Обележавање Дана шко-

ле. 

 

* Обележавање Светског 

дана љубазности. 

18.11.2020. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Тематски дан – Светски 

дан борбе против сиде (за 

ученике 7. и 8. разреда) 

17.12.2020. VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Учешће у прослави Све-

тог Саве. 

 

*Обележавање Дана Руси-

на 

20.01.2021. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Обележавање Дана заљу-

бљених. 

 

* Међународни дан 

матерњег језика. 

23.02.2021. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Акција “Улепшавање 

школског дворишта” . 

 

*Светски дан среће. 

16.03.2021. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Акција обележавања 

Дана планете Земље. 

27.04.2021. VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

*Светски дан без дуван-

ског дима и разговор о 

штетности пушења. 

18.05.2020. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

 *Сумирање и евалуација 

рада ђачког парламента 

током године.   

01.06.2020. 

 

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, 

VIII-3,VIII-4 

 

 

 

 

 

Директор школе 

Љубица Клепић 

 

 

____________________________ 

 

( потпис ) 
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