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Организација рада 

 
У току школске 2018/19. године школа је радила према Правилнику о школском  календару за основне школе са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/19. годину који је прописао Покрајински секретар за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице,  Годишњем плану рада и Школском програму. У периоду од 18.02. 2019. 
До 22.02. 2019. васиптно образовни рад је прекинут услед епидемије грипа у Републици Србији. Школа је од Покрајинског 
секретеријата добила одобрење да часове надокнади према предвиђеном плану у периоду од три недеље, почевши од 28.03.2019. 

Рад школе је био организован у  једној смени за разредну  и предметну наставу. Настава у 2018/2019. години је реализована 
према постојећим оперативним, глобалним и индивидуалним плановима наставника. 

Активности предвиђене годишњим планом рада су реализоване. 
На почетку школске године уписан је 101 ученик, разврстан у 8 одељења, 4 одељења разредне наставе и 4 одељења предметне 

наставе.  
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

Запослени у настави (у непосредном раду са ученицима) 
 

.бр. 
 

Презиме и 
име 

Стручна
спрема 

Предмет 
који 
предаје 

Недељн
и бр 
часова 

Лиценца % 
ангажов
ање у 
школи 

Године 
радног 
стажа 

1. Горан Ерић ВСС 
Српски 
језик 

17 
Да 
 
 

94,44 13 

2. 
Бијелић 
Александар 

ВСС 
Енглески 
језик, 

8 
Да 
 

44,44 13 

3. Наташа 
Бадњар 

ВШС 
 
 

Ликовна 
култура 

5 
Да 25 15 

4. Зорка 
Дедејић 

ВСС 
 
 

Руски 
језик 

8 
Да 44,44 25 

5. 

Славко Рац 
ВСС 
 
 

Техничко 
и 
информати
чко 
образовањ
е 

6 

Да 30 25 
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6. Лидија Пашо 
ВСС 
 
 

Музичка 
култура 

5 
Да 2

5 
19 

7. Михаило 
Лојпур 

ВШС 
 
 

Математик
а 
ТИО 

16 
2 

Не 8
9 

1
0 

19 

8. 
Тајана  
Чубрић 

ВСС Физика 6 
Не 3

0 
3 

9. Оља 
Миросављев 

ВСС 
 
 

Биологија 
Чувари 
природе 

10 

Да 4
0 

1
0 

16 

10. Кристина 
Војчина 

ВСС 
 
 

Хемија 4 
Да 2

0 
4 

11. Јадранка 
Лазаревски 

ВСС 
 
 

Историја 
Грађанско 
васпитање 

7 
1 

Да 3
5 

 

19 

12. Виславски 
Александра 

ВСС 
 
 

Географија 7 
Да 3

5 
15 

13. Горан 
Вјештица 

ВСС 
 
 

Физичко 
васпитање 

18 

Да 
 
 
 

6
0 

20 

14. 
Жељко  
Кежић 

ВСС Веронаука 2 
Не 1

0 
4 
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15. Ана Нађ 
ССС 
 
 

Веронаука 2 
Не 1

0 
7 

16. Владан 
Маравић 

ВСС 
 
 

Информат
ика и 
рачунарств
о 

4 

Да 16,5 16 

17. Мирјана Баџа 
ВСС 
 
 

Разредна 
настава 

20 
Да 100 13 

18. 
 
Драгица 
Радмановић 
 

ВСС 
 

Разредна 
настава 

20 

Да 100 24 

19. Весна 
Радуловић 

ВШС 
 
 

Разредна 
настава 

20 
Да 100 32 

20. Снежана 
Влаовић 

ВСС 
 
 

Разредна 
настава 

20 
Не 100 7 

21. Кристина 
Мишовић 

ВСС 
Енглески 
језик 

8 

 
 

Да 
 

 
40 
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ВАННАСТАВНИ КАДАР (директор, помоћник директора, стручни сарадници, секретар, административно особље, техничко 

особље, помоћно особље...) 
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Бр. 
Презиме и 
име 

Стручна 
спрема 

Послови на 
којима ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиценца % 
ангажовања 
у школи 

1. 
Весна 
Медојевић 

Професор 
разредне 
наставе 

Директор 
28 Да  100 

2 
Маријана 
Каљевић 

Психолог 
Стручни 
сарадник 
 

16 Да  50 

3.  
Александра 
Бајац 

Педагог 
Стручни 
сарадник 
 

 
        

8 

Да  50 

4 
Јасмина 
Нађ 

Дипломирани 
правник 

Секретар 1 Не  50 

5 
Зорица 
Булатовић 

Економиста 
Шеф 
рачуноводства 

11 Да  50 

6 
Кристина 
Мишовић 

Професор 
разредне 
наставе 

Библиотекар 
11 Да  30 

7 Горан Ерић 
Профедор 
српског језика 

Библиотекар 
12 Да  6 

8 
Биљана 
Килић 

Професор 
разредне 
наставе 

Библиотекар 
1 Не 14 

9. 
Ранко 
Самарџић 

3. Домар 
28  100 

10. 
Илија 
Шумоња 

3. Домар 
1

7 
 100 

11. Марина 1. Спремачица 1  100 
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Јекнић 2 

12. 
Марина 
Ракочевић 

1. Спремачица 
7  100 

13. 
Љиљана 
Селић 

1. Спремачица 
3  100 

14. 
Клара 
Арваи 

1. 
Спремачица 
Сервирка 

1
. 

2
. 

 70,28 
29,72 
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ОДЕЉЕНСКЕ    СТАРЕШИНЕ 

 

Разредна настава 
 Баџа Мирјана – Iразред 
 Драгица Радмановић– IIразред 
 Весна Радуловић– III разред 
 Влаовић Снежана – IVразред 

 

Предметна настава 
Лојпур Михаило – V разред 
Јадранка Лазаревски-VIразред 
Вјештица Горан– VIIразред 
Горан Ерић – VIII разред 
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БРОЈНО СТАЊЕ  УЧЕНИКА НА КРАЈУ 2018/2019. 

 
 

 
 

             
РАЗРЕД 

БРОЈ УЧЕНИКА  ДЕЧАКА    ДЕВОЈЧИЦА 

I 15                 13   2 
                  

II 
5                  3   2 

                 
III 

11                 6 5 

                 
IV 

15                 10  5 

                 
V 

16                  8 8 

                 
VI 

11                  3   8 

                
VII 

11                 10 1 

                
VIII 

17                 10  7 

         
УКУПНО 

101                63   38 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА  КРАЈУ ШКОЛСКЕ  2018/2019. ГОДИНЕ 
 
 
 
 

 

 
ИЗОСТАНЦИ 

 
БРОЈ   

I 
II III IV V VI VII VIII 

ОПРАВДАНИ 939 114 929 1390 1344 780 2111 963 
НЕОПРАВДАНИ / / / / / 4 / / 
УКУПНО 939 114 929 1390 1344 784 2111 963 
ПО УЧЕНИКУ 64,6 22,8 84,45 92,66 84 70,9 191,9 56,64 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЕЉЕ
ЊЕ 

БР.УЧ. ПОЗИТ. 
% 

5 4 3 2 1    
% 

 

II 5 5 100 3 2 / / / / 4,45 
II 11 11 100 5 4 2 / / / 4,34 

I
V 

15 15 100 5 5 5 / / / 4,06 

V 16 16 100 11 3 2 / / / 4,41 
VI 11 11 100 3 4 4 / / / 3,86 
VII 11 11 100 3 4 4 / /   / 3,85 

VIII 17 17 100 4 9 4 / / / 4,03 
II-
VIII1 

86 86 100 34 
39,5% 

31 
36% 

21 
24,5% 

/ / 0 4,15 
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Анализа оправданих и неоправданих часова 
Највише изостанака праве ученици из социјално нестимулативних средина, чији 

родитељи теже сарађују са школом и слабије правдају часове јер су оправдања 
углавном из личних и породичних разлога. 

Одељенске старешина су писменим путем позивале родитеље на сарадњу, а када 
се родитељи нису одазивали обавештен је Центар за социјални рад.  

У седмом разреду евидентиран је највећи број изостанака услед здравствених 
проблема, велики број ученика има бронхијалну астму, а једна ученица епилепсију. 

 
За све ученике који су имали емоционалних, личних и породичних проблема, 

одељенске старешине изрекле су мере подршке како би и остали наставници били 
упознати са проблемима. Закључено је да треба наставити индивидуализован начин 
рада као и пружање подршке у свим појединачним случајевима за ученике који имају 
потешкоћа или било каквих емоционалних или породичних проблема. 

 
 

 
Извештај са завршног испита 

 
Пробни завршни испит реализован је 12. и 13. априла  2019. године и то: 
 
12.4.2019. пробни завршни из математике 
13.4.2019. (субота) пробни завршни из српског језика и комбинованог теста; 
 
Завршни испит за ученике осмог разреда реализован је по следећем распореду: 
 
17.6.2019. завршни испит из српског језика; 
18.6.2019. завршни испит из математике; 
19.6.2019. завршни испит из комбинованог теста; 
На завршни испит изашло је укупно 17 ученика, од тог броја 2 ученица је радила 

са измењеним садржајима за завршни испит. 
Просечна број бодова за српски језик је 11,71, математику 10,41, комбиновани 

тест 9,79. 
Сви ученици осмог разреда (17) су се уписали  у средњу школу у првом уписном 
року.Ученици наше школе су остварили  на завршном испиту  треће место на  нивоу 
општине. 14 ученика је уписало прву жељу са листе, један другу, један трећу и један 
четврту. 
Носилац Вукове дипломе и Ђак генерације је ученица Мила Рабреновић. 

 
 Aнализа резултата завршног испита коју је извршио Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања  налази се у прилогу овог извештаја. 
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 
 

Ученици школе су учествовали на такмичењима према упутству Министарства 
просвете.На Општинским, Окружним такмичењима су постигли следеће резултате: 

 
 

 
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

 
 
 

Ученик Разред  Предмет  Ранг  Наставник  
Мила 
Рабреновић 

      8  математика       3 Михаило 
Лојпур 

Стојка Лојпур        5 информатика       1 Владан 
Маравић 

Немања 
Тривуновић 

     7  инаформатика       1 Владан 
Маравић 
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СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 

 
 Стручно  веће природних наука је одржало у протеклој школској години 

5 састанака.На првом састанку је усвојен план и програм рада стручног већа природних 
наука као и усклађивање наставних планова образовно васпитног рада математике, 
физике, биологије, хемије и географије као и сређивање кабинета. 

 

На другом састанку је договорен распоред  одржавања допунске и додатне 
наставе  а по дискусији о успеху на првом класификационом периоду за 2018/2019. 
годину. Дат је извештај о резултатима завршног испита и  иницијалних тестова. 
Усвојен календар дана отворених врата.Извршена је анализа новог наставног плана и 
програма за  V и VII разред и усклађен је начин планирања наставе за наведени разред. 
Приликом планирања посебна пажња је посвећена корелацији са другим предметима.  

 

На трећем састанку је анализиран успех ученика из природних наука на крају 
другог класификационог периода и постигнут договор око реализације допунске и 
додатне наставе у сврху унапређења рада. Договорено да се појача рад допунске 
наставе из математике и физике због већег броја слабих оцена. 

 Говорено је о припреми ученика за предстојећа такмичења из физике, 
математике, хемије, биологије и географије.  

 

На четвртом састанку је анализиран успех ученика из природних наука на треће 
класификационом периоду.  

Дати су извештаји са такмичења који  су реализовани ( Школски и Општински) 

Анализирани су резултати ученика са одржаних такмичења; говорено је о 
припреми ученика који су се пласирали на  окружна/међуокружна 
такмичења.Анализиран успех ученика из природних наука на крају трећег 
класификационог периода. Акција Упознајмо једног научника реализована је у оквиру 
појединачних предмета овог стручног већа. 

Наставници су учествовали у реализацији часова у оквиру пројекта „Наставник 
за  21. век“.  
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Пети  састанак: анализиран успех ученика на крају другог полугодишта као и 
степен реализације наставних планова и програма. Договорено је да се у наредном 
периоду посвети значајнија пажња методици рада у условима кабинетске наставе и 
актуелизацији наставних садржаја као и коришћење  савремене технологије и 
савремених облика рада.  

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 
 

На седницама овог стручног већа разматрана су питања везана за планирање и 
програмирање наставе, праћење и унапређивање образовно-васпитног рада и стручно 
усавршавање.  

На почетку школске године извршен је избор председника стручног већа, 
анализирана је подела часова и задужења предметних наставника. Дат је извештај о 
резултатима завршног испита и  иницијалних тестова. 

У току ове школске године Стручно веће друштвених наука редовно је 
одржавало састанке и у већој мери се придржавало плана и програма. Чланови Већа су 
углавном анализирали основне чиниоце квалитетног наставног процеса у области 
друштвених наука. Дефинисани су проблеми у настави, извршена је размена идеја и 
мишљења у циљу унапређивања наставе, тежило се усклађивању и међусобној 
корелацији тема из области друштвених предмета, праћене су образовне активности; 
часови допунске, додатне наставе, секција итд.  

Посебна пажња је посвећена проблемским ситуацијама у оквиру васпитно-
образовног рада, односу наставника и ученика, потешкоћама на које ученици наилазе у 
настави и учењу.Такође,ови и слични проблеми су прецизније анализирани од стране 
тима који се бави самовредновањем рада школе.  

Стручно веће друштваних наука је на својим састанцима прецизирало појам 
савремене креативне наставе.У прилог томе, говорило се о иновативним техникама и 
њиховој примени у наставном процесу. Наставницима је омогућено додатно стручно 
усавршавање поткрепљено разменом искустава што је допринело модернизацији 
наставних метода и облика рада. Оно што се посебно истиче је посвећеност у 
припремању угледних часова који су имали за циљ нешто другачији приступ учењу и 
предавању. Ученици су позитивно реаговали на овакав вид наставе, тежило се њиховом 
самосталнијем истраживачком раду. На тај начин се остварио динамичнији 
разноврснији и квалитетнији наставни процес и пут ка трајнијем дубинском 
знању.Закључено је да је у току школске године остварен план и програм из свих 
предмета у области друштвених наука.  

Чланови стручног већа су се консултовали у вези израде индивидуалних планова 
рада. Извршена је анализа новог наставног плана и програма за  V и VII разред и 
усклађен је начин планирања наставе за наведени разред. Приликом планирања посебна 
пажња је посвећена корелацији са другим предметима.  

Чланови већа су сарађивали приликом израде тесова знања за праћење 
напредовања ученика и уједначавање критеријума оцењивања, консултовали су се у 
вези примене савремених облика, метода и средстава рада. Наставници су учествовали 
у реализацији часова у оквиру пројекта „Наставник за  21. век“.  
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На седницама стручног већа чланови су размењивали информације са 
семинара на којима су током године били присутни и новим актуелностима из 
струке, проучавали стручну литературу..  

Анализиран је рад чланова стручног већа у вези допунске и додатне наставе, 
слободних активности и учешћа ученика на смотрама и такмичењима током школске 
године. 

 
                  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ  ВЕШТИНА 
 
Стручно веће се редовно састајало у току 2018/2019. године. На састанцима се 

расправљало о темама везаним за побољшање квалитета наставе. Посебна пажња је 
посвећена планирању и припремању часова, ваннаставним активностима, примени 
активних метода учења и повезивању градива са градивом осталих предмета. 

Програм рада са ученицима који спорије напредују ,по потреби организована 
додатна настава а на редовној настави се посебна пажња посвећује овим ученицима. 

Програм рада са надареним ученицима(ученици који иду на такмичења). 
Организована додатна настава за надарене ученике, организована посебан план и 
програм за надарене ученике. 

Програм подршке за ученике по ИОП-у. 
Програм рада са ученицима из осетљивих група. Ученици из ове групе имају 

посебан третман, дат им је школски прибор неопходан за наставу. 
Сваки професор је поднео извештај у писменој форми, где се може видети да је 

планирани програм успешно реализован. 
Редовно смо учествовали на различитим конкурсима и такмичењима. 
Наставници су разговарали о употреби савремених помагала у настави и 

њиховој што успешнијој примени у остваривању наставних јединица. 
У току школске године наставници су организовали многе активности чији је 

циљ био развијање према уметности и здравом животу. 
У оквиру изборног спорта на иницијативу општине у нашој школи се одржава 

школско такмичење у шаху. 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 
 
 Стручно веће разредне наставе чинили су : четири учитељице  и 

наставница енглеског језика. 
 У току школске године стручно веће је одржало планираних 11 

састанака.Извршена је анализа новог наставног плана и програма за  I разред. 
 Чланови стручног већа су донели програм рада   Већа.  Кроз Програм 

рада утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употребу метода и средстава у 
редовној настави, планирани су различити облици наставе, као и корелација међу 
предметима. Поред редовне наставе, одржаване су и допунска настава, додатна настава, 
а учествовали смо и у различитим ваннаставним активностима у школи, као и изван ње. 
Редовна настава васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном распореду 
часова. Циљеви и задаци наставе су дати у глобалним плановима и програмима рада за  

сваки предмет. У току школске године су сачињени и реализовани месечни 
планови рада.  
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 На састанку стручног већа је потврђен одабир  уџбеника за школску 
2019/2020. годину, на основу упутства Министарства просвете.Чланови Актива 
учитеља су детаљно, одговорно анализирали све тачке Дневног реда који је био пред 
њима; успешно су решавали текућа збивања у ђачком животу ученика. Детаљна 
анализа се налази у Записницима са седница Актива учитеља. 

Учитељи су учествовали у обележавању значајних датума, пројектима, 
изложбама  и осталим  активностима у школи. 

 
 

 
 

 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 
        Наставничко веће је реализовало седнице  које су се  одржаване према 

Годишњем плану рада школе за школску 2018/19. годину. У току године одржано је 
укупно девет састанака. 

 
14.09.2018. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање извештаја о Годишњем раду школе за 2017/2018. 
3. Усвајање Годишњег плана рада школе за 2018/2019. 
4. Доношење плана Наставничког већа 
5. Самовредновање-извештај и план за 2018/2019. 
6. Разматрање планова стручног усавршавања 
7. Организација рада школе 
8. Тим за заштиту од дискриминације и насиља-подела задужења 
9. Усвајање коначног предлога распореда часова 

 
5.10.2018. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Упознавање са инструкцијом  Покрајинског секретаријат за образовање, 

прописе, управу и националне мањине-заједнице у вези сумње о постојању 
ризика од киднаповања деце 
 

30.10.2018. 
 

3. Усвајање записника са претходне седнице 
4. Разматрање реализације програмских задатака, успеха и дисциплине ученика на 

крају првог класификационог периода  2018/2019. 
5.  Идентификација ученика за додатну, допунску наставу и секције 
6. Дежурство наставника и поштовање кућног реда 
7. Реализација Годишњег програма рада 
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8. Тим за безбедност: Упознавање Наставничког већа са Правилником о друштвено 
корисном раду и Правилником о поступању установе у случају сумње или 
утврђеног дискриминаторног понашања 

9. Тим за инклузивно образовање: Упознавање Наставничког већа са Правилником 
о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање 
 

26.12 019. 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 2018/2019. 
3. Реализација програмских задатака, успеха и дисциплине ученика  
4. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
5. Реализација Годишњег програма рада школе 
6. Припреме за прославу школске славе Светог Саве 
7. Анализа рада ваннаставних активности 
8. Набавка наставних средстава 
9. Стручно усавршавање наставника 

 
10.03.2019. 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Педлог плана надокнаде пропуштеног васпитно-образовног рада за период 

18.02.-22.2.2019. год. због епидемије грипа у Ребулици Србији 
3. Информације о бесплатним уџбеницима 
4. Информације о надокнади путних трошкова 

 
 

 
27.03.2019. 
 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха и владања на крају трећег  тромесечја 2018/2019. 
3. Извештај о резултатима такмичења 
4.  Стручно усавршавање: Пројекат  „ Наставник за 21.век“ 
5. Надокнада часова 
6. Информације о надокнади путних трошкова 
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31.05.2019. 
 

1. Усвајање  записника са претходне седнице 
2. Утврђивање успеха ученика осмог  разреда на крају школске године 
3. Доношење одлуке о проглашењу носиоца Вукове дипломе, посебних диплома и 

избора Ђака генерације 
4. Доношење одлуке о избору уџбеника за 2. и 6. разред 
5. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама 

 
 
25.06.2019. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха и владања на крају другог  полугодишта 2018/2019.  
3. Извештај Тима за инклузивно образовање 
4. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 
5. Усвајање анекса Школског програма за други и шести разред 
6. Усвајање Школског развојног плана  (2019/20.-2023/24.) 
7. Реализација Годишњег програма рада школе 
8. Анализа рада ваннаставних активност 

 
28.08.2019. 
 
1.Усвајање записника са претходне седнице 
2.Анализа успеха и владања ученика на крају школске године 

            3. Упознавање са календаром рада за 2019/2020. год. 
            4. Оранизација рада, распоред часова, подела норме наставника, одељењска 
старешинства 
            5. Упознавање са Правилником о начину организовања екскурзија 
            6. Упознавање са Правилником о оцењивању 
            7. Упознавање са правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање 
            8. Договор о изради и начуну предавања планова, иницијално тестирање и 
анексима за Школски програм. 
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Педагошки колегијум 
 

Педагошки колегијум  је највиши стручни орган школе.Чине га директор, 
стручни сарадници, чланови стручних већа разредне и предметне наставе. 

Задаци Педагошког колегијума у 2018/2019.години планирани су на годишњем 
нивоу, а реализовани квартално.Односили су се,између осталог, на следеће: 

 Директор школе председавао је и руководио Педагошким колегијумом. 
Одржане су укупно четири седнице. 

Педагошки колегијум конституисан је 31.08.2018. године када су и утврђени 
изборни предмети за школску 2018/19. годину. 

На другом састанку који одржан у септембру  саопштено је да је извршено 
иницијално тестирање  како би учитељи и натавници на основу извештаја планирали 
допунску и додатну наставу. Израђен је распоред дежурства наставника и истакнути је 
да је безбедност ученика најважнија. У циљу унапређења квалитета рада школе, 
Педагошки колегијум је упознат са акционим планом везаног за унапређење подшке 
ученицима и квалитета наставе и учења. На основу извештаја о раду за протеклу 
школску годину Педагошки колегијум је преложио да школа искористи могућност 
аплицирања на конкурсе и пројекте, као и могућност донација и спонзорства зарад 
набавке новчаних средстава за извођење радова. 

Педагошки колегијум донео је ИОП-2 за укупно 8 ученика наше школе. 
 
На трећем састанку у новембру анализирани су образовно-васпитни рад у првом 

кварталу, писмене вежбе, контролни задаци и тестови као облици рада у настави или 
објективни начин провере ученичког знања и ангажовање ученика у слободним 
активностима и додатној настави. 

 
На четвртом састанку у јануару  анализирана је сарадња породице и школе, 

стручно усавршавање наставника унутар и ван установе, резултати образовно-
васпитног рада на крају првог полугодишта, сарадња са здравственом службом. 

 
На петом састанку у априлу на предлог Тима за инклузију донет је акциони план 

за ученицу осмог разреда који ће завршни испит радити према индивидуално-
образовном плану. Анализирани су успех и дисциплина на крају трећег квартала, 
предложене мере за побољшање успеха. Анализиран је тимски рад у настави као 
фактор изградње васпитних вредности ученика као и план професионалне оријентације, 
где је нагласак на рад са ученицима осмог разреда. 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 

Одељењска већа су се током године бавила праћењем напредовања ученика и 
васпитним радом. Инсистирало се на томе да се ученици сагледају целовито уз 
уважавање индивидуалних разлика међу њима и да се, колико је то могуће, помогне 
сваком од њих. Рад одељењских већа био је усмерен и на решавање одређених 
карактеристичних проблема изостајања ученика и решавање одређених васпитних 
проблема, као и праћење ефеката примењених васпитних и васпитно-дисциплинских 
мера. Посебна пажња поклоњена је ученицима којима се пружа било која врста додатне 
подршке, како би се настава прилагодила њиховим могућностима и обезбедило да се 
што боље уклопе и укључе у рад заједнице. Организована је допунска као и  додатна 
настава. 

Сарадња међу члановима одељењских већа била је успешна. 
Одељењска већа у току школске  године одржала су по пет седница. 
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СТРУЧНИ АКТИВИ 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

У току године одржано је четири састанка. 
На првом састанку формиран је тим и донет план рада. 
На другом састанку у новембру договорено је, а у складу са извештајем Тима за самовредновање, да се на наредном састанку 

анализирају наставни планови и прати примена нових образаца за израду планова за наставу оријентисану ка исходима. У току првог 
тромесечја анексиран је Школски програм у складу са новим правилницима за (инклузија, дискриминација и друштвено корисни рад). 

У априлу је договорено да се до краја маја предају садржаји за анекс школског програма за други и шести разред. Током маја су 
исти прикупљени, анализирани и формирани Школски програми који су усвојени на седници Наставничког већа у јуну месецу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  РАЗВОЈНИ  ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ  
2018/19.ГОДИНУ 

 
Стручни актив за развојно планирање је на првом састанку у августу донео План рада за наредну школску годину. Такође, је 

договорено да ће се актив састајати у току сваког класификационог периода. 
Сваки члан тима добио је задужење да прати реализацију одређених области и да о томе извештава на састанцима актива.  
Руководилац Стручног актива је упознао тим о реализованим активностима током протекле школске године. Актив је успешно 

функционисао, редовно се састајао. 
Реализоване су све активности предвиђене акционим планом. 

Актив је упознат да према Развојном плану и задацима који су постављени за  ову школску годину задржавају се исте 
активности (томе су придодате и нове) и потребно је редовно пратити њихову реализацију. На почетку школске године потребно је 
подсетити чланове колектива на предвиђене активности, што ће урадити председник актива. 

Стручни актив је у другој половини августа и првој недељи септембра радио на изради Акционог плана за шкослку 2018/19.г.   
Следећи састанци су према плану одржани у новембру, јануару, априлу и јуну. На састанцима се пратила реализација акционог 

плана и предлагале даље активности. Такође, разматрани су и извештаји о самовредновању – прво полугодиште НАСТАВА И УЧЕЊЕ, 
друго плугодиште ПОДРШКА УЧЕНИКА И ПОСТИГНУЋА.. 

На састанку у јуну месецу 2018.,  чланови актива су упознати са  реализацијом акционог плана по областима. Чланови актива су 
саопштили запажања по областима. 

 Развојни план је стратешки план развоја установе за период од 2014 до 2019.године.  
Он садржи:  

- личну карту школе 
- историјат школе 
- мисију 
- визију 
- мото 
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- приоритете у остваривању образовно-васпитног рада 
- план и носиоце активности за сваку школску годину 
- план евалуације 

 
Анализа стања школе изведана је на основу резултата добијених испитивањем представника интересних група ( 
ученици,родитељи, наставници, чланови Школског одбора и представници локалне самоуправе) о нивоу развијености 
области квалитета рада. Анализом  области у складу са визијом развоја установљени су приоритети тј. Тематске области 
које треба унапредити како бисмо постали школа какву желимо.  
  Прва област је Етос – Школа је безбедна средина. Мишљење наставника је да терба унапредити компетенције о 
емоционалним, телесним, здравственим и социјалним потребама деце школског узраста како би били спремни да реагује на 
проблеме и потребе ученика. На основу резултата истраживање о безбедности ученика и облицима насиља, које је 
реализовано у току првог полугодишта, може се закључити да се наши ученици осећају безбедно у школи и да су ретки 
случајеви насиља, односно углавном су са првог нивоа, решава их одељењски старешина и углавном се не понављају.  
 
 
 
Друга област: Образовна постигнућа ученика 

На основу анализе успеха ученика на крају школске 2018/19.године уочена је висока корелације између оцена и 
постигнућа ученика на завршном испиту. Ученици наше школе су на трећем месту по резултатима на завршном испиту  на 
нивоу Општине Кула. Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 
2018/2019.години Завода за вредовање квалитета образовања и васпитања чува се у папирној форми. 

   Активност : У школи ће се и у наредном периоду поред редовне организовати допунска и додатна настава као и већи број 
часова припремне наставе за полагање завршног испита.  
У јуну је усвојен нови Школски развојни план који је израђен  на основу резултата самовредновања и евалуације претходног 
плана.  
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   Стручни сарадници 
 
 

Извештај о раду психолога школе 
2018/2019. 

 
Рад стручнoг сарадника реализован је кроз девет области рада и чине их: планирање и програмирање, праћење и 

вредновање, рад са ученицима, наставницима, родитељима и директором, рад у стручним органима и тимовима, сарадњу са 
надлежним установама и организацијама и вођење документације и стручно усавршавање. 
 

1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада  
 Учешће у изради свих сегмената ГПРШ 
 Учешће у изради плана самовредновања школе 
 Израда Годишњег и месечних  планова  рада психолога  
 Учешће у изради планова осталих тимова чији сам члан ( Тим за развој школског програма, Тим за вредновање 

Школског програма и ГПРШ, Тима за инклузивно образовање, Тима за професионалну оријентацију, Тима за 
заштиту ученика од насиља,  Тима за ШРП, Тима за стручно усавршавање) 

 Израда плана посете часовима 
 Израда плана личног стручног усавршавања и професионалног развоја  
 Израда правилника о стручном усавршавању у установи  
 

2. Праћење и вредновањ васпитно-образовног рада  
 Израда кварталних анализа о постигнићима ученика  и припрема извештаја  о успеху ученика за Наставничко веће и 

Савет родитеља 
 Праћење адаптације ученика првог и петог разреда 
 Кроз посете часовима (12) праћена је примена је примена савремене организације, облика и метода рада.  
 Континуирано је праћена реализација плана за заштиту ученика од насиља , злостављања и занемаривања кроз  

(заказивање састанака ТИМА,вођење евиденције о насилним ситуацијама у школи) 
 Континуирано праћење и вредновање примена мера индивидуализације и ИОП-а  
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 Вођење евиденције о успесима и резултатима наших ученика на такмичењима и конкурсима 
 Анкетирање наставника, родитеља, ђака у оквиру рада на вредновању и самовредновању рада школе; 

3. Рад са наставницима  
 

 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима, којима је потребна подршка, помоћ у изради педагошких 
профила и ИОП-а.  

 Кроз сарадњу са наставницима рађено је на подстицању мотивације ученика,  нарочито оних који долазе из 
нестимулативних средина. 

 Сарадња са одељењском старешинама у решавању утврђених проблема у колективу кроз реализацију 
психолошких радионица   ( 10 ) и социометријског истрживања . 

 Пружање  подршке одељењским старешинама у сарадњи са родитељима. 
 Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном часу и предлагање мера 

унапређења, са посебним освртом на напредовање ученика којима је неопходна индивидуализација. 
 Сарадња са наставницима у изради личних планова стручног усавршавања. 

4. Рад са ученицима 
 

 Учествовала сам у структуирању одељења првог разреда 
 Праћење ученика који имају тешкоће у праћењу наставе и учешће у изради ИОП-а   
 Процена интелектуалних способности  (6 ученика) 
 Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила , мотивације за учење 

применом стандардизованих психолошких мерних инструмената и процедура  као и других инструмената процене 
ради добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима. 

 Реализација корективног рад  са ученицима који имају тешкоће и сметње у учењу. 
 Учествовање у креирању стратегија и процедура рада са децом учесницима насилних ситуација 
 Израда индивидуалних планова заштите за ученике који су учествовали у случајевима насиља. 
 Учествовала сам у појачаном васпитном раду са ученицима који врше повреду правила понашања у школи 
 Учешће у раду Вршњачког тима и Ученичког парламента 
 Реализација психолошких радионица у циљу решавања идентификованих проблема у одељењу (10), здравствено-

превентивних радионица (4), радионица у оквиру превенције насиља (6). 
 Индивидуални и групни саветодавни рад  са ученицима у вези различитих проблема. 
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 Пружала сам подршку ученицима из осетљивих друштвених група (ромска популација, деца из социјално угрожених 
и развојно нестимулативних средина. 

 Пружала сам подршку новопридошлим ученицина и ученицима који понављају разред.  
 Учешће у организацији рада Ученичког парламента и Вршњачког тима који су активно учествовали у више акција : 

 Дечја недеља  (вршњачка едукација кроз реализацију радионица у циљу борбе против насиља 
 Месец борбе против наркоманије (  израда плаката, радионице, трибина о наркоманији) 
 Обележавање значајних датума: Међународни дан мира, Дан борбе против трговине људима, Дан толеранције, 

Дан борбе против вршњачког насиља-дан ружичастих мајица 
 Акција борбе против електронског насиља 
 Професионална оријентација и саветовање са ученицима применом Теста професионалних интересовања 

 
 Процена интелектуалног, емоционалног и социјалног статуса  при упису ученика  у први разред 

 

 
 
 

5. Рад и сарадња са родитељима 
 Саветодавни рад са родитељима чија су деца обухваћена индивидуално –образовним планом   
 Саветодавни рад са родитељима чија су деца обухваћена појачаним васпитним радом или имају различите 

тешкоће у учењу, развоју или понашању. 
 Припрема извештаја и анализа за Савет родитеља (квартално-успех, инклузија, заштита ученика ода насиља, 

злостављања  и занемаривања) 
 Обрада резултата и анализа анкете о сарадњи са родитељима  у оба полугодишта 
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6. Рад са директором и истручним сарадницима  
 

 Сарадња  са директором у изради докумената школе (ГПРШ, извештаја, кварталних анализа, организације рада 
школе, расподеле одељењских старешинстава и осталих текућих  питања) 

 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
 

 Учествовала сам у раду Наставничког веће, Савета родитеља, Комисије за проверу савладаности програма за 
увођење у посао наставника, Педагошког колегијума, стручних актива. 

 Учествовала сам у раду Стручног актива за развој школског програма  
 Учествовала сам у раду следећих тимова: 

 Тим за инклузивно образовање 
 Тим за заштиту ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања 
 Тим за самовредновање  
 Тим за развојно планирање 
 Тим за професионалну оријентацију 
 Тим за стручно усавршавање 

 
8. Сарадња са  другим установама и организацијама 

 Сарадња са Интерресорном комисијом на нивоу општине  
 Редовно сам сарађивала са Друштвом за помоћ МНРО „Плава птица“ у вези ученика којима је потребан  

дефектолошки третман 
 Континуирано сам сарађивала са Центром за Социјални рад у циљу решавања различитих проблема ученика и 

родитеља (непохађање наставе, у оквиру појачаног васпитног рада, праћења ученика који су смештени у 
хранитељску породицу) 

 Сарађивала сам са здравственим установама   
 Учествовала сам у раду Актива стручних сарадника на нивоу округа 
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9.Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 Израђен је глобални и оперативни план рада  
 Израда месечних планова са евалуацијом  
 Редовно сам водила дневник рад 
 Водила сам евиденцију о стручном усавршавању 
 Водила сам документацију о раду са ученицима  (психолошки досијеи, извештаји о психолошким тестирањима, 

евиденција  корективном раду, раду са родитељима, раду са ученицима који су обухваћени индивидуално-
образовним планом, евиденција о случајевима насиља и појачаном васпитном раду) 

 Водила сам евиденцију о посећеним часовима и раду са наставницима 
 Водила сам документацију о ИОП-има (планови, извештаји) 
 Одражала сам предавања за чланове Наставничког већа на тему :Упознавање са Правилником о дискриминацији, 

Правилником о ИОП-у, Правилником о друштвено корисном раду. 
 Редовно сам пратила стручну литературу и  усавршавала се унутар установе присуством на огледним часовима, 

предавањима  и активима. 
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                                                                       РУКОБОДЕЋИ ОРГАНИ    
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  У  ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 

На основу Годишњег плана рада школе и Годишњег плана рада директора школе подносим извештај о раду: 

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

и додатне наставе, као и одређивањем термина којима се постиже квалитетнија сарадња са родитељима ученика; 
- На превенцији безбедности ученика се стално ради са циљем да се задовоље услови сигурног и подстицајног окружења за 

ученике путем побољшања материјално техничких услова рада као и обезбеђивања разних врста предавања  Сарађивала сам 
у реализацији пројекта “Основи безбедности деце“ организованог од стране Министарства унутрашњих послова и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат се реализује за ученике 4. и 6. разредаа током првог 
полугодишта реализоване су три радионице.  

- За ученике 1.разреда реализована је посета припадника Министарства унутрашњих послова ; 
- Подстицање ученика на коришћење савремених технологија остварује се кроз редован наставни процес, као и кроз разне 

врсте такмичења и учешће на конкурсима на којима њихова креативност долази до изражаја; 
- За ученике са посебним потребама  а у оквиру редовних одељења наставници израђују посебне индивидуалне планове  и у 

складу са могућностима  а на предлогТима за индивидуално образовање и уз решење интерресорне комисије; 
- Успеси ученика и њихова постигнућа, акције које спроводе и разне врсте активности, прате се и региструју кроз књигу 

обавештења, путем школског сајта, сајта „Наше место“. 
 

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

извештаја о раду стручних већа и тимова који постоје у школи ради целокупног сажимања у Извештај о раду школе,до 
достављања планова и активности који су саставни део Годишњег плана рада школе ; 
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- Присуствовала сам састанцима Тима за самовредновање и Тима за школско развојно планирање на којима су подељени 
задаци у циљу усклађивања; 

 
 
Школског развојног плана са уоченим недостацима у раду школе а у циљу побољшања квалитета рада исте; 

- Присуствовала сам седницама одељењских већа која прате рад и напредовање ученика, редовно су одржаване и квалитетно 
спроведене. 

 
 Садржај рада који се односи на ,,Праћење и унапређивање рада запослених,, 

- У оквиру праћења сталног напредовања и стручног усавршавања наставника обезбеђена су средства за реализацију семинара 
према плановима личног стручног усавршавања наставника и Плана стручног усавршавања на нивоу школе; 

- Обезбеђивање стручног кадра кад је у питању настава физике и математике је најтеже јер не постоји одговарајући наставни 
кадар; 

- У  оквиру праћења рада наставника и ученика учествовала сам у  посетама часовима код ученика првог разреда – српски 
језик , и код ученика трећег разреда – српски језик а у предметној настави часовима математике и биологије. 
 

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

теме: екскурзија и наставе у природи, куповина уџбеника, осигурање ученика, Годишњи извештај о раду школе и Годишњи 
план рада школе, подношење финансијског извештаја и планови за побољшање материјално техничких услова рада и 
унапређење квалитета рада школе; 

- Присуствовала сам индивидуалним састанцима са родитељима у циљу решавања текућих проблема о чему постоје 
записници ; 

- Сарађивала сам са представницима државне управе и локалне самоуправе ради задовољавања материјалних, финансијских и 
других потреба школе; 

- Присуствовала сам  састанку Актива директора школа општине Кула ; 
- Сарађивала сам са Школском управом Западнобачког округа у вези са преузимањем  и решавањем питања технолошких 

вишкова. 

 



34 
 

 
 

 У оквиру,,Финансијског и административог управљања радом установе,,  
- Водило се рачуна о утрошку средстава обезбеђених од стране локалне самоуправе са којом је сарадња на завидном нивоу јер 

се проблеми које школа има решавају ; 
- У оквиру својих надлежности, трудим се да на разне начине обезбедим средства за санирање битних проблема у школи 

путем конкурисања на све пројекте који су доступни школи; 
- Од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја добијена су средства у висини од 30.000,00 динара за 

богаћење библиотечког фонда у чијој реализацији сам учествовала у сарадњи са библиотекаром и стручном службом; 
- У договору са локалном самоуправом посечена су стабла испред школе за која је стручна комисија оценила да су опасна 

(трула); 
- Саниран је и паркинг испред школе, ради безбедног координисања саобраћаја кад родитељи долазе по ученике; 
- Саниран је под у једној канцеларији и урађено је креченје те канцеларије; 
- Поступке јавних набавки спроводим у сарадњи са секретаром школе који, заједно самном брине о законитости поступака и 

поштовањупрописа; 
- У оквиру законодованог рада, такође у сарадњи са секретаром школи, пратим и примењујем измене закона и прописа у 

области образовања.            
 

                                                                                                Директор школе 

                                                                                                     _______________________                  
 Весна Медојевић 
 
                                                                                           Председник Школског одбора  
         ____________________________                                                     
 Јадранка Лазаревски 
Извештај о раду директора школеу првом полугодишту школске 2018/2019.године заведен под деловодним бројем 85-1-06/19  

дана 23.02.2019.године, објављен на огласној табли школе 23.02.2019.године.  
                                                                                                     Секретар школе   
                                                                                           _____________________________ 
                                                                                                     Јасмина Нађ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  У  ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 
На основу Годишњег плана рада школе и Годишњег плана рада директора школе подносим извештај о раду: 

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

и додатне наставе, као и одређивањем термина којима се постиже квалитетнија сарадња са родитељима ученика; 
- На превенцији безбедности ученика се стално ради са циљем да се задовоље услови сигурног и подстицајног окружења за 

ученике путем побољшања материјално техничких услова рада као и обезбеђивања разних врста предавања  Сарађивала сам 
у реализацији пројекта “Основи безбедности деце“ организованог од стране Министарства унутрашњих послова и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат се реализује за ученике 4. и 6. разредаа током првог 
полугодишта реализоване су три радионице.  

- За ученике 1.разреда реализована је посета припадника Министарства унутрашњих послова ; 
- Подстицање ученика на коришћење савремених технологија остварује се кроз редован наставни процес, као и кроз разне 

врсте такмичења и учешће на конкурсима на којима њихова креативност долази до изражаја; 
- За ученике са посебним потребама  а у оквиру редовних одељења наставници израђују посебне индивидуалне планове  и у 

складу са могућностима  а на предлогТима за индивидуално образовање и уз решење интерресорне комисије; 
- Успеси ученика и њихова постигнућа, акције које спроводе и разне врсте активности, прате се и региструју кроз књигу 

обавештења, путем школског сајта, сајта „Наше место“. 
 

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

извештаја о раду стручних већа и тимова који постоје у школи ради целокупног сажимања у Извештај о раду школе,до 
достављања планова и активности који су саставни део Годишњег плана рада школе ; 
 

- Присуствовала сам састанцима Тима за самовредновање и Тима за школско развојно планирање на којима су подељени 
задаци у циљу усклађивања; 
Школског развојног плана са уоченим недостацима у раду школе а у циљу побољшања квалитета рада исте; 
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- Присуствовала сам седницама одељењских већа која прате рад и напредовање ученика, редовно су одржаване и квалитетно 
спроведене. 

 

 Садржај рада који се односи на ,,Праћење и унапређивање рада запослених,, 
- У оквиру праћења сталног напредовања и стручног усавршавања наставника обезбеђена су средства за реализацију семинара 

према плановима личног стручног усавршавања наставника и Плана стручног усавршавања на нивоу школе; 
- Обезбеђивање стручног кадра кад је у питању настава физике и математике је најтеже јер не постоји одговарајући наставни 

кадар; 
- У  оквиру праћења рада наставника и ученика учествовала сам у  посетама часовима код ученика првог разреда – српски 

језик , и код ученика трећег разреда – српски језик а у предметној настави часовима математике и биологије. 
 

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

теме: екскурзија и наставе у природи, куповина уџбеника, осигурање ученика, Годишњи извештај о раду школе и Годишњи 
план рада школе, подношење финансијског извештаја и планови за побољшање материјално техничких услова рада и 
унапређење квалитета рада школе; 

- Присуствовала сам индивидуалним састанцима са родитељима у циљу решавања текућих проблема о чему постоје 
записници ; 

- Сарађивала сам са представницима државне управе и локалне самоуправе ради задовољавања материјалних, финансијских и 
других потреба школе; 

- Присуствовала сам  састанку Актива директора школа општине Кула ; 
- Сарађивала сам са Школском управом Западнобачког округа у вези са преузимањем  и решавањем питања технолошких 

вишкова. 
 

 У оквиру,,Финансијског и административог управљања радом установе,,  
- Водило се рачуна о утрошку средстава обезбеђених од стране локалне самоуправе са којом је сарадња на завидном нивоу јер 

се проблеми које школа има решавају ; 
- У оквиру својих надлежности, трудим се да на разне начине обезбедим средства за санирање битних проблема у школи 

путем конкурисања на све пројекте који су доступни школи; 
- Од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја добијена су средства у висини од 30.000,00 динара за 

богаћење библиотечког фонда у чијој реализацији сам учествовала у сарадњи са библиотекаром и стручном службом; 
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- У договору са локалном самоуправом посечена су стабла испред школе за која је стручна комисија оценила да су опасна 
(трула); 

- Саниран је и паркинг испред школе, ради безбедног координисања саобраћаја кад родитељи долазе по ученике; 
- Саниран је под у једној канцеларији и урађено је креченје те канцеларије; 
- Поступке јавних набавки спроводим у сарадњи са секретаром школе који, заједно самном брине о законитости поступака и 

поштовањупрописа; 
- У оквиру законодованог рада, такође у сарадњи са секретаром школи, пратим и примењујем измене закона и прописа у 

области образовања.            
 
 
                                                                                                Директор школе 

                                                                                                     _______________________                  
 Весна Медојевић 
 
                                                                                           Председник Школског одбора  
         ____________________________                                                     
 Јадранка Лазаревски 
Извештај о раду директора школеу првом полугодишту школске 2018/2019.године заведен под деловодним бројем 85-1-06/19  

дана 23.02.2019.године, објављен на огласној табли школе 23.02.2019.године.  
                                                                                                     Секретар школе   
                                                                                           _____________________________ 
                                                                                                         Јасмина Нађ 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
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ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА  ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ  ЗА ШКОЛСКУ  2018-2019.  ГОДИНE 

 
          Стручни тим за инклузивно образовање у септембру месецу, као и сваке године урадио је процену стања.  Укупно је осам 

ученика пратило наставу по измењеном индивидуално образовном плану. Педагошки колегијум је усвоио ИОП-е за осам ученика на 
предлог Тима за инклузивно образовање. Сви ИОП- су заведени и имају деловодни број. Од ове школске године се примењује нови 
Правилник оближим упутствима о утврђивању права на  ИОП-у, према коме су поступали сви чланови за додатну подршку и Тим за 
инклузивно образовање. У изради ИОП-а употрбљавани су нови обрасци. За једног ученика трећег разреда, предложено је праћење 
наставе по ИОП-2, али родитељи нису сагласни са предлогом, те наставу прати по прилагођеном плану. За једну ученицу седмог 
разреда смо поднели захтев Интерресорној комисији за личног пратиоца, али је захтев одбијен.Два ученика осмог разреда су полагала 
завршни испит за српски језик, математику и комбиновани тест по процедури за ученике који прате наставу по измењеном плану, 
након чега су уписали жељену средњу школу. Један ученик осмог разреда је наставу пратио уз подршку личног пратиоца.  Такође, 
постоји један број ученика који наставно градиво савладавају кроз индивидуализацију наставе. 

Рад ових ученика је редовно праћен кроз сарадњу са одељењским старешинама и предметним наставницима, кроз постигнућа на 
класификационом периоду, након чега се доносе планови за наредни период. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
 
     Током школске 2018-2019. године, реализацијом  редовних програма а нарочито посебних програма и часовима одељењског 

старешине континуирано се радило на оснаживању ученика за развијање социјално пожељних облика комуникације, развијању 
негативног става код ученика према коришћењу психоактивних супстанци. 

Са ученицима 3. и 4. разреда на часовима одељењског старешине се разговарало о негативним утицајима психоактивних 
супстанци на здравље. 

Са ученицима од 5-8 разреда ( током новембра –месец борбе против болести зависности) одрађене су радионице из области 
наркоманије, које је са ученицима одрадио психолог школе. Дрога је део окружења; „Наша свест о свету дроге“, „Помагачи и 
одмагачи-шта нас чува од, а шта нас гура  ка свету дроге“,“Лакоћа уласка и тешкоћа изласка из света дроге“ и Какав сусрет са животом 
нам је потребан. 

Ученички парламент је припремио радионице у циљу превенције болести зависности и квиз знања о АИДС-у. 
Такође се разговарало и о другим болестима зависности- пушење, алкохолизам, а  Ученички парламент је припремио 

презентацију на тему болести зависности, којој су присуствовали сви ученици виших разреда. 
У школи се , исто тако промовишу здрави стилови живота и здраве исхране . 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМАЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ 2018/19. 
 

 
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације 

Тим за заштиту ученика од насиља је у току ове школске године у оквиру планираних превентивних активности одеђених Акционим 
планом превентивних активности, урадио следеће: 

 
Пре почетка школске 2018/19. године, на седници Наставничког већа у августу, директор је именовао чланове Тима.  
У октобру, на следећој седници Наставничког већа, координатор Тима упознао је Наставничко веће са посебним протоколом за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (што смо и протеклих година исто чинили) и наставници су упућени да се 
детаљније информишу на огласној табли у холу школе са врстама насиља, редоследом поступака у интервенцији. 

 
Чланови Тима су на почетку школске године извршили анализу сигурности и безбедности ученика у школи и констатовали да 

су учионоце, ходници, хол, као и фискултурна сала добро осветљени, да је школско двориште и прилаз улазима школе осветљен на 
задовољавајући начин. Наши ученици се осећају безбедно у школи. 

 
 Школа је обезбеђена са видео надзором са четири камере – две камере обезбеђују улаз школе, једна школски хол и једна 

школско двориште.   
 
На седницама Одељенског и Наставничког већа, кроз књигу обавештења и путем сајта школе јавно су похваљени ученици који 

су постигли значајне резултате на школским и другим такмичењима ван школе. На улазу у хол школе је постављена огласна табла за 
родитеље где родитељи добијају благовремено све потребне информације.  

 
У циљу развијања и неговања богатства различитости и културе понашања, управа школе и Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања је предузео следеће активности:  
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-  У организацији МУП-а ПУ Кула одржано је    
     предавање о безбедности кретања ученика од куће до школе и од  
     школе до куће 

- За време Дечје недеље у октобру 2018.  Вршњачки тим је одржао радионице  за ученике од 1 – 4. разреда на тему 
ненасилне комуникације и толеранције , као и упознавање са Конвенцијом о правима детета. 

- У сарадњи са МУП-ом реализован је програм који се односи на безбедност ученика . Одржано је по осам предавања у 
првом, четвртом и шестом разреду. 

- Током новембра месеца одржане су радионице у одељењима 5 – 8. разреда на тему Болести зависности. 
- Представници Ђачког парламента одржали су презентацију на тему вршњачког насиља 
- Психолог је извршио истраживање о безбедности ученика и врстама насиља 
- Обележен је Међународни дан мира 
- Пројекцијом филма „Посматрачи“ је обележен  Дан борбе против трговине људима у седмом и осмом разреду  
- Обележен је Дан толеранције 
- Обележен је Дан борбе против вршњачког насиља „Дан ружичастих мајица“ 
- Све активности везане за превецију насиља  су постављане на сајт школе 
- Коришћење наставних садржаја у превенцији насиља. 
- Школска спортска такмичења  - спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском окружењу (школски турнир у 

рукомету). 
- Организоване су игранке у школи на предлог Ученичког парламента. 
- Остварена је сарадња са локалном здравственом установом. 
- Све одељењске старешине су биле у обавези да одрже родитељске састанке на тему ниво и облика насиља и мера које се 

предузимају у случају када се насиље деси. 
- Одржане радионице на тему Дигитално насиље. 
- Велики број ученика је укључен у спортске и културне активности у школи и ван школе. 
- Током школске године реализоване су хуманитарне акције ,,Друг-другу'', ,,Чепом до осмеха'', као и друге врсте помоћи за 

лечење оболелој деци. 
Укупно је евидентирано шест случајева физичког насиља првог новоа, два случаја психичког насиља првог нивоа и један 

случај електронског насиља првог нивоа. Са свим родитељима ученика који су били актери насилних ситуација су обављени 
разговори, а са ученицима је реализован појачан васпитни рад.  
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Следеће школске године очекује се још интензивнији рад на превентивним активностима. Настојаћемо и да што више 
родитеља ангажујемо и заинтересујемо за сарадњу са школом у циљу реализације ваннаставних активности а у функцији 
превенције ученика од насиља.  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
У току школске године реализован је програм професионалне  оријентације према плану за седми и осми разред.  У реализацији 

су учествовали педагог, психолог и наставница грађанског васпитања. Укупно је одржано седама радионица. Психолог школе је у току 
марта применила Тест професионалних интертесовања за ученике којима је била потребна додатна помоћ у избору средње школе. 
Средње школе из Куле,  Црвенеке и Руског Крстура су нашим ученицима презентовале рад својих образовних профила.  Два ученика 
осмог разреда су пратила наставу по ИОП-2 и за њих је у сарадњи са родитељима сачињне план подршке, односно Акциони план за 
полагање завршног испита у оквиру којег је дат предлог Окружној уписној комисији у Сомбору. Након полагања завршног испита 
распоређени су у жељене школе. Свих 17 ученика осмог разреда је уписало средњу школу у првом уписном року. 
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И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 
             На почетку школске године наставници разредне наставе и одељењске старешине виших разреда упознали су 

ученике са правилима установе која треба да се поштују. Такође, упознају ученике и са актима којима се уређују њихова права, 
обавезе и одговорности. 

             Током школске године наставници разредне наставе и одељењске старешине су на часовима одељењског 
старешине, и наставници грађанског васпитања и психолог,  путем радионица оснаживали ученике да уважавају и поштују 
личности других ученика, запослених и родитеља. (у оквиру дечје недеље реализоване радионице из Буквара дечјих права) У 
трећем и четвртом разреду реализоване радионице за развој самопоуздања. 

             Током школске године са наставницима разредне наставе и предметне наставе (наставници који раде са 
ученицима по ИОП), ученицима који наставне садржаје савладавају по ИОП и њиховим родитељима вођени су разговори у 
смислу организовања помоћи у раду. Родитељи ових ученика се тешко одазивају на позиве из школе , па то доводи до спорије 
реализације планираних задатака. Овде се ради о породицама из социјално осетљивих група или дисфункционалним 
породицама, те имамо доста разумевања у комуникацији са њима. Имамо и континурану сарадњу са Центром за социјални рад 
Кула. 
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ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНЕ 

 
 

 
           Систематски прегледи и вакцинација ученика наше школе обавља се према динамици коју је определио Школски 

диспанзер Дома здравља у Кули. 
           У нашој сеоској амбуланти у школском диспанзеру, не ординира свакодневно дечији лекар, него сваког уторка 

ординира др Весна Нађ, и она је изабрани лекар наших ученика. 
Током године, систематским прегледом  и вакцинацијом обухваћени су ученици  од првог до осмог разреда разреда. 
Сарадња школе и Амбуланте у Крушчићу је добра и увек можемо да се обратимо за сваку врсту помоћи. 
Одржано је предавање у свим разредима о значају правилног прања руку и хигијени. Поводом Дана борбе против АИДС-а 

организован је квиз са ученицима од 5-8-разреда на часу грађанског васпитања. 
                        Развијање свести о здравим  стиловима живота и важности превенције као и здраве исхране се реализује 

путем редовне наставе, радионицама на часовима одељењског старешине, дружењем са родитељима ученика, промотивним 
материјалом добијеним из Дома здравља Кула, учешћем на конкурсима у организацији Црвеног крста Кула. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ 

 
 
 
 
           У школи се сарадња са породицом одвија путем родитељских састанака, организовањем индивидуалних и групних 

разговора са родитељима, на којима се родитељима помаже у остваривању васпитне функције породице, односно јачању 
породице и њеног правилног функционисања. 

Имајући у виду чињеницу да имамо  ученика из дисфункционалних породица, настојимо да са оба родитеља договарамо 
активности у циљу побољшања успеха и одрастаља тих ученика, а по потреби укључујемо и Центар за социјални рад. 

За један број ученика имамо сталну сарадњу са Центром за социјални рад Кула у смислу размене потребних 
информација. 

           Сарадња са породицом одвија се и путем „ Отворених врата“, где углавном долазе маме и остају по неколико часова, 
дружећи се са својом децом и учитељицом, израђујући одређене предмете које остављају у учионици своје деце. Евалуацију у 
припреми , коју је учитељица направила за тај час ,најбољу анализу дале су маме које су присуствовале тим часовима. 

             На реализацији програма Проф. оријентације , такође се остварује сарадња на родитељским састанцима, посетама 
радним организацијама у којима су родитељи запослени (школа, предузеће). 

Организован је продајни Новогодишњи вашар на који се одазвао велики број родитеља.  
 
 
 
 
 
 
 

 



47 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 
 У школи се константно ради на стручном усавршавању.  
Наставници разредне и предметне наставе су присуствовали промоцији уџбеника.Наставници разредне наставе су 

оквиру Зимских сусрета учитеља похађали су семинаре: Планирана је реализација више семинара ,али због недостатка 
финансијских средстава није реализована. У октобру 2018. у школи реализован је семинар под називом „Интернет као средство 
савремене наставе и учења применом  блога и фејсбука  у настави“. Учитељи су похађали семинаре у организацији Друштва учитеља. 
 Учитељица Снежана Влаовић, педагог Александра Бајац и психолог Маријана Каљевић  су похађале семинар „Настава 
оријентисана на исходе“, као и п предметни наставници (историја, географија, физика, ликовна култура, музичка култура)  су 
похађали обуку за извођење наставе по новом плану и програму за пети и шести разред. 
Педагог и психолог су присуствовале семинарима у организацији Центра за социјални рад:„Поступање Центра за социјални рад у 
организовању помоћи и подршке породици у случајевима ризика од измештања деце“ и „Поступање Центра за социјални рад у 
организовању помоћи женама жртвама насиља“. 
Директор школе је похађала семинаре: Радионица за израду пројеката образовних установа; Интернет као средство савремене наставе и 
учења применом блога и фејсбука у настави; Нове улоге наставника у школи која учи међународни стандарди и национални оквири; 
Методичка упутства за израду рада за полагање испита за лиценцу директора; Обука за електронски портфолио за директоре; 
Учествовање у пројекту „Школа за 21.век“; Стручни скуп у организацији ДДШС Руковођењем до квалитета. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

 
Ђачки парламент се ове године састајао седам пута, водио записнике, представници су присуствовали Седницама 

Наставничког већа и учествовали у раду школе. 
У септембру је извршен избор ученика седмог и осмог разреда за представнике Ученичког парламента.  
У октобру је обележена Дечја недеља у оквиру које су реализоване све планиране активности. Ученици су упознати са 

Конвенцијом о правима детета. На овом састанку је договорено да носиоци активности на обележавању важних датума у 
календару рада школе буду представници Ученичког парламента. Ученичкипарламент је са директором и психологом школе 
разматрао Правилник о испуњавању обавеза ученика.  

У октобру је обележен Дан борбе против трговине људима, изложбом ликовних радова и пројекцијом филма 
„Посматрачи“. 

У новембру представници Ученичког парламента су са својим одељењским старешинама  обележили Дан толеранције. 
Представноци Ђачког парламента су учествовали у припреми и реализацији свечаности поводом Дана школе 11.11. и 
обележавању Дана Примирја у Првом Светском Рату. Такође су учествовали у обележавању Међународног дана детета. 

У децембру Ученички парламент је уз помоћ психолога и педагога школе припремио квиз  поводом 1. децембра, светског 
дана борбе против Aids-a. Представници Ученичкогпарламента су присуствовали седници Наставничког већа на којој се 
разматрао успех и владање ученика. На предлог Ђачког парламента организоване су четири игранке. 

У јануару је у школи обележена школска слава Свети Сава. 
У фебруару су организоване припреме за такмичења у којима учествују и ученици наше школе. Ученичкипарламент је 

прихватио избор ученика које су предложили наставници да представљају школу на такмичењима. У школи је пригодно 
рефератом обележен Дан Државности Србије- Сретење. 

 У марту је на предлог Ученичког Парламента на часу историје направљен осврт на осмомартовске догађаје кроз 
историју. Обележен је 8. март међународни празник жена. Чланови парламента су као вршњачки едукатори преносили 
искуства и покретали акцију у својим одељењима. 

Чланови Ученичког парламента су припремили предавање уз презентацију на тему болести зависности и вршњачког 
насиља за све ученике виших разреда. 
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Организоване су спортске активности. 
У мају Ученички парламент је разматрао извештај о учешћу и успеху ученика наше школе на такмичењима. Договарали 

смо се о матурској прослави, испраћају матураната. Представници парламента су разговарали о жељама својих другова из 
одељења о прослави. Разговарано је и о предлогу за ђака генерације. 

У јуну је извршено сумирање активности на крају наставне године. На предлог Ученичког парламента организована је 
игранка поводом краја другог полугодишта. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 
 
 
У првом полугодишту школске 2018 /19. године биле су усмерене на неколико активности: 
 
1. Обележавање Дечје недеље  
 
2. Сарадња са Удружењем грађана за борбу против ретких болести код деце ,,Живот''  
 
3. Сарадња са Друштвом инвалида за церебралну и дечју парализу Сомбор, Кула, Оџаци 
 
4. Сарадња са удружењем дистрофичара 
 
У оквиру обележавања Дечје недеље је спроведена акција под називом ,,Друг другу'', где су ученици IV разреда приредили пригодан 
програм за своје другове из I разреда. Том приликом су им уручили и пригодне поклоне. 
 
У сарадњи са Удружењем грађана за борбу против ретких болести код деце ,,Живот'' ученици и радници наше школе су учествовали у 
хуманитарној  акцији прикупивши новчана средства за помоћ оболелој деци и њиховим родитељима, јер адекватна брига о овим 
малишанима изискује много новца. Удружење ,,Живот'' помаже у набавци лекова , хране и осталих средстава које могу оболелим 
малишанима ублажити патњу. У знак захвалности за учешће у акцији, ученици су добили лепе мајице.   
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У оквиру обележавања Светског дана борбе против Сиде и Међународног дана особа са инвалидитетом, чланови Ђачког парламента су 
направили паное и одржали пригодна предавања. На иницијативу Ученичког парламента организована је хуманитарна акција 
прикупљања школског прибора и одеће за наше ученике којима је помоћ потребна. 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ИЧЕНИКА I- IV РАЗРЕДА 
 

Крушчић – Сремска Митровица, Засавица 
Дана 13.04.2019. реализована је једнодневна екскурзија Крушчић – Сремска Митровица, Засавица. Екскурзија је организована у 
сарадњи са туристичком агенцијом ,,Еуролајн Пекез” из Сомбора. 

После провере аутобуса, кренули смо око 8 сати ујутру. Након три сата вожње и једне краће успутне паузе, стигли смо на нашу прву 
дестинацију, а то је Српски музеј хлеба у Пећинцима, где нас је дочекао наш љубазни домаћин – Јеремија. Иначе, Српски музеј хлеба 
чува и презентује предмете који су се некада користили у Србији у процесу производње хлеба. Основна концепција поставке има 
зациљ да покаже пут зрна пшенице од земље, преко хлеба до неба, кореспондирајући тако са циклусима Јеремијиних слика. 
Поздравивши се са нашим домаћинима кренули смо даље. 

Наша следећа дестинација је Сремска Митровица, град који је, не само највећи град у Срему, већ је град са врло богатом историјом, 
чији смо део успели да видимо. Прошлост Сремске Митровице и њене ближе околине, досеже до првих почетака људског живота око 
7000 година пре наше ере.  Град је нeкoликo путa из oснoвa мeњaо нe сaмo имe, вeћ и физиoнoмиjу. Од дрвeнoг илирскo-кeлтскo 
нaсeља преко aнтичког грaда и прeстoнице, срeдњoвeкoвне вaрoши сa мнoгo гoспoдaрa до сaврeмeног грaда jeднe нoвe истoриje. 

Римљaни oсвajajу Сирмиjум крajeм I вeкa стaрe eрe. Грaд рaстe великом брзинoм и до срeдинe III вeкa Сирмиjум пoстaје eкoнoмскo 
срeдиштe читaвe Пaнoниje. У њeму или у oкoлини рoђeни су цaрeви Дeциje Трajaн, Aурeлиjaн, Прoб и Мaксимилиjaн. 

Стигли смо у центар града, у Царску палату. Царска палата као део Сирмијума, некада раскошног и моћног римског града, а данас у 
центалном делу Сремске Митровице. Она представља један од најважнијих археолошких налазишта. У римско доба Царске палате су 
имале службени простор за обављање царских дужности и приватне просторије за становање цара и његове породице. На овом 
локалитету се данас може видети само један део целог тог комплекса, а постављена је и макета целог града, како је у то време изгледао. 
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Шетајући градом, прошли смо поред Житног трга који са својом непосредном околином представља један од најстаријих  делова града 
и  заштићен је као просторна културно-историјска целина од великог значаја. Шетњу градом смо завршили прелазећи преко Моста Св. 
Иринеја. То је пешачки мост преко реке Саве између две Митровице, Сремске и Мачванске. Са укупном дужином од 262,5 метара ово 
је најдужи висећи пешачки мост у Европи. Мост се налази тачно на месту некадашњег староримског Артемидиног моста, тада једне од 
највећих грађевина античког Сирмијума. На њему су у време прогона хришћана вршена погубљења ”сирмијумских светих мученика”. 
По једном од њих, Св. Иринеју мост је добио име. 

Наша последња дестинација, али не и мање важна је Засавица.Засавица је природни резерват стављен под заштиту државе 1977. године 
као природно добро од изузетног значаја. Резерват се простире у северној Мачви на територијама општина Сремска Митровица и 
Богатић Ово је мочварно подручје са поплавним ливадама и шумама уз речицу Засавицу. Станиште је више стотина птица, животиња и 
риба. У овом резервату обитава риба умбра, а од 2004. године и породице даброва, који су уништени пре око стотинак година у целој 
држави. 

Током краће вожње бродићем успели смо да видимо део ових природних лепота, а наши љубазни водичи – домаћини су се потрудили 
да нам, упркос хладном и облачном времену, учине боравак што пријатнијим. 

 

кскурзија је  у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке.  Ученици су кроз путовање и лепо дружење, упознали део 
културно и историјског наслеђа наше земље, као и део природних лепота о којима су учили у школи на часовима. 

Извештај написала: 
Снежана Влаовић, професор разредне наставе 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ  V- VIII РАЗРЕДА 

Извештај са дводневне екскурзије ученика виших разреда 14. и 15. март 2019. 
Крушчић - Деспотовац 

У  организацији агенције „Еуролајн-Пекез“ из Сомбора реализована је дводневна екскурзија ученика виших разреда.14.и 
15.3.2019. На екскурзију је кренуло 47 ученика  четири наставника, директорица школе, лекар, стручни водич и један педагошки 
асистент. После провере аутобуса  испред школе смо  кренуло око 8 часова. 

 Након успутне паузе и доручка наша прва дестинација је Смедеревска твеђава.  Од водича смо добили основне инфирмације о 
градњи и значају тврђаве .Тврђаву  је на ушћу реке Језаве у Дунав у другој четвртини XV века (од 1428. године) подигао деспот Србије 
Ђурађ Бранковић (1427—1456), по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична водена ,опкољена је Дунавом и Језавом, а 
са југа вештачким шанцем који повезује две реке, равничарско утврђење , а за узор приликом градње узет је Цариград и његови бедеми. 
Према својој површини од 10ha 41a 14m² представља једну од највећих тврђава у Европи и највећу тог типа.Турци је заутимају 1459. 
године чиме Србија  губи независност. 

Следеће место које смо посетили је етно село „Моравски конаци“ које се налази  на самом излазу из Велике Плане. Насеље се 
састоји од аутохтоних старих кућа. У оквиру насеља је језеро са 9 острва, својеврстан излижбени простор старог намештаја и 
покућства, пешачке стазе где су ученици уживали у шетњи у природи.  

Затим стижемо до манастира Копорин који је код Велике Плане где нам је монахиња испричала историју манастира . То је 
православни манастир са црквом Светог Стефана   који припада Епархији браничевској Српске православне цркве. Манастирска црква 
подигнута је за време владавине деспота Стефана (1389–1427) уз чији портрет је сачуван натпис са титулом деспота коју је Стефан 
Лазаревић стекао после битке код Ангоре 1402. године. О ктитору као и о времену подизања храма нема података. Била је у рушевном 
стању до 1880. године када је почела прва обнова и дозидана јој је припрата. Касних педесетих и током шездесетих година 20. века 
рађена је конзервација архитектуре и живописа. 

Обишли смо Природњачки центар Србије у Свилајнцу који представља спој науке, образовања, забаве и туризма на једном 
месту. Такав концепт чини га јединственим у овом делу Европе. Отворен је 29. јуна 2015. године.Атрактивност Природњачког центра 
Србије огледа се у јединству великог изложбеног (музејског) простора и забавног дино-парка на отвореном. Музејски део 
Природњачког центра нисмо могли да обиђемо пошто је у току била промена поставки. Највећи део Дино парка заузима јединствена 
поставка диносауруса у њиховим живим облицима и аутентичном окружењу. У парку се налази преко 20 реплика различитих врста 
диносауруса, од којих је највећа реплика Диплодокуса висока 11, а дугачка 20 метара.  

 
 



53 
 

Следећа дестинација је кућа Стевана Синђелића која се налази у селу Грабовац у општини Свилајнац. Као типична грађевина 
моравског типа какве су подизане крајем 18. и почетак 19. века, своје постојање везује за име Стевана Синђелића (1770—1809), 
расинског војводе и српског војсковође из Првог српског устанка. Поред историјског значаја то је  редак примерак сачуваног народног 
градитељства па је важно културно добро.  

У поподневним часовима стижемо у Деспотовац , место које се први пут помиње 1381. године као село Војник  у повељи кнеза 
Лазара.За време турске владавине ово село је неколико пута расељавано и насељавано да би тек 1882. године указом краља Милана 
Обреновића добило име у част деспота Стефана Лазаревића . Смештај је у ресторану са коначиштем „TLS Compani“. После распореда 
ученика по собама организована је вечера, зарим шетња градом , забава у дискотеци до поноћи а затим дружење у просторијама 
објекта.  

Следећи дан је почео доручком око 7 и 30.  Након доручка, паковања и смештања ствари у аутобус кренули смо пут Ресавске 
пећине. 

То  је заштићени споменик природе и сврстава се у заштићено подручје прве категорије ,природна добра националног значаја. 
Ресавска (Дивљаковачка) пећина је на 20 km од Деспотовца, у кречњачком брду Бабина Глава, на ободу крашког поља Дивљаковац, 
код села Јеловац. Спада међу највеће и најлепше пећине у Србији. Дуга је 4,5 km. Сви делови пећине, осим Улазне дворане, богати су 
кристалном калцитном орнаметиком. Заступљене су скоро све врсте пећинских украса.  Пећина је до сада детаљно истражена у дужини 
од 2830 m, а за посетиоце је уређено око 800 m. 

Манастир Манасија или Ресава је наше следеће одредиште. Један  је од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе 
и најзначајнија грађевина која припада „Моравској школи“. Припада Епархији браничевској Српске православне цркве.Манастир 
Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића почео је да се зида 1407, а градња је окончана 1418. године.   Доста се у то време 
размишљало о одбрани и заштити па је цео комплекс  опасан великим зидовима . То је била моћна целина која се састојала од 11 кула, 
а од њих се истицала донжон кула, познатија као Деспотова кула. Главни објекат манастирског комплекса је црква Свете Тројице која 
према свом просторном склопу и архитектонском решењу спада међу најлепше цркве моравског стила. Иако је сачувана тек трећина 
фресака у манастиру, живопис Манасије спада у ред највећих домета средњовековног сликарства. Поред архитектонске вредности има 
и културно-историјски значај, јер је у њој радила ресавска преписивачка школа.  

Следи повратак  у  Деспотовац , шетња градом  до ручка  и око 14 часова повратак кући уз једну успутну паузу. Екскурзија је 
завршена доласком испред школе  око 20 часова.  

Васпитно-образовне циљеви и задаци су у потпуности остварени. Ученици су упознали природне лепоте, културно, историјско и 
духовно наслеђе наше земње чиме се подстиче њихово интересовање за истраживање и мотивација за учење. Дружење на екскурзији 
развија  социјализацију и солидарност код ученика.   

 Јадранка Лазаревски 
 



54 
 

САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
    У школској 2018/19.години Савет родитеља одржао је пет седница на којима су разматрана сва питања битна за живот и рад 
школе. Разматрани су:  

    - Годишњи план рада школе и 
                          - Извештај о раду школе 
                          - Извештај о раду директора 
                          -Упознавање са Правилницима за инклузију, дискриминацију, друштвено-користан рад 
                          - Пројекат бесплатних уџбеника 
                          - Осигурање ученика 
                          - Екскурзије и извештај о екскурзији 
                          -Надокнада часова услед  прекида наставе због епидемије грипа у Републици Србији 
                          - Успех ученика квартално и на завршном испиту 
                          - Извештај о самовредновању рада школе 
                          - Извештај о Школском развојном планирању 
                          -Извештај Тима за заштиту ученика од насиља 
                         - Извештај Тима за инклузију 
                         - Упознавање са новим Школским програмом 
 
       Сарадња школе и Савета родитеља је изузетно добра.   
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УПРАВНИ ОРГАНИ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
У школској 2018/19. Школски одбор је одржао осам седница на којима је била присутна већина од укупног броја чланова, где су 
се одлуке доносиле једногласно. 
           Септембар 
      Дневни ред: - Усвајање записника са претходне седнице 

                      - Извештај о раду директора 
              -  Усвајање Годишњег плана рада 
                      -  Извештај о остварености годишњег плана рада са претходну годину 
 
 
        Новембар 
  Дневни ред: - Усвајање записника са претходне седнице 
                        - Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода 

                              -Упознавање са Правилницима за инклузију, дискриминацију, друштвено-користан рад 
 
 
 
          Децембар  
   Дневни ред: - Усвајање записника са претходне седнице 
                           -  Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта  
                           - Усвајање финансијског плана 
                           - Усвајање плана јавних набавки  
                         - Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља и злостављања 
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                 Фебруар 
          Дневни ред: - Усвајање записника са претходне седнице 
    - Извештај директора о свом раду 
                                 - Усвајање завршног рачуна 
                                 -План надокнаде часове због епидемије грипе у Републици Србији 
 
                 Април 
            Дневни ред: - Усвајање записника са претходне седнице 
                                   - Извештај о успеху и владању ученика на крају трћег класификационог периода 
                                   - Оствареност плана образовно-васпитног рада 
                                   - Припрема за завршни испит 
                                   - Разно 
 
 Јун 
      Дневни ред: - Усвајање записника са претходне седнице 
                              - Извештај о успеху ученика  
                              - Реализација наставних садржаја 
                              -Усвајање Анекса Школског програма за други и шести разред 
                - Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља у злостављања 
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ЕВАЛУАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

за школску 2018/19. годину 
 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

  

Самовредновање је спроведено у току школске 2018/2019. године. Добијени резултати ће се искористити ради 
креирања акционог плана који ће се реализовати током наредне школске године и изради Школског развојног плана. 

Самовредновање обухвата следеће области вредновања квалитета установе: 
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Подручје вредновања 
3. 1. Квалитет школских постигнућа  шк. 2018/19 године 
  
Показатељ знања : 
3. 1. 2. Квалитет знања 
Опис нивоа остварености - ниво 3 
  
Овом  анкетом испитано је 32 ученика, 10 наставника и 28 родитеља. Они су кроз анкету, дали своје мишљење о квалитету знања 
ученика, као и о стварима које су битне за побољшање знања. Они су дали мишљење о 9 констатација везаних за квалитет знања, а оне 
су : 
  
 

1. Знања стечена у школи омогућавају ученику да се лакше сналази у свом садашњем и свом даљем професионалном и приватном 
животу – на ову констатацију родитељи, ученици и наставници имали су веома сличне ставове тј, већина се слаже да је 
констатација у потпуности тачна, као и да је веома важно за даље напредовање ученика. 

2. Као веома важно и важно родитељи , ученици и наставници су оценили ставку да знања стечена у школи ученици користе у 
свакодневном животу а већина је става да је то у потпуности тачно. 

3. Да школска знања помажу ученицима у осамостаљивању сматра већина анкетираних учесника и такође сматрају да је та тврдња 
у потпуности тачна. 

4. Оценом важно и у већој мери присутно оцењена је ставка да ученици повезују знања стечена у различитим предметима. 
5. Школска знања  помажу да се ученик сналази у новим и непознатим ситуацијама - ову тврдњу  родитељи, ученици и наставници 

који су анкетирани сматрају веома важном као и да је она у већој мери тачна. 
6. Такође анкетирани родитељи, ученици и наставници су заједничког мишљења да је веома важно и у потпуности тачно да знања 

стечена у школи омогућавају ученицима да без икаквих проблема одговоре на све захтеве наставника у виду провере знања. 
7. Велика већина учесника анкете сматра да је веома важно и у потпуности присутно да знање стечено у школи омогућава ученику 

да положи пријемни испит и да се такмичи на школском и регионалном нивоу. 
8. Ученици који су учествовали на национаалном тестирању, као и њихови родитељи и наставници сматрају да је показаано знање 

резултат рада код наставника одређеног предмета. 



62 
 

 
 
 
 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
  
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно 
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности 
 
 
 
 
 
 
  

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 10 31 22 69 
1. Знања стечена у школи ми омогућавају да се боље 
сналазим у садашњем и будућем приватном и 
професионалном животу. 

0 0 2 6 10 31 20 63 

1 3 0 0 18 56 13 41 
2. Школска знања користим у свакодневним 
животним ситуацијама. 

0 0 6 19 11 34 14 47 

0 0 1 3 13 42 17 55 3. Школска знања ми помажу у осамостаљивању. 1 3 1 3 10 31 20 63 

1 3 1 3 12 38 18 56 
4. Повезујем знања стечена у различитим наставним 
предметима. 

0 0 3 9 7 22 22 69 

0 0 4 13 15 45 13 42 
5. Школска знања ми помажу да се сналазим у новим 
и непознатим ситуацијама. 

0 0 5 16 16 50 11 45 

0 0 0 0 13 42 19 58 6. Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу(без 0 0 1 3 16 50 15 47 
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додатних часова) да одговорим на захтеве 
наставника(писмени и контролни задаци, усмена 
испитивања). 

0 0 0 0 1 14 6 86 
7. Пријемни испит за средњу школу могу да 
положим са знањима која стекнем у школи.* 

0 0 0 0 1 14 6 86 

0 0 0 0 10 42 14 58 
8. Школска знања са часова редовне и додатне 
наставе обезбеђују ми довољно знања да могу да се 
такмичим на школском и општинском нивоу. ** 

0 0 0 0 8 33 16 67 

0 0 0 0 0 0 1 100 
9. Показано знање на националном тестирању је 
резултат знања које сам стекао/ла код наставника 
одређеног предмета. *** 

0 0 0 0 0 0 1 100 

  
 
* На питање одговарају само ученици завршних разреда. 
** На питање одговарају само ученици који су учествовали на школским и општинским такмичењима. 
*** На питање одговарају само ученици који су учествовали на националном тестирању. 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 
  
ВАЖНО                                                                                                                                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - неважно                                                                                                                                                                1 - нетачно/није присутно 
2 - мало важно                                                                                                                                                           2 - у мањој мери 
тачно/присутно 
3 - важно                                                                                                                                                                    3 - у већој мери 
тачно/присутно 
4 - врло важно                                                                                                                                                 4 - тачно/присутно у потпуности 
 
 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 6 60 4 40 
 1. Школска знања стечена на мојим часовима омогућавају 
ученицима да се боље сналазе у садашњем и будућем 

0 0 0 0 5 50 5 50 
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приватном и професионалном животу 

0 0 2 20 4 40 4 40 
2. Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у 
свакодневним животним ситуацијама 

0 0 2 20 3 30 5 50 

0 0 1 10 5 50 4 40 
3.  Школска знања помажу ученицима у осамостаљивању и 
иницијативности 

0 0 2 20 4 40 4 40 

0 0 1 10 5 50 4 40 
4. Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена у 
мом предмету са знањима стеченим у другим  наставним 
предметима 

0 0 3 9 7 22 22 69 

0 0 4 13 15 45 13 42 
5.Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и 
непознатим ситуацијама 

0 0 5 16 16 50 11 45 

0 0 0 0 13 42 19 58 
6. Знања стечена у школи им обезбеђују да могу( без додатних 
часова) да одговоре на захтеве писаних, контролних задатака 
и усмена испитивања. 

0 0 1 3 16 50 15 47 

0 0 0 0 1 14 6 86 
7. Пријемни испит за средњу школу ученици могу да положе 
са знањима која стекну у оквиру мог предмета/часа.* 

0 0 0 0 1 14 6 86 

0 0 0 0 10 42 14 58 
8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе 
обезбеђују ученицима довољно знања да се могу такмичити 
на школском и општинском нивоу. 

0 0 0 0 8 33 16 67 

0 0 0 0 0 0 1 100 
9. Квалитет знања на националном тестирању је резултат 
знања које сам им пружио/ла у оквиру свог предмета.** 

0 0 0 0 0 0 1 100 

  
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 
ВАЖНО                                                                                                                                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - неважно                                                                                                                                                                1 - нетачно/није присутно 
2 - мало важно                                                                                                                                                           2 - у мањој мери 
тачно/присутно 
3 - важно                                                                                                                                                                    3 - у већој мери 
тачно/присутно 
4 - врло важно                                                                                                                                                           4 - тачно/присутно у 
потпуности 
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* На питање одговарају само родитељи ученика завршних разреда. 
** На питање одговарају родитељи чија су деца учествовала на неком од општинских и школских такмичења. 
*** На питање одговарају родитељи чија деца имају учешће на неком од националних тестирања. 
 
 
 
 
 

 

 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ 

  
ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 8 29 20 71 
1. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да се боље 
сналази у садашњем и будућем приватном и професионалном 
животу. 

0 0 1 4 8 29 19 67 

0 0 1 4 11 39 16 57 
2.Моје дете користи школска знања у свакодневним животним 
ситуацијама. 

0 0 4 14 13 47 11 39 

0 0 0 0 17 61 11 39 
3.Школска знања помажу мом детету у осамостаљивању и 
иницијативности. 

0 0 3 10 14 50 11 40 

0 0 0 0 7 25 21 75 
4. Моје дете је оспособљено да повезује знања стечена у 
различитим наставним предметима. 

0 0 1 4 11 39 16 57 

0 0 2 7 10 36 16 57 
5. Школска знања помажу мом детету да се сналази у новим и 
непознатим ситуацијама. 

0 0 3 10 14 50 11 40 

0 0 3 10 6 11 19 79 
6 Знања стечена у школи обезбеђују мом детету да може(без 
додатних часова) да одговори на захтеве наставника(писмени и 
контролни задаци, усмена испитивања). 

0 0 3 10 9 33 16 57 

0 0 0 0 1 20 4 80 
7. Моје дете може да положи пријемни испит  за средњу школу 
са знањима које стекне у својој школи.* 

0 0 0 0 1 20 4 80 

0 0 1 5 6 27 15 68 
8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе 
обезбеђују мом детету довољно знања да се може такмичити на 
школском и општинском нивоу. ** 

0 0 1 5 7 32 14 63 

0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Показано знање на националном тестирању је резултат знања 
које је моје дете стекло у својој школи.*** 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подручје вредновања 
            3. 1. Квалитет школских постигнућа 
  
  
  
  
           Показатељ знања : 
3. 1.3. Завршни испит такмичења 
           Опис нивоа остварености - ниво 3 
  
  

Школска година 
Број ученика који је 
полагао завршни испит 

Просечан процетан 
успеха из српског језика 

Просечан процетан 
успеха из математике 

Просечан проценат 
успеха из 
комбинованог теста  

2017/ 2018 19 76% 68 % 77% 
  
Успех ученика на завршном испиту креће се око 75 % од максималног броја поена. Проценат пролазности ученика на завршном  
испиту је 100%. 
 
  
  
Пласман ученика на општинским, окружним и републичким такмичењима 
  

Школска година Ниво такмичења Укупан број ученика 
Пласман ученика од 1. до 3. места 
изражен у процентима (%) 

2017/2018 Општинска такмичења 107 41/38 % 
2017 / 2018 Окружна такмичења 107 31/ 28% 
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Велики број ученика учествује на општинским такмичењима. 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 2018/19 
 
Подручје вредновања : БРИГА О УЧЕНИЦИМА 
Ниво остварености 4 
  
  
  
У овом анкетирању било је обухваћено 24 ученика старијих разреда ( 5-8 ) , 16 родитеља и 24 наставника. Они су одговарали на питања 
из упитника која су се односила на безбедност ученика у школи, сарадњу ученика са наставницима, као и њихових родитеља са 
наставицима и залагањима наставника као и осталих радника школе да се на време и коректно реше сви проблеми са којима се сретну 
ученици. 
На основу анкета коју су урадили наставници наше школе дожли смо до резултата да велика већина наставника ( преко 90%) сматра да 
је веома важно или важно да сарађују са ученицима и њиховим родитељима, да помажу ученицима да стекну осећај сигурности и 
безбедности у школи, да ученицима помажу у тешким психичким, емотивним или материјалним ситуацијама, или их упућују на особе 
које би могле конкретније помоћи. Такође исти прценат наставника сматра да су у њиховом случају те ставке у већој мери присутне 
или присутне. 
 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 
  
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно 
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности 
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ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 6 38 10 62 
1.Упознат сам са процедурама за 
заштиту/безбедност ученика. 

0 
  

  
0 

  
0 

0 
  

6 
  

  
38 

10 
  

  
62 

0 0 0 0 4 25 12 75 
2. Осећам се одговорним за сигурност и 
безбедност ученика у школи. 

1 6 1 6 7 44 7 44 

0 0 0 0 4 25 12 75 
3. Обавезе које имам у вези сигурности и 
безбедности ученика у школи су јасне и 
прецизне. 

1 6 0 0 4 25 11 69 

0 0 0 0 3 19 13 81 
4. Редовно и савесно испуњавам све своје 
обавезе  у вези сигурности и безбедности 
ученика у школи. 

1 6 1 6 2 13 12 75 

0 0 0 0 6 38 10 62 
5. Сигурност и безбедност ученика у школи се 
редовно анализира. 

0 0 1 6 3 19 12 75 

0 0 0 0 8 50 8 50 
6. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле 
пропусте/догађаје/ситуације у вези сигурности и 
безбедности ученика у школи. 

0 0 1 6 7 44 8 50 

0 0 0 0 5 31 11 69 

7. Школа по устаљеној процедури реагује на 
приговоре ученика/родитеља који се тичу 
њихове безбедности/безбедности ученика у 
школи. 

0 0 0 0 6 38 10 62 

0 0 1 6 3 19 12 75 

8. Школа информише ученике/родитеље о 
мерама предузетим поводом њихових 
приговора. 
  

0 0 1 6 6 38 9 56 
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0 0 0 0 3 19 13 81 
9. Постоје добро осмишљене процедуре за 
реаговање на случајеве насилног понашања, 
злоупотребе дрога, алкохола ... 

0 0 1 6 4 25 11 69 

0 0 0 0 2 13 14 87 

10. Ученике подстичем да брину за своје 
здравље. 
  
  

0 0 1 6 1 6 14 88 

0 0 0 0 7 44 9 56 

11. Ако приметим /сазнам да неки ученик има 
емоционалне, телесне, здравствене или 
социјалне проблеме/потребе знам коме треба да 
се обратим. 

0 0 0 0 8 50 8 50 

0 0 0 0 4 25 12 75 

12. Поштујем приватност и поверљивост 
добијених информација које се односе на 
емоционалне, телесне, здравствене или 
социјалне проблеме/потребе ученика и трудим 
се да их на ненаметљив и дискретан начин 
узимам у обзир у свакодневним односима са 
ученицима. 

0 0 0 0 3 19 13 81 

0 0 0 0 1 6 15 94 
13. Увек сам спреман/на да слушам 
ученика/родитеља. 

0 0 0 0 1 6 15 94 

0 0 0 0 2 13 14 87 

14. Увек сам спреман/на да дискретно реагујем 
на поверене проблеме од стране 
ученика/родитеља, односно да их упутим 
“правој“ особи/служби. 

0 0 0 0 3 19 13 81 

0 0 0 0 5 31 11 69 
15. Добро сам едукован/а и информисан/а о 
емоционалним, телесним, здравственим и 
социјалним потребама деце школског узраста. 

0 0 0 0 7 44 9 56 

0 0 1 6 6 38 9 56 

16. Осећам се компетентним/ом и спремним/ом 
да реагујем на једноставне емоционалне, 
телесне, здравствене или социјалне 
проблеме/потребе ученика. 

0 0 0 0 8 50 8 50 
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16 ученика старијих разреда анкетирано је везано за сличне ситуације. Они сматрају да је веома вазно и вазно да имају осећај 
сигурности и безбедности у школи, да имају подршку наставника И да се остварује блиска сарадња између њих и родитеља, одређени 
број уценика сматра да се не осећа у потпуности безбедним у школи тако да је то ствар која би се требало кориговати у наредном 
периоду. 
 
  
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
  
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно 
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 10 42 14 58 1.У школи се осећам сигурним и безбедним. 
0 
  

  
0 

3 13 
7 
  

29 
14 
  

58 
  

0 0 2 8 5 21 17 71 
2. Школа брзо и ефикасно реафује на све искрсле 
догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност 
и безбедност у школи. 

1 4 3 13 8 33 12 50 

0 0 0 0 5 21 19 79 
3. Знам коме треба да се обратим ако је моја 
безбедност у школи угрожена. 

0 0 5 21 9 37 10 42 

0 0 4 18 10 42 10 42 
4. Школа реагује на наше и приговоре наших 
родитеља који се тичу наше безбедности у школи. 

1 4 7   8 33 6 25 

1 4 1 4 10 42 12 50 
5. Школа нас информише о мерама предузетим 
поводом наших приговора. 

2 8 4 17 8 33 10 42 

0 0 0 0 6 25 18 75 
6. Знам коме требам да се обратим у случају да 
имам емоционалне, здравствене или социјалне 
проблеме/потребе. 

3 13 4 17 6 25 11 45 

2 8 7 29 6 25 9 38 
7. Када се обратим одређеној особи/служби за 
помоћ/савет када имам емоционалне, здравствене 
или социјалне проблеме/потребе, сигуран сам да ће 

1 4 3 13 8 33 12 50 
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се моја приваност поштовати и да се информација 
неће злоупотребити. 

0 0 1 4 6 25 17 71 
8. Наставници, а посебно одељењски старешина су 
увек спремни да саслушају моје проблеме који 
немају директне везе са школом. 

0 0 1 4 6 25 17 71 

0 0 1 4 8 33 15 63 
9. Наставници, а посебно одељењски старешина су 
спремни за разговор са мојим родитељима. 

2 8 6 25 9 38 7 29 

0 0 2 8 10 42 12 50 10. Школа помаже ученицима који су слабог          . 0 0 5 21 8 33 11 46 
 
24 родитеља је анкетирано и они су такође сагласни да је остварен висок ниво сарадње са наставним особљем у школи, поготову са 
разредним старешинама, сматрају да су њихова деца сигурна и заштићена у школи, као и да се редовно упознају са њиховим правима , 
дужностима и обавезама. 
  
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 
  
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно 
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

1 4 3 13 9 38 11 45 
1. Упознат/а сам са садржајем Правилника о безбедности 
и сигурности ученика у школи. 

1 4 4 17 9 38 10 
  
41 

0 0 4 17 14 58 6 25 
2. Моје обавезе као родитеља су јасно и прецизно 
дефинисане Правилником. 

1 4 6 25 13 54 4 17 

0 0 0 0 5 21 19 79 3. Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи. 2 8 5 21 7 29 10 42 

0 0 2 8 7 29 15 63 
4. Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале 
проблеме везане за сигурност и безбедност ученика у 
школи. 

1 4 3 12 10 42 10 42 

0 0 3 13 4 17 17 70 5. Школа ме информише о предузетим мерама поводом 1 4 3 13 7 30 13 53 
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мојих приговора. 

0 0 3 13 11 45 10 42 
6. Као родитељ учествујем у анализи примене 
Правилника о сигурности и безбедности ученика. 

3 13 3 13 7 30 11 44 

0 0 0 0 7 30 17 70 
7. Спреман/на сам да отворено разговарам са 
компетентним особама о здравственим, емоционалним 
или социјалним потребама/проблемима свога детета. 

0 0 1 4 7 30 16 66 

0 0 0 0 11 46 13 54 
8. Имам добру сарадњу са одељењским старешином и 
стручном службом у праћењу развоја мог детета. 

0 0 0 0 11 46 13 54 

0 0 3 13 7 29 14 58 
9. У школи се поштује приватност и поверљивост 
информација о потребама/проблемима мог детета. 

1 4 2 8 8 34 13 54 

0 0 1 4 10 42 13 54 
10. Са својим дететом отворено разговарам о појавама 
крађе, пушења, узимања дроге, различитих врста 
малтретирања и узнемиравања у школи. 

0 0 1 4 11 46 12 50 

0 0 0 0 4 17 20 83 
11. Подстичем своје дете да брине о свом здрављу и 
подржавам акције по питању промовисања здравог 
живота младих. 

0 0 0 0 5 21 19 79 

0 0 1 4 6 25 17 71 
12. Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи 
ученицима/породицама ученика. 

0 0 2 8 4 17 18 75 
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Подручје вредновања : БРИГА О УЧЕНИЦИМА 
Показатељи: 
  
4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи 
4.1.2. Праћење физичког, здравствног, емоционалног и социјалног стања ученика 
  
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ 
  
Безбедност и сигурност ученика 
  
Правилник о безбедности ученика *   
Процедура за заштиту и безбедност ученика *   
Процедуре за приговоре ученика и родитеља *   
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве 
вршњачког малтретирања/насилништва, верске и расне 
нетрпељивости, употребе дроге и сл. 

*   

  
Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика 
  
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, 
здравствених и социјалних потреба ученика и за 
благовремено и адекватно реаговање на исте 

*   

Панои, едукативни постери и евиденција о 
планираним/реализованим акцијама ради промовисања стила 
„здравог живота“ 

*   

Социјални програм школе * 
 

Евиденција сарадње школе са здравственом службом *   
Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци *   
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима *   
Евиденција контаката са ученицима *   
Евиденција контаката с родитељима *   
Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу *   
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добробити ученика 
  
  
ТВРДЊЕ 1 2 3 4 
У Правилнику о безбедности ученика јасне су процедуре за 
заштиту ученика. 

      * 

Сви су упознати са садржајем Правилника.       * 
Одговорности и задужења наставника и ученика су јасно 
дефинисани у Правилнику. 

      * 

Примена Правилника се анализира.     *   
Реагује се на утврђене пропусте.     *   
Реагује се на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове 
безбедности/безбедности ученика у школи. 

      * 

Ученици/родитељи се информишу о мерама предузетим поводом 
њихових приговора. 

      * 

Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве
насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола... 

      * 

Уведене су ефективне мере како би се идентификовале 
емоционалне, телесне и зрдавствене потребе ученика и како би 
се оне испуниле благовременим интервенцијама наставног 
особља, стручних сарадника изван школе и употребом других 
средстава. 

    *   

Ради промовисања здравља школа има сталну сарадњу са 
здравственом службом (посете здравствених радника, едукација 
наставног особља и ученика, едукативни постери...). 

      * 

Школа редовно организује систематске прегледе ученика.       * 
У школи се промовише стил „здравог живота“.       * 
Школа има социјални програм, односно процедуре за 
утврђивање социјалних потреба ученика и мере за задовољавање 
истих. 

  *     

Школа има сарадњу са установама за бригу о деци.       * 
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Школа огранизује акције за помоћ ученицима слабог 
материјалног стања. 

    *   

Одељењске старешине и стручни сарадници имају довољно 
времена за разговоре са ученицима и родитељима. 

      * 

Добијене релевантне информације се прослеђују уз поштовање 
поверљивости информација и права на приватност. 

      * 

 
 
 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ У ШКОЛИ И ИЗВАН ЊЕ: 
 
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
У овој школској години одржана су два кроса и организоване су такмичарске игре. Учествовали су сви ученици. Ученици 

3. И 4. разреда су се показали у малом фудбалу и одбојци а ученици 1.и 2.разреда су показали полигонску спретност.  
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ – ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
Према договору директора школе и чланова Стручног већа разредне наставе  
организована је приредба за предшколце из предшколске установе „Вртуљак“.  
Предшколци су након приредбе обишли школске просторије и упознали учитеља  будућих  
првака.  
За време Дечије недеље у школи је организована добротворна акција по угледу на  
 „Друг-другу“. Одржана је и приредба за добродошлицу првака. Приредбу традиционално организује четврти 

разред. 
 Сви учитељи су организовано припремили своја одељења за учешће у акцији сакупљања традиционалне помоћи 

Друштву дистрофичара округа, помоћ удружењу „Плава птица“ из Куле. 
Поводом Светога Саве такође је четврти разед, уз помоћ учитељице, припремио пригодан програм. 
Учествујемо и у мајским хуманитарним акцијама. 
На крају школске године трећи разред припрема програм за четврти, а четврти се програмом опрашта од нижих разреда. 
Током школске године се сакупљају пластични чепови и лименке. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
Овај вид наставе је организован за ученике који нису успевали да савладају предвиђени наставни план и програм. 

Извођење допунске наставе води се и кроз евиденцију у Дневнику осталих облика васпитно-образовног рада. 
ДОДАТНА НАСТАВА 
Додатна настава је била организована са ученицима 4. разреда. У овај облик наставе су били укључени талентовани 

ученици и настава је извођена бар једном недељно. 
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 
Одржана су 4 угледна часа (учитељи), анализирана су заједно са директором и психологом школе. Одржани су и часови 

на којима су присуствовали и родитељи.  
Предлози за даље унапређење рада школе у наредној школској години 
 Одржавање угледних часова наставника. 
 Учешће више наставника у различитим пројектима школе. 
 Одржавање и развијање међуљудских односа у школи. 
 Одржавање и посвећивање пажње квалитетној редовној настави 
 Развијати вештине, посебне таленте и способности код ученика кроз додатни рад,  
ваннаставних активности, као и истицање истих кроз такмичења. 
 Развијање свести и ширење употребе савремених наставних средстава којима  
школа располаже. 
 Интезивна сарадња са  психологом школе. 
 Уједначавање критеријума за оцењивање провера знања. 
 Поставити шире могућности за васпитни рад са ученицима. Инсистирати на Кућном реду школе од стране ученика и 

родитеља. 
Укључивати родитељеи подстицати жељу за укључивањем у живот и рад школе. 
 Сарађивати са установама изван школе које су од значаја за пружање помоћи у  
васпитно-образовном раду. 
 Омогућити ученицима да упознају наше писце и песнике, упућивати их на више  
читања књига за децу.  
 Обогатити програм здравственог васпитања ученика 
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 Бавити се уређењем учионица и школе. 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

Одређени приоритети школе из ШРП се прате, тимови су поднели извештај, као и тимови за самовредновање школе, и 
тим за превенцију насиља, злостављања. 

Сарадња са родитељима је на задовољавајућем нивоу што се види из дневника рада, записници родитељских 
састанака,индивидуалне посете родитеља. 
Реализација сарадње са друштвеном средином састојала се у пружању узајамне помоћи школе у извођењу културне и јавне 
делатности. Велики број ученика је укључен у ваннаставне активности. 

Ученици и наставници школе су активно учествовали и у прослави Дан села-дани жита. 
  Током протекле године праћена је реализација програма стручних и руководећих органа школе.Посебно треба истаћи добру 
сарадњу са Саветом родитеља и Школским одбором. 
 Од укупно 17 ученика VIII разреда на завршни  испит су изашли сви ученици . Сви су уписани у првом кругу. 

Поред наставног плана и програма  у школи су реализовани и други посебни програми. Школски календар значајних 
активности је пропраћен пригодним  програмима  и акцијама. 

 
Педагошко-психолошка служба са одељењским старешинама на састанцима и комисијама прати њихову реализацију. У 

потпуности  је реализован програм професионалне  оријентације. Реализоване су превентивне радионице из области 
наркоманије и вршњачког насиља, трговине људима, електронског насиља. 

Ученички парламент реализовао седам састанака. Активно су учествовали у различитим активностима  ( презентација 
за ученике виших разреда на тему болести зависности и насиља, обележен је Дан мира,  Дан борбе против трговине људима, 
Дан толеранције, Дан борбе против вршњачког насиља). 

Са ученицима нижих  разреда реализоване  су радионице из области дечијих права и толеранције. 
Сарадња са локалним медијима је добра. Лист, „ Кулска Комуна,, као и сајт „Наше место“ објављују резултате са 

такмичења, радове ученика, активности дечије недеље... 
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Континуирано смо сарађивали са локалном самоуправом, школском управом,одељењем за друштвене делатности 

Општине Кула, Центром за социјални рад, друштвом за МНРО „Плава птица“, Домом културе. 
У претходној школској години учествовали смо на такмичењима , били домаћини и гости и забележили одређене 

резултате. 
Тимови за самовредновање за кључну област Настава и учење и Подршка ученицима  и Постигнућа сагледали су добре и 

лоше стране и предложили одређене активности за превазилажење уочених слабости. Израђен је Школски развојни план за 
петогодишњи период. 

Замењена је столарија у делу зграде, извршена санација паркинга испред школе, окречене су учионице за ученике нижих 
разреда, библиотека и зборница. Купљене су књиге и дидактички материјал у вредности од 27 000 динара од средстава које је 
обезбедило Министарство просвете. 

Акциони план за превазилажење уочених слабости 
 

Свеобухватним праћењем и нализом рада у току школске године закључено је да je  школска година била успешна, да су све 
планом предвиђене активности реализоване, да су образовна постигнућа ученика на задовољавајућем нивоу.  

У наредној школској години планира се  даље  унапређење рада у следећим сегментима: 
- Примени иновативних облика наставног рада у циљу постизања још бољих резултата у учењу; 
-Употреба електронских дневника и континуирано информисање родитеља о раду ученика – електорнским путем; 
-Примени  индивидуализације или других облика додатне образовне подршке за ученике за које су анализе показале да имају 

потешкоћа у учењу али и ученицима са изузетним способностима; 
-Интензивирању допунски рад са ученицима који имају негативне оцене из појединих наставних предмет; организовати  

појачану консултативну или индувидуалну наставу - радити анализе ефеката и успеха ученика на часовима допунске наставе; 
-Побољшању организацију слободних активности, такмичења ученика и селекцији и припремама ученика за такмичења вишег 

ранга и рада са даровитим ученицима; 
-Јачању мотивацију код ученика кроз јавно презентовање њихових радова, похваљивање, праћење и помоћ; подршка 

новопридошлим ученицима; 
-Благовременом оранизовању припремну наставу за ученике 8.разреда у циљу повећања нивоа постигнућа ученика на завршним 

испитима; 
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-Учинити школску средину што безбеднијим и сигурнијим местом- израдом новог општег акта о заштити и безбедности ученика 
са укључивањем мера у вези са превенцијом и реаговањем у случају употреба дрога (мере, начин, поступци заштите...) и упознати 
ученике и родитеље...; 

-Интензивирати превентивне активности на заштити ученика од насиља, дискриминације, употреба дрога и других облика 
ризичног понашања; благовремено реаговати у свакој ситуацији или сумњи на насиље; пратити ефекте преузетих мера; пoјачати 
сарадњу са родитељима;   

-Побољшати професионални развој ученика посебно ученика 7.и 8.разреда- реални сусрети и посете, представљање експерата из 
различитих области занимања, упознавање са мрежом средњих школа и занимања, укључивање родитеља стручњака за одређена 
занимања у радионице и предавања; 

-Повећати степен партиципације родитеља у креирању и реализацији школских активности-побољшање реализације сарадње са 
родитељима-''отворена врата'', тематски родитељски састанци, боље функционисање одељењских тимова који ће радити на превенцији 
насиља, дискриминације и ризичних понашања; 

-Интензивирати реализацију угледних часова (међупредметно повезивање, пројектна настава, информационе технологије у 
настави,...); 

- Стручно усавршавање реализовати у складу са планом и потребама школе и ученика (акценат на савременим информационим 
технологијама, пројектима, електронском дневнику, подршка учениицма; 

-Опремање учионица дигиталном опремом и савременим наставним средствима 
-Адаптација тоалета, 
-Замена столарије у остатку зграде, 
-Интензивирати промоцију школе путем медија (телевизија и локалне новине). 
 

 
 

Председник школског одбора 
                                                                                            _______________________ 
                                                                                               Оља Миросављев 
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