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ОШ „Братство јединство“ 

Врбас 

Дел. Бр.  

Датум:  

Извештај о раду школе за школску 2015/16. годину, рађен је на основу анализа 

остварења задатака предвиђених Годишњем планом рада школе за школску 

2015/2016. годину.  

1. УСЛОВИ РАДА 

1.1. Метријално технички услови 
 

Материјално технички услови рада школе, током школске 2015/2016. 

године су у знатној мери побољшани у односу на претходну школску годину.  

Као и претходних година, да бисмо успели да набавимо потребна 

материјално техничка средства, учествовали смо у различитим пројектима и у 

знатној мери смо се ослонили на донације од стране друштвено одговорних 

фирми и од стране родитеља. 

И ове школске године смо организовали добротворни бал у сарадњи са 

родитељима и од средстава прикупљених на балу поставили смо тракасте завесе 

у све  

Такође смо знатна средства уложили на опремње школског ентеријера и 

побољшања општих услова рада везаних за боравак деце у школи. Поставили 

смо одређени број паноа, декорисали школу и мењали тематске паное. 

Oве школске године, аплицирали смо ка различитим пројектима. 

Конкурисли смо код фондације Ђоковић за санацију санитарног чвора, истим 

пројектом аплицирали смо за средства и ка министарству просвете. Од 

фондације Ђоковић смо добили негативан одговор, а од Министарства просвете 

још увек нисмо добили повратну информацију.  

Санитарни чвор у школи је био у изузетно лошем стању и да бисмо 

омогућили ученицима оптималне здравствено – хигијенске услове, одлучили 

смо да покушамо са донацијама да средимо бар ученички тоалет на спрату 

школе. Родитељ који има дете у нашој школи, повезао  ме је са фирмама које се 

баве санитаријама и успели смо да донацијама фирми добијемо комплет 

санитарије и неопходан материјал за реновирање дечијег тоалета. Локална 

самоуправа је препознала ургентност радова и одобрила средства да се изврше 

неопходни радови. 



 Такође смо укључили и остале родитеље, па су родитељи имали 

могућност, да у складу са својим приликама, донирају школи новац. Поставили 

смо и кутије за добровољне прилоге и добровољни прилог са завршне приредбе 

ученика нижих разреда школе, наменили смо за санацију тоалета. 

 Новчана средства која су одобрена од стране локалне самоуправе су 

износила 500.000,00 и средства су планирана за извођење радова. Пројектна 

вредност укупних радова на санацији дечијег санитарног чвора, износила је 

1.300.000,00. Донацијама смо уштедели 800.00,00 динара. 

 Наставна средства која смо купили ове школске године била су од новца 

добијена пројектно кроз 3. И 4. траншу буџета Спречавање осипања.  

Табела у прилогу је из извода финансијског извештаја пројекта 3.транше. 

3.2. Literatura - knjige za školsku biblioteku ukupno 1,00 18000,00 18000,00 

3.3. Didakticki materijal - žičani modeli geometriskih 
tela komplet 1,00 3450,00 3450,00 

3.3.2. Didaktički materijal- ruska računaljka kom. 2,00 6200,00 12400,00 

3.4. Nastavno sredstvo - golovi za mali fudbal kom. 2,00 13900,00 27800,00 

3.4.1. Nastavno sredstvo - golovi za rukomet kom. 2,00 19900,00 39800,00 

3.4.2. Nastavno sredstvo- sto za stoni tenis kom. 1,00 12400,00 12400,00 

3.4.3. Nastavno sredstvo - mrežica za sto kom. 1,00 2200,00 2200,00 

3.4.4. Nastavno sredstvo - reketi za stoni tenis kom. 4,00 1050,00 4200,00 

3.4.5. Nastavno sredstvo - loptice za stoni tenis pak. 1/16 1,00 1160,00 1160,00 

3.4.6. Nastavno sredstvo - košarkaške lopte kom. 4,00 880,00 3520,00 

3.4.7. Nastavno sredstvo - rukometne lopte kom. 4,00 690,00 2760,00 

3.4.8. Nastavno sredstvo - odbojkaške lopte kom. 4,00 680,00 2720,00 

3.4.9. Nastavno sredstvo - vijače kom. 10,00 285,00 2850,00 

3.4.10. Nastavno sredstvo - geografska karte kom. 2,00 4600,00 9200,00 

3.4.12. Troškovi transporta za didaktički i nastavni mat. ukupno 1,00 4800,00 0,00 

3.4.13. Nastavno sredstvo- tabla za košarku sa 
troškovima transporta ukupno 1,00 22800,00 0,00 

 

 Такође, су коначно, почетком школске године завршени и радови на 

санацији спортског дела терена, а новац је обезбеђен од Покрајинског 

секретаријата за спорт, у вредности од 1.000.000, а додатних 200.000 динара, 

обезбедила је локална самоуправа. 

 Од покрајинског секретаријата за образовање, учешћем на пројкету, 

обезбедили смо и 86.000,00. С обзиром да смо тражили више новца да бисмо 



завршили започето уређење школског дворишта и опремање учионице за 

додатну подршку ученицима, по одлуци секретаријата за добијени новац смо 

могли купити само намештај, новац је утрошен на набавку ормана по 

учионицама, две катедре и канцеларисјки намештај. 

 Донацијом Ерсте банке, добили смо на половне рачунаре, којима смо 

заменили дотрајале у мм кабинету. 

 Директор врши редовну контролу утрошка материјалних средстава 

школе. 

Учешћем у пројекту код Покрајинског секретаријата за образовање, 

обезбедили смо новац у висини од 364.000,00 за набавку наставних средстава, 

од наведених средстава набављено је: 

 

1.2. Кадровска структура 
 

Наставни кадар је у главном стручно заступљен. Нестручно заступљено особље 

су у нашој школи на радном месту дефектолога, као и у настави математике, јер 

нисмо успели наћи наставнике са одговарајућом стручном спремом. 

1.3. Утицај средине на рад школе 
 

 Школа се налази у Улици палих бораца бр. 2, на територији прве месне 

заједнице, у ужем центру града. У близини школе се налази градска библиотека 

" Данило Киш", Центар за физику културу " Драго Јововић", галерија, биоскоп и 

остали локални објекти од значаја за рад и развој школе. 

 У близини школе се налази прилично непрегледна раскрсница, која од 

отварања супермаркета на углу Улице палих бораца, отежава безбедно 

прелажење улице. Није регулисана семафором, прометна је и увек пуна деце. На 

иницијативу родитеља и грађана који живе у непосредној околини школе, као и 

на иницијативу родитеља који доводе децу у школу, упутили смо јавни апел 

полицијској станици у Врбасу за постављање семафора на раскрсници, међутим, 

одговор је био да средстава нема. 



 Ученици наше школе, с обзиром да немамо фискултурну салу, наставу 

физичког васпитања изводе на теренима Центра за физичку културу. Осим 

споменутих спортских терена, ученицима наше школе је доступан и бетонски 

спортски терен који се налази у школском дворишту. Терен је ограђен, 

осветљен, и као што је наведено, ове школске године, саниран је, асфалтно 

пресвучен и сада је у знатно бољем стању. Постављени су нови голови и нови 

кошеви.  

Школа је остварила сарадњу са активима жена из свих месних заједница, 

које путем донација помажу школовање ученицима из специјалне наставе и 

осталих угожених група. Такође смо остварили сарадњу и са градском 

библиотеком, музејом, галеријом и наши ученици су најактивнији у свим 

облицима рада споменутих установа. 

Ове школске године, остварили смо сарадњу са Центром за развојне 

пројекте у Врбасу и у нашој школи смо обезбедили обуку за заинтересоване 

ученике осмог и седмог разреда „Летња школа дигиталне фотографије“. 

Ученици су имали прилику да се упознају са настанком и историјатом 

фотографије, као и делом обраде фотографије и израде сајта. 

У оквиру сарадње са друштвеном средином, као и претходних година, 

сарађивали смо са свим организацијама чије су активности повезане са 

активностима рада школе.  

Комплетан извештај сарање са осталим институцијама евидентиран је 

посебно кроз табелу, а детаљно описан у извештају о раду директора. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

Ради лакшег рада и комуницирања у смислу корелације и усаглашавања 

наставног плана по предметима, формирана су сручна већа за области. За 

унапрећење и осавремењавање наставног процеса задужени су: директор, 

педагог и психолог.  

За правне послове и нормативна акта школе задужен је секретар школе, а за 

финансијско материјалне послове рачунополагач школе. 

 У школи постоји и организован рад школске библиотеке са књижним 

фондом од око 10.500 књига, стручне литераруре, енциклопедија и друге 

библиотечке грађе. У библиотеци су током прошле школске године радиле две 

наставнице српског језика и један библиотекар. 

 У школи постоји школска кухиња која је оспособљена само за 

дистрибуцију хладних оброка и топлих напитака. 



2.1. Ученици 
 

Школску 2015/2016. годину започели смо са 268 ученика, а завршили је са 272 

ученика. 

У разредној настави редовне наставе у првом и другом разреду, настава 

је била орагнизована у  два одељења, у трећем и четвртом разреду у по једном 

одељењу; у предметној настави у петом и шестом разреду настава се 

организовала у два одељења,а у седмом и осмом разреду у по једном одељењу. 

У специјалној настави, од првог до четвртог разреда, имали смо 2 комбинована 

одељења ученика првог и другог, као и трећег и четвртог разреда. У предметној 

настави било је организовано једно комбиновано одељење (у петом и шестом) и 

два одељења у седмом и осмом разреду. 

Бројно стање ученика по одељењу на крају школске 2015/16. 
 

Ученици редовне наставе  

  
Одељ. 

Бр. 

уч. 
M Ж 

I- 1 17 6 11 

I-2 17 6 11 

II-1 20 12 8 

II-2 19 8 11 

III-1 27 18 9 

IV-1 24 7 17 

V-1 17 11 6 

V-2 16 9 7 

VI-1 17 10 7 

VI-2 17 12 5 

VII-1 21 16 5 

VIII-1 29 13 16 

Свега 241 128 113 

                            

Ученици специјалне наставе 

 

 

Одељ. 
Бр. 

уч. 
M Ж 

 I-3 4 1 3 

II-3 4 2 2 

III-2 4 3 1 

IV-2 4 3 1 

V-3 2 2 / 

VI-3 6 3 3 

VII-2 3 2 1 

VIII-2 4 3 1 

Свега 31 19 12 



 

Укупно у 

школи 

272 147 125 

 

2.2. Распоред смена и ритам радног дана 
 

Ученици су похађали наставу у две смене. Смене су организоване тако да су у 

једној смени разредна настава (1-4. разреда), а у другој смени предметна настава 

(5-8. разреда), тако и у специјалној настави. Смене су се мењале месечно.  

2.3. Школски календар 
 

 Рад школе је организован по календару који је усвојен на почетку 

школске године.  Одступања од планираних активности, школским календаром 

није било 

Као закључак, можемо навести, да је у потпуности је реализован план и 

програм и број наставних и радних дана, као и све планиране ваннаставне 

активности. 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ 
 

3.1. Орган управљања - Школски одбор 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР У САСТАВУ: 

Марко Бјелаковић 

Гордана Булајић 

Золтан Догнар   

Драгана Девић 

Мелита Милатовић 

Јелена Михајловић 

Ана Влаховић 

Драгана Ђукановић Билењкиј 

Биљана Перовић 

Представници ученичког парламента: Мина Мартиновић и Балша Бечић 

 

Извештај о раду школског одбора 

 

Школске 2015-2016. године Школски одбор одржао седам  седница у 

временском периоду од 15.09.2015. године до 15.09.2016. године. 

Као орган управаљања на својим седницама расправљао и доносио 

одлуке из своје надлежности потребном већином гласова прописаним  Законом 

о основама система образовања и васпитања као што су: 

-усвајање Годишњег плана рада школе за 2015-2016. годину; 

-доношење одлуке о изменама Годишњег плана рада школе за школску 2015-

2016 годину; 



-усвајање извештаја о релаизацији Годишњег плана рада школе  за школску 

2014/2015. годину 

-усвајање извештаја о раду директора школе; 

-разматрање припремљености школе  за почетак школске 2015-2016. године; 

-доношење Плана стручног усваршавања запослених; 

- доношење одлуке о изменама Статута школе,  

-доношење одлуке о давању  сагласности на измене Правилника о организацији 

и систематизацији радних места; 

-доношење одлуке о усвајању Правилника о набавкама ОШ“Братство 

јединство“ из Врбаса;  

-доношење одлуке о усвајању Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања 

и лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са 

узбуњивањем  

-доношење одлуке о усвајању, као и одлука о  изменама   и допунама  

финансијског плана за 2016. годину,   

-доношење одлуке о усвајању  Плана набавки за 2016. год. као и   његових 

измена;  -разматрање Извештаје директора о пословању школе ;  

-разматрање намене  коришћења средстава по пројектима у којима је школа 

учествовала  у циљу побољшања услова рада школе;  

3.2 Руководећи орган- Директор 
 

Годишњим планом и програмом усвојен је план рада директора школе за 

школску 2015/16. годину, који је и представљао основу мога рада. 

Садржај рада 

1. Програмирање рада школе 

1) обављање консултације са стручним сарадником на изради Годишњег 

плана рада школе 

2) израда Годишњег програма рада школе 

3) израда распореда рада наставника 

4) израда предлога документације за праћење реализације Годишњег плана 

рада школе 

5) израда програма истраживања у циљу остваривања бољих резултата рада 

у образовно-васпитном раду 

6) израда програма рада директора 

Реализација: 

 



1) На основу анализе Годишњег плана рада школе за школску 2014/15. и на 

основу анализе планираних и реализованих активности Годишњег плана рад 

школе за 2015/16. годину, уз консултације са педагогицом и психологицом 

школе, као и са Наставничким већем и активима, направљен је нацрт школског 

Годишњег плана. 

2) Годишњи план рада школе је усвојен на седници Школског одбора 19. 9. 

2015. 

године (број одлуке 602/5). Садржи све законски предвиђене норме. 

3) Распоред часова, по задужењу директора, ради професор информатике, 

Бранко Видовић. Распоред рада наставника је на почетку школске године, 

мењан више пута, ради усаглашавања распореда са осталим школама, јер 

поједини наставници раде у две и више школа. Почетком школске године, 

имали смо проблема са часовима немачког језика и ангажовали смо колегу који 

ради у гимназији и ангажован је по уговору о раду.  

4) Уз консултације са педагогом школе, направљена је документација и 

обрасци којима ћемо се служити код евидентирања неопходне документације. 

Договорено је да обрасци буду једнообразни. 

5) У циљу комплетнијег увида у рад наше установе и у циљу побољшања 

рада, вредновали смо 6 кључних области. Настава и учење, постигнића ученика, 

подршка ученицима, ЕТОС, руковођење и ресурси. 

 Тимови су одређени и подељени задаци, а као директор сам била присутна на 

састанцима свих Тимова. Координатор рада Тимова је педагогица. 

6) У оквиру осталих области програмирања рада школе директор је радио 

на припреми писања Годишњег плана рада школе, организовао израду завршног 

рачуна школе, пратио утрошак финансијских средстава донео план 

приоритетних радова који се односе на одржавање школе. 

2. Организационо материјални задаци 

1) израда предлога организац. шеме обављања свих послова шк. 

2) подела задужења на почетку сваке школске године 

3) организација израде и ажурирања нормативних аката школе  

4) израда предлога плана набавке опреме и наставних средстава и 

инвестиционог одржавања 

5) пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова 

6) праћење утрошка финансијских средстава и праћење школских прописа  

Реализација: 

1) Директор је извршио организациону шему обављања послова у школи. 



2) Задужења су подељена у складу са законом. Као и претходне школске 

године и ове, у први разред уписали смо два одељења. Анализом састава 

одељења дошли смо до сазнања да је 18 ученика уписано у нашу школу, који не 

припадају територијално нама. Чињенице говоре да се родитељи опредељују за 

нашу школу из разлога што је колектив мањи, мањи број ученика и самим тим 

постоји повећана брига о сваком детету и могућност пружања веће подршке 

деци. У склопу редовних активности, 31. Августа је организован свечани пријем 

првака. Прикладну приредбу извели су ученици од 2-5. разреда уз подршку 

учитељица. Свечани пријем првака у нашој школи, пропратиле су и локалне 

интернет информативне мреже. 

3) У сарадњи са секретаром школе ажурирана су сва нормативна акта. 

4) У сарадњи са наставницима школе и осталим запосленим, издвојени су 

приоритети у вези набавке средстава за рад. У зависности од прилива новчаних 

средстава, тећи ће и набавка истих. Школа се још увек налази на листи донација 

од стране Јавног тужилаштва и средства се и ове године планирају за 

побољшање општих услова рада у школи. Као и претходних година, учешћем на 

пројектима, планирамо да обезбедимо неопходна материјална средства за 

набавку наставних средстава као и побољшања општих услова рада установе. 

5) Свет родитеља и Школски одбор, усвојили су финасијски план рада 

школе. Предлог финансијског плана је урађен уз консултације са рачуновођом и 

секретаром школе. Због изузетно лоше финансијске ситуације у општини Врбас, 

тражена средства у износу 8.355.000,00 динара нису добијена и одобрена 

апропријација за школску 2015/16. Годину је износила 4.000.000,00. Током 

школске године у више наврата је мењан финансијску план у складу са 

приливом средстава које нам је општина одобравала. Као директор школе, 

надзирала сам рад финансијске службе. 

И ове школске године, аплицирали смо ка различитим пројектима. 

Конкурисли смо код фондације Ђоковић за санацију санитарног чвора, истим 

пројектом аплицирали смо за средства и ка министарству просвете. Од 

фондације Ђоковић смо добили негативан одговор, а од Министарства просвете 

још увек нисмо добили повратну информацију.  

Санитарни чвор у школи је био у изузетно лошем стању и да бисмо 

омогућили ученицима оптималне здравствено – хигијенске услове, одлучили 

смо да покушамо са донацијама да средимо бар ученички тоалет на спрату 

школе. Родитељ који има дете у нашој школи, повезао  ме је са фирмама које се 

баве санитаријама и успели смо да донацијама фирми добијемо комплет 



санитарије и неопходан материјал за реновирање дечијег тоалета. Локална 

самоуправа је препознала ургентност радова и одобрила средства да се изврше 

неопходни радови. 

 Такође смо укључили и остале родитеље, па су родитељи имали 

могућност, да у складу са својим приликама, донирају школи новац. Поставили 

смо и кутије за добровољне прилоге и добровољни прилог са завршне приредбе 

ученика нижих разреда школе, наменили смо за санацију тоалета. 

 Новчана средства која су одобрена од стране локалне самоуправе су 

износила ???, а вредност набаљеног материјала путем донација је била ????. 

 Наставна средства која смо купили ове школске године била су од новца 

добијена пројектно кроз 3. И 4. Траншу буџета Спречавање осипања. Набавили 

смо:??? 

 Такође, су коначно, почетком школске године завршени и радови на 

санацији спортског дела терена, а новац је обезбеђен од Покрајинског 

секретаријата за спорт. 

  Донацијом Ерсте банке, добили смо на половне рачунаре, којима 

смо заменили дотрајале у мм кабинету. 

 Директор врши редовну контролу утрошка материјалних средстава 

школе. 

3. Педагошко- инструктивни, саветодавни рад 

1) посета часовима са циљем увида у организацију наставног рада и 

квалитетом припрема за наставу обилазак наставе, наставника почетника и 

млађих наставника са циљем пружања помоћи 

2) индивидуални разговори са наставницима после посећених часова у 

циљу пружања помоћи у планирању и рограмирању и упућивање на примену 

појединих облика метода рада 

3) саветодавни рад са родитељима 

4) групни облици инструктивног рада са наставницима 

5) рад са ученицима 

Реализација: 

1) У току школске године извршена је посета часовима свих облика 

наставног рада. У сарадњи са педагогом и психологом школе, направљен је план 

обилазака и извршен појединачан разговор са наставницима у циљу пружања 

савета и помоћи при раду. Евиденција о посети часовима налази се у посебном 

документу и евидентирана је кроз протоколе. 



2) Као директор, у циљу пружања одршке млађим наставницима, обишла 

сам часове наставника енглеског језика, учитељице на замени у другом разреду. 

Такође сам посетила и њихове часове осталих облика рада. Групни облици 

инструктивног педагошког рада са наставницима, обављени су на седницама 

Наставничког већа. Акценат је био на организацији и реализацији часа, 

методичка анализа. Наставници су поново обавештени о начину и потребној 

педагошкој документацији. На наставничким већима поновљени су важећи 

правилници неопходни за рад. Групни облици инструктивног рада на 

Настваничким већима била су и извештавања о семинарима на које су поједини 

наставници ишли. Документација и извештаји се налазе у запсиницима са 

седница Наставничког већа, као и у евиденцији о присуству наставника на 

стручним скуповима. Такође сам у области педагошко- иснтруктивног и 

саветодавног рада одржала више састанака са наставницима који раде у 

такозваној специјалној настави и извршене су корекције и измене у раду у 

одељењима. Више смо се базирали на измени и прилагођавању садржаја рада, 

уводили нове методе и прилагођавали садржаје редовне наставе у раду са 

ученицима из специјалних одељења у циљу постизања већег напредовања 

ученика. У оквиру педагошко- инструктивног рада, директор је преузимао 

одговарајуће активности како би се помогло ученицима који имају потешкоће у 

савладавању наставног градива. Такође је преузимао одређене активности у 

решавању проблема који се тичу понашања ученика и предузимао мере у 

њиховом решавању. Обављени су разговори са ученицима, родитељима, 

одељенским старешинама. 

3)  Саветодавни рад са родитељима обављан је по потреби и по позиву или 

иницијативи родитеља. Посебан саветодавни рад обављан је са родитељима 

ученика који се налазе у ризику од осипања, као и са родитељима ученика 

специјалне наставе. Овакав види индивидуалног рада са родитељима је 

резултирао бољом сарадњом, укључености родитеља у рад школе, побољшање 

како успеха у учењу, тако и у понашању ученика. У оквиру сарадње са 

родитељима, организовала сам и фокус групе родитеља, који су учествовали у 

анализи реализације пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног 

система Републике Србије“. 

Повећану сарадњу са родитељима обављала сам и са родитељима ученика 

који су у току школске године уписани у нашу школу. Циљ повећане сарадње са 

тим родитељима био је да се и ученици и родитељи што пре укључе у рад наше 

школе и олакша ученицима прилагођавање новој школској средини. 



Кроз прикупљање и обезбеђивање социјалне и хуманитарне помоћи, такође 

сам већи акценат ставила на сарадњу са ученицима ромске популације и у више 

наврата им обезнеђивала помоћ у храни, одећи и гардероби. Највећу сарадњу и 

подршку сам добила од свештеника Евангелистичке цркве. Пар  пута смо 

добили новац за најугроженије Роме у нашој школи, а потом смо им ми за тај 

новац набавили храну. 

4) Групни облици инструктивног рада са наставницима су вођени у оквиру 

седница наставничког већа, на одељењским већима и на анализама посећених 

часова. Размена искустава у раду и размена метода, вођена је на различитим 

видовима стручног усавршавања, интерним обукама и семинарима које смо 

похађали ове школске године. 

5) Рад са ученицима школе вођен је континуирано. Укључена сам у све 

потешкоће у раду ученика, почев од васпитних и дисциплинских до потешкоћа 

у учењу. С обзиром да смо мала школа, ученици имају слободу да ми се обрате 

и код пружања саветодавне помоћи, тако да се мој рад са ученицима више 

сводио на васпитни него дисциплински. Психологица школе је координатор 

ђачког парламента и вршњачког тима за помоћ у учењу, па сам укључена и у 

рад ове две ученичке организације у нашој школи. У сарадњи са психологицом, 

пратила сам рад Тимова и учествовала у организацији активности. Такође см 

активно радила на промоцији рада наших ученичких организација.  

На седницама сам пратила успех ученика, учествовала у организацији и 

реализацији свих облика такмичења наших ученика. Учествовала у 

организацији и приредби и ученичких школских журки. 

У оквиру рада Тима за професионалну оријентацију, заказала сам обиласке 

школа и појединих фирми у нашем граду. 

Такође сам ученицима помагала код организације различитих хуманитарних 

активности. 

4. Аналитички рад 

1) анализа остваривања Годишњег програма рада школе 

2) полугодишњи извештај о успеху ученика и реализацији Годишњег 

програма рада 

3) израда различитих извештаја за потребе педагошких и друштвених 

институција 

4) анализа програма рада наставника и сарадника  

5) анализа резултата са завршног испита 

6) праћење уписа наших ученика у средњу школу 



Реализација: 

1) Анализа програма рада наставника и сарадника извршена је на почетку 

школске године приликом писања Годишњег плана школе. Извршене су 

заједничке корекције. Анализа програма рада и њихова реализованост је рађена 

континуирано током школске године на седницама одељењских већа и на 

наставничком већу. Инсистирано је да се усклађују месечно планови рада и да 

се на месечном нивоу прати њихова реализација. На тај начин имамо бољи увид 

у релаизацију планова. 

2) Анализу остваривања Годишњег плана рада врши тим за 

самовредновање Годишњег плана и Школског програма. Кварталне извештаје о 

успеху ученика води психолог школе, који подноси извештаје Наставничком 

већу. Извештаји се налазе у записницима са седница Наставничког већа. Након 

сваког квартала организовали смо састанке Савета родитеља и Школског 

одбора, који су континуирано упознавани са остваривањем резултата ученика, 

као и самог рада школе. Анализе постигнућа ученика, у табеларном приказу, 

налазе се у извештају директора о раду школе. 

3) Израда различитих извештаја за потребе педагошких и друштвених 

институција текла је по потреби. Сви потребни извештаји који су тражени од 

Министарства просвете, Школске управе или локалне самоуправе, достављани 

су на време. 

4) Анализа програма рада наставника и сарадника урађена је на почетку 

школске године кроз анализу самих програма и планова, као и на крају школске 

године кроз извештаје. Констатовано је да програми и наставника и стручних 

сарадника садрже све активности које су одређене законски и појединачне 

садржаје који су прилагођени раду у нашој школи. 

5) Анализа резултата са завршног испита је посебан извештај који сам 

припремила. Садржи комплет документацију о самој реализацији завршног 

испита, припремама, резултатима и акционим плановима за наредну школску 

годину. 

Анализу резултата са завршног испита ради сваки наставник који предаје 

наставне предмета из који се полаже завршни испит. Као директор, обједињујем 

све анализе, заједно са акционим плановима за наредну школску годину и 

пишем комплетан извештај. Комлетне активности везане за завршни испит 

пратим. Такође водим комплетан информатички рад везан за завршни испит. 

Креирање база и формирање завршних извештаја. Као председник школске 

комисије сам укључена у сваку фазу реализације завршног испита. Као и 



прошле године, и ове године је завршни испит у школи прошао у складу са 

законом. Завршном испиту су приступили сви ученици. 

Ученици специјалне наставе су полагали завршни испит у складу са законом 

и кроз прилагођавање које је извршено на основу ИОП-а. Комплетан извештај је 

у посебном документу. Као члан Актива директора општине Врбас, ове године 

сам била активно укључена и у саму организацију завршног испита на нивоу 

града. Активности око којих сам била нагажована су распоред дежурства и 

прегледача на нивоу општине. 

6) Анализа уписа ученика у средњу школи, налази се у претходно 

наведеном документу. 

5. Рад у стручним и друштвеним организацијама школе 

1) припремање седница стручних актива и школског одбора 

2) педагошко-инструктивни послови у раду стручних актива и на седницама 

стручних актива  

3) припремање и вођење седница Наставничког већа  

4) рад на стварању радне атмосфере међусобног поштовања, разумевања и 

помагања 

5) звршни пословни-рад на спровођењу одлука и закључака стручних 

органа 

Реализација: 

1) У току школске 2015/16. Присуствовла сам седницама стручних актива, 

водила и припремала сам и водила седнице ШО и Савета родитеља.Одржали 

смо ?? ШО и ?? седница Савета родитеља. Такође сам у оквиру своји овлашћења 

и задужења, учествовала у раду Тимова. 

 Секретар школе води евиденцију о одржаним састанцима и извештај о 

раду се налази у извештају о раду школе и реализацији годишњег плана рада. 

2) У оквиру педагошко-инструктивних послова у раду стручних актива 

учествовала сам у анализи плана рада стручних актива, у анализи извештаја о 

раду сваког стручног актива. Такође смо на састанцима катива размењивали 

утиске са семинара, утиске са реализованих посета часовима. 

3) Ове школске године одржали сми 12 сеница Наставничког већа. Изводи 

из записника налазе се у извештају о раду школе.  

4) Односи у колективу су увек били веома важни за функционисање наше 

школе. С обзиром да см о колектив који се и до сада могао похвалити одличним 

међуљудским односима, један од мојих приоритета у раду јесте задржавање и 

побољшање овог приоритета. У складу са материјалним могућностима, 



организовали смо и дружење запослених ван школе. Добротворни бал, 

обележили смо Дан школе у ЦФК, последње наставничко веће смо завршили 

закуском и малом забавом у просторијама школе.  

Овакав вид дружења продубљује пријатељске односе у колективу. 

Као један од видова међусобне подршке, код одсуствовање колега које је 

краћег трајања, замене смо вршили унутар колектива. 

У оквиру награђивања запослених који својим радом заслужују то, као 

директор, нисам успела да изнађем средства да се запослени материјално 

мотивишу. Али сам се трудила да на сваком наставничком већу похвалим 

постигнуте успехе, да књигом обавештења обавестим све актере школског 

живота и ученике и помоћно особље, а као вид награде, ове школске године сам 

као дирекотор школе дала 2 слободна дана наставници српског језика, Меланији 

Ујфалуши, која је организовала Светосавску академију. Три дана, продуженог 

ТВРДЊА / ИСКАЗ 
ТАЧНО 

М 
1 2 3 4 

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи. 
0 0 0 23 

4,00 
0% 0% 0% 100% 

6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са 

задатком/очекиваном променом у раду. 
0 0 1 22 

3,96 
0% 0% 4,3% 95,7% 

6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из 

живота и рада школе. 

0 0 10 13 
3,42 

0% 0% 43,5% 56,5% 

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи радом настaвничког 

већа. 

0 0 1 22 
3,96 

0% 0% 4,3% 95,7% 

6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова. 
0 0 2 21 

3,91 
0% 0% 8,7% 91,3% 

6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. 
0 0 4 19 

3,83 
0% 0% 8,7% 91,3% 

6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за 

решавање свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима 
школе. 

0 1 2 20 
3,83 

0% 4,3% 8,7% 86,9% 

6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање 

запослених. 
0 3 6 14 

3,48 
0% 13% 26,1 60,9 

6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе. 
0 0 0 23 

4,00 
0% 0% 0% 100% 

6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-

васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. 
0 0 4 19 

3,83 
0% 0% 8,7% 91,3% 

6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у 

школи у складу са планом рада и потребама школе. 
0 0 5 18 

3,78 
0% 0% 21,7 78,3 

6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје 

пример другима. 
0 0 2 21 

3,91 
0% 0% 8,7% 91,3% 

6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације. 
0 0 3 20 

3,87 
0% 0% 13% 86,9% 

6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. 
0 0 3 20 

3,87 
0% 0% 13% 86,9% 

6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи. 
0 0 2 21 

3,91 
0% 0% 8,7% 91,3% 

6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем 

других за остваривање заједничких циљева. 

0 0 1 22 
3,96 

0% 0% 4,3% 95,7% 



годишњег одмора, добила је колегиница Драгана Девић, наставник биологије и 

хемије, која је ове године са ученицом седмог разреда, Вањом Николић, имала 

учешће на републичком такмичењу из хемије и постигла изузетне резултате на 

општинском такмичењу из биологије, на коме је ?? остварило пласман на 

покрајински ниво. 

Један од видова подршке и добрих односа у колективо, реализујемо и кроз 

пружање солидарне помоћи запосленима којима је потребна. 

Ове године смо се, на жалост опростили од младе колегинице, којој смо у 

оквиру школе више пута организовали прикупљање помоћи за лечење. У акцију 

прикупљања помоћи били су укључени и родитељи. Одазвали смо се и 

омладинској организацији Новембар за Ену, која је била носилац активности за 

прикупљање хуманитарног прилога за лечење младе колегинице. 

Као директору школе од изузетног значаја су ми резултати анкета коеј су 

спроведене у оквиру самовредновања наше школе редна област 6. Руковођење. 

Резултати анкете: 

Упитником за наставнике испитали смо 23 наставника и учитеља наше школе 
 

Упитником за родитеље испитали смо 8 родитеља, представника Савета родитеља. 

ТВРДЊА / ИСКАЗ 
ТАЧНО 

М 
1 2 3 4 

6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге 

савета родитеља који унапређују рад школе. 
0 0 0 8 

4,00 
0% 0% 0% 100% 

 

5) У складу са одлукама и закњучцима стручних органа, учествовала сам и 

у њиховој реализацији. Извештај садржи појединачне активности. 

6. Рад на педагошкој документацији 

1) помоћ на изради инструмената упитника, скалера, потребних за снимање 

и праћење одређених резултата 

2) израда инструмената за валоризацију и процењивање реализације 

програмских задатака школе 

3) увид у планирање и припрему наставе 

4) контрола вођења педагошке документације 

Реализација: 

1) Педагошко психолошка служба врши изрдау потребних упитника и 

скалера. Каодиректор учествујем са њима у раду, пратим резултате и у складу са 

захтевима, обрађујем и вршим анализу добијених информација. 

2)  У изради инструмената за валоризацију и процењивање програмских 

задатака школе, активно учествујем и добијене резултате користим за 

унапређење рад установе. 



3)  Редовно, у сарадњи са педагогом и психологом школе, надзирем 

планирање и припремање наставе. Пратим наставне планове, припреме 

наставника, вршим посету часу, анализирам наставни час... 

4) Педагошку документацији контролишем два пута годишње и по потреби. 

7. Стручно усавршавање и евидентирање рада 

1) учешће у раду стручних актива, семинара, саветовања 

2) учешће на семинарима за директоре 

3) праћење стручне литературе, часописа, приручника 

Реализација: 

1) На нивоу школе, присуствујем састанцима већине стручних актива и 

стручних већа. На нивоу града, активно учествујем у раду Актива директора 

општине Врбас и водим записнике о раду. Ове школске године, активно сам 

учествовала у организацији завршног испита на нивоу града. Такође редовно 

учествујем у раду Актива директора ШУ Нови Сад. На нивоу града, узимам 

учешће у свим активностима које су везане за рад школе или су од значаја за 

функционисање локалне самоуправе. Ове школске године сам била на 

саветовању везаном за социјалне службе, присуствовала саветовању о положају 

Рома у нашој средини. Потом сам организовала постављање изложбе светски 

најпознатијих Рома у холу наше школе. Такође идем и на брифинге Црвеног 

крста, сарађујем са полицијском станицом Врбас у свим активностима које 

превентивно утичу на бригу о децу. Организујем учешће наших ученика у 

акције полицијске станице, Спором против дроге и насиља, Олимписјки час, 

предавања о безбедности у школи... 

Ове школске године сам похађала следеће семинаре: 

„Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за 

толеранцију и инеркултуралност“ (24 бода);  „Читањем и писањем до критичког 

мишљења – Модул 1“ (16 бодова); „Попуњавање и штампање педагошке 

документације помоћу рачунара“ (8 бодова).  

Као члан комисије за полагање завршног испита и за унос података о 

реализацији завршног испита, добила сам 40 бодова. 

Укупно сам остварила 88 бодова стручног усавршавања ван установе. 

 У оквиру реализације пројекта Спречавање осипања ученика из образовног 

система Републике Србије, учествовала је у многобројним обукама у нашој 

школи, у ССШ "4. јули", у хотелу "88 rooms" у Београду. Обуке су трајале од по 

неколико сати до2 дана. 



Укупно сам остварила , укупно 27сата чиме је остварено 27 бода интерног 

стручног усавршавања. 

2) У оквиру стручног усавршавања за директоре, ове школске године немам 

реализован ни један облик стручног усавршавања. Разлог је недостатак новца, а 

пројектно, новац који сам обезбедила за стручно усавршавање, расподелили смо 

га на општа питања наставе, подршку ученицима, из разлога, да би што више 

колега имало могућност стручног усавршавања. 

3)  Праћење стручне литературе, часописа, приручника, спада у редовне 

активности које обављам. Стручна литература се своди на интернет издања и 

чланке, с обзиром да немамо довољно средства за њену набавку. 

8. Сарадња са институцијама и организацијама 

Реализација: 

У оквиру сарадње са стручним институцијама, сарађивала сам са стручним 

институцијама које  се баве стручним усавршавањем наставника. Центар за 

интерактивну педагогију из Београда, који су одржали два семинара у нашој 

школи. У оквиру пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система 

Републике Србије“ настављена је сарадња са Центром за образовне политике, 

као и УНИЦЕФ-ом из области везане за пројекат, а такође смо УНИЦЕФ-у 

омогућили да имају увид у рад специјлне наставе у оквиру њихове анализе рада 

у специјалним школама. На нивоу града ангажована сам у раду Актива 

директора у свим областима које су стручно везане за рад школа. У оквиру 

сарадње са Центром за развојне пројекте у Врбасу, у нашој школи сам 

организовала обуку ученика осмог и седмог разреда „Летња школа дигиталне 

фотографије“. Заинтересовани ученици имали су могућност да се упознају са 

настанком и историјатом фотографије, као и делом обраде фотографије и израде 

сајта. 

У оквиру сарадње са друштвеном средином, као и претходних година, 

сарађивали смо са свим организацијама чије су активности повезане са 

активностима рада школе. Кроз учешће у различитим ликовним и литерарним 

конкурсима, остварили смо сарадњу са Црвеним крстом, Герентолошким 

центром, Удружењем бораца, Градском библиотеком Данило Киш..Сарадња са 

Црвеним крстом се одвијала и кроз заједничке хуманитарне акције, као и кроз 

предавања која су држали волонтери Црвеног крста. Са Црвеним крстом имамо 

и појачану сарадњу кроз пружање додатне подрше у учењу наших ученика 

ромске популације који свакодневну иду у Црвени крст. Ученици наше школе у 



пратњи наставнице ликовног васпитања и ове године су учествовали у раду 

ликовне колоније коју организује Герентолошки центар Врбаса. 

Сарадња са радним организацијама се одвијала кроз активности везане за 

пружање подршке школи у обављању планираних активности. Радне 

организације су се одазвале позиву за донације, па смо од појединих добили 

помоћ за организацију добротворног бала.  

Списак фирми са којима је остварена сарадња, преузето са странице Наш 

Врбас, регионалне информативне мреже. 

Zahvaljujemo se na novčanim donacijama firmama: 

– Fortunera agrar iz Vrbasa 

– RPD, Vrbas 

– KLD Vrbas 

– Prijateljima škole koji to veče nisu mogli biti sa nama, ali su kupovinom karata 

učestvovali u novčanoj donaciji. Među njima je i naš pevač od prošle godine Zlatko 

Žukovski. 

Zahvaljujemo se firmama koje su robnim donacijama pomogli da dočekamo goste: 

– STR „Srna“, Vrbas 

– STR „Samba“ Vrbas 

– STR „Tea“, Vrbas 

– STR „Blic“, Vrbas 

Agenciji Multiprint i Mico Petkovic na promociji našeg događaja putem plakata, 

pozivnica i ulaznica 

Web portalu „Oko nas „, „Bačka “ presu, Lokalnoj informativnoj mreži „Naše mesto 

– Naš Vrbas „, TV „Bačkoj“, FantasyRadio Vrbas Vrbas na medijskoj promociji bala. 

Hotel Bačka na toploj dobrodošlici 

Veliku zahvalnost dugujemo sponzorima tombola i iskreno se nadam da neću nikoga 

preskočiti: 

– „Meteor “ Veternik 

– „Juteks“ Srbobran 

– „Stil“ Vrbas 

– „X-Lady“ Žabalj 

– Vladimir Uvalin 

– Parfimerija „Venecija“ 

– Pivnica „Hogar“ 

– „Trioptik“ 

– Apoteka Vrbas Vrbas 

– Apoteka Bojana Lek 

– Frizerski salon „Aleksandar“ 

– Frizerski salon Jelena Ćirić 

– Marine maštarije Vrbas 

– Knjižara „Dora“ 

– Cvećara „Kraljica“ 

– Frizerski salon „Franjo“ Vrbas 

– Autoperionica „Pikova dama“ Vrbas 

– Butik „The Look“ 

– Butik „Karat“ 

– STR „Fashion box“ Vrbas 

– SZR „Mini Pak“ Vrbas 

– Frizerski salon „Taboo“ Vrbas 



– Slatka kuća Mirjana Vrbas 

– „Tref sport“ Vrbas 

– Swisslion prodavnica Vrbas 

– „Limpio Aqua“ Vrbas 

– Ana fondan Vrbas 

– Izdavačka kuća „Data stans“ 

– „Tae boo“ klub Vrbas 

– Dobrila Pešalj – kreme za lice 

– Frizerski salon „Dajana“ Vrbas 

– Picerija „Marezi“ Vrbas 

– Picerija „Citadela“ Kula 

– Frizerski salnon „Radnički niverzitet“ 

– Slana soba „Halos“ Vrbas 

– Profesionalni šminker Ana Vujošević 

– „Loknica“ 

– „Perper“ 

– „Sanja home“ 

– Knjižara „Smoki“ 

– „Aroma“ Futog 

– „Vital“ Vrbas 

– „Carnex“ Vrbas 

– „Enmon group“ Novi Sad 

– „Fantazija“ butik Vrbas 

– Avon dama Vesna Radulović 

– Kreativna radionica žena Srbije 

– Melanija Šimić 

– Olivera Jovović 

– Unikatni nakit Olivera Vrbas 

– Ukrasi od drveta Vrbas 

– Foto Boris Bilenjkij 

– Frizerski salon „Duška“ Vrbas 

– Autoperionica “ Auto-M“ 

– Tamara Mićunović 

– Brza pošta „Šeki ekspres“ Vrbas 

– Japansko iscrtavanje obrva Nađa Vovk 

 У оквиру различитих активности, као представник школе сарађивала сам 

и са:  

- Културним центром, посета представама, одржавање школских 

представа у биоскопу Југославија, различити ликовни и литерарни конкурси. 

Ове школске године, наша школа је била домаћин Светосавске академије на 

нивоу града и у сарадњи са Основном музичком школом из Врбаса, реализовали 

смо у бисокопу Југославија изузетно посећену академију и добили похвале и за 

организацију и реализацију. 

- Градском библиотеком, ликовни и литерарни конкурси, обележавање 

месеца књиге, уписани сви прваци бесплано у градску библиотеку; 

- Здравственим центром, различита предавања на тему здравствене 

превенције и ученика и одраслих, систематски прегледи ученика и запослених; 



- Центром за социјални рад, сарадња се одвијала кроз заједничке 

активности везане за подршку ученицима којима је потребна; 

- Црвеним крстом, заједничке хуманитарне акције, рад са ученицима из 

специјалних одељења, различити ликовни и литерарни конкурси; 

- МУП-ом, манифестација Спортом против насиља и дроге, Олимпијски 

час, предавања на тему безбедности; 

- Предшколском установом, и ове школске године представили смо нашу 

школу будућим првацима. Четири гупе предшколаца су обишле нашу школу и 

имале прилику да је упознају и да присуствују једном мултимедијалном часу, а 

за родитеље предшколаца организован је родитељски састанак у вртићу на коме 

смо представили нашу школу. Презентацију школе држале су психологица, 

учитељица будућих првака и ја. ; 

- Центром за физичку културу, спортске манифестације и часове физичког 

васпитања држимо ЦФК-у.; 

У оквиру промоције рада школе, у нашој школи постоји Тим који се бави 

промоцијом рада и угледа школе. Задатак Тима је да се активности које школа 

спроводи поделе првенствено са родитељима, а потом и са друштвеном 

средином. Из тог разлога, наша школа је и ове године одржавала сарадњу са 

локалним информативним порталима и два штампана гласника. С обзиром да је 

локална ТВ станица „Бачка“ прекунула са радом, једини начин промовисања 

рада школе били су интернет медији, регионална информативна мрежа „Наше 

место“, интернет портал „Око нас“, интернет портал општине Врбас. И 

штампани медији „Бачка прес“ и „Глас“. 

Као директор школе ажурирам на друштвеној мрежи Фејсбук школску групу 

и реовно обавештавам заинтересоване пријатеље школе, не само о 

активностима, већ нам је група корисна и за размену информација. Из дана у 

дан се повећавају чланови наше групе. У школској групи пратимо и објављујемо 

и све успехе наших ученика које оставрују и ван школе, од спортских преко 

културних и забавних. Посебно су нам значајни успеси наших ученика у 

ванаставним активностима које се реализују у локалној заједници. 

Најзначајнија активност наше школе, која је везана за промоцију рада, јесте 

Хуманитарни бал, који наша школа организује у сарадњи са родитељима. Прва 

замисао, када смо се одлучили на реализацију ове идеје, је била да повећамо 

сарадњу са родитељима и један начин дружења који није везан за само школске 

активности. Из идеје се, на иницијативу родитеља, појавила и замисао, да би 

такво дружење могло прераси у хуманитарно вече и различитим врстама 



донација, обезбедити додатна новчана средства за рад установе. Ове школске 

године, други бал, је био више посећенији него претходни. Поред родитеља 

наше школе, гости на овогодишњем балу су били и пријатељи наше школе из 

различитих институција, друге школе, предшколска установа, представниц 

локалне самоуправе, локалне полицијске станице и многи други. Новац који је 

прикупљен, ове године смо утрошили на постављање тракастих завеса у све 

учионице. Велику захвалност за промоцију бала, дугујемо управо медијима, као 

и многобројним фирмама које су поклониле своје производе на рачун томболе.  

Локални медији су такође пропратили и редовно обавештавали друштвену 

средину о свим фазама реализације пројекта „Спречавање осипања ученика из 

образовног система Републике Србије“. Као директор школе, редовно сам 

одржавала сардњу са њима, иницирала изјаве и одазивала се на позиве за 

сарадњу. 

Квалитетним извештавањем о раду и успесима наше школе, сматармо да смо 

подигли ниво промоције школе и да је то један од разлога зашто се родитељи 

опредељују за упис деце баш у нашу установу. 

Школске 2015/16 године у нашу школу, је после почетка школске године, 

прешло 11 ученика из других школа, а школу 3 ученика су напустила школу 

ради пресељења у друго место становања. 

3.3. Стручни органи, тимови 
 

3.3.1. Наставничко веће 
 

О раду Наставничког већа воде се записници, у електронској форми изводи. У 

прилогу је извештај генерисан. 

 У току школске 2015/216. године одржано је 12 седница Наставничког 

већа (11 редовних  и једна ванредна) на којима су разматрана следећа питања: 

 

1. Упознавање са извештајима и правилницима (о наставном плану и 

програму, оцењивању, сарадњи са родитељима…), као и упознавање са 

плановима стручних тимова; 

2. Упознавање са плановима рада Одељењских и Наставничких већа; 

3. Идентификације ученика за допунску и додатну наставу и рад са 

поменутим ученицима; 

4. Организације излета, екскурзија и наставе у природи; 

5. Организације рада са друштвеним организацијама; 

6. Организације - Другог добротворног бала у организацији родитеља 

ученика и запослених у Основној школи „Братство јединство“; 

7. Извештаја о инспекцијском надзору о припремљености; 

8. Анализе Дневника рада (ажурност); 

9. Инструкција за вођење документације; 

10. Анализе реализације пројекта Спречавање осипања из образовног 

система Р. Србије на сваких 2 – 3 месеца; 



11. Упознавање са планом стручног усавршавања (Педагошки колегијум); 

12. Утврђивања облика сарадње са родитељима; 

13. Анализе успеха и дисциплине на крају сваког кварталног периода; 

14. Полугодишње  и годишње анализе месечних и Годишњег плана рада; 

15. Полугодишње и годишње анализе реализације планираног фонда часова; 

16. Полугодишње и годишње анализе рада стручних актива; 

17. Полугодишње и годишње анализе рада одељењских старешина; 

18. Полугодишње и годишње анализе реализација рада са родитељима 

ученика и локалном самоуправом; 

19. Извештаја о набавци наставних средстава (септембар – децембар 2015.); 

20. Размене искустава о примени ИППО; 

21. Информација о начину избора уџбеника, као и питања предлога избора и 

сам избор уџбеника за наредну школску годину; 

22. Организација такмичења у нашој школи и припрема ученика за 

такмичења; 

23. Организација завршних испита; 

24. Избора ђака генерације; 

25. Корекција у писању извештаја и записника; 

26. Анализа реализације планираног фонда часова на крају школске године; 

27. Организација припремног рада поправног испита; 

28. Организација поправног испита; 

29. Задужења наставника, подела наставних часова наставницима, разредна 

старешинства, дежурства наставника (структура 40-часовне радне 

недеље); 

30. Извештаја педагошке службе о раду; 

31. Извештаја директора о раду; 

32. Одређивање смена за наредну школску годину. 

На поменутим седницама постигнути су и следећи договори: 

 

1. Договор око заузимања јединствених ставова према правилима 

понашања – како и у којој мери се поштује кућни ред школе; 

2. Договор око реализације Дана школе, Светосавске приредбе, 

Светосавске академије, приредбе поводом завршетка школске године; 

3. Договор око организације и реализације СПОРТСКОГ ДАНА; 

4. Договор око измене школског календара; 

5. Договор око реализације семинара (11 – 13. јануара 2016.). 

 

Такође, на седницама Наставничких већа презентовани су и: 

 

1. Пример добре праксе -  Извештај учитељице Александре Ковачевић; 

2. Радионица – Нови концепт допунске наставе; 

3. Информације са семинара: „Вршњачка подршка“- Златибор; 

4. Информације о пројектним активностима – Нови концепт допунске 

наставе. 

 

3.3.2.  Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум је одржао 8 седница како је и планирано. Реализоване су 

све теме предвиђене дневним редом. Сви чланови су се редовно одазивали. 



Детљан приказ рада Педагошког колегијума и реализованих активности, налази 

се у записнику Педагошког колегијума.  

3.3.3. Стручно веће за разредну наставу 

Месец септембар 

*3. септембра 2015. одржана је 1. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови . 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

* 26.09.2015. посетили смо са ученицима IV фестивал меда у Врбасу. 

На Тргу Николе Пашића одржана је културна манифестација „Четврти фестивал 

меда“ у организацији Удружења пчелара општине. Ученици наше школе 

одазвали су се позиву организатора и са плесном тачком „Заклео се бумбар“ 

(ритмичка секција) употпунили овај догађај. Сви ученици нижих разреда у 

пратњи својих учитељица били су посетиоци ове манифестације. Догађај је 

испратила и локална телевизија ТВ Бачка. 

 * .09.2015. Актив учитеља је присуствовао састанку који су водили 

кординатори пројекта „ Осипање ученика из образовног система Републике 

Србије“  

 Састанак је одржан у мултимедијалном кабинету. Сумирали смо досадашње 

активности , и резултате и добили смо смернице за даљи рад. Учитељи су 

износили примере добре праксе и поступке које су применили током рада са 

децом која су обухваћена пројектом. Констатовали смо да су код деце осетне 

позитивне промене, као што су уклапање у круг вршњака, напредовање у учењу, 

редован долазак у школу, мотивисаност за рад…                                                                                                                            

Месец октобар 

*16. октобра 2015. одржана је 2. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*од 5. до 11. октобра 2015.  проглашена је Дечија недеља.  

“Подршка породици – најбоља подршка деци“                                                                                                                                               

Дечија недеља је успешно протекла. Чланови Актива учитеља су учествовали у 

организацији и реализацији свих активности.     

Сви ученици су учествовали у планираним активностима. Вести, фотографије и 

прилоге за школски сајт, учитељи су проследити директору школе и наставнику 

информатике. 

Реализоване су следеће активности: 



- понедељак-поруке о породици ( деца на папиру исписују лепе поруке о својој 

породици. Поруке су качили у хол школе) 

- уторак- дан великог срца ( поклон другу- играчке,  школски прибор…) 

- среда- игранка и дружење у холу школе 

- четвртак- покажи таленат ( приредба у холу школе) 

- петак- спортски дан ( спортске активности у просторијама ЦФК) 

Током Дечје недеље прикупљала се помоћ деци тежег материјалног положаја ( 

одећа, обућа…) 

*Ученици нижих одељења су у оквиру радионица одабраним ликовним 

техникама приказали јесен и украсили својим радовима паное школе.                                                  

* 3.10.2015. одржан је 2. добротворни бал родитеља и наставника школе  

са почетком у 19 часова, у хотелу „Бачка“ . Догађају се одазвало око 200 људи 

(родитељи ученика који похађају нашу школу, бивших ученика, наставника и 

пријатеља школе). Куповином богатих томбола прикупљено је и око 115 хиљада 

динара намењених опремању школе. Вече је протекло у изузетно позитивној 

атмосфери, дружењу и плесу. Догађај је пропратила и локална телевизија ТВ 

„Бачка“. Актив учитеља је учествовао у припремама и реализацији бала. 

* 9.10.2015. ученици првог разреда учлањени су у градску библиотеку „ Данило 

Киш“ 

Ученици су у пратњи својих учитељица посетили библиотеку и постали су 

чланови. Том приликом је за њих припремљен свечани дочек и пригодан 

програм. 

*14.10.2014.Учитељица Мелита Милатовић одржала је угледни час из 

математике у 3. разреду.                                                                                                                                            

Наставна јединица: Сабирање и одузимање стотина-обрада 

Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива учитеља. 

Сви присутни су позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази 

се у портфолију учитељице. 

*30.10.2015.  Одржане су традиционалне уличне трке у центру града. 

Такмичили су се ученици нижих и виших разреда, који су били у пратњи својих 

одељењских старешина . Догађај је протекао у најбољем реду и такмичарском 

духу. Ученици који су освојили прва три места добили су дипломе, а победници 

трка поред диплома и мајице.  

Месец новембар 

*12 новембра 2015. одржана је 3. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*  У петак, 06.11.2015. године обележили смо Дан школе. Поводом ове 

свечаности у школи су организоване радионице тематски посвећене делима 

Бранка Ћопића . Ученици 1. и 2. разреда правили су маске мачка Тоше , а 

трећаци су поред прављења маски могли да се определе да прикажу доживљаје 

мачка Тоше кроз сликарске технике или ваљање пластелином и глином. 

Ученици четвртог разреда приредили су луткарску приредбу „Јежева кућица“. 

 Школа је задобила помало другачије лице – са зидова по ходницима школе 

смешили су нам се ликови добро познатих  дела  чувеног писца. У централном 

делу хола - на приземљу била је постављена сцена из романа „ Орлови рано 

лете“,                                                 У централном делу хола - на спрату , била је 

поставка чича Тришине воденице испред које је лешкарио мачак Тоша.  

*19.11.2015.Учитељица Милена Драгнић одржала је угледни час из  у 2. 

разреду.                                                     

Наставна јединица: Браћа Грим „Три брата“ - обрада                                            

Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива учитеља. Сви присутни су 

позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази се у портфолију 

учитељице.                                                                                               

Месец децембар 

*4. децембра 2015. одржана је 4. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*у току друге недеље овог месеца уредили смо паное у учионицама и холовима  

и  украсили школу у новогодишњем амбијенту. Ученици четвртог разреда 

китили су велику јелку у холу школе. 

*23. децембра 2015. Тематски дан – Нова година . После одржаних часова 

ученици су се забавили уз музику, песме, слаткише и дружење у окићеном холу 

школе. У планирању, и реализацији наведених активности учествовали су сви 

чланови Актива учитеља.                                                                                                                                                                                     

  Месец јануар 

*29. јануара 2016. одржана је 5. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*23.1.2016.Учитељица Весна Костелац одржала је угледни час из српског језика  

у 1. разреду.                                                     

Наставна јединица: Д. Радовић „Тужибаба“-обрада                                               



Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива учитеља. Сви присутни су 

позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази се у портфолију 

учитељице.                                                                                                

*11.1.- 13. 1. 2016. у просторијама наше школе одржан је семинар  „Ни црно ни 

бело“, програм рада са децом, младима против предрасуда за толеранцију и 

интеркултуралност. Каталошки број 16, К3 Сви чланови Актива учитеља су 

присуствовали на семинару. 

*.27.1.2016. године, у школи је обележена Школска слава 

 Присуствовали су, поред ученика и наставника школе, родитељи и 

представници Српске православне цркве у Врбасу. На почетку приредбе  

школски хор отпевао је химну Светом Сави, након чега је обављен славски 

обред.  

Програм који су припремили ученици, наставници и учитељи. На крају 

приредбе директорка школе захвалила се свим присутним гостима и позвала их 

на свечани славски ручак.  

Ове године наша школа била је домаћин славе на нивоу општине, па су 

заједнички ученици наше школе и ученици Основне музичке школе приредили 

свечарску академија у биоскопу „Југославија“. Академији је била изузетно 

посећена. Присуствовали  су представници локалне самоуправе, колеге из свих 

основних и средњих школа као и свештена лица са територије општине и многи 

пријатељи школе. 

Месец фебруар 

*26. фебруара 2016. одржана је 6. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА 

*5.2.2016. У просторијама наше школе, 5. фебруара 2016. године, реализована је 

промоција уџбеника разредне наставе и других наставних средстава, Креативни 

центар. Промоцији су присуствовали сви учитељи редовне и специјалне наставе. 

Присутни су се у пријатној атмосфери упознали са свим уџбеницима које нуди 

ова издавачка кућа. Након детаљне презентације уџбеника уследило је дружење 

присутних уз полемисање о уџбеницима. 

ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА 

*8.2.2016. У просторијама наше школе, 8. фебруара 2016. године, реализована је 

промоција уџбеника разредне наставе и других наставних средстава, Нова 

школа. Промоцији су присуствовали сви учитељи редовне и специјалне наставе. 



Присутни су се у пријатној атмосфери упознали са свим уџбеницима које нуди 

ова издавачка кућа. Након детаљне презентације уџбеника уследило је дружење 

присутних уз полемисање о уџбеницима. 

*11.2.2016. У Центру за физичку културу ,,Драго Јововић“, ученици нижег 

школског узраста присуствовали су спортској манифестацији ,,Шта тренираш“. 

Пројекат ,,Шта тренираш“ је од велике важности, јер има за циљ усмеравање 

деце ка спорту и опредељивање за одређени спорт. Ученици су се упознали са 

више спортова: атлетика, бокс, џудо,   фудбал, борилачке вештине, кошарка, 

куглање, одбојка, амерички фудбал, пливање, рукомет, шах, стони тенис, тенис 

и стрељаштво. Ученици су имали прилике и да виде штанд Завода за спорт и 

медицину спорта Републике Србије.                                                                                              

Присутнима се обратио и министар спорта и омладине Вања Удовичић. 

*19.2.2016.Учитељица Даница Влаховић одржала је угледни час из  у 1. разреду.                                                     

Наставна јединица: Особине земљишта - обрада 

Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива учитеља. Сви присутни су 

позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази се у портфолију 

учитељице. 

*22.2.2016. године, у термину од 10 до 11: 18 часова, ученици нижег школског 

узраста у пратњи својих учитељица посетили су  биоскоп „Југославија“ као би 

гледали анимирани филм за децу „Пиксији мали вилењаци“. Филм је био 

комичан, занимљива и прилагођен узрасту ученика који су је гледали. Тема 

филма је заљубљивање. Утисци ученика о филму су позитивни. 

ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА 

*22.2.2016. У просторијама Основне школе „Петар Петровић Његош“, 

реализована је промоција уџбеника разредне наставе и других наставних 

средстава, Издавачке куће – Клет. Промоцију је посетила неколицина учитеља 

запослених у основним школама на територији града Врбаса. Присутни су у 

пријатној атмосфери могли да се упознају са свим уџбеницима које нуди ова 

издавачка кућа.  

Месец март 

*23. марта 2016. одржана је 7. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА 

*3.3.2016 У просторијама Основне школе „Петар Петровић Његош“, 

реализована је промоција уџбеника разредне наставе и других наставних 



средстава, Издавачке куће – Нови логос. Промоцију је посетила неколицина 

учитеља запослених у основним школама на територији града Врбаса. Присутни 

су у пријатној атмосфери могли да се упознају са свим уџбеницима које нуди 

ова издавачка кућа, али и са новим Законом о уџбеницима, који је тек ступио на 

снагу.  

Месец април 

*27. априла 2016. одржана је 8. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*15.4.2016.Учитељица Александра Ковачевић одржала је угледни час из  у 4. 

разреду.                                                     

Наставна јединица: Површина квадра и коцке - обрада                                           

Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива учитеља. Сви присутни су 

позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази се у портфолију 

учитељице. 

Месец мај 

*20. маја 2016. одржана је 9. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*5.05.2016. Песникиња Мирјана Петров посетила је нашу школу и дружила се са 

ученицима нижих разреда. Том приликом је деци представила своје књиге. 

* 7. и 8. маја 2016. Актив учитеља је присуствовао семинару “Читањем и 

писањем до критичког мишљења“ Каталошки број 462, К2 . Констатовали смо 

да је семинар веома користан и да су иновације које смо научили примењиви у 

настави. 

*11.05.2016. , Спортска манифестација - Пролећни  крос РТС-а  одржана је  на 

градском стадиону. Такмичили су се ученици нижих и виших разреда, као и 

ученици специјалне наставе (у пратњи својих одељењских старешина). Догађај 

је протекао у најбољем реду и такмичарском духу. Подељене су дипломе за 

освојена прва места. 

*17.5.2016.Учитељица Милена Гајић одржала је угледни час из српског језика у 

2. разреду.                                                     

Наставна јединица: Феликс Салтен „ Бамби“ - обрада 

Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива учитеља. Сви присутни су 

позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази се у портфолију 

учитељице. 



Месец јун 

*13. јуна 2016. одржана је 10. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

*4.06.2016  у просторијама наше школе одржан је семинар „Попуњавање и 

штампање педагошке документације помоћу рачунара“ Семинар је био веома 

користан и научено ћемо моћи да применимо у пракси. 

*6.6.2016. Фокус група- интервју поводом пројекта „Спречавање осипања 

ученика из образовног система Р Србије“. Учествовали су чланови Актива 

учитеља                                 (Весна Костелац, Даница Влаховић и Мелита 

Милатовић). 

*6.06.2016.  одржана је приредба за родитеље на којој су наступали ученици 

нижих одељења.  

*10.06.2016. ученици нижих одељења ишли су на једнодневни излет на Тестеру 

( Фрушка гора) у пратњи својих учитељица. Излет је протекао у најбољем реду 

и деца су се вратила кући са лепим утисцима.                                                                                                       

Месец август 

*22. августа 2016. одржана је 11. седница Актива учитеља. 

Седници су присуствовали сви чланови.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

* Актив учитеља је учествовао у организацији и реализацији приредбе поводом 

пријема будућих првака. 

3.3.4. Стручно веће из области језика 

Стручни актив  језика је планирао 6 састанака, сви су одржани.  

План стручног актива језика обухвата  следеће садржаје: 

1. Формирање и вођење секција 

2. Планирање и извођење редовне, додатне и допунске наставе 

3. Унапређивање ОВ процеса 

4. Стручно усавршавање наставника 

5. Подношење извештаја о раду 

1. ФОРМИРАЊЕ И ВОЂЕЊЕ СЕКЦИЈЕ 

1.1.  Формиран је  актив  и донет је  план  рада  за школску 2015/16.годину. 

Списак чланова актива и план рада актива се  налази у записнику  са првог 

састанка  стручног актива. 

1.2.  У  току  школске  године  је одржано  6 састанака  а плану се  налази  

време  њиховог  одржавања. 



1.3. Израђена  је  листа приоритетних  наставних  средстава и  налази се у  2. 

записнику  стручног  актива . 

1.4. Постигнут је договор да сви наставници учествују у припреми школских 

приредби, такмичења, спортских активности. 

2. ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ  РЕДОВНЕ, ДОДАТНЕ И  ДОПУНСКЕ  

НАСТАВЕ 

2.1. Направљен  је  договор  да  наставници  српског језика  одмах  на  

почетку  школске  године  раде  падеже, што је  и учињено. 

2.2. Утврђени су дани кад ће  се организовати допунска настава из језичких 

предмета са ученицима који заостају у савлађивању градива. По потреби, 

допунска настава је одржавана и мимо договорених термина. 

2.3. Утврђени су дани кад ће се организовати додатна настава  из језичких 

предмета са ученицима који постижу боље резултате у односу на већину. 

3. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОВ ПРОЦЕСА 

3.1. Наставници  истих  предмета  су  уједначили  своје критеријуме  

оцењивања  у  настави  и предложили  су  примену  поузданих   

инструмената,( стандарди, бодовање) као и  личност  ученика , његове  

способности и  карактеристике , али и услов у којима живи, односно услови 

у којима стиче образовање. 

3.2. Успостављена је корелација између сродних предмета као и предметних 

наставника  у истом разреду. 

3.3. Наставници  су  информисани о  примени  саврмене  наставне  

технологије  у настави. Коришћење  мултимедијалне и  дигиталне учионице, 

интернета,  коришћење пројектора  за  презентацију  и  MIMIO X  пројектора  

на  часовима   у великој  мери  олакшавали су  наставу  и учење,  држали  

пажњу  и концентрацију  ученицима 

3.4. У циљу побољшања мотивисаности ученика за школске активности, по 

договору  чешће је примењивана  савремена наставна технологија, као што 

су интернет, пројектор, MIMIO X, организација квизова, такмичења итд.  

4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

4.1. Израђен је  план  стручног  усавршавања  на  нивоу  актива и налази се  у 

другом  записнику стручног актива. 

4.2. Закључено је да ученицима одговара рад у пару, јер лакше и 

једноставније савлађују предложене програмске садржаје. Такође, 

установљено је да је настава занимљивија онда кад и сами ученици учествују 

у реализацији часа, односно, ако преузму активност, а наставник је у улози 



координатора. Констатовано је да се из оправданих разлога неки садржаји не 

могу усагласити, због обраде у различитим разредима (модални глаголи се у 

немачком обрађују у 4. разреду, а у српском језику у 5. разреду у оквиру 

именског предиката). 

Уочено је да се термини неколико такмичења преклапају, те да су зато многа 

деца била спречена да узму учешће, иако су имала жељу. Примећено је да су 

критеријуми пооштрени; задаци нису увек били јасно дефинисани, те је зато 

изостајао потпун одговор због чега су ученици губили бодове. 

4.3. Наставници који су у јануару похађали семинар ''Ни црно ни бело'' су 

своја знања пренели на ученике. Вршњачки тим је организовао радионице у 

циљу сузбијања дискриминације и насилног понашања међу ученицима. 

Овај начин рада (кад се ученици нађу у улози вође радионице) је показао 

боље резултате јер су ученици били више заинтересовани и мотивисани за 

рад. 

4.4. Током школске године су  одржавани угледни часови по већ утврђеном 

распореду. Угледни  часови  су се  одржавали  у време  наставе па осим  

директора, педагога и психолога, су само понекад, понеки наставници    

присуствовали  тим  часовима јер су остали имали наставу  у  исто време.  

Због  неодговарајуће  организације  предлаже се, да се у  школској  

2016/17.год. угледни часови организују као претчас или као  седми  час. 

4.5. У току школске године је  организовано три  акредитована  семинара из 

каталога: 

- „Ни црно ни  бело“ 

- „ Читањем и писањем до  критичког  мишљења“ 

- Ефикасно ( електронско ) вођење педагошке  документације. 

Стечена знања  и нове технике у  учењу су  примењена  у  

настави.Искуства  су међусобно размењена. 

Наставници су  присуствовали  на промоцијама  уџбеника од стране  5  

издавача. Након промоције  су се  одлучили  за  тог издавача  чији  

уџбеници  највише  одговарају. 

У  плану  стручног усавршавања  је  предвиђено  још  неколико  

акредитованих  семинара  по  каталогу али нису  реализовани  због  

материјалних разлога. 

5. ПОДНОШЕЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ 

5.1. На крају  школске  године је  сачињен извештај  о раду стручног актива  

језика. 



 

3.3.5. Друштвена група предмета 
 

Веће за језике и друштвене науке чине наставник географије Стеван Ференц и 

наставник историје Владимир Каљевић. 

 Током школске 2015/16. године, веће је имало 9 редовних седница. 

Према плану изостала је седница за март, међутим, тачке које је требало 

одрадити у марту одрађене су на седници у априлу. 

 Оба члана већа активно су учествовала у раду већа и обављали су своје 

дужности према плану. На свим седницам били су присутни сви чалнови већа. 

Чланови већа су такође, узели учешћа у свим акцијама које је водила школа, 

према својим могућностима и потребама.  

 Највећи недостатак рада већа представља што нисмо током ове године 

успели да одрадимо ни један угледни час иако је било планирано. Главни разлог 

томе је што нисмо успели да ускладимо часове, тако да на угледним часовима 

могу да присуствују оба члана већа, као и остали заинтересовани из школе. 

 Оба члана већа редовно су држала све видове наставе, допунску, додатну 

н слободне активности. Такође, редовно су одржали и планиране часове 

припреме ученика осмог разреда за полагање завршног испита на крају 

осмогодишњег школовања. 

 У априлу месецу оба члана већа водили су ученике у посету Музеју. 

 Оба члана већа су учествовала на семинарима и осталим облицима 

стручног усавршавања које је предвиђено годишњим планом. 

 Наставник историје Владимир Каљевић у октобру месецу учествовао је 

на међународној конференцији историчара у Ицхенхаусену 9/11.октобар 2015. 

године. Исти наставник је у октобру месецу учествовао на међународној 

конференцији у оквиру обележавања 100 година од Великог рата, у 

организацији Архива Војводине 29/30. октобар 2015. године. 

 

У Врбасу,         Председник већа 

28. јун 2016.                         Владимир Каљевић 

 

3.3.6. Стручно веће- Природна група предмета  

Актив наставника природне групе предмета у току школске 2015./16 године 

одржао је осам састанака. 

Септембар 

     На првом састанку актива утврђен је састав наставника који чине актив и за 

координатора и записничара актива изабрана је наставница Вида Вујачић. 



     Једногласно је усвојен план и програм рада актива за школску 2015. /16 

годину (у прилогу записника). 

     На састанку је размотрен план и програм унапређења васпитно-образовног 

рада,  направљен је план коришћења мултимедијалне учионице у циљу 

побољшања квалитета наставе и укључивања ученика у савремене токове. 

     Наставници актива су почели са одржавањем допунске, додатне наставе као   

и секција и слободне активности, а у оквиру плана ових активности сваког 

наставника. 

     Координација и корелација програмских садржаја унета је у програмске 

садржаје у оквиру појединачних планова  наставнка за сваки од наставних 

предмета. 

     Договорен је  начин на који ће актив радити и ажурирати податке о стручном 

усавршавању наставника.Наставници ће на састанцима актива писмено 

доставити записничару  списак обављених активности за одговарајући период. 

     Октобар 

     У току месеца октобра  додатна, допунска настава,секције и слободне 

активности одвијале су се  устаљеним током и у складу са плановима 

наставника.У сарадњи са ПП службом утврђена је потреба појединих 

наставника да раде по ИОП-у, као и мерама индивидуализације за ученике који 

спорије савладавају наставни програм. 

     Ученици који су обухваћени наведеним мерама налазе се у записнику са 

састанка актива. 

     За квалитетније одвијање наставе планирана су наставна средства и учила. 

     Наставници су сагласни да похађају  све семинаре и предавања која 

омогућавају њихово стручно усавршавање, а у зависности од могућности 

финансирања школе. У току 2015./16. планирана су два семинара која се налазе 

евидентирана у плану СУ наставника чланова актива и то: „Ни црно ни бело“ и 

„ Читањем и писањем до критичког мишљења“  

          Размотрили смо и разменили искуства са писањем припрема у циљу 

методичког приступа извођењу наставе. Такође се у настави користе наставна 

средства која школа поседује (графоскоп,пројектор).  

    Новембар 

     Сви наставници- чланови актива су сагласни да је рад наставника потпуно у 

складу са предвиђеним и планираним активностима, а такође и у складу са 

могућностима одвијања активности због недостатка средстава и мера штедње ( 

није одржана посета гимназији „Ј.Ј.Змај“ у Новом Саду). 



     Активности наставника природне групе предмета одвијају се према 

утврђеном плану рада актива. 

  Децембар 

     Актив је у току првог полугодишта одржао 4. састанка и став је чланова да је 

оно што је планирано у великој мери и остварено.  

     На састанку је резимиран  рад актива за период од 02.09.2014-23.12.2014. 

     Такође је планирано да се у току зимског распуста за ученике који нису 

савладали градиво одржи допунска настава. Распоред одржавања допунске и 

додатне наставе је био објављен на вратима школе. 

Јануар 

         Евиденција о одржанима часовима допунске наставе у току распуста 

налази се у дневницима рада осталих облика активности. 

     У току месеца јануара ученици су се припремали за школско такмичење из 

математике које се одржавало 24.01.2015. 

     Обилазак лабораторије за физику у гимназији у Врбасу није реализован. 

 Фебруар 

      У оквиру актива наставници математике, хемије, биологије, физике и 

информатике организовали су и радили додатно са учeницима које припремају 

за такмичења. (детаљна анализа учесника као и њихови пласмани  налази се у 

записнику актива за месец фебруар). 

     Такође је договорено је да ће наставници организовати  припремну наставу за 

ученике осмог разреда.(евиденција у дневнику осталих облика). 

      У току месеца фебруара одржан је  огледни  час из хемије под називом  

„Доказивање киселина и база помоћу индикатора и раздвајање састојака смеше 

филтрацијом“ у ССШ „4. Јули“ у Врбасу. Циљеви су промовисање хемије као 

науке, избор будућег занимања и учење кроз практичан рад. 

Март-Aприл 

     Учешће ученика на такмичењима и постигнути резултати ученика налазе се у 

записнику актива за месец март- април. Завидан успех постигла је ученица 

седмог разреда Вања Николић која се  пласирала се на републичко такмичење из 

хемије.  

   На крају 3. квартала , на седници наставничког већа извршена је анализа 

успеха и владања ученика, а статистички подаци налазе се у школској 

документацији.  

    У току месеца априла одржани су угледни часови из биологије и техничког и 

информатичког образовања. 



   Према плану рада актива ученици су као награда и стимулација  за учешће на 

такмичењима посетили манифестацију „Ноћ биологије“ на ПМФ Нови Сад- 

одсек биологије.  

Мај-Јун 

     С обзиром на тешку материјалну ситуацију Посета пољопривредној школи у 

Футогу није реализована. 

      Укупни резултати рада наставника на нивоу актива природне групе 

предмета су задовољавајући. Рад наставника чланова актива  на реализацији 

акционог плана стручног усавршавања  налази се у личним портфолијима 

наставника.  

    На састанку је сачињен Извештај о раду актива школске 2015./16. 

    Наставници су размотрили и усвојили План рада актива за школску 2015./16 

годину. 

    Школске 2015./16 године наставници су учествовали  у различитим 

активностима у циљу стручног усавршавања . Одржана су три семинара у циљу 

истог, а евиденција о похађаним семинарима налази се у извештају о стручном 

усавршавању наставника чланова актива.  

    Одржана је припремна из свих предмета – биологије, .хемије, физике и  

математике. Евиденција о одржаним часовима налази се у дневнику осталих 

облика за ученике 8. разреда. 

Напомена: Све активности као и стручна усавршавања   наставника чланова 

актива налазе се  у извештају о стручном усавршавању , као и у личним 

портфолијима наставника. 

      У Врбасу, дана 24.06.2016.                                                                 

Извештај поднела: 

                                                                                                              Руководилац 

актива 

                                                                                                             Вида Вујачић 

3.3.7. Стручне веће из области уметности 
 

Актив уметности чине следећи чланови: 

Наставнице музичке културе:Драгана Ристић,Ева Касаш и Дубравка 

Буркерт.Наставница ликовне културе:Тања Перуновић 

1. Актив је конституисан  7. Септембра. 

2.Планирано је шест седница и реализовано исто толико.  

3. Разматран је програм актива и усвојен једногласно. 

3. Актив уметности је учествовао у свим доле наведеним манифестацијама. 



4. Сваки члан актива врши планирање за свој час,што је и учињено. 

6.Планирана и остварена сарадња са осталим Активима и то са Активом српског 

језика и Активом наставника разредне наставе.  

ПЛАНИРАНО И РЕАЛИЗОВАНО-Ликовна куклтура 

Септембар-октобар: Јесењи конкурс библиотеке, ''Нећеш ми веровати''Конкурс 

поводом дечије недеље„Подршка породици-најбоља подршка деци'', конкурс 

„Сунчана јесен живота“. Конкурс СУБНОР-а ''Недам село крај малога 

рита,недам своја Војвођанска жита.'' 

Новембар: Припрема за прославу дана школе.Постављање ученичких радова... 

Учешће на организацији дана школе. За дан школе  приређена је изложба 

ученичких радова. Све то у корелацији са наставницима разредне наставе. Што 

се тиче дана уређења школе, оно је организовано у сарадњи са разредним 

старешинама и одељењима. Постигнута је одлична сарадња са установама и 

институцијама: Народном библиотеком, где је организован конкурс (јесењи и 

пролећни), са Музејском збирком ,галеријом и Герентолошким центром... 

Децембар-јануар: припрема за Светосавски бал...Украшавање са радовима... 

Јануар-фебруар :''Конкурс  Светосавље'' 

Март-април-мај:Пролећни конкурс библиотеке, конкурс „Осмех који ми значи”   

Ноћ музеја... 

Ноћ атељеа... 

Конкурс :'' Крв живот значи'' 

Конкурс: Герентолошког центра, под називом ''Пријатељство''.  

ПЛАНИРАНО И РЕАЛИЗОВАНО-Музичка култура 

Септембар-Формирање хора и планирање активности. 

Октобар-новембар-Припрема за прославу дана школе. 

Децембар-јануар-Припрема за Светог Саву 

Јануар-Светосавска прослава 

Фебруар-март-април-Увежбавање разних песама,рад са солистима. 

Април-Посета концерту музичке школе Врбас 

Мај-Најуспешнији музичари и певачи 

ЈУН-Учешће на завршним свечаностима у школи,учешће на додели Вукових 

диплома. 

Сагледавање постигнутих резултата рада ученика и актива наставника са 

осталим активима. Дечја журка. 

ЗАКЉУЧАК: Актив уметности је у потпуности реализовао  планирано. 

                                                                 Проф. Ликовне културе: Тања Перуновић 



 

3.3.8. Стручно веће дефектолога 
 

Овај актив је планирао и реализовао десет седница. На седницама су 

присуствовали сви чланови актива. За школску 2015/2016. годину изабран је 

нови председник актива-Светлана Симићевић, дипломирани дефектолог-

олигофрено педагог. 

 Задаци актива су се остварили кроз седнице, консултације, договоре, пројекте, 

семинаре, радионице, разна предавања и угледне часове. Посебна пажња се 

поклањала правилном и благовременом планирању и реализацији образовно-

васпитног рада, међусобној помоћи у реализацији програмских садржаја и 

примени искустава, вођењу секција, унапређењу допунске наставе, 

координацији са педагошко психолошком службом и логопедом школе, 

стручном усавршавању наставника, сарадњи са редовном наставом путем 

разних радионица, држањем угледних часова. 

У току школске године одржано је три семинара у просторијама школе. 

Семинари су били занимљиви и научено је могло,  а и примењивало се у пракси. 

Ученици од првог до осмог разреда су били укључени у дванаест радионица. 

Радионице су биле интересантне и пратиле су разна догађања у граду, школи, 

времену( јесен, зима, пролеће, дечија недеља, Нова Година, Свети Сава, дан 

школе, 8. март, ускрс,).Одржана су шест угледних часова. Угледни часови су 

одржавани за време наставе па осим директора, педагога и психолога, су само 

понекад присуствовали понеки наставници. Због неодговарајуће организације 

предложили смо да се у наредној 2016/2017 школској години, угледни часови 

организују као предчас или као седми час.Посебна пажња се поклањала 

интеграцији ученика специјалне и редовне наставе, па су ученици нижих 

разреда имали са ученицима трећег разреда редовне наставе  једном недељно 

заједнички час ликовне културе. Одлазак на семинар Дани дефектолога није 

реализован јер је укинуто због финансијских проблема. 

Чланови актива су: Светлана Симићевић-дипломирани дефектолог-

олигофренопедагог, Јелена Михајловић-дипломирани дефектолог-логопед, 

Габриела Комненић- професор разредне наставе, Сандра Самарџић Рогановић-

професор разредне наставе, Рожика Хорват-наставник разредне наставе, 

Жељана Стијеповић-професор разредне наставе, Вида Вујачић-професор 

техничког васпитања, Душан Кулић-професор физичког васпитања, Драгана 

Девић-професор биологије, Тања Перуновић-професор ликовне културе, Стеван 

Ференц-професор географије,  Бранко Видовић –професор информатике. 



Све остале активности следе по месецима . 

МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 

2. септембра 2015 одржана је 1. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

28.09. 2015. одржана је радионица: Пишемо, бројимо, цртамо... 

Наставница српског језика Жељана Стијеповић, наставница математике Сандра 

Самарцић Рогановић и наставник природе и друштва Стеван Ференц  одржали 

су 28. 9. 2015. радионицу под називом Пишемо, бројимо, цртамо... Радионица је 

пример добре праксе. Обухваћени су ученици од петог до осмог разреда, радило 

се као групни рад са ученицима. На часу су слова, бројеви и годишња доба 

обједињени и кроз игру представљени на паноу у учионици. 

 

• 24. 09. 2015.одржана је манифестација Спортом против дроге и насиља 

– учествовање ученика старијих разреда 

Дана 24. 9. 2015. године одржана је манифестација на тему Спортом против 

насиња и наркоманије. На манифестацији су присуствовали ученици старијих 

разреда специјалне наставе са својим разредним старешинама: Димовић 

Александар, Живановић Јелена, Нецић Немања, Нецић Горан и Нецић 

Саша.Манифестација је организована под покровитељством ПС Врбас и МУП-а 

Врбаса. 

 

• 30. 09. 2015. посетили смо риболовачко друштво “Златни караш”                

Ученици специјалне наставе од петог до осмог разреда дана 30. 9. 2015. године 

били су у посети риболовачком друштву “Златни караш “ у пратњи наставника: 

Рожике Хорват, Виде Вујачић, Жељане Стијеповић и Сандре Самарџић 

Рогановић. Ученици су упознати са Еколошким системом канала Дунав-Тиса-

Дунав и заштитом чивотне средине, као и упознавање ученика са врстама риба 

које чиве у Великом Бачком каналу. Ученици су учествовали у изради и 

презентацији паноа “ Рибе “ у облику радионице. 

* 26.09.2015. посетили смо са ученицима IV фестивал меда у Врбасу. 

На Тргу Николе Пашића одржана је културна манифестација „Четврти фестивал 

меда“ у организацији Удружења пчелара општине.  Сви ученици нижих разреда 

у пратњи својих учитељица били су посетиоци ове манифестације. Догађај је 

испратила и локална телевизија ТВ Бачка. 



 * .09.2015. Актив дефектолога је присуствовао састанку који су водили 

кординатори пројекта „ Осипање ученика из образовног система Републике 

Србије“  

  Састанак је одржан у мултимедијалном кабинету. Сумирали смо досадашње 

активности , и резултате и добили смо смернице за даљи рад. Учитељи су 

износили примере добре праксе и поступке које су применили током рада са 

децом која су обухваћена пројектом. Констатовали смо да су код деце осетне 

позитивне промене, као што су уклапање у круг вршњака, напредовање у учењу, 

редован долазак у школу, мотивисаност за рад…                                                                                                                                                                                                                       

МЕСЕЦ ОКТОБАР 

16. октобра 2015. одржана је 2. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

*од 5. до 11. октобра 2015.  проглашена је Дечија недеља.  

“Подршка породици – најбоља подршка деци“                                                                                                                                               

Дечија недеља је успешно протекла. Чланови Актива дефектолога су 

учествовали у организацији и реализацији свих активности.     

Сви ученици су учествовали у планираним активностима. Вести, фотографије и 

прилоге за школски сајт, учитељи су проследити директору школе и наставнику 

информатике. 

Реализоване су следеће активности: 

- понедељак-поруке о породици ( деца на папиру исписују лепе поруке о својој 

породици. Поруке су качили у хол школе) 

- уторак- дан великог срца ( поклон другу- играчке,  школски прибор…) 

- среда- игранка и дружење у холу школе 

- четвртак- покажи таленат ( приредба у холу школе) 

- петак- спортски дан ( спортске активности у просторијама ЦФК) 

  *Ученици нижих одељења су у оквиру радионица одабраним ликовним 

техникама приказали јесен и украсили својим радовима паное школе.                 

* 3.10.2015. одржан је 2. добротворни бал родитеља и наставника школе  

са почетком у 19 часова, у хотелу „Бачка“ . Догађају се одазвало око 200 људи 

(родитељи ученика који похађају нашу школу, бивших ученика, наставника и 

пријатеља школе). Куповином богатих томбола прикупљено је и око 115 хиљада 

динара намењених опремању школе. Вече је протекло у изузетно позитивној 

атмосфери, дружењу и плесу. Догађај је пропратила и локална телевизија ТВ 

„Бачка“. Актив учитеља је учествовао у припремама и реализацији бала. 



*Маркентишка агенција  ИПСОС, под покровитељством Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и  канцеларије УНИЦЕФ-а, боравили су 

у нашој школи 6. и 7. октобра са циљем испитивања квалитета образовања 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Спроводила се опсервација часова, интервјуи са ученицима, наставним особљем 

и стручним сарадницима и фокус групе са родитељима деце која похађају 

школу.Угледни часови који су се одржали су: 

-Час из српског језика и математике са наставном јединицом:Народна басна 

Корњача и зец, сабирање и одузимање. Час одржале наставнице: Жељана 

Стијеповић и Сандра Самарџић Рогановић. 

-Час из српског језика са наставном јединицом: Именице-појам, властите и 

заједничке, род и број. Час одржала Жељана Стијеповић. 

-Час из музичке културе са наставном јединицом: Музичка писменост. Час 

одржала Рожика Хорват. 

-Час из ликовне културе са наставном јединицом: Јесен. Час одржала учитељица 

Габриела Комненић. 

-Час из српског језика са наставном јединицом:Басна Миш и лав. Час одржала 

Светлана Симићевић. 

Ови часови се воде као угледни часови јер су присуствовали остали чланови 

Актива. Сви присутни су позитивно оценили реализацију часова. Припреме за 

часове налазе се у портфолију сваког учитеља.  

*Утоку Дечје недеље, 7. 10. 2015. године, код првог и другог и трећег и четвртог 

разреда специјалне наставе, у посету су дошли деца предшколског узраста из 

вртића “Полетарац”. Деца су се у току једног школског часа дружила, слушала 

музику, певала, цртала и разменила поклоне.  

*30. 10. 2015.  одржана је традиционална улична трка, у центру Врбаса, где су 

учествовали ученици од петог до осмог разреда са наставницима Гораном 

Рахманом, Душаном Кулићем и Владом Рахманом.Догађај је протекао у 

најбољем реду и такмичарском духу. Ученици који су освојили прва три места 

добили су дипломе а победници трка поред диплома и мајице.                                                                                                            

МЕСЕЦ НОВЕМБАР 

19. новембра 2015. одржана је трећа седница Актива дефектолога. 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

У петак, 06. 11. 2015. Обележили смо дан школе 



У Петак, 6. 11. 2015. године обележили смо Дан школе. Поводом ове свечаности 

у школи су организоване радионице тематски посвећене делима и 

стогодишњици од рођења нашег познатог писца Бранка Ћопића. Ученици 

нижих разреда правили су маске мачка Тоше, а по избору ученика могли су да 

се определе да прикажу доживљаје мачка Тоше кроз сликарске технике или 

ваљање пластелиноми глином.  

Ученици четвртог разреда редовне наставе приредили су луткарску приредбу 

“Јежева кућица” те су нижи разреди присуствовали приредби. 

Школа је задобила мало другачије лице-са зидова по ходницима школе смешили 

су нам се ликови добро познатих дела чувеног писца. У централном делу хола- 

на приземљу била је постављена сцена из романа “Орлови рано лете”. У 

централном делу хола- на спрату, била је поставка чича Тришине воденице, 

испред које је лешкарио мачак Тоша.  

-Констатовали смо да је прослава Дана школе протекла у најбољем реду. 

*Ученици нижих одељења присуствовали су Радионицама заједно са ученицима 

редовне наставе трећег разреда и то: 

- 6. 11. 2015. године са темом”Јежева кућица” 

-18. 11. 2015. године. са темом “Зима” 

-23. 11. 2015. године са темом “Зимске чаролије” 

Ученици првог разреда редовне наставе и ученици првог и другог разреда 

специјалне наставе одржали су радионицу на тему “Капице за зимско дрво”. 

-Од 26. 11. до 23. 12. 2015. године траје изложба на паноима у учионицама и 

холу школе , ученичких радова на тему “Зима, зима...” 

*Ученици виших разреда специјалне наставе су имали радионицу на тему: 

“Изокренута прича”, рађен је пано са наставницима Сандром Самарџић 

Рогановић , Жељаном Стјеповић и Рожом Хорват. 

*03. 11. 2015. године одржана је јесења радионица са ученицима виших разреда 

специјалне наставе са темом “Јесења гардероба” и “Јесења обележја”, са 

наставницима: Сандром Самарџић и Жељаном Стијеповић.                                                                          

МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 

4. децембра 2015. одржана је 4. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

 5.Угледни час:математика 



18. 12. 2015. године учитељица Сандра Самарџић Рогановић је одржала угледни 

час из математике . Назив наставне јединице је:” Сабирање и одузимање бројева 

ваћих од милион”. 

Угледном часу присуствовали су сви чланови Актива дефектолога. Сви 

присутни су позитивно оценили реализацију часа. Припрема за час налази се у 

портфолију учитељице      

*Посета секцији за ручни рад “Златни клас” 

Ученици виших разреда специјалне наставе су 8. 12. 2015. године били у посети 

секцији за ручни рад “Златни клас” где је приређена божићна изложба. 

*Присуствовање новогодишњој представи 

Ученици од првог до четвртог разреда су 22. 12. 2015. године присуствовали 

биоскопској представи под називом Новогодишња приредба, коју је 

организовала Друга месна заједница.Ученике су водиле учитељице Габриела 

Комненић и Светлана Симићевић. 

*2. 12. 2015. године  одржана је радионица “Новогодишње жеље” 

Ученици виших разреда су одржали новогодишњу радионицу , где је урађен 

пано на тему “Новогодишње жеље”. Радионицу су одрћале наставнице Сандра 

Самарџић Рогановић и Жељана Стијеповић                                                                            

МЕСЕЦ ЈАНУАР 

28. јануара 2016. одржана је 5. седница Актива дефектолога  

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

27. јануар 2016. Одржана је .прослава школске славе-Светог Саве 

Сви наставници и учитељице су украсиле паное у својим учионицама и по 

ходницима, поводом прославе Светог Саве.Ушитељице Мелита Милатовић и 

Габриела Комненић су украсиле хол у улазу у школу. Оржана је приредба у 

холу школе. Присутни су били гости Савета родитеља, представник Општине, 

православни поп и ученици школе као и сви наставници.Радници школе су 

одржали радионице са ученицима поводом школске славе. 

Ове године наша школа била је домаћин славе на нивоу општине, па су 

заједнички ученици наше школе и ученици Основне музичке школе приредили 

свечарску академија у биоскопу „Југославија“. Академији је била изузетно 

посећена. Присуствовали  су представници локалне самоуправе, колеге из свих 

основних и средњих школа као и свештена лица са територије општине и многи 

пријатељи школе. 



*26. 01. 2016. Године одржана је радионица на тему “Живот Светог Саве у 4 

етапе” Учитељице Рожа Хорват, Сандра Самарџић-Рогановић и Жељана 

Стијеповић су одржале радионице са ученицима виших разреда специјалне 

наставе на тему: “Живот Светог Саве у 4 етапе”. 

*22. јануар 2016. одржана је радионица на тему Свети Сава 

Учитељице Габриела Комненић и Светлана Симићевић су са ученицима нижих 

разреда специјалне наставе одржале радионицу “Свети Сава” 

МЕСЕЦ ФЕБРУАР 

25. 02. 2016. одржана је 6. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

*Одржани семинари и промоције књига до фебруара 2016 године 

.Чланови Актива дефектолога су у 2015/16 школској години присуствовали 

следећим семинарима, предавањима и саветовањима: 

-23. 09. 2015. Тим за спречавање осипања ученика из образовног 

система(анализа акционог плана у циљу успешног спровођења активности тима 

школске 2015/16 године) 

-25. 09. 2015. Анализа акционог плана и смернице за ревизију исто-ЦОП, 

УНИЦЕФ, Радмила Гашовић. 

-17. 12. 2015. Посматрање наставног часа и повратне информације- у оквиру 

пројекта спречавања осипања ученика из образовног система ПЦ, Радмила 

Гашовић и Саша Гламочак. 

-11. 01.-13. 01. 2016. Ни црно ни бело, права детета против предрасуда , за 

толеранцију, Весна Злапаровић и Олга Лакићевић. 

-21. 01. 2016. Угледни час са 4 разредом одржала Вида Вујачић 

-02. 02. 2016. Презентација електронских уџбеника, издавачка кућа Бигз, 

Београд. Предавач је била Душанка Крстић 

-5. 2. 2016. у просторији наше школе, реализована је промоција уџбеника 

разредне наставе и  других наставних средстава Издавачке куће Креативни 

центар. Промоцији су присуствовали учитељи специјалне наставе. Присутни су 

се у пријатнојј атмосфери упознали са свим уџбеницима које нуди ова издавачка 

кућа.  

-8. 2. 2016. у просторијама наше школе реализована је промоција уџбеника 

разредне наставе Издавачке куће Нова школа. Присуствовале су учитељице 

нижих разреда специјалне наставе.  



-22. 2. 2016.у просторијама Петар Петровић Његош одржана је промоција 

уџбеника Издаваћке куже Клет. Промоцији су присуствовале учитељице нижих 

разреда специјалне наставе. 

*Присуствовање биоскопској представи 

22. 2. 2016. године, у термину од 10 до 11:30 часова, ученици нижег школског 

узраста у пратњи својих учитељица посетили су биоскоп Југославија како би 

гледали анимирани филм за децу Пиксији, мали вилењаци. Филм је био 

комичан, занимљив и прилагођен узрасту ученика који су га гледали. Тема 

филма је заљубљивање. Утисци ученика о филму су позитивни. 

МЕСЕЦ МАРТ 

22. 03. 2016. одржана је 7. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

*Одржана радионица са темом – Пролеће 

Учитељице Габриела Комненић и Светлана Симићевић су са ученицима нижег 

разреда специјалне наставе одржале радионицу на тему пролећа. Ученички 

радови су истакнути на паноу  у холу поред учионице ученика првог и другог 

разреда специјалне наставе.Исте учитељице су у марту месецу одржале са 

ученицима радионицу на тему “Кад пролеће дође, све набоље пође”. Ученички 

радови су такође истакнути на паноу у холу школе. 

*.Радионица: 8. март- прављење честитки, учитељице Габриела Комненић и 

Светлана Симићевић 

Учитељице су са ученицима нижих разреда специјалне наставе одржале 

радионицу на тему 8. марта. Правиле су се честитке за маме и баке, које су 

ученици носили кућама. 

Учитељице су одржале исту радионицу и са ученицима трећег разреда и 

учитељицом Мелитом Милатовић.  

*Наставнице Сандра Самарџић Рогановић, Рожа Хорват и Жељана Стијеповић 

су са ученицима старијих разреда специјалне наставе одржале радионицу на 

тему “Пролеће на плакатима”. 

*Промоција уџбеника издавачке куће Нови Логос 

*Наставници су присуствовали презентацији издавачке куће Нови Логос , 

Београд, одржана 03. 03. 2016. у просторијама школе Петар Петровић 

Његош.Присуствовали су сви чланови Актива. 

*Промоција уџбеника Завода за издавање уџбеника-Београд 



*10. 03. 2016. одржана је презентација уџбеника издавачке куће Завод за 

издавање уџбеника, Београд.Присутни сви чланови Актива дефектолога. 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

26. априла 2016. Одржана је 8. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

*.Радионица : Ускрс 

Ученици од првог до червртог разреда одржали су радионицу поводом Ускрса. 

Заједно са трећим разредом редовне наставе, са учитељицом Мелитом 

Милатовић, ученици су колаж папиром украшавали нацртана јаја.Радови су 

истакнути на паноу у ходнику школе. 

*12. 04.2016. “Базичне способности за обраду емоција” семинар,,Анела 

Ђанковић, у нашој школи присуствовала наставница Вида Вујачић.  

Наставница Вида Вујачић одржала угледни час-“Конструторско моделовање”, 

22. 04. 

МЕСЕЦ МАЈ 

СЕМИНАР 

 7. и 8. маја присуствовали су сви чланови Актива семинару”Читањем и 

писањем до критичког мишљења” Каталог број 462. К2.Констатовали смо да је 

семинар веома користан и да су иновације које смо научили применљиве у 

настави. 

11. 05. 2016.организован је Пролећни крос 

Спортска манифестација –Пролећни крос РТС одржана је на гратском стадиону. 

Такмичили су се ученици нижих и виших разреда редовне и специјалне наставе 

у пратњи одељенских старешина. Крос је прошао у такмичарском духу. 

Подељене су дипломе за освојено прво место. 

МЕСЕЦ ЈУН 

13. јуна 2016. одржана је 9. седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

* Радионица: Позивница  за ђаке прваке 

-Учитељице нижих разреда специјалне наставе, Габриела Комненић и Светлана 

Симићевић, заједно са ученицима трећег разреда редовне наставе са 

учитељицом Мелитом Милатовић, одржали су радионицу на којој су прављене 

и украшаване позивнице за ђаке прваке. 



*6. јуна 2016. године у биоскопу Југославија, ученици наше школе одржали 

супредставу за родитеље и све грађане нашега града, поводом завршетка 

школске године. Представа је успешно реализована. На представи су 

учествовале ученице првог и трећег разреда са рецитацијама о пролећу. 

*4. 06 2016..одржан је у нашој школи семинар “Електронско вођење педагошке 

документације”. Семинару су присуствовали сви чланови актива.  

МЕСЕЦ АВГУСТ 

23. августа 2016. одржана је 10 седница Актива дефектолога 

Седници су присуствовали сви чланови Актива дефектолога 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

*Актив дефектолога је учествовао у организацији и реализацији приредбе 

поводом пријема будућих првака. 

 

3.3.9. Стручно веће наставника физичког васпитања 

 

Актив наставника чине професори Душан Кулић ,Рахман Горан и Рахман 

Владимир. 

 У току 2015 године су остварене следеће спортске активности и учествовано на 

следећим такмичењима: 

          Крос који је требао да се одржи на Градском стадиону (у близини школе ) 

није одржан због лошег времена. 

         08.10.2015. године фудбалска екипа сачињена од дечака петог и шестог 

разреда је учествовала на турниру у малом фудбалу поводом дана ослобођења 

града Врбаса и од осам екипа освојила четврто место. 

          09.10.2015.године одржан је час физичког са ученицима четвртог разреда. 

          09.октобра у оквиру дечије недеље актив је организовао спортски 

дан.Тада су одигране фудбалске утакмице између дечака 51 и 52,61 и 62 ,и дечака 

седмог разреда против дечака осмог разреда. Девојчице 51 и 52,61 и 62 играле су 

кошаркашке утакмице а одбојку су играле девојчице седмог и осмог разреда. 

Дечаци седмог и осмог разреда одиграли су и кошаркашку утакмицу. 

          28.10 2015.године организована је пријатељска кошаркашка утакмица 

,између школе П.П.Његош и школе Братство-јединство поводом дана обе 

школе. Учестовали су дечаци седмог и осмог разреда и победила је школа 

П.П.Његош. 

          29.10.2015.одржано је општинско такмичење у малом фудбалу, у 

организацији наше школе. Учествовало је шест екипа у конкуренцији дечака и 



три екипе девојчица. Екипа наше школе се није појавила (због обавеза у 

школи,лошег времена,забране родитеља...) 

          30.10.2015.године на уличној трци су учествовали ученици који су 

освојили прва три места на кросу претходне године.Термин трке је померан због 

лошег времена а организована је поводом дана ослобођења града Врбаса. 

          06.11.2015.године одржано је општинко такмичење у каратеу. Учестовало 

је 23 ученика из наше школе а пласман за следећи ниво такмичења остварило је 

9 ученика. 

         12.11.2015.године одржано је окружно такмичење у пливању у Новом 

Саду. Учествовало је 6 ученика а Дивна Божичић и Матија Поповић су 

остварили пласман на школску олимпијаду. 

        19.11.2015.године одржано је општинко такмичење у одбојци.Учествовала 

је и екипа девојчица из наше школе али није успела да се пласира на окружни 

ниво такмичења. 

         У четвртој недељи фебруара одржано је међуокружно такмичење у џудоу у 

Зрењанину. На том такмичењу је Ешан Уна остварила добар резултат и пласман 

на школску олимпијаду. 

        12.03.2016. године одржано је општинско такмичење у шаху на коме су 

учествовали наш ученици. 

        У четвртој недељи марта одржано је општинско такмичење у кошарци. 

Имали смо претставнике и у мушкој и у женској конкуренцији. Екипа дечака је 

у финалу изгубила од екипе П.П. Његош школе и није остварила пласман на 

окружни ниво такмичења. 

        11.05.2016.године одржан је РТС крос на коме су учествовали ученици од 

првог до осмог разреда. 

        9-13.05.2016. године одржане су десете Олимпијске спортске игра ученика 

Републике Србије где су учествовали наши ученици. 

        12.05.2016. године Уна Ешан учествовала је у такмичењу џудиста и није 

остварила значајан успех. 

        13.05.2016.године ученици Дивна Божичић и Матија Поповић учествовали 

су у пливачком такмичењу. Дивна је освојила прво место и златну медаљу а 

Матија шесто место у дисциплини 50м прсно.  

        20.05.2016.године одржан спортски дан. Одигране су кошаркашке утакмице 

између 5¹ и 5² , 6¹ и 6² као и кошаркашка утакмица 7 и 8 разреда као и фудбалска 

утакмица наставници и ученици 5 и 6 против ученика 7 и 8 разреда. 



        10.06.2016.године одржан спортски дан. Одигране су кошаркашке утакмице 

између девојчица 5¹ и 5² , 6¹ и 6² и фудбалске утакмице дечака 5¹ и 5² , 6¹ и 6². 

Дечаци 7-мог разреда одиграли су кошаркашку утакмицу против екипе 

наставника и ученица. 

4. СТРУЧНИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

4.1. Стручни актив за развој школског програма  

 

Стручни актив за развој Школског програма, је школске 2015/16. одржао 7 

седница, како је и планирано. 

На седницама су присуствовали сви чланови актива.  

На својим седницама Стручни актив је спроводио активности које су законски 

регулисане: 

- извршио је анализу остварености ШП за претходну школску годину 

- сачинио план рада за текућу школску годину 

- учествовао у у доношењу препорука за набавку уџбеника и 

наставничких приручника 

- у сарадњи са педагошко – психолошком службом, уечници су 

анкетирани и одређене су слободне активности на нивоу школе 

- током године, стручни актив за развој ШП је пратио остваривање 

обавезних, изборних наставних предмета, допунске, додатне наставе, часова 

слободних активности и свих осталих врста активности у ОВ раду, које су 

предвиђене ШП 

- Стручни актив за развој ШП је на крају школске године урадио 

припремне активности за наредну школску годину, 2016/17. 

- Детаљније о раду Стручног актива за развој школског програма налази 

се у записнику. 

4.2. Стручни актив за развојно планирање  
 

Школски Тим за Развојно планирање је сачионио анекс Школском развојном 

плану. Наступиле су одређене измене и Школски развојни план водимао као 

посебан документ, који у себи садржи и извештаје о реализацији за планиране 

периоде. 

4.3. Стручни тим за инклузивно образовање  
 

Чланови СТЗИО у школској 2015/16. години били су: 

Жељана Стијеповић – члан тима 

Весна Костелац – члан тима 

Меланија Ујфалуши – члан тима 



Биљана Марковић – психолог, члан тима 

Драгана Ковачевић – педагог, координатор тима 

У току школске године СТЗИО се састао 6 пута. Реализоване су све 

планиране активности. 

Записници СТЗИО и прилози на основу којих је сачињен овај извештај 

налазе се у документацији СТЗИО код педагога школе. 

 

Стручни тим за инклузивно образовање је своје активности и у школској 

2015/16. години усмерио на унапређење инклузивног образовања у нашој 

школи.  

 Тим је пружао помоћ наставницима и одељенским старешинама у 

препознавању потребе за додатном подршком код појединих ученика, едуковао 

их како да одговоре на те потребе, информисао их о различитим стратегијама за 

различите ученике и о начину оцењивања ученика обухваћених инклузијом.  

 Кроз саветодавне разговоре подизана је свест наставника о важности 

адекватно постављених образовно васпитних циљева и о важности 

проналажења начина да се они остваре и омогући напредовање сваког ученика. 

 Пружана је помоћ наставницима у планирању ИО рада, осмишљавању 

активности, осмишљавању и изради дидактичког материјала за ученике којима 

треба додатна подршка. 

 Такође тим је пружао индивидуалну помоћ наставницима и одељенским 

старешинама у писању мера индивидуализације и ИОП-а и у њиховом 

вредновању и ревидирању. 

 Тим је информисао одељењске старешине и наставнике ученика петог 

разреда о ранијим додатним подршкама која је пружана ученицима, њиховим 

карактеристикама и специфичностима о којима треба водити рачуна приликом 

програмирања учења. 

 Информисао је нове наставнике о додатној подршци која је пружана 

ученицима. 

 Тим је предложио израду ИОП-а за пет ученика редовне наставе и 

доставио је ИОП-е педагошком колегијуму на усвајање, као и 26 ИОП-а учениак 

специјалне наставе. 

 Водио је евиденцију о сваком ученику коме је пружена додатна подршка, 

врсти пружене подршке и подржаваним предметима/областима. 

 Квартално је пратио напредовење ученика којима је пружана додатна 

подршка у односу на претходни и наредни тромесечни период. 



 Полугодишње је пратио вредновање постигнућа ученика кроз табеларни 

приказ процента остварености циљева постављених у ИОП-има и напретка у 

мерама индивидуализације. Вредновање постигнућа изражавано је по ученику 

(за сваки предмет/област посебно, као и обједињено). 

 Тим је пратио напредовање ученика и кроз индивидуалне разговоре са 

ученицима и наставницима. 

 Радио је на мотивацији за наставак школовања ученика осмог разреда 

којима је пружана додатна подршка, и пратио њихов упис у средње школе. 

 Пратио је рад Тима за професионалну оријентацију који је са ученицима 

специјалне наставе, у оквиру својих активности, вршио припреме за упис 

ученика у средње школе. 

 Пратио је активности везане за припрему полагања завршног испита 

ученика осмог разреда који су се образовали по ИОП-у 2. 

 За разлику од прошле школске године, СТЗИО ове године није планирао, 

нити реализовао посебне обуке за наставнике везане за тему инклузије. То није 

било потребно јер је наша школа добила низ обука од ЦОП-а и УНИЦЕФ-а 

учешћем у пилот пројекту "Спречавање осипања ученика из образовног система 

РС", од којих бисмо издвојили семинар „Рад са децом и младима против 

предрасуда, за толеранцију и интер-културалност“ и обуку „Индидуали-зација 

наставе и оцењивање, методе,  технике, поступци“. Можемо констатовати да је 

већи део колектива прошао поменуте обуке и да су наставници унапредили 

своје компетенције везане за ИО. Индивидуални план превенције осипања 

(ИППО), који је новина овог пројекта, веома је сличан подршци која се планира 

ИОП-ом и могуће је интегрисати га у један документ. Неки материјали које смо 

добили на поменутим обукама били су нам познати са ранијих ДИЛС-ових 

обука. 

 Континуирана сарадња са Интерресорном комисијом у циљу 

обезбеђивања потребне подршке ученицима је ове шк. године била слабија због 

њиховог вишемесечног штрајка.  

Додатна подршка пружена ученицима школске 2015/16. 

Следи кратак преглед бројног стања ученика којима је пружена додатна 

подршка. 

Детаљнији подаци о пруженој додатној подршци и ученицима налазе се у 

документацији СТЗИО, записнику и његовим прилозима 

У првом кварталу додатна подршка је пружена за 42 ученика 



- 17 ученика редовне наставе, од којих мере индивидуализације 14 

ученика, ИОП-1 два ученика и ИОП-2 један ученик. 

- 25 ученика специјалне наставе, од којих 2 ученика ИОП-1 и 23 ученика 

ИОП-2. 

Мере подршке 

у 1. кварталу 

2015/16. 

Индивидуализ. ИОП-1 ИОП-2 Укупно 

Бр. ученика 

редовне наставе 
14 2 1 17 

Бр. ученика 

спец. наставе 
/ 2 23 25 

УКУПНО 14 4 24 42 

 

Измене у односу на претходну шк. годину: 

Редовна настава: 

За 2 ученика који раније нису имали подршку, ове школске године уведене су 

мере индивидуализације, а за 7 ученика мере индивидуализације су проширене 

у односу на претходну шк.годину. 

За једну ученицукоја прошле школске године није постигла очекиване циљеве 

уз мере ндивидуализације (J.Н.),  у овом кварталу израђен је и реализован ИОП-

1. 

Једна ученица 4. разреда која је радила по ИОП-1 се одселила.  

Остали ученици (њих 7) наставили су са истом врстом подршке. 

Специјална настава: 

За 5 ученика која су радила по ИОП-у 2 мере подршке су проширене. 

Два ученика која су радила по ИОП-у 1 из српског језика постигла су напредак, 

па су школске 2015/16.прешли на мере индивидуализације, а добили су као 

додатну подршку  ИОП 1 из математике и природе и друштва. 

За 14 ученика нису се мењале врсте подршке. 

У другом кварталу додатна подршка је пружена за 44 ученика 

- 19 ученика редовне наставе, од којих мере индивидуализације 14 

ученика, ИОП-1 два ученика и ИОП-2 три ученика. 

- 25 ученика специјалне наставе, од којих 2 ученика ИОП-1 и 23 ученика 

ИОП-2. 

 

Мере подршке 

у 2. кварталу 

2015/16. 

Индивидуализ. ИОП-1 ИОП-2 Укупно 

Бр. ученика 

редовне наставе 
14 2 3 19 



Бр. ученика 

спец. наставе 
/ 2 23 25 

УКУПНО 14 4 26 44 

 

Измене у односу на 1. квартал: 

Редовна настава: 

За два нова ученика (4. и 6. разред) израђени су и реализовани ИОП-и 2 у 

другом кварталу. 

Остали ученици (њих 17) наставили су са истом врстом подршке. 

Специјална настава: 

Није било промена. 

У трећем кварталу додатна подршка је пружена за 45 ученика 

- 19 ученика редовне наставе, од којих мере индивидуализације 14 

ученика, ИОП-1 два ученика и ИОП-2 три ученика. 

- 26 ученика специјалне наставе, од којих 3 ученика ИОП-1 и 23 ученика 

ИОП-2. 

Мере подршке 

у 3. кварталу 

2015/16. 

Индивидуализ. ИОП-1 ИОП-2 Укупно 

Бр. ученика 

редовне наставе 
14 2 3 19 

Бр. ученика 

спец. наставе 
/ 3 23 26 

УКУПНО 14 5 26 45 

 

Измене у односу на 2. квартал: 

Редовна настава: 

Једна ученица која је радила по ИОП-у 1 из три предмета постигла је напредак 

из једног предмета и прешла на мере индивидуализације из тог једног предмета. 

Специјална настава: 

Један наш ученик специјалне наставе, који је школске 2014/15.прешао у редовну 

школу у Куцури, вратио се поново у нашу школу у специјалну наставу у 

фебруару 2016.и за њега је израђен и реализован ИОП 1. 

У четвртом кварталу није било промене у подршци пруженој , а 

препорука за наредну школску годину је наставак исте врсте подршке за исте 

ученике, уколико резултати испитивања ученика почеткм наредне школске 

године не покажу другачије. 

 

 



Самопроцена рада СТЗИО 

Анализирајући рад СТЗИО у школској 2015/16. констатовали смо следеће: 

Унаређење у односу на школску 2014/15. 

Почетком школске 2015/16. године СТЗИО је своје активности усмерио 

на превазилажење слабости констатованих у школској 2014/15. години. Наиме 

задужења чланова тима нису била равномерно распоређена. Због тога је на 

првом састанку тима постигнут договор о задужењима сваког члана тима, чега 

су се чланови придржавали. Сваки члан тима је био задужен за групу 

одељењских старешина и наставника (нижи и виши разреди редовне и 

специјалне наставе), од којих је прикупљао потребну документацију, прегледао 

је, давао сугестије и помоћ, што је олакшало и унапредило рад тима. 

Унапређено је праћење вредновања постигнућа ученика кроз 

полугодишњи табеларни приказ процента остварености циљева постављених у 

ИОП-има и напретка у мерама индивидуализације. Вредновање постигнућа 

изражавано је по ученику (за сваки предмет/област посебно, као и обједињено) 

не само на крају 2. полугодишта (као претходне школске године), већ и на крају 

1. полугодишта (унапређење од ове године). 

Слабости:  

Многе одељењске старешине су касниле у предавању документације о 

додатној подршци члановима СТЗИО за своје ученике јер нису благовремено 

или упорно тражили од својих колега потребне делове (планове активности, 

вредновања).  

У школи не постоји ни један ИОП-3. 

Закључак: У школској 2016/17. години биће потребно мотивисати 

учитеље и наставнике за израду ИОП-а 3. Такође, биће потребно доследно се 

држати договорених рокова за сакупљање документације о додатној подршци, 

како би било више времена за њихову анализу и евентуалне исправке. Свако 

кршење рока од стране ОС-а или наставника биће потребно пријавити 

директору у року од два дана. 

 

 

У Врбасу, 06.07.2016. 

Стручни тим за ИО ОШ „Братство јединство“ Врбас 

 
 

 

 



4.4. Тим за самовредновање 
 

САМОВРЕДНОВАЊЕ Чланови тима Напомена 

1.  Школски програм и 

годишњи план рада 
/ Нисмо самовредновали 

2.  Настава и учење 
Д. Девић, В. Вујачић, А. 

Ковачевић, Д. Влаховић 

Самовреднована цела 

област 

 

3.  Образовна постигнућа 

ученика 
Ј. Павићевић, С. Ференц 

Самовреднована цела 

област 

4.  Подршка ученицима 
С.С. Рогановић, М. 

Ускоковић 

Самовредновали 

индикаторе које је 

требало унапредити 

5.  Етос 
В. Рахман, Г. Рахман, Д. 

Кулић 

Самовредновали 

индикаторе које је 

требало унапредити 

6.  Организација рада 

школе и руковођење 

М. Гајић, Гордана 

Станковић 

Самовреднована цела 

област 

7.  Ресурси С. Симићевић, Р. Хорват 

Самовредновали 

индикаторе које је 

требало унапредити 
 

4.4.1. Настава и учење 
 

Област 2:  Настава и учење 

 

Тим за самовредновање областиНАСТАВА И УЧЕЊЕ: 

1. Драгана Девић, професор биологије и хемије 

2. Вида Вујачић, професор техничког и информатичког образовања 
3. Даница Влаховић, професор разредне наставе 

4. Александра Ковачевић, професор разредне наставе 

5. Недељка Мијановић, ученик 

6. Ненад Ковачевић, родитељ 

 

Самовредновање ове области извршено је на основу анализе: 

- Годишњег плана рада школе за 2015/16. годину 

- месечних планова наставника 

- припрема наставника 

- угледних часова 

- резултати спроведене анкете за родитеље 

- резултати спроведене анкете за ученике 

- резултати спроведене анкете за наставнике



РЕЗУЛТАТИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ ОБРАДОМ ПОПУЊЕНИХ 

УПИТНИКА ОД СТРАНЕ НАСТАВНИКА 

У табели 1. Приказани су резултати добијени обрадом података након спроведене анкете, 

вредности које су изражене процентуално изете су  као релевантне за анализу, давање мишљења 

и оцене нивоа остварености. 
Табела 1. 

br.  

 

vrednosti   tvrdnji  od 1-4 sr. ocena % % 

standardа Red.br. 

pitanja 

br.pitanja 

u standardu 1 2 3 4 po pitanju po pitanju 

po 

standardu 

2.1 1 1 0 0 6 21 3.8 95 

   2 2 0 0 0 27 4 100 93 

  3 3 0 0 2 25 3.9 97.5 

   4 4 0 0 19 5 3.3 82.5 

 
  5 5 0 0 12 15 3.6 90 

 2.2 6 1 0 4 14 9 3.2 80 

   7 2 0 0 8 19 3.7 92.5 

   8 3 0 0 9 18 3.7 92.5 86.5 

  9 4 0 2 13 12 3.4 85 

   10 5 0 5 10 12 3.3 82.5 

 2.3 11 1 0 0 2 25 3.9 97.5 
   12 2 0 0 13 14 3.5 87.5 
   13 3 0 1 16 10 3.3 82.5 87.5 

  14 4 0 0 17 10 3.4 85 
   15 5 0 2 15 13 3.4 85 
 2.4 16 1 1 6 13 6 2.9 72.5 
   17 2 1 2 11 13 3.3 82.5 
   18 3 0 1 15 10 3.3 82.5 78.2 

  19 4 0 4 17 6 3.1 77.5 
   20 5 0 3 19 5 3.1 77.5 
   21 6 0 4 15 8 3.1 77.5 
   22 7 0 5 15 7 3.1 77.5 
 2.5 23 1 0 0 17 10 3.4 85 
   24 2 0 0 11 16 3.6 90 
   25 3 0 1 12 14 3.5 87.5 87 

  26 4 0 0 16 11 3.4 85 
   27 5 0 1 11 15 3.5 85 
   28 6 0 0 11 16 3.6 90 
 2.6 29 1 0 0 3 24 3.9 97.5 
   30 2 0 0 3 24 3.9 97.5 94.5 

  31 3 0 0 0 27 4 100 
   32 4 0 0 5 22 3.8 95 
   33 5 0 1 17 9 3.3 82.5 
 2.7 34 1 0 0 1 26 3.9 97.5 
   35 2 0 2 5 20 3.7 92.5 
   36 3 0 1 4 22 3.8 95 94 

  37 4 0 0 7 20 3.7 92.5 
   38 5 0 0 8 19 3.7 92.5 
 



Анализом резултата анкете за наставнике констатовано је следеће: 

У циљу спровођења самовредновања као инструмент за утврђивање стања у области настава и учење коришћен 

је упитник за наставнике, којим је анкетирано укупно 27 наставника, запослених у школи. 

 

***Као резилтатеДОБРЕ ПРАКСЕузете су процентуално две  највише уједно и 

максималне  вредности из следећих  стандарда, а то су: 

 

Први  

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка  решења на часу. 93% 
2.1.2. Наставник  даје  упутства  и  објашњења која су јасна  ученицима. 100% 

 

Други  

2.6. Наставник  користи  поступке  вредновања  који  су  у  функцији  даљег   

Учења.  94.5% 

2.6.3. Наставник  похваљује  напредак  ученика. 100% 

 

 

Уједно просечна оцена вредности првог и шестог стандарда је и  на највише нивоу од 95.5% што указује на 

логичност и  подударности са  напред наведеним појединачно оцењеним параметрима у оквиру стандарда. 

 
**Као  резултате које је ПОТРЕБНО УНАПРЕДИТИ  у оквиру наставничке праксе узете су  процентуално пет 

најмањих  вредности, из следећих стандарда, а то су : 

 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

 

2.4.1. Ученици  су  заинтересовани  за  рад на часу. (72,5) 

 

2.4.4. Ученици  користе  доступне  изворе  знања. (77.5) 

 

2.4.5. Ученици  користе  повратну  информацију да реше  задатак/унапреде  учење.(77.5) 
 

2.4.6. Ученици  процењују тачност  одговора/решења.(77.5) 

 

2.4.7. Ученици  умеју  да  образложе како су дошли до решења(77.5) 

 

Просечна оцена вредности  овог стандарда је такође на најнижем  нивоуод 78.2%. Може се закључити да ова 

висина процентуалне остврености реално није ниска, али је у односу на  измерене параметре најнижа. 

Информисати наставнике о начинима и пољима деловања у циљу унапређења и подизања резултата рада. 

Унапређивање овогодишњих вредности резултата и на даље ћемо вршити систематски, кроз доношење и 

спровођење активности из акционог плана. 

 
 
ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ АНКЕТЕ НАСТАВНИКА  

 

На основу анализе резултата упитника за наставнике, проценили смо да су стандарди из области Настава и 

учење на нивоу остварености 3. 

 

Закључак: Процењујемо да наставници са високим степеном посвећености преносе знања користећи адекватне 

методе рада усвојене кроз перманентан процес стручног усавршавања. Спроводи адекватне поступке праћења и  

вредновања  који  су  у  функцији  даљег  учења,  при чему се веома води рачуна о поштовању личности детета. 

Мотивишућим и стимулативним приступом у комуникацији са ученицима, адекватним  похвалама подстиче 

напредак ученика у даљем раду. Наставник перманентно гради  међусобног поверења ученик- наставник, 

емпатију, подстицајну и пријатну атмосферу на часу.  
 

Потребно је унапређивање у оквиру стандарда 2.4.Ученици стичу знања на часу. За напредовање овог сегмента 

вредновања потребно је фокусирати се на подизању  нивоа свести како наставника тако и ученика о важности 

стицања знања на часу, учити  ученика да схвата важност  преузимања дела одговорности за сопоствени развој  

и напредак у образовања и самообразовања  као перманентном процесу. Неопходност коришћења свих 

доступних релевантних извора знања, превасходно уџбеника мада данас и интернета као савременог вида 

комуникације пријемчивијег од стране ученика., као и подстицање и помоћ ученику на образлагање начина при 

решавању задатака и изналажење различитих могућности долажења до истих.  
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РЕЗУЛТАТИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ ОБРАДОМ ПОПУЊЕНИХ УПИТНИКА ОД 

СТРАНЕ УЧЕНИКА 
 

У табели 2.Приказани су  резултати добијени обрадом података након спроведене анкете, вредности које су 

изражене процентуално изете су  као релевантне за анализу, давање мишљења и оцене нивоа остварености. 
 
Табела 2. 
 
 
 

br. Red. 

br. 

pitanja 

 

br.pitanja 

u standardu 

          vrednosti   tvrdnji  od 1-4  
sr. ocena 

po pitanju 

% 

po pitanju 

%  

po 

standardu 
Stand. 

1 2 3 4 

2.1 1 1 1 3 18 28 3.46 86.5 

   2 2 1 6 21 22 3.28 82 83.75 

  3 3 4 9 11 26 3.4 85 
   4 4 1 5 17 27 3.26 81.5 

 2.2 5 1 3 12 19 16 2.86 71.5 

71.4 

 6 2 0 10 21 17 3.02 75.5 

 7 3 4 14 24 8 2.72 68 

 8 4 6 15 8 21 2.8 70 

 9 5 0 11 17 22 2.88 72 

2.3 10 1 5 7 18 20 3.06 76.5 

   11 2 0 6 19 25 3.38 84.5 

   12 3 8 9 21 12 2.74 68.5 
      13 4 4 8 17 21 3.1 77.5 79.1 

  14 5 2 9 15 28 3.54 88.5 

 

2.4 

  

  

  

  

  

 

15 1 3 10 17 20 3.08 77 

80.14 

16 2 0 7 13 30 3.46 86.5 

17 3 0 5 22 23 3.36 84 

18 4 6 7 14 23 3.08 77 

19 5 4 8 19 19 3.06 76.5 

20 6 2 10 17 21 3.14 78.5 

21 7 0 11 15 24 3.26 81.5 

 

22 1 0 8 21 21 3.42 85.5 
   23 2 7 8 14 21 2.98 74.5 

  2.5 24 3 9 12 14 15 2.7 67.5 75.25 

  25 4 6 10 15 19 2.94 73.5 

 2.6  26 1 0 2 11 37 3.7 92.5 

 

  

27 2 4 7 20 19 3.08 77 

77.13 28 3 8 14 15 13 2.66 66.5 

  29 4 6 12 13 19 2.9 72.5 

 2.7  30 1 0 7 18 25 3.36 84 

78.4 

  31 2 0 3 17 30 3.54 88.5 

  

32 3 2 5 18 25 3.32 83 

33 4 9 11 13 17 2.76 69 

 

34 5 12 10 9 19 2.7 67.5 

 
 
 

Анализом резултата анкете за ученика констатовано је следеће: 
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Упитником анкетирано је укупно 50 ученикa од другог до осмог разреда наше школе, анализом дошло се до 

следећих резултата 
 

***Као резултате ДОБРЕ ПРАКСЕ узете су процентуално три највише вредности,из следећих  стандарда, а то 

су: 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним   

потребама ученика. 

2.3.5.Ученицима којима је потребна додатна подршка наставници прилагођавају задатке/захтеве 

Оствареност стандарда  од  88.5% ( прошлогодишња оствареност стандарда 87.25%) 

2.6. Наставник  користи  поступке  вредновања  који  су  у   

функцији  дањег  учења. 

2.6.1.Наставници ме оцењују у складу с Правилником о оцењивању 

Оствареност стандарда  од  92.5%( прошлогодишња оствареност стандарда 89.25%) 

 

2.7.Наставник  ствара  подстицајну  атмосферу  за  рад  на  часу. 

2.7.2.Наставници имају позитиван став према ученицима. 

Оствареност стандарда  од  88.5% ( прошлогодишња оствареност стандарда91.25%) 

 

 

Просечна оцена вредности  ова три стандарда, трећег, шестог и седмог, су  на просечном нивоу у односу 

на остале и то редом  79,1%,77,13% и 78,4 %. 

 

**Као  резултате које је ПОТРЕБНО УНАПРЕДИТИ  у оквиру наставничке  праксе али и ученичке узете су  

процентуално две најмање  вредности, из следећих стандарда, а то су: 

 

2.6. Наставник  користи  поступке  вредновања  који  су  у   

функцији  даљег  учења. 

 

2.6.3.Наставници ми јасно и у потпуности образлажу оцену 

Оствареност стандарда  од  66.5% ( прошлогодишња оствареност стандарда 85.75%) 

 

2.2. Наставник  учи  ученике различитим техникама учења на часу. 

 

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

 Оствареност стандарда  од  68% ( прошлогодишња оствареност стандарда 74.5%) 

 

2.7.Наставник  ствара  подстицајну  атмосферу  за  рад  на  часу. 

 

2.7.5.Наставници ми дају могућност да дискутујем, коментаришем и износим своје мишљење у вези са оним 

што се на часу учи 

Оствареност стандарда  од  67,5% ( прошлогодишња оствареност стандарда 83.75%) 

 

Просечна оцена вредности  другог стандарда је такође на најнижем  нивоу од 71,4%у односу на остале, што 

указује на потребу потенцирања повезивања садржаја у оквиру предмета тако и међу предметима, а кроз 

различите технике рада. 

 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ НА ОСНОВУ АНКЕТИРАЊА УЧЕНИКА УПИТНИКОМ 

 

На основу анализе резултата упитника за ученике , проценили смо да су срандарди из области Настава и учење 

на нивоу остварености 3. 

 

Закључак: Процењујемо да ученици сматрају да наставник прилагођава рад на часу образовним  васпитним 

потребама ученика  тако што ученицима даје потребну додатну подршку прилагођавањем задатака и захтева 

сваком ученику . Ученици такође сматрају да наставник користи поступке вредновања који су у функцији 

даљег учења и оцењује их у складу с Правилником о оцењивању. Такође сматрају да наставници стварају 

подстицајну атмосферу за рад на часу јер имају позитиван став према ученицима.  

У будућности ради унапређивања рада потребно је фаворизовати и комбиновати различите технике учења на 

часу , стварати подстицајну атмосферу на часу  давајући ученицима много више могућности да дискутују, 

коментаришу и износе своје мишљење  у вези са оним што се на часу учи. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ ОБРАДОМ ПОПУЊЕНИХ 

УПИТНИКА ОД СТРАНЕ  РОДИТЕЉА 
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У табели 3.  Приказани су резултати добијени обрадом података након спроведене анкете, вредности које су 
изражене процентуално изнете су  као релевантне за анализу, давање мишљења и оцене нивоа остварености.  

Табела 3. 

 

br.  

  

 

   vrednosti   tvrdnji  od 1-4  sr. ocena % %  

standard Red.br. 

pitanja 

br.pitanja 

u standardu 1 2 3 4 

po 

pitanju 

po 

pitanju po standardu 

2.1  1 2 0 5 25 30 3.42 85.5 85.5 

2.2 2 1 3 12 28 17 2.98 74.5 

   3 2 0 0 22 38 3.63 90.75 

   4 3 0 10 21 29 3.31 82.75 82.3 

  5 4 0 13 20 27 3.23 80.75 

   6 5 0 12 17 31 3.31 82.75 
 2.3 7 1 0 7 19 34 3.45 86.25 

   8 2 0 10 18 32 3.37 84.25 

   9 4 3 11 10 36 3.32 83 83.88 

       10 5 2 12 13 33 3.28 82 

 2.4 11 1 0 5 18 37 3.53 88.25 

   12 2 0 5 17 38 3.55 88.75 79.20 

  13 4 0 10 18 32 3.37 84.25 

   14 4 13 22 20 5 2.28 57 

   15 6 9 13 17 21 2.83 70.75 

   16 7 0 5 23 32 3.45 86.25 

 2.5 17 3 0 4 25 31 3.45 86.25 

   18 5 0 5 22 33 3.47 86.75 86.5 

2.6 19 1 0 4 14 32 3.4 85 

   20 2 0 7 15 38 3.52 88 

   21 3 0 5 16 39 3.57 89.25 89.25 

  22 4 0 0 7 53 3.88 97 

   23 5 0 4 23 33 3.48 87 

 2.7 24 1 0 7 11 42 3.58 89.5 

   25 2 0 7 11 42 3.58 89.5 89.44 

  26 3 0 4 11 45 3.68 92 

   27 4 0 3 26 31 3.47 86.75 

  
 

 

2.2. Наставник  учи  ученике различитим техникама учења на Анализом резултата анкете за родитеље 

констатовано је следеће: 

Упитником анкетирано је укупно 60  родитеља, ученика од другог до осмог разреда. 

 

***Као резултатеДОБРЕ ПРАКСЕ узете су процентуално три највише вредности,из следећих  стандарда, а то 

су: 

Први  

2.6. Наставник  користи  поступке  вредновања  који  су  у   

функцији  даљег  учења. 

 

2.6.4.Упознат сам са резултатима рада свога детета 

Оствареност стандарда од 97%(прошлогодишња оствареност 94%) 

 

Други  



Основна школа „ Братство јединство“ 

 

 64 

 

2.7.Наставник  ствара  подстицајну  атмосферу  за  рад  на  часу. 
 

2.7.3. Наставник на прави начин реагује на међусобно неуважавање. 

Оствареност стандарда од 92% ( прошлогодишња оствареност 98%) 

 

Трећи  

 

часу. 

 

2.2.3 Моје дете повезује наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Оствареност стандарда од 

90,75% (прошлогодишња оствареност 86%) 

 
 

Просечна оцена вредности седмог стандарда је  на највишем нивоу од 89.44% . 
**Као  резултате које је ПОТРЕБНО УНАПРЕДИТИ  у оквиру наставничке праксе узете су  процентуално 

три  најмање  вредности, из следећих стандарда, а то су : 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

 

2.4.4.Моје дете учи из уџбеника.   

Оствареност стандарда  од  57% (прошлогодишња оствареност77.5%)) 

 

2.4.6.Наставник учи моје дете да процењује тачност одговора. 
Оствареност стандарда  од 70.75% (прошлогодишња оствареност 78%) 

 

2.2. Наставник  учи  ученике различитим техникама учења на  

часу. 

 

2.2.1. Моје дете решава задатке на различите начине.  

Оствареност стандарда  од 74.5% (прошлогодишња оствареност 71.5%) 

 

 

Просечна оцена вредности  четвртог стандарда је на најнижем  нивоу 82,03%..Оствареност овог стандарда 

значајно је  пала у односу на прошлу годину ( око 20%) јер су се наставници усредсредили повећању 

остварености стандарда који су били на најнижем нивоу, што се показало резултатом на овогодишњој 
анкети.Најнижу вредност остварености стандарда ( 2.1.1.- који је прошле године износио71,5.%) сада има 

пораст од 3%, што нам указује да је континуирани рад на информисању родитеља о значају коришћења 

рачунара у сврху учења био веома успешан, као и усмеравање на друге изворе знања..Стандард 2.2.2. који је 

прошле године износио  71,5% остварености и сада се попео на треће има пораст остварености стандарда и 

износи 90,75%.Може се закључити да постоји побољшање  у односу на прошлу годину од око 30% (што се 

може приписати спровођењу акционог плана, информисаности наставника и  родитеља  о важности повезивања 

претходно наученог градива са новим. 

 

 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ НА ОСНОВУ АНКЕТИРАЊА РОДИТЕЉА УПИТНИКОМ 

 
На основу анализе резултата упитника за родитеље , проценили смо да су стандарди из области Настава и 

учење на нивоу остварености 3. 

 

Закључак: Процењујемо да наставници користе адекватне и прописане системе и поступке  вредновања  који  су  

у  функцији  даљег  учења,  при чему  су родитељи упознати са резултатима рада свога детета , да наставник на 

прави начин реагује на међусобно неуважавање  ,стимулише његов  рад и напредак адекватним  похвалама што 

с друге стране подстицајно утиче на даљи рад  ученика са посебним акцентом повезивања наученог градива са 

новим. 

 

У будућности следећи корак је фокусирати се на подизању  нивоа свести код родитеља о важности процене 

стеченог знања на часу  у оквиру којих је неопходно да се наставници фокусирају да учће дете да процењује 

тачност одговора, као и да их учи различитим техникама учења на часу.Родитеље и даље треба подстицати да и 
они своју децу мотивишу да користе све доступне релевантне изворе знања ( у односу на прошлу годину 

станард 2.4.4. се значајно смањио). Разлог паду видимо у томе што су у жељи да деца користе различите изворе 

знања основни уџбеник ставили у други план, па су навели да деца не уче из уџбеника.Циљ је да наставник 
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ствара подстицајну атмосферу за рад на часу, као и да  учи ученике  различитим техникама учења, а све води ка 

циљу  њихове самопроцене стеченог знања на часу. 

 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ 

ОБЛАСТ 2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ ШК. 2015/2016. 

 

На основу анализе резултата спроведене анкетеза наставнике, ученике и родитеље, проценили смо да су 

стандарди из области Настава и учење на нивоу остварености 3. 

 

Закључак: Процењујемо да наставници користи адекватне и прописане системе и поступке  вредновања  који  

су  у  функцији  даљег учења,  при чему наставник веома води рачуна о поштовању личности детета, стимулише 

његов  рад и напредак адекватним  похвалама што с друге стране подстицајно утиче на даљи рад  ученика, 

грађење међусобног поверења ученика и наставника као и стварање позитивне атмосфере на часу. Ово 
мишљење деле и родитељи који  такође сматрају: да  у случају потребе наставници адекватно реагују на 

међусобно неуважавање ученика,  да су упознати са резултатима рада свога детета и колико је дете 

напредовало.Такође су задовољни са сваком похвалом које дете добије од наставника за свој рад и напредак . 

 У будућности следећи корак је фокусирати се на подизању  нивоа свести како код наставника тако и 

код ученика о важности стицања знања на часу у оквиру којих је неопходно да ученике подучавамо  коришћењу 

свих доступних релевантних извора знања комбиновањем  различих  техника учења,корелацију наставних 

садржаја са другим предметима, као и подстицање ученика на образлагање начина при решавању задатака 

повезивати исте са примерима из свакодневног живота. Усредсредити се на давање јасних упутстава и 

објашњења деци приликом стицања и усвајања знања. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА 
 

 Ниво 
остварености 

Област 2 
2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3,33 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. 3,53 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљевe учења. + 

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. + 

2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче. + 

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

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

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 3,20 

2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање 
задатака/проблема. 

+ 

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

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

+ 

2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих 
области. 

+ 

2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. + 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 3,35 

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. + 

2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. + 

2.3.3.Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

+ 

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

+ 

2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу 
ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. 

+ 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 3,06 

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. - 

2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. + 
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2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу. + 

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. - 

2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. + 

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења. - 

2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. + 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 3,23 

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа. + 

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу. + 

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

+ 

2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. + 

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

+ 

2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. + 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 3,48 

2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. + 

2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. + 

2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. + 

2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 
њиховом раду. 

+ 

2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. + 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 3,49 

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. + 

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима.  + 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. + 

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. + 

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

+ 

 
Слабости констатоване након  самовредновањa области настава и учење за 2015/16, на основу кога се прави 

стратешки акциони план за следећу шк. 2016/2017. годину су следеће:  

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. 

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења 

 

 

4.4.2. Тим за самовредновање – Образовна постигнућа ученика 
 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА 

 

Област 3 
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

4 

3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди. 4 

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво 
образовних стандарда. 

+ 

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво 
образовних стандарда. 

+ 

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво 
образовних стандарда. 

+ 

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују 
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 
стандардима. 

+ 

3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту. + 

3.1.6. Резултати ученика на завршном испиту показују да је школа остварила 
резултате на нивоу просека Републике. 

? 
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3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 4 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. + 

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу 
школску годину. 

+ 

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. + 

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 
постављеним у плану. 

+ 

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 
постављеним циљевима. 

+ 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на 
претходну школску годину. 

+ 

 
Област 3:  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
Тим за самовредновање области образовна постигнућа ученика: 
 

1. Стеван Ференц, професор географије 
2. Јелена Павићевић – наставник енглеског језика 
3. Ненад Ковачевић – родитељ 
4. Недељка Мијановић - ученица 

 
 
Стандарди квалитета рада у области 3 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА : 
 
3.1 Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 
 

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво 
образовних стандарда. 

+ 

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво 
образовних стандарда. 

+ 

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво 
образовних стандарда. 

+ 

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у 
складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

+ 

3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/матурском/националном 
испиту. 

+ 

3.1.6. Резултати ученика на завршном /матурском/националном испиту показују да је 
школа остварила резултате на нивоу просека Републике. 

? 

 Завршни испит у школској 2015/16. полагало је 29 ученика редовне и 4 ученика специјалне 
наставе. 
На основу анализе резултата завршног испита ученика редовне наставе остварени су следећи 
резултати: 

 
 
 
 
 

Предмет Оствреност основног 
нивоа образовних 

стандарда 

Оствреност средњег 
нивоа образовних 

стандарда 

Оствреност напредног 
нивоа образовних 

стандарда 

Српски језик 81,38% 66,01% 60,77 

Математика 72,4% 42% 17% 

Биологија 60,86% 96,5% 79,13% 

Хемија 82,75% 62% 24,14% 

Географија 82,75% 77,5% 57% 

Историја 100% 82,76% 100% 

Физика 41,3% 86,2 37,9 

 
Успех ученика специјалне наставе нисмо процењивали у односу на оставреност образовних 
стандарда јер се образују по ИОП-у. Тестови за завршни испит рађени су у складу са ИОП-
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има. Предметни наставници су састављали тестове појединачно за сваког ученика, 
прилагођено њиховим могућностима. 
 

 Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима, потврђуе извештај 
стручног тима за инклузивно образовање и извештај тима за спречавање осипања. Сви 
ученици који су су се образовали по мерама индивидуализације (њих 14) и ученици који за 
које је израђен ИППО (њих 10) постигли су планирани успех и реализовали планиране 
циљеве.  

 Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту, потвђује упоредна анализа 
просечних оцена из наставних предмета из којих се полаже завршни испит и успеха ученика 
на завршном испиту. 
 

 Резултатe ученика на завршном испиту не можемо проценити у односу на Републику, док 
Завод за вредновање квалитета рада не објави званичне резултате на сајту.  
 
Слабости: / 

 

Ниво остварености:      4 

Извори доказа 

 Извештај о резултатима на завршном испиту 

 Извештај о успеху ученика 

 Извештај стручног тима за инклузивно образовање 

 Извештај тима за спречавање осипања 

 Анализа завршног испита ЗУОВ-а 
 
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 
 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. + 

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање  је исти или мањи у односу на прошлу 
школску годину. 

+ 

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. + 

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 
постављеним у плану. 

+ 

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 
постављеним циљевима. 

+ 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну 
школску годину. 

+ 

 

 Школа примењује поступке којима прати успешност ученика – води педагошку документацију, 
дневнике рада, педагошке свеске ученика, евиденцију о успесима на такмичењима, кварталну 
анализу успеха свих ученика (који нису и који јесу имали додатну подршку), анализу успеха на 
крају школске године... 

 Ученици напуштају школу једино због промене места боравишта. У школској 2015/16. нашу 
школу је напустило 3 ученика због пресељења, међутим 11 ученика је прешло у нашу школу 
из различитих разлога. Иако је ОШ обавезна постоје ученици који не похађају наставу. У 
школској 2014/15. пет ученика (1 уч. редовне и 4 уч. специјалне наставе) било је неоцењено 
због непохађања наставе. У школској 2015/16. години имали смо 4 неоцењена ученика 
специјалне наставе. Почетком школске 2014/15. године почели смо реализацију двогодишњег 
пилот пројекта "Спречавање осипања ученика из образовног система РС" у циљу смањења 
овог броја на нулу. Иако се пројекат не односи на специјалну наставу, ми нова знања 
примењујемо и на ова одељења у циљу што боље подршке нашим ученицима. Како је 
породицама ових ученика најпре неопходна финансијска помоћ, организовали смо више 
хуманитарних акција. 

 Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу, потврђују педагошке 
свеске наставника и евиденција ученика који долазе на допунску наставу (у дневницима 
осталих облика) и њихов успех из предмета. На крају школске године сви ученици су пложили 
разред, а један ученик шестог разреда имао је једну слабу оцену из предмета на који није 
долазио на ДН. 
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 Ученици за које је сачињен ИОП (5 ученика редовне наставе и 26 ученика специјалне наставе) 
остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану, потврђује документација о 
вредновању ИОП-а и извештај стручног тима за инклузивно образовање. 

 Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним 
циљевима, и постигли су значајне резултате на такмичењима током школске године. 

 Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску 
годину. 

 

Резултати ученика редовне наставе на 
завршном испиту 
Школске 2014/2015. 

Резултати ученика редовне наставе на 
завршном испиту 
Школске 2015/2016. 

Завршни испит полагали су сви ученици 8. 
разреда, укупно њих  41,  што износи 100%. 
       - Просечан број бодова из предмета 
СРПСКИ ЈЕЗИК је 12,43  
што износи 62,15% од максималног броја 
бодова (20 бодова); 
       - Просечан број бодова из предмета 
МАТЕМАТИКА је 11,57 што износи 57,85% од 
максималног броја бодова (20 бодова). 

- Просечан број бодова из 
КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА је 13,11  
што износи 65,55% од максималног броја 
бодова (20 бодова); 
 
Постигнути резултати били су изнад 
републичког просека  

*Завршни испит полагали су сви ученици 8. 
разреда, укупно њих  29,  што износи 100%. 
       - Просечан број бодова из предмета 
СРПСКИ ЈЕЗИК је 13,78  
што износи 68,9% од максималног броја 
бодова (20 бодова); 
       - Просечан број бодова из предмета 
МАТЕМАТИКА је 10,83 што износи 54,15% од 
максималног броја бодова (20 бодова). 

- Просечан број бодова из 
КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА је 13,78  
што износи 68,9% од максималног броја 
бодова (20 бодова); 
 

 
 

Ниво остварености:      4 

Извори доказа 

 Днавници О-В рада 

 Педагошке свеске 

 Извештаји о успесима ученика на такмичењима 

 Квартални, полугогишњи и годишњи извештаји о успеху ученика 

 Записници са седница ОВ, наставничког већа, савета родитеља, ШО... 

 Квартални, полугогишњи и годишњи извештаји о успеху ученика који су имали додатну подршку 

 Извештај стручног тима за ИО 

 Евиденција о кретању ученика 2015/16. 

 Извештај о резултатима на завршном испиту 2014/15. 

 Извештај о резултатима на завршном испиту 2015/16. 
 
Процена нивоа остварености кључне области 3 "образовна постигнућа ученика":  
 
Од укупно 12 показатеља остварености 11 индикатора је на изузетном нивоу, док један индикатор 
нисмо могли проценити. Укупна оствареност стандарда квалитета ове области процењујемо оценом 
4.  

 

 

4.4.3. Тим за самовредновање – подршка ученицима 
 
Тим за самовредновање области 4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 
 
Сандра Самарџић Рогановић, учитељица 
Огњен Рогановић, наставник енглеског језика 
Недељка Мијановић, ученик 
Ненад Ковачевић, родитељ 
 

У школској 2015/16. тим за самовредновање је радио на унапређивању констатованих слабости 
у самовредновању школске 2014/15. 
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У школској 2014/15. сви индикатири сва 3 стандарда ове кључне области били су остварени, 

осим једног. То је индикатор у оквиру првог стандарда, 4.1.1. Ученици су обавештени о врстама 
подршке у учењу које пружа школа. 

 
Акционим планом предвидели смо унапређивање овог стандарда на следеће начине: 
- Учесталије обавештавање ученика о терминима допунске наставе (остварено) 
- Реализација тема везаних за учење учења на ЧОС-овима (остварено) 
- Оспособљавање ученика за учење на наставним часовима (остварено) 
- Подршка ПП службе у учењу ученика (остварено) 
 
Учешћем у пилот пројекту „Спречавање осипања ученика из образовног система РС“ 

реализовали смо активности које нису биле планиране акционим планом а чији је циљ био подршка 
ученицима: 

- Израђени су и реализовани ИППО-ови за 10 ученика. 
- Формиран је вршњачки тим за подршку ученицима који је реализовао низ радионица на тему 

толеранције, антидискриминације, ненасилног решавања проблема, електронског насиља... 
- Вршњачки тим пружао је подршку ученицима у учењу из различитих предмета 
- После обуке наставног кадра о новом концепту допунске наставе почели смо са реализацијом 

примене и информације о ДН учинили доступнијим и ученицима и родитељима.  
- Распоред одржавања допунске наставе био је изложен, не само у холу школе као до сада, већ 

и на вратима учионица. 
- Распоред ДН је садржао (поред времена одржавања) и просторију у којој ће бити реализована 

ДН 
- Распореди ДН су недељно ажурирани. 
- Применили смо нове наставне методе и технике рада на часовима ДН.  
 

С обзиром да смо ове године унапредили индикатор 4.1.1. ову кључну област, Подршка ученицима, 
проценили смо оценом 4. 
 

4.4.4. Тим за самовредновање –ЕТОС 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 5 – ЕТОС 
 
Тим за самовредновање области 5 ЕТОС: 
 
Душан Кулић, наставник физичког васпитања 
Горан Рахман, наставник физичког васпитања 
Владимир Рахман, наставник физичког васпитања 
Недељка Мијановић, ученик 
Ненад Ковачевић, родитељ 
 

У школској 2015/16. тим за самовредновање је радио на унапређивању констатованих слабости 
у самовредновању школске 2014/15. 

У школској 2014/15. сви индикатири свих 5 стандарда ове кључне области били су остварени, 
осим једног. То је индикатор у оквиру четвртог стандарда, 5.4.2. Школски простор није прилагођен 
потребама деце са сметњама у развоју. 

Акционим планом предвидели смо прилагођавање простора постављањем рампи на уласку у 
школу и прилагођавање санитарних чворова. 

У школској 2015/16. успели смо да остваримо планирано прилагођавање санитарног чвора за 
ученике. Комплетно смо реновирали ученичке тоалете, који су сада у складу са хигијенским 
стандардима и прилагођени су ученицима са сметњама у развоју. 

Део акционог плана који се односио на прилагођавање уласка и кретања инвалида кроз школу 
нисмо успели да реализујемо. Реализацију ове активности планирамо за наредни период. 

 

4.4.5. Тим за самовредновање-руковођење 

 
РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА 
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 Ниво 
остварености 

Област 6 
6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 4 

6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени. 4 

6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. + 

6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима 
самовредновања. 

+ 

6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености 
стандарда образовних постигнућа.  

+ 

6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. + 

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе. 4 

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи. + 

6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 
носиоцима одговорности. 

+ 

6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном 
променом у раду. 

+ 

6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена. + 

6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених. + 

6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада 
школе. 

+ 

6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 4 

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи радом настaвничког већа. + 

6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова. + 

6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. + 

6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање 
свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима школе. 

+ 

6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који 
унапређују рад школе. 

+ 

6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. + 

6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 4 

6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у 
складу са планом рада и потребама школе. 

+ 

6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и 
владање ученика. 

+ 

6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на 
основу резултата праћења и вредновања. 

+ 

6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са 
планом рада и потребама школе. 

+ 

6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у 
складу са прописима и потребама. 

+ 

6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење рада школа.*** + 

6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 4 

6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. + 

6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације. + 

6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. + 

6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи. + 

6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог 
рада. 

+ 

6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном 
заједницом. 

+ 

6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за 
остваривање заједничких циљева. 

+ 
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Област 6:  Организација рада школе и руковођење 
 
Тим за самовредновање области организација рада школе и руковођење: 
 
Милена Бечић Гајић – професор разредне наставе 
Гордана Станковић – наставник математике 
Ненад Ковачевић – родитељ 
Недељка Мијановић - ученица 
 

Тим за самовредновање је ову кључну област процењивао на основу различитих доказа. 
Спроведено је и испитивање наставног кадра скалом процене (23 испитаника) и 8 чланова савета 
родитеља. Резултати истраживања статистички су обрађени и детаљно приказани у записнику тима 
за самовредновање. 
 
Стандарди квалитета рада у области 6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ: 
 
6.1 Планирање и програмиранње у школи међусобно су усклађени. 
 

6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. + 

6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима 
самовредновања. 

+ 

6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда 
образовних постигнућа. 

+ 

6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. + 
 

Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. Развојни план школе 
донет је за период 2012-2017. године и он се сваке године ажурира. Након уочених слабости урађен је 
анекс. Развојни  план школе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања. На 
основу извештаја о оставрености стандарда образовних постигнућа ученика (која садржи комплетну 
анализу реализације завршног испита) израђени су акциони планови унапређења, али због обимности 
документације они се не налазе у развојном плану школе већ су посебан документ. У школи постоји 
план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава о чијој реализацији директор подноси 
извештај.  
 
Слабости: / 
 

Ниво остварености 4 

Извори доказа  

 Извештај просветне инспекције након провере припремљености школе за почетак школске године 

 Школски развојни план  

 Извештаји о резултатима самовредновања 

 Извештаји о остварености стандарда образовних постигнућа 

 Финансијски план 

 Извештај о раду директора 

 Извештај о раду школе 
 
6.2. Директор ефективно и ефикасно остварује рад школе. 
 

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи. + 

6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 
одговорности. 

+ 

6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном 
променом у раду. 

+ 

6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена. + 

6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених. + 

6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.  + 
 

Директор максимално ефикасно организује рад школе, што потврђују резултати испитивања 
наставника (М=4,00). У школи постоји јасна организациона структура, са прецизно дефинисаним 
процедурама и носиоцима одговорности. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са 
задатком/очекиваном променом у раду (М=9,36). Задужења запослених су равномерно распоређена, 
у складу са процентом норме запослених, а стручна тела и тимови су формирани у складу са 
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компетенцијама запослених, са процентом норме запослених, као и могућностима школе. Ово је 
школа са малим бројем одељења и наставника. Проток информација у школи обезбеђен је преко 
огласне табле, књиге обавештења, сајта школе, фејсбук странице школе (коју свакодневно ажурира 
директор школе), на родитељским састанцима, састанцима Савета родитеља, ШО, састанцима свих 
стручних већа и органа и њихових извештаја. Информације о важним  садржајима за живот  и рад 
школе достављају се благовремено свим актерима образовања.  

 
Слабости: / 

Ниво остварености:   4 

Извори доказа  

 Резултати испитивања наставика 

 ГПРШ 

 40 часовна радна недеља 

 Огласна табла 

 Књига обавештења 

 Фејсбук страница школе и сајт школе 

 Записиници са седница наставничког већа, савета родитеља и школског одбора 

 Записници са родитељских састанака 
 
6.3.  Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 
 

6.3.1. Директор ефективно и ефикасно руководи радом наставничког већа. + 

6.3.2. Директор учествује у раду стручних тимова. + 

6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. + 

6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних 
проблема ученика, у складу са могућностима школе. 

+ 

6.3.5. У процесу доношења одлука,  директор уважава предлоге савета родитеља који 
унапређују рад школе. 

+ 

6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. + 
 

Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе, што потврђују резултати 
истраживања и посматрање свакодневних активности у школи. Наставници су проценили да директор 
ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа и педагошког колегијума (М=3,96). 
Учествује у раду стручних тимова (М=3,91). Укључује запослене у процес доношења одлука (М=3,83). 
Благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика у складу 
са могућностима школе (М=3,83). Користи различите механизме за мотивисање запослених (М=3,48). 
Чланови Савета родитеља су проценили да директор у процесу доношења одлука уважава њихове 
предлоге који унапрећују рад школе (М=4,00). Савет родитеља је укључен  у све законски предвиђене 
активности и носиоци су активности у оквиру рада тима за промоцију и углед школе, као и у 
реализацију различитих развојних пројеката. Директор уважава и предлоге ученика, како појединачне, 
тако и у оквиру рада Ученичког парламента, са циљем решавања проблема и задовољавања 
њихових потреба.  
 
Слабости: / 
 

Ниво остварености: 4 

Извори доказа 

 Резултати испитивања наставика 

 Резултати испитивања чланова Савета родитеља 

 Посматрање активности у школи 

 Извештај о раду директора 

 Извештај директора о раду школе 

 Записници и извештаји свих стручних органа и тела школе 

 Извештај о раду ученичког парламента 
 
 
6.4.  У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 
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Директор остварује максималан и свакодневни инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад,  што потврђују и резултати истраживања наставника (М=4,00). Стручна служба, стручни 
органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика. Директор 
предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и 
вредновања (М=3,83). Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са 
планом рада и потребама школе (М=3,78). Тим за самовредновање континуирано остварује 
самовредновање рада школе. Увођењем електронског ЦЕНУС-а школа је укључена у постојећи 
информациони систем. Директор редовно ажурира тражене податке и доставља их надлежним 
институцијама. 

 
Ниво остварености: 4 

 Извори доказа 

 Резултати истраживања наставника 

 Извештај о посетама, часовима и активностима 

 Фејсбук страница школе 

 Извештај о раду директора 

 Извештај директора о раду школе 

 Записници са седница стручних органа и тела 

 Извештај о успеху и владању ученика 

 Одлуке и решења директора 

 Извештај о раду стручних сарадника 

 План рада тима за самовредновање 

 Извештаји о резултатима самовредновања 

 Записници са седница тима за самовредновање 

 Електронски ЦЕНУС 
 

6.5.  Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

 
Директор максимално утиче на развој школе. 
Константно трага и аплицира за пројекте, помоћу којих обезбеђује материјална средтва за 

унапређење школе, квалитета рада и стручно усавршавање запослених. Резултати испитивања 
наставника потврдили су да је изузетно посвећен послу и даје пример другима (М=3,91). Отворен је 
за промене и иницира иновације (М=3,87). Показује поверење у запослене и њихове могућности 
(М=3,87). Подстиче учење и усавршавање свих у школи (М=3,91). Подстиче развој школе 
преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева (М=3,96). Планира лични 
професионални развој на основу самовредновања свог рада. Сарађује са другим установама и 
партнерима, подстиче размену мишљења и гради атмосферу међусобног поверења у заједничком 
раду у интересу ученика. 

 

6.4.1.  Директор остварује инструктивни увид  и надзор у образовно-васпитни рад  у складу са 
планом рада и потребама школе. 

+ 

6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање 
ученика. 

+ 

6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу 
резултата праћења и вредновања. 

+ 

6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом 
рада и потребама школе. 

+ 

6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу 
са прописима и потребама. 

+ 

6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење рада школа. + 

6.5.1. Директор својом посвешћеношћу послу и понашањем даје пример другима. + 

6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницире иновације. + 

6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. + 

6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи. + 

6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада. + 

6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном 
заједницом. 

+ 

6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем  других за остваривање 
заједничких циљева. 

+ 
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Ниво остварености: 4 

Извори доказа 

 Резултати истраживања наставника 

 План и програм рада директора 

 Извештај о раду директора 

 Документација о учешћу у пројектима и другим активности 

 Евиденција о сарадњи са другим установама и организацијама 

 Фејсбук страница школе 

 Портфолио директора 

 Посматрање  активности у школи 
 

Процена нивоа остварености кључне области 6 "Организација рада школе и руковоћење":  
Ниво остварености ове кључне области проценили смо четворком, будући да смо том оценом 
проценили ниво остварености свих 5 стандарда.  
 

 

 

4.4.6. Тим за самовредновање- Ресурси 

 

Тим за самовредновање: 

Хорват Рожика, учитељица 

Симићевић Светлана, дефектолог 

Недељка Мијановић, ученик 

Ненад Ковачевић, родитељ 

 

Акционим планом школске 2015/16. године предвидели смо унапређивање  следећа три 

индикатора: 

7.2.5. Запослени  примењују  новостечена  знања из области у којима  су се  усавршили  

7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне  

наставе 

7.4.4. Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева 

наставе и учења 

На наставничком већу тим  за  самовредновање  је  презентовао извештај о  самовредновању, 

информисао  наставнике  о остварености и о слабостима предвиђених индикатора: 

7.2.5. Запослени  примењују  новостечена  знања из области у којима  су се  усавршили 

ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕН 

- Извештвање наставника на наставничком већу  о примени новостечених знања са 

семинара кроз примере добре праксе - ОСТВАРЕНО 

Запослени  примењују  новостечена знања са семинара и извештавају  на  

наставничким већима кроз примере добре праксе. Примери  добре праксе  су  

сакупљени у писаној  форми  и послати  ментору  пројекта о Спречавању  осипања 

ученика из образовног система РС . Актуелни  пројекат у коме је наша школа је 

Спречавање  осипања ученика из образовног  система РС. 

- Реализација угледних часова – НИЈЕ ОСТВАРЕНО 

Угледни часови  су планирани  и  време  реализације се налази у  плановима  

стручних  актива, али због лоше организације  нису  реализовани. Угледни  часови  су 

се  одржавали  у време  наставе па осим  директора, педагога и психолога, наставници  

нису  били у могућности да присуствују  тим  часовима јер су имали наставу  у  исто 

време.  Због  неодговарајуће  организације  предлаже се, да се у  школској  

2016/17.год. угледни часови организују као претчас или као  седми  час. 

Слабост: истовремена организација  угледних  часова и  осталих  редовних   

часова 
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Предлог: Акционим планом за следећу школску годину потребно је планирати 

извођење угледних часова у време када други наставници могу да присуствују 

(претчас или 7. час). 

- Вођење портфолија -ОСТВАРЕНО 

Сваки наставник води свој портфолио. 

 

7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију 

квалитетне  наставе – ОСТВАРЕНО 

- Издвајање приоритетних наставних средстава која недостају - ОСТВАРЕНО 

- Обједињавање листа потребних наставних средстава - ОСТВАРЕНО 

- Израда новог плана набавке потребних наставних средстава - ОСТВАРЕНО 

Тим за  самовредновање  је од сваког   прикупио листу  приоритетних наставних  средстава , 

анализирао  их и објединио  у  једнинствену  листу. Током анализе смо констатовали да 

поједина наставна  средства  већ постоје у школи  само  неки наставници нису  били 

обавештени  о томе.  

Наставна средства која већ постоје у школи: 

-  Правопис  Матице српске 2011. постоји у библиотеци. 

- У  школи постоје  три учионице  са  пројекторима 

- Потписан је  уговор са SBB-ом у вези  бежичног интернета  и  школа ће га имати од  

јесени. 

- У школи постоје  постери са  сликама  композитора.  

- Дат је предлог да се постојећи  електрични  клавир  поправи. 

Листа приоритетних наставних средстава налази се у записнику тима. 

- Изналажење начина прибављања финансијских средстава – ОСТВАРЕНО 

За прибављање финансијских  средстава велику улогу и помоћ имају  актуелни пројекти који 

се стално  прате  и конкурише се на њих. Актуелни  пројекат у коме је наша школа је 

Спречавање  осипања ученика из образовног  система РС . 

7.4.4. Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења 

циљева наставе и учења - ОСТВАРЕНО 

- Укључивање у акције Сајам образовања, науке, занимања (фестивал старих заната) – 

ОСТВАРЕНО 

– У  оквиру  Фестивала  фолклора Војводине, поред  старих занимања, ученици су се  

упознали са техником прављења КИРТЕШ КОЛАЧА.  

- На манифестацији  „Фестивал меда“ ученицима је представљен занимање  пчелара, 

упознали су се  са пчеларством и производњом меда 

-Ученици су посетили Сајам образовања  под називом  „ Упознај свет  занимања и одабери 

право за себе“.  

- На XI. Сабору народне  традиције ʺКРЧАГʺ у Равном селу, наши  ученици  су учествовали  

у  изради  таписерије  од  кићанки. 

- У оквиру ПО  интензивирати посете средњим школама и предузећима – ОСТВАРЕНО 

             -Посета машинске  радионице  ССШ „4.јул“ у   Врбасу. 

             -Посета  фризерског  салона  „Александар“ у Врбасу. 

           -Посета  пржионе кафе  „Самба“ у Врбасу у циљу упознавања  ученика  са   начином 

прераде кафе. 
 

 

4.5. Педагог 
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Током школске године педагошкиња је настојала да своје активности усмери на 

реализацију образовно-васпитних задатака предвиђених годишњим планом и програмом 

рада. Реализовани су садржаји свих девет области рада. 

Следи приказ реализованих садржаја по областима. 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовала је у изради ШП, ГПРШ, ШРП, плана самовредновања... 

Учествовала у изради годишњег извештаја о раду школе. 

Планирала свој рад на годишњем, месечном, недељном и дневном нивоу. 

Учествовала је у припреми ИОП-а за ученике. 

Планирала је и програмирала о-в рад са појединим ученицима, припремала 

дидактички материјал за рад са њима. 

Учествовала је у планирању и организовању сарадње са другим институцијама и 

водила евиденцију о сарадњи. 

Пружала је саветодавну помоћ наставницима у планирању наставе и других облика о-

в. рада у циљу што веће мисаоне активизације ученика. 

Пружала је помоћ наставницима у изради плана рада одељењског старешине. 

Учествовала је у планирању и реализацији различитих културних и спортских 

активности.  

Учествовала у формирању одељења и распоређивању новопридошлих ученика, као и 

у избору и предлозима одељењских старешинстава. 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематски је пратила и вредновала наставни процес учествовањем у 

самовредновању рада школе. Била је члан тима за самовредновање кључне област 1 и 

пружала је саветодавну помоћ свим осталим тимовима током целог процеса самовредновања 

од планирања до извештавања. Анализирала извештаје о самовредновању и о томе водила 

евиденцију. 

Пратила је ефекте иновативних активности везаних за реализацију пројекта 

„Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“ као члан тима за 

превенцију осипања. 

Као координатор СТЗИО пратила је развој инклузивног образовања у школи и 

напредовање ученика са додатном подршком о чему је писала извештај.  

Учествовала је у изради годишњег извештаја о раду школе. 

Пратила је реализацију образовно-васпитног рада о чему је поднела извештај. 
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Пратила је наставу кроз посете часовима и давала наставницима повратну 

информацију након посете. 

Анализирала успех и дисциплину ученика на класификационим периодима и 

предлагала мера за њихово побољшање. 

Учествовала је у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика.  

Пратила је развој и напредовање ученика кроз индивидуални рад са ученицима, 

сарадњу са наставницима, одељењским старешинама и родитељима ученика о чему је водила 

евиденцију у дневнику рада и ученичким досијеима. 

Пратила је успех ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, на завршном 

испиту, о чему је водила евиденцију. 

Пратила је поступке и ефекте оцењивања ученика. 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружала је стручну помоћ наставницима на унапређивању квалитета наставе и 

осмишљавању рада са свим ученицима у циљу веће мотивације ученика и подизању 

квалитета њихових знања и умења (активна настава, прилагођени задаци и ниво захтева, 

похваљивање, награђивање), као и у примени различитих поступака самоевалуације.  

Радила је на сензибилизацији наставника за рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група. 

Пружала је помоћ наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка. 

Упознавала је наставнике са могућностима унапређења васпитног рада са 

ученицима,пружала помоћ у решавању проблема који настају у односима наставник – 

ученик, и оснаживала их да адекватно посредују у решавању сукоба ученик-ученик.  

Упознавала је одељењске старешине, наставнике и одељењска већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика.  

Новим наставницима је помагала у упознавању ђака, њихове индивидуалности, 

карактеристика личности, узрока промене понашања.  

Такође пружала је помоћ наставницима у сарадњи са родитељима (посредовањем у 

комуникацији и оснаживањем за комуникацију). 

Пружала помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице. 

Пружала повратну информацију наставницима након посете часу и давала предлоге за 

њихово унапређење. 
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Пратила је начин вођења педагошке документације наставника и пружала саветодавну 

помоћ. Сваког новог наставника упутила је у начин вођења документације и подсећала је 

поједине старе наставнике о томе. Записе о пружању индивидуалне помоћи у вођењу 

документације педагошкиња посебно води од школске 2008/09 године. 

Мотивисала је наставнике на континуирано стручно усавршавање. 

Оснаживала их је за тимски рад кроз подстицање на реализацију заједничких задатака. 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Педагошкиња је са психолошкињом испитивала децу уписану у школу. 

Пратила је развој и напредовање ученика. 

Саветодавни рад са ученицима најчешће је обављала индивидуално, ређе групно или у 

одељењу, зависно од природе проблема. 

Проблеми који су се најшчеће јављали код ученика јесу: неумеће конструктивног 

решавања конфликата, недисциплина, слабе оцене, немотивисаност,  тешкоће у учењу,  

ниско самопоуздање и генерално лоша слика о себи, породични проблеми, емоционални 

проблеми, лоши животни услови у породици, неоправдани изостанци, неодлучност при 

одабиру будуће школе или занимања и сл. 

Пружала је помоћ у учењу појединим ученицима којима је требала додатна подршка. 

Документација о раду са ученицима постоји у ученичким досијеима у електронској 

форми. Овакав начин рада олакшао је прегледност и доступност информација вазних за 

сваког ученика. 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима остваривана је или на позив одељенског старешине и педагога 

због тешкоћа у учењу и понашању детета, или су се родитељи самоиницијативно обраћали 

педагогу указујући на проблеме у школи, или на породичне услове и проблем детета који се 

испољава код куће тражећи савет и помоћ.  

Саветодавни рад са родитељима подразумевао је помоћ у васпитном раду са децом, 

оснаживање родитеља за решавање проблема њихове деце који се односе на учење и 

понашање, помоћ у осмишљавању слободног времена деце и подршка у неговању 

позитивног, усаглашеног и доследног васпитног стила међу супружницима.  

Посебна пажња посвећена је сарадњи са родитељима ученика који су жртве насиља 

или су оптужени да врше насиље и са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу. 

Сусрети са родитељима такође су документовани у ученичким досијеима. 

Сарадња са родитељима остваривана је и у циљу прикупљања података о деци као и и 

уциљу информисања родитеља о различитим актуелностима у школи. 
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6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПСИХОЛОГОМ 

У школи немамо педагошког асистента, ни пратиоца ученика. 

Сарадња са директором и психологом школе остваривана је кроз свакодневну размену 

информација и заједничко планирање активности. 

Сарађивали смо на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба школе и предлагање мера за унапређење. 

Сарађивали смо на изради стратешких докумената школе, анализи и извештају о раду 

школе, у оквиру рада стручних тимова и комисија... 

Тимски рад био је нарочито усмерен на проналажење најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у школи, прикупљања потребне 

документације, као и на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција. 

Сарадња је остваривана и приликом формирања одељења и расподели одељењских 

старешинстава. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Током школске године педагошкоња је активно учествовала у раду: 

Одељењских већа, 

Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, 

Тима за спречавање осипања ученика из образовног система РС,  

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,  

Стручног тима за инклузивно васпитање,  

Тима за професионалну оријентацију ученика,  

свих Тимова за самовредновање,  

Стручног актива за развојно планирање,  

Стручног актива за развој школског програма, 

Стручних актива из области предмета 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада школе 

остваривана је континуирано током школске године. Евиденцију о сарадњи заједнички воде 

педагог, психолог и директор школе и сваке године је прилажу у Извештају о раду школе. 

Осмишљавали смо активности за унапређење партнерских односа породице, школе и 

локалне самоуправе у циљу подршке развоја ученика обележавајући Дечију ненељу, Дан 
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школе, Светог Саву и сл. Са истим циљем, већ трећу годину за редом организовали смо Бал 

родитеља. 

Сарадња са интерресорном комисијом општине Врбас ове школске године била је 

много слабија због њиховог вишемесечног штрајка. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Евиденција о сопственом раду вођена је на дневном, месечном и годишњем нивоу 

кроз различите евиденције и извештаје. 

Водила је документацију у дневнику рада, у електронским ученичким досијеима, у 

многобројним листама за праћење различитих активности и докумената (помоћ 

наставницима у вођењу евиденције, помоћ ученицима у учењу, педагошки рад са различитим 

тимовима, стручно усавршавање итд.). 

Припремала је различите дидактичке материјале за рад са ученицима, задатке за 

вежбање, уговоре о понашању...  

У сарадњи са директором и психологом школе водила је различиту евиденцију (о 

успеху и дисциплини ученика, успесима на такмичењима, о кретању ученика, о напредовању 

ученика са додатном подршком, о сарадњи школе са другим институцијама, о посетама 

часовима и сл.) .  

Ажурирала је различите спискове и документацију (спискове ученика по одељењима, 

по изборним предметима...) 

Прикупљала је и обрађивала различите податке о ученицима, наставницима, 

родитељима за различите потребе. (анкете за изборне предмете, за секције, општи подаци о 

одељењу, временски распоред сарадње, допунске, додатне, секција, израда табела са 

планираним часовима осталих облика који су се појединачно односили на сваки од 3 

дневника осталих облика...) 

Прикупљала је и сумирала податке о реализацији наставе и ваннаставних активности. 

У сарадњи са директором и психологом сакупљала и прегледала различиту 

документацију: годишње планове (наставника, актива, тимова и сл), месечне планове 

наставника, различите извештаје, записнике и сл. 

Континуиранио се стручно усавршавала праћењем стручне литературе, информација од 

значаја за образовање и васпитање на интернету, разменом искустава и сарадњом са другим 

стручним сарадницима... 

Похађала је акредитоване семинаре: „Ни црно ни бело – програм за рад са 

децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и инеркултуралност“ (24 бода);  

„Читањем и писањем до критичког мишљења – Модул 1“ (16 бодова); „Попуњавање и 
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штампање педагошке документације помоћу рачунара“ (8 бодова). Обзиром да је као члан 

школске комисије на завршном испиту добила још 8 бодова, педагошкиња је у школској 

2015/16. остварила 56 бодова стручног усавршавања ван установе 

У оквиру реализације пројекта Спречавање осипања ученика из образовног система 

Републике Србије, учествовала је у многобројним обукама у нашој школи, у ССШ "4. јули", 

у хотелу "88 rooms" у Београду, хотелу "Мона" на Златибору. Обуке су трајале од по 

неколико сати до 3 дана, укупно 43 сата чиме је остварено 43 бода интерног стручног 

усавршавања. 

Педагог: 

Драгана Ковачевић 
 

4.6. Психолог 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2015-16 ГОДИНЕ 

 

Током школске године психолог је настојао да своје активности усмери на реализацију 

образовно-васпитних задатака предвиђених годишњим програмом рада.  

Највећи део активности односио се на саветодавни рад са ученицима, њиховим 

родитељима и наставницима, на идентификовању ученика који имају тешкоће у учењу и 

раду са њима. 

Проблеми који су се најшчеће јављали код ученика јесу: недисциплина; слабе оцене, 

као последица немотивисаности, непознавања ефикасних техника учења и лошим животним 

условима у породици, слабије напредовање ученика смањеног интелектуалног 

функционисања и ученика са тешкоћама у читању и писању; неоправдани изостанци. 

Саветодавни рад са ученицима обављан је, у зависности од врсте теме/проблема, 

индивидуално, групно и на нивоу одељења. 

Због проблема насиља шестом и седмом разреду психолог је више пута разговарао са 

ученицима на ту тему на нивоу одељења. Посебна пажња посвећена је ученицима седмог 

одељења због учесталих жалби једног ученика на насиље. Психолог је у том одељењу 

спровео анкету чији су  резултати потврдили присуство насиља према том ученику. 

Психолог је почетком новембра на родитељском састанку  заједно са директором школе и 

одељењским старешином о томе обавестио родитеље ученика из одељења. Са ученицима и 

појединим родитељима је (заједно са одељ. старешином, педагогом и директором) 

интезивиран рад  како би се насиље  зауставило.   

Са ученицима VIII-их разреда и њиховима родитељима психолог је на почетку 

другог полугодишта радио на професионалној оријентацији и избору занимања и смерова 

при упису у средњу школу. Ученици су тестирани ТПИ (тест професионалних интересовања) 

и психолог им је пружао помоћ у доношењу одлуке кроз индивидуалне разговоре. Психолог 
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је Током априла месеца радио на тестирању деце која се уписују у први разред наше школе и 

деце која се раније уписују у школу ОШ „Вука Караџић“ из БДП и ОШ „20.октобар“ из 

Врбаса. 

Психолог је у току школске године координисао рад Ученичког парламента и 

новоформираног Вршњачког тима који су организовали низ активности на нивоу школе. 

Током школске године представници УП и ВТ су реализовали више едукативних вршњачких 

радионица. Ученици су радионице оценили као занимљиве, корисне и забавне. 

Сарадња са родитељима остваривана је или на позив одељенског старешине и 

психолога због тешкоћа у учењу и понашању детета, или су се родитељи самоиницијативно 

обраћали психологу указујући на породичне услове и проблем детета који се испољава код 

куће тражећи савет и помоћ. Саветодавни рад са родитељима подразумевао је помоћ у 

оспособљавању родитеља за решавање проблема њихове деце који се односе на учење и 

понашање, помоћ у осмишљавању слободног времена деце и подршка у неговању 

позитивног, усаглашеног и доследног васпитног стила међу супружницима. Ове школске 

године интензивирана је сарадња са родитељима ученика који су жртве насиља или су 

оптужени да врше насиље и са родитељима ученика који су под већим ризиком од осипања. 

Сарадња са наставницима остваривана је указивањем могућности унапређења 

васпитног рада са ученицима и помоћ у решавању проблема који настају у односима 

наставник – ученик. Ове школске године интензивирана је сарадња са наставницима који су 

писали ИППО (индивидуални план  против осипања)  у склопу пројекта „Спречавање 

осипања ученика из образовног система“. У оквиру пројекта психолог је као координатор 

тима одржао интерну радионицу за наставнике на тему „Новог концепта допунске наставе“.  

 Психолог је координисао рад Тима за борбу против насиља. Тим се током школске 

2015/16. године бавио превентивним активностима у виду организовања вршњачких 

радионица на тему Толеранције, и интервентним активностима у виду решавања случаја 

вршњачког насиља у одељењима шестог и  седмог разреда.  Психолог је координисао рад 

Тима за спречавање ученика од осипања, активно учествовао у изради и реализацији 

индивидуалних планова против осипања и периодичним  извештавањима. Заједно са 

неколико чланова Тима против осипања, психолог је присуствовао регионалном менторском 

састанку школа које учествују у пројекту из Врбаса и Панчева  на тему „Индивидуализација“ 

(18.03.2016) и семинару о „Вршњачкој подршци“ на Златибору (21-23.03.2016) .        

 

Ове школске године психолог је учествовао на три акредитована семинара: „Ни црно, 

ни бело“ (11-12.01.2016.), „Писањем и читањем до критичког мишљења“(7-8.05.2016). 
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Такође је психолог узео учешће на семинару „Невидљиви сведоци и двоструке жртве: Веза 

између насиља према женама и злостаљња деце“ (27.04.2016.)  

                                                                                                                                  Психолог:  

Биљана Марковић 

 

4.7. Библиотекар 

 

Услови рада 

Књижни фонд и други извори знања 

У библиотечком фонду  налази се 8126 књига, 98 књига више од прошле године. 

У току школске 2015/2016. године купљено је 35 књига(од издавачке куће Креативни центар 

21 књига, Делфи 8 књига и Лагуна 6 књига) из средстава пројекта “Превенције осипања деце 

из образовног система Р.Србије“, а библиотеци је и поклоњено 63 књиге наших ђака и 

њихових родитеља и запослених у школи, а које су заведене у књигу инвентара.  

У библиотеци постоји рачунар са интернет конекцијом, који могу да користе и чланови 

библиотеке.  

Корисници 

Школска библиотека има  292 члана – ученика. 

Према евиденцији о броју позајмљених књига, у протеклој школској години прочитано је 581 

књига. То значи да је у просеку сваки ученик прочитао 2 књиге.   

Ученици млађих разреда прочитали су 452 књиге, док су ученици старијих разреда 

прочитали 129 књига.   

Као веома значајан мотивациони моменат наводим увођење награде Читалац месеца, које је 

пропраћено документовањем на сајту школе(слика и текст), а посебно објављивано на 

фејсбук страници школе(слика и текст, уз наравно „лајковање“ и коментаре) коју уређује 

директорица школе Славица Шестовић. То је побудило велико пажњу и веома значајно 

повећало интересовање за титулу читаоца месеца тј. читање књига. Наравно, ми у 

библиотеци мало проћаскамо о утисцима о преузетој и прочитаној литератури и заиста 

развејана је дилема да ли деца, „али стварно“ читају.  

Читаоци месеца у школској 2015/16. години били су:  

 септембар 2015. Милош Бероња, четврти разред 

 октобар 2015. Миа Миловић, четврти разред 

 новембар 2015. Диана Нађ, четврти разред(ученица у пројекту превенције осипања) 

 децембар 2015. Александра Радовић и Лука Салонтаји, обоје четврти разред 

 јануар 2016. Дуња Кричковић, други разред и Вања Николић, седми разред 

 фебруар 2016. Маша Милић, други разред и Недељка Мијановић, седми разред 
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 март 2016. Милена Тепавчевић, пети разред и Тиа Трубинт, седми разред 

 април 2016. Тара Ковачевић, први разред и Миа Миловић, четврти разред 

 мај 2016. Нина Чеке, други разред, Тијана Минић, други разред и Ева Нецић, трећи 

разред 

 јун 2016. Нина Солдат, други разред 

   

Такође, награда Читалац године године доноси и поклон књигу као награду, а за  школску 

2015/16. годину ову награду освојила је Миа Миловић, ученица четвртог разреда.  

Кроз анализу читалачких навика ученика долазимо до податка да деца у старијим разредима 

највише читају обавезну лектиру, а деца у млађим разредима поред лектире, читају и 

књижевна дела која нису обухваћена наставним планом и програмом. 

Сматрам да је стање библиотечког фонда је није нарочито богато, недовољно прати нова 

издања, а што је последица општег материјалног стања, једноставно ни Школа нема 

расположива средстава да набави нове књиге.  

Значајно је приметити да постоји повећано интересовање ученика за нову литературу, па 

препорука за набавком нових књижевних дела из савремене књижевности за децу и младе за 

следећу школску годину мора бити наша добра намера и жеља.  
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Напомена:  У јуну школа није мењала смене, па смо радили по мајском распореду. 

Васпитно-образовна делатност 

Настава у библиотеци 

У току школске 2015/16. години није одржавана настава у библиотеци јер делимо простор са 

рачуноводством.   

Учешће на конкурсима 

Ученици су учествовали на различитим литерарним и ликовним конкурсима кроз 

организоване секције и у раду са предметним наставницима Меланијом Ујфалуши и Тањом 

Перуновић.  

Културна и јавна делатност 

Издавачка кућа Лагуна имала је продајну изложбу у Школи која је трајала од 21.01.2016. до 

01.03.2016. године. Надамо се да ће нам се ИК Лагуна пригодно одужити поклон књигама 

које су нам обећали.   

Сарадња са матичном библиотеком „Данило Киш“ остварена је учешћем наших ученика на 

конкурсима на којима су наши ученици освојили значајне награде.  

Званичници библиотеке „Данило Киш“ обећали су значајну донацију књига нашој 

библиотеци. 
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Ове године је и Читалачки клуб ОШ „Братство јединство“ наставио је са радом под вођством 

наставнице Маје Ускоковић. Организовано је пригодно Литерарно поподне 09.06.2016. 

чланова читалачког клуба, чланова литерарне секције и свих заинтересованих гостију. 

Вођена је занимљива размена мишљења и импресија о прочитаним књигама, а циљ је буђење 

читалачких навика и критичког мишљења.  

 

Врбас, 27.06.2016.                                                                                                      Подносилац 

извештаја 

Бранко Видовић  

 

4.8. Логопед 

     

На почетку  школске  године урађена је  тријажа (испитивање  говорног статуса) деце 

у првом разреду.  Након  датог тестирања добија  се  квантитативно и  квалитативно стање 

говорног  статуса  ученика. Код осталих ученика  уради се   провера  говорног стања. За  ову 

школску  годину  установљено је да има  укупно 61 логопат.  У редовним одељењима има 30 

логопата од  првог  до  осмог  разреда. У специјаним одељењима 31 логопат.  Код већине   

ученика, како  нових, тако и ученика  из претходног тестирања  од  другог  до осмог  разреда,  

као  и ученика у специјалној настави  где  је  рад  комплекснији и обимнији, углавном  су  

заступљене  говорне  аномалије  као што су  дислалие , (интердентални  сигматизам,  

латерализација, ротацизам, ламбдацизам, омисије, супституција, дисторзија гласова), 

муцање, проблеми и помоћ  око читања и писања, савладавање  математичких појмова и 

друго.  

    Код ученика у  специјалној настави учестале  су  развојне  дисфазије ,  аграматизам и 

комбиноване  сметње.  

    Рађене  су  предвиђене  вежбе  за све  говорне  аномалије  и проблеме  учења  како  групно  

тако и индивидуално у  већој мери.  

   Деца  у нижим одељењима ( поготово прваци), у редовним и специјалним одељењима , 

захтевају  чешће логопедске  вежбе. У вишим  разредима  се  изводе  повремене  завршне  

провере и логопедски рад. 

     Код  новоуписаних редовних  ученика заступљене су   следеће  логопедске  вежбе: 

 Вежбе  дисања, језика и усана, ради припреме  артикулације  оштећених  гласова. 

 Испитивање  оријентације  у  простору . 

 Указивање  логопатима  на  слушање  правилног изговора. 

 Вежбање  артикулације  гласова. 
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 Вежбе  активног  изазивања  гласа. 

 Анализа и синтеза   реченице. 

 Препричавање по сликама. 

 Вербална  стимулација  делимично изгивирених  гласова. 

 Вежбање  моторичне  спретности. 

 Вежбање  читања  са  логопедом, уз  помоћ логопеда, самостално (успорено, нормално 

и читање  по такту). 

 Вежбе  писања- диктат , аутодиктат. 

 Вежбање  реченице, речи у њој и такт речи. 

 Кориговање  сметњи  језичког развоја. 

 Вежбе  артикулације  и  употреба  гласова у  иницијалном, медијалном и  финалном 

положају. 

 Вежбе  са ученицима  који  муцају( вежбе  ритмичког читања, систематске  вежбе  

дисања, дијалога,  описивања  слика,  диктат,....) 

 Вежбе  озвучавања  гласа. 

 Вежбе аутоматизације  новонаучених  гласова. 

 Лагано  увођење  у  активан  говор. 

 Препричавање  прочитаног текста  уз увиђање  грешака. 

 Рад на  аутоматизацији  новог  изговора  у  циљу  уклапања  у свакодневни  говор. 

 Често  се примењују  вежбе  за  аудитивну перцепцију и аудитивно памћење, као и 

визуелну перцепцију  и  визуелно памћење. 

 Осим са  децом  из  редовних одељења  логопедске  вежбе  су рађене са  децом  из 

специјалних одељења, са  некима  су рађене  чешће, а са  некима  повремене  логопедске  

вежбе.  

4.9. Ученички парламент 

 

У току школске године Ученички парламент се састао 12 пута. 

На првом састанку у септембру изабрано је руководство. За претседника је изабран 

Балша Бечић, а за заменика претседника- Матија Адор. Изабрани су и претставници за 

проширени састав Школског одбора: Јована Мирковић и Мина Мартиновић. За чланове 

Тима за борбу против насиља изабрани су Лука Радић и Матија Адор. 

У оквиру рада Ученичког парламента реализовано је низ активности на нивоу 

школе. УП је наставио да промовише хуманитарну акцију „Чепом до осмеха“.  

У оквиру Дечје недеље УП је осмислио план активности и активно учествовао у 

његовој реализацији. Међу интересантнијим активностима је била “Ја имам таленат” где су 



Основна школа „ Братство јединство“ 

 

 89 

ученици имали прилику да певају, играју и рецитују. Сви учесници били су награђени са 

промотивним материјалом од Уницефа. Представници УП су гостовали код претседника 

Општине где су представили нашу школу. 

Током новембра месеца више састанака УП је посветио припреми едукативних 

вршњачких радионица са сарадником школе, психотерапеутом Татјаном Мали. Крајем првог 

полугодишта претставници УП су реализовали 4 вршњачке радионице. Код ученика првог 

разреда су у септембру реализовали реадионицу на тему “Толеранција”(септембар). Код 

ученика првог  разреда су реализовали радионицу на тему “Шта кад се наљутимо”, а код 

ученика оба одељења шестог разреда реализовали су радионицу на тему 

“Наркоманија”(децембар).  Током другог полугодишта представници УП и Вршњачког тима 

реализовали су 5 радионица. Код ученика трећег разреда реализовали су радионицу на тему “ 

Прихватање различитости”(март). Код ученика другог ратреда (два одељења) реализовали су 

радионицу на тему “Шта кад се наљутимо”(мај), а код ученика трећег и четвртог разреда 

радионицу на тему “Електронско насиље”(мај, јун). Ученици радо прихватају овакав 

вршњачки начин рада и  активно учествују у њему. 

УП је учествовао у реализацији пројекта „Спречавање осипања ученика из 

образовног система” I уз формирани Вршњачки организовао два хуманитарно-спортска дана 

и такмичења (фудбал и кошарка) у дворишту школе. На првом дану прикупљена је гардероба 

и школски прибор, а на другом дану је од продаје колача прикупљен новац за помоћ мат. 

угроженим ученицима. У утакмици са ученицима су се укључили и поједини наставници. На 

првом дану су чланови УП и ВТ делили порукице мира, а на другом дану су акцију подржали 

и родитељи који су дошли да навијају и дакупе колаче које су направили поједини ученици 

са својим родитељима. Ученици су веома уживали. Све фотографије су објављене на фб 

страни школе. 

                                                                                      Координатор УП и ВТ,  

                                                                                      психолог  Биљана Марковић 

 

4.10. Савет родитеља 
 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛСКЕ 2014/2015.године 

I-1 Стојиљковић Саша 

I-2 Јасмна Мијатовић 

II-1 Билењкиј Драгана 

II-2 Бановић Љубомир  

II-3 Радинка Голуб 

III-1 Сарић Жељко  
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III-2 Ковачевић Ненад 

IV-1 Сузана Богић Бановић 

IV-2 Бранко Стојанов 

V-1 Раичевић Велибор  

V-/6 Мирослав Бојко- представник родитеља ученике специјалне наставе 

VI-1 Бјелац Митар 

VI-2 Тепавчевић Јасмина 

VII-1 Перовић Нада 

VII-2 Јововић Снежана 

7/8 Сандра Нецић представник родитеља ученике специјалне наставе 

VIII-1 Перовић Биљана 

Савет родитеља ОШ“Братство јединство“ из Врбаса као саветодавни орган је у 

периоду од 15.09.2015. године до 15.09.2016 године одржао једну седницу  

Као саватодавни орган  у горе наведеном периоду је донио одлуке из своје 

надлежности које су прописане Законом о основанма система образовања и васпитања , а 

биле су предвиђене Планом рада Савета родитеља који је саставни део ГПР  ОШ“Братство 

јединство“школске 2014/2015. године. 

Најважније одлуке које је донео Савет родитеља су следеће: 

-разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2015-2016. годину; 

-разматрање припремљености за почетак рада школе школске 2015-2016. године; 

-разматрање извештаја о остваривању ГПР школе за предходну школску 2014/2015. годину; 

вредновању и самовредновању ,  

-разматрање извештаја о раду директора школе током школске  2015-2016. године; 

-разматрање предлога извештаја о пословању школе; 

-анализа успеха ученика по класификационим периодима и успеха на завршном испиту 

школске 2015/2016. године; 

-доношење одлуке о избору понуђача за набавку ужине и осугурања ученика школске 

2015/2016. годину; 

-разматрање коришћења средстава од донације;средстава које је школа остварила по 

пројектима;  

Савет родитеља је у потпуности подржавао рад школе и својим радом и ангажовањем 

допринео побољшању рада школе. 
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5. ОСТАЛИ ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

 

5.1. Извештај о реализацији плана борбе против насиља 

 

Извештај о реализацији плана 

 борбе против насиља 2015/16. године 

Успешно су реализоване планиране активности за борбу против насиља у школској 

2015/2016. години, уз одређене измене и допуне у плану. 

        Тим за борбу против насиља састао се пет пута током године. Четири састанка  

су се тицала организације евиденције, анализе реализованих активности и анализе 

дисциплине, а два састанка су се тицала анализе пријављеног случаја физичког насиља, 

процене његовог степена и доношења плана мера. 

       У првом полугодишту одељењске старешине су евидентирале 16 случајева 

насиља, од чега 5 случајева физичког насиља и 11 случајева вербалног насиља. Сви 

случајеви, осим једног су били насиље првог степена. 

      У другом полугодишту на нивоу школе одељењске старешине су евидентирале 

28 случајева насиља, од чега 11 случајева физичког насиља, 16 случајева вербалног насиља и 

1 случај сексуалног насиља. У скоро свим случајевима се ради о лакшим облицима физичког 

и вербалног насиља. Начини интервенисања су углавном били учестали  разговори 

одељењског старешине сa ученицима и родитељима. Један случај физичког насиља је 

процењен као физичко насиље другог степена (у седмом разреду) и један случај вербалног 

насиља је процењен као вербално насиље другог степена.  Тимским радом и интезивном 

сарадњом са родитељима, случај је успешно решен. 

        ПП служба је континуирано информисала наставнике и учитеље да охрабрују 

ученике да не трпе насиље, већ да пријављују без бојазни од етикетирања „тужибаба“ и сл. 

Такође је скренуо пажњу на благовремене реакције на појаву насиља и усмеравање ученика 

да се заштите. Наставно особље јединствено је и доследно у захтевима и поступању, 

примени превентивних активности и дефинисаних процедура из Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним 

установама што утиче на учвршћивање жељених облика понашања. Све одељенске 

старешине упознале су ученике са правилима понашања у школи и последицама кршења 

правила понашања, о чему су обавештени и родитељи, о правилима понашања на 

родитељским састанцима, и о насиљу и заштити од насиља.  

        Посебна пажња посвећена је и безбедности деце на Интернету кроз часове 

предмета  Информатика и рачунарство. Представници Вршњачког тима су реализовали две 

радионице из приручника о дигиталном насиљу. 
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   У првом полугодишту Ученички парламет је рализовао радионице за све ђаке од 

првог до четвртог разреда, на тему дискриминације. Закључак је да је радиoница била 

успешна и да треба охрабривати ђаке да сами креирају сличне превентивне активности. 

Такође су одрађене  три заједничке креативне радионице између одељења другог разреда 

редовне наставе и нижих разреда специјалне наставе. 

        Током другог полугодишта представници Ученичког парламента су 

реализовали радионице на тему Толеранција у одељењима првог, другог и трећег разреда, а у 

одељењима четвртог разреда реализовали су радионице на тему Конструктивно решавање 

сукоба.  Ученички парламент је такође израдио пано на тему  ненасилног понашања који је 

био окачен у холу за време Дечје недеље. 

ПП служба је посебно реализовала разговоре на тему насиља у шестом и седмом 

разреду јер је у тим разредима постојала потреба за интервенцијом на нивоу одељења. У 

седмом разреду је спроведена анкета, а резултати су показали да је степен присутности 

насиља у одељењу висок према једном ученику. Радом ОС, ПП службе, директора школе и 

Тима, број инцидената у том одељењу се смањио. 

. Сви ученици су упознати са тим шта се све подразумева као насиље и са тим да оно 

не треба и не сме да се трпи. О овој теми са ученицима су разговарале одељенске старешине, 

ПП служба и остали наставници. ПП служба је у континуитету помагала ученицима да усвоје 

исправне начине решавања конфликата саветодавним радом са одељењем, групама ученика и 

индивидуалним радом. У случајевима да ученици не умеју сами адекватно да разреше 

конфликтну ситуацију упућивани су да не продубљују сукоб, већ да затраже помоћ 

одељенског старешине, наставника или ПП службе, што су они и чинили. Одељенске 

старешине су на ЧОС-овима посветили посебну пажњу проблему насиља и афирмисању 

позитивних начина понашања. 

Предавање за ученике од V-VIII разреда о холокаусту (последице најтежег облика 

насиља у историји човечанства) реализовао је наставник историје.  

Планирано спортско такмичење посвећено безбедном и сигурном школском 

окружењу Вршњачки тим је успешно реализовано и у мају и у јуну и ученици су радо 

учествовали . 

Евалуација постигнутих ефеката и степена реализације плана 2015/2016. године 

извршена је на састанку Тима одржаном 23.06.2016. године. 

Биљана Марковић, психолог, координатор тима ______________________ 

Драгана Ковачевић, педагог, члан тима                  ______________________ 

Мелита Милатовић, професор, члан тима         ______________________ 

Сандра Самарџић, професор, члан тима              ______________________ 
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Оливера Рогановић, професор, члан тима           _______________________ 

 

5.2. Извештај тима за превенцију осипања 
 
 

Treći narativni izveštaj škola 
 

 
 

Škola i mesto: OŠ “Bratstvo jedinstvo” Vrbas 

Mentor: Radmila Gošović 

Datum podnošenja izveštaja: 29.06.2016. 

Period na koji se izveštaj odnosi: mart-jun 2016. 

Izveštaj pripremio/la: Biljana Marković 

Izveštaj podnosi direktor/ka: Slavica Šestović 

 

Aktivnosti članova Tima za prevenciju osipanja prema Akcionom planu 

Aktivnost Kratak opis i rezultat aktivnosti Datum  Dokaz o održanoj aktivnosti  

Specifični cilj 1- 
Uvođenje I 
sprovođenje 
sistema za ranu 
identifikaciju I 
reagovanje na nivou 
škole, uključujući I 
poboljšanje 
saradnje sa 
lokalnom 
zajednicom u cilju 
spečavanja osipanja 
A1- Sprovođenje 
mera podrške koje 
su planirane u IPPO 

Mere podrške koje su planirane u 
IPPO  sprovodili smo kontinuirano i 
revidirali u skladu sa napredovanjem i 
potrebama učenika . 

Od marta 
kontinuirano 

Izveštaji o relizovanim 
merama, aktivnosti upisane 
u Dnevnik rada, fotografije 
na facebook strani škole 

A 2- Procena 
uspešnosti I 
revidiranje IPPO-a 

Svaki OS je dobio zadatak da prati 
uspešnost IPPO.  U drugom 
polugodištu smo slali mentorki 
izveštaje o realizovanim aktivnostima 
iz IPPO. 
- Imali smo jedan zajednički sastanak 
(TPO,OS i nastavnici) na kome smo 
razmenjivali iskustvo u primeni IPPO, 
izlagali neke primere dobre prakse I 
sugerisali primenu određenog načina 
rada (u pristupu, metodama, obliku, 
načinu obaveštavanja roditelja itd.) 
kod revidiranja IPPO. 
  

 
 
 
Sastanak održan 
8.03.2016. 

Zapisnik TPO, Izveštaji 
poslati mentorki. Revidirani 
IPPO. 

A 3- Informisanje I 
uključivanje lokalne 
zajednice 

Realizacija većine projektnih 
aktivnosti propraćena je 
informisanjem lokalane zajednice na 
fb strani škole. O pojedinim 
aktivnostima izveštavali su lokalni 
listovi:  “Glas” i „Oko nas”. 
-U vrbaskim novinama „Glas” 

 
 
 
 
 
1.04.2016. 
 

Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole, u novinama 
“Glas” na web strani 
lokalnog lista  “Naše mesto”. 
Fotografije se nalaze u 
prilogu. 
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objavljeno je predstavljanje naše 
škole u kome smo istakli veliku 
važnost projekta u kome se nalazimo.  
 
- “Oko nas” je objavio članak o: poseti 
predstavnika Unicefa, Leticije 
Antonovič koja je posetila našu školu 
radi sumiranja iskustva iz projekta. 
 

 
 
9.06.2016. 

A 4- Uključivanje 
socijalnih partnera 
sa ciljem realizacije 
IPPO i 
obezbeđivanje 
povratne infomacije 
 

-U saradnji sa sveštenikom 
Evangelističke crkve koji je i 
predsednik romskog udruženja našeg 
grada, škola je obezbedila donaciju u 
vidu obuće i zimske garderobe za sve 
učenike (i članove porodice) kojima je 
planirana materijalna pomoć u IPPO, 
ali i drugim učenicima sa lošijim 
materijalnim statusom.  
 
- Kao socijalni partner uključen je 
Crveni krst, u čijim prostorijama 
učenici kojima je potrebno imaju 
pomoć volontera u učenju.  
Koordinator TPO je bio u poseti 
Crvenom krstu u vreme kada su 
prisutni i naši učenici i pružio podršku 
i učenicima i volonterima. Učenici su 
pozitivno reagovali na prisustvo 
osobe iz škole. 
 
- U saradnji sa lokalnom 
samoupravom, škola je obezbedila 
donaciju voća svim učenicima škole, a 
posebni paketi su podeljeni učenicima 
sa IPPO i ostalim učenicima sa lošijom 
materijalnom situacijom. 
 

10.03.2016. 
 
 
 
 
 
 
23.05.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
9.06.2016. 

Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole; Fotografije u 
prilogu. 

A5- Sastanci 
zaposlenih u školi, 
angažovanih u 
aktivnostima 
projekta I 
aktivnostima 
planiranim 
pojedinačnim IPPO 
radi planiranja 
aktivnosti, razmene 
informacija, 
dogovora u 
sprovođenju 
planiranog 
 

U školi smo realizovali niz sastanaka 
zaposlenih  koji su angažovani na 
aktivnostima projekta i aktivnostima 
planiranim pojedinačnim IPPO: 
- sastanak NV na temu razmena 
iskustva u sprovođenju IPPO. Iznosili 
smo primere dobre prakse u učenju i 
u saradnji sa roditeljima. 
-prisustvovanje članova TPO 
regionalnoj obuci, organizovanoj u 
našoj školi na temu  
„Individualizacija i ocenjivanje”. 
Sastanku su prisustvovale i SSŠ ”4.jul” 
iz Vrbasa i SSŠ  iz Pančeva. 
-ne redovnom sastanku NV, 
koordinator TPO tima je upoznao 
nastavnike o sadržaju seminara o 
Vršnjačkoj podršci, realizovanog na 
Zlatiboru i okvirnim planom za VT koji 
su izradili učenici. 
-koordinator TPO je tokom cele 
godine informisao nastavnike 

 
 
 
8.03.2016. 
 
 
11.03.2016. 
 
 
 
 
1. 04.2016. 
 
 
 
kontinuirano 

Zapisnici  NV; zapisnik TPO; 
događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole; prepiska u 
elektronskoj pošti škole. 
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angažovane u aktivnostima projekta i 
putem eleltronske pošte. Nastavnici 
su često na taj način i dostavljalli 
tražene podatke i dokumente 
(popunjene EWIS-e, revidirane IPPO, 
primere dobre prakse...)  

Specifični cilj 2 
Uvođenje I 
sprovođenje 
dodatnih mera I 
aktivnosti na nivou 
škole koje deluju 
preventivno protiv 
osipanja učenika, 
usmerene na 
povećanje 
uključivanja 
roditelja, 
obezbeđivanje 
vršnjačke podrške  I 
primenu novog 
koncepta dopunske 
nastave               A 6-
Dogovor I plan 
saradnje sa 
roditeljima, OS i TPO 
(oblast: 
komunikacija I 
učenje kod kuće). 

Odeljenjske starešine su kontinuirano 
radili na unapređivanju komunikacije 
sa pojedinim roditeljima i starateljima 
učenika pod rizikom od osipanja i 
pozitivna iskustva su prenosili i na 
druge učenike. 

- Sa jednom izrazito povučenom 
majkom koja nikada nije došla na 
individualnu saradnju, a čije dete je 
imalo teškoće u savladavnju gradiva iz 
pojedinih predmeta, uspeli smo da 
izgradimo odnos poverenja i da 
organizujemo niz korisnih sastanaka 
sa psihologom i predmetnim 
nastavnicima. 

- Sa ocem dva učenika pod rizikom od 
osipanja smo se dogovorili da 
komuniciramo putem mobilnih tel. I 
preko starijih ćerki zbog njegovog 
radnog vremena. Iako se on u početku 
slabo odazivao na pozive, uspeli smo 
da izgradimo odnos poverenja, pa je 
on počeo i sam da nas poziva da bi 
dobio potrebne informacije. 

- Sa majkom učenice 2. razreda koja je 
teže savladavala gradivo, a čija majka 
je retko dolazila u školu,  učiteljica je 
napravila dogovor da je pismenim 
putem obaveštava o napredovanju 
učenice što se pokazalo kao dobra 
praksa jer je učenica znatno popravila 
uspeh u 2. polugodištu. 

 

 

 

 

 

Kontinuirano od 
marta 

 

- 

Beleške psihologa; izveštaj 
IPPO 

A 7- Podrška članova 
TPO predmetnim 
nastavnicima u 
planiranju i 
sprovođenju 
aktivnosti iz IPPO 

- sastanci OS i TPO koji se tiče 
revidiranja starih i pisanja novih IPPO;   

-sastanak TPO i NV radi razmene 
informacija o sprovođenju IPPO;   

- sastanak koji se tiče upoznavanja 
nastavnika sa planom Vršnjačkog 
tima. 

tokom marta i aprila 
 
 
8.03.2016. 
 
 

1.04.2016. 

Zapisnik TPO; Zapisnik NV; 

A8- Upućivanje I 
organizovanje 
susreta između 
roditelja I 
predmetnih 
nastavnika, 

Ovu „praksu” škola je imala i ranije. 

-Primer dobre prakse  u 2. 
polugodištu smo zabeležili  kod 
učenika VII razreda koji je u početku 
imao problem sa motivacijom za 

U toku aprila 2016. Beleške psihologa; Dnevnik 
rada  



Основна школа „ Братство јединство“ 

 

 96 

usmerena na 
podršku u učenju I 
promenama u 
ponašanju 
učenicima kojima je 
podrška potrebna 

učenje geografije. Pošto smo 
organizovali sastanke sa predmetnim 
nastavnikom i napravili plan učenja, 
učenik je popravio ocenu. Majka nam 
se posle obratila zbog teškoća u 
učenju biologije i hemije jer je učenik 
imao slabe ocene. Zajedno sa 
predmetnim nastavnikom i 
dogovorom o poseti dopunskoj 
nastavi, učenik je uspeo da popravi i 
ove ocene.  

A9-Uključivanje 
učenika (sa 
posebnim fokusom 
na učenike za koje 
su izrađeni IPPO) u 
aktivnosti koje se 
realizuju u školi I 
lokalnoj zajednici 
(posete, sposrtske I 
kulturne aktivnosti, 
izložbe, tribine, 
predavanja…) 

-  Učenici naše škole koji izučavaju 
mađarski jezik (3 učenice sa IPPO) su 
posetili radionicu sekcije za ručne 
radove kulturnog udruženja “Zlatni 
klas”. 
 
-U okviru časova Profesionalne 
orijentacje učenici sedmog I osmog 
razreda(1 učenica sa IPPO) su posetili 
radionicu u SSŠ “4.jul”. 
 
- U okviru časova Profesionalne 
orijentacje učenici sedmog I osmog 
razreda(1 učenica sa IPPO) su posetili 
frizerski salon “Aleksandar”. 
 
- U okviru časova Profesionalne 
orijentacje učenici sedmog I osmog 
razreda(1 učenica sa IPPO) su posetili 
pržionu kafe “Samba”. 
 
-U saradnji sa lokalnim udruženjem 
Roma I lokalnom samoupravom, 
prigodnom izložbom “Poznati Romi 
sveta” u holu škole je obeležen svetski 
dan Roma.  
 
-Organizovan susret u prostorijama 
škole učenika I-IV razreda(među 
kojima je pet učenika sa IPPO) sa 
pesnikinjom Mirjanom Petrov. Knjige 
koje je pesnikinja poklonila školi 
poklonjene su dvema učenicama sa 
IPPO koje su aktivni članovi školske 
biblioteke. 
 
- Učenici V-VIII (pet učenika sa IPPO) 
razreda su sa nastavnikom istorije 
posetili gradski muzej za vreme 
manifestacije “Noć muzeja”. 
-U okviru  rada produženog boravka 
(jedna učenica sa IPPO), učenici su 
imali sportski dan na obližnjim 
sportskim terenima. 
 
-Svi učenici I-IV razreda (među kojima 
je pet učenika sa IPPO) su bili na 

15.03.2016. 

 

15.03.2016. 

 

16.03.2016. 

 

 

18.03.2016. 

 

12.04.2016. 

 

 

5.05. 2016.        

 

 

26.05.2016. 

 

27.05.2016. 

 

10.06.2016. 

 

19.05.2016., 
10.06.2016. 

 

Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole, fotografije u 
prilogu 
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jednodnevnom izletu na Testeri. 
Učenici su se vratili prezadovoljni. 
 
- Učenici V-VIII razreda (među kojima 
je pet učenika sa IPPO) su učestvovali 
u sportskim turnirima koje je 
organizovao VT . Učenici sa IPPO su 
imali prilike da pokažu svoja sportska 
umeća što im je značajno uticalo na 
jačanje samopouzdanja. 
 
- Učenike V-VIII razreda(dve učenice 
sa IPPO) koji su postigli značajne 
rezultate nagradili smo predstavom 
“San Odiseja o povratku” u Novom 
Sadu. Učenicima je predstava bila 
neobična, ali zanimljiva. 
 

 

 

16.06.2016. 

 

-U okviru literarno-likovnog konkursa 
“Osmeh koji mi život znači”, koji 
organizuje gradska biblioteka Danilo 
Kiš, dobitnik nagrade za likovni rad je 
naš učenik petog razreda koji zbog 
porodične i materijalne situacije 
spada u osetljivu grupu učenika.  
Učenik je sa još tri učenika iz naše 
škole koji su dobili nagradu pohvaljen 
i na facebook strani škole. 

18.05.2016. 

A10- Radionice na 
različite teme koje 
će realizovati članovi 
UP, pp služba I drugi 
stručni saradnici iz 
lokalnih institucija. 

Radionica na temu “Prihvatanje 
različitosti” održana je kod učenika 
trećeg razreda. Radionicu su 
realizovali predstavnici UP. 
Bilo je zabavno I poučno. 

17.03.2015. 

Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole; fotografije u 
prilogu. 

Tim učenika za sprečavanje nasilja iz 
OŠ “P.P.NJegoš” održao je radionicu 
na temu nasilja našim učenicima 
šestog razreda. 
 

24.04.2016. 

Članice VT su osmislile I vodile dve 
radionice za učenike drugog razreda 
na temu “Šta kad se naljutimo”. 
Poruka mlađima: uredu je da se 
naljutimo, ali je veoma važno kako 
reagujemo kad smo ljuti. Uživali su I 
drugaci I predstavnice VT, kao I 
učitejice i psiholog, koordinatorka VT. 

18.05.2016. 

Članice VT su održale dve radionice na 
temu „Elektronsko nasilje” za učenike 
3. I 4. Razreda. Učenici su aktivno 
učestvovali. 

4.06.2016. 

A11-Uključivanje 
učenika sa IPPO u 
različite aktivnosti 
koje sprovodi UP 

Jedna učenica sa IPPO je član 
vršnjačkog tima. Učestvovala je u 
većini akcija koje je organizovao VT 
(izrada panoa, priprema sportskih 
turnira). 
U pripremu sportskog dana koji je 
organizovao VT uključena i dva 
učenika sa IPPO. Oni si bili zaduženi za 
najavu sportskog dana putem knjige 

Tokom aprila, maja i 
juna 

 

17.05.2016. 
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obaveštenja (omiljena aktivnost 
učenika) i podelu ulaznica. 
 

A12- Organizovanje 
vannastavnih 
sadržaja za sve 
učenike (sa 
akcentom na 
učenike za koje je 
izrađivan IPPO) sa 
ciljem jačanja 
samopouzdanja, 
nalaženja jakih 
strana 

- U školi ima nekoliko sekcija: 
ritmička, dramska,  likovna sekcija i 
hor. Pet učenika pod rizikom od 
osipanja su uključeni u ove sekcije. 
 
- Svi učenici I-VIII razreda su 
učestvovali na školskom krosu. Među 
najbržim učenicima se našao i učenik 
sa IPPO. Svima su dodeljene diplome  
i njihove fotografije su postavljene na 
facebook strani škole 
 
-Svi učenici I-IV razreda (među kojima 
je pet učenika sa IPPO) su bili na 
jednodnevnom izletu na Testeri. 
Učenici su se vratili prezadovoljni. 
 
- Učenici V-VIII razreda (među kojima 
je pet učenika sa IPPO) su učestvovali 
u sportskim turnirima koje je 
organizovao VT . Učenici sa IPPO su 
imali prilike da pokažu svoja sportska 
umeća što im je značajno uticalo na 
jačanje samopouzdanja. 
 
- Učenici I-IV razreda (među kojima je 
pet učenika sa IPPO) su učestvovali u 
pripremi i realizaciji prolećne 
priredbe.  
 
- Učenici četvrtog razreda (među 
kojima su i dve učenice pod rizikom 
od osipanja) su učestvovale u završnoj 
priredbi učenika IV razreda. 
 
 

 

 

11.05.2016. 

 

 

 

10.06.2016. 

 

 

19.05.2016.,  
10.06.2016. 

 

6.06.2016 

 

14.06.2016. 

 

Spiskovi učenika koji 
pohađaju sekcije, evidencija 
u Dnevniku rada. 

 

Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole, fotografije u 
prilogu. 

A13-Organizovanje 
čitalačkog kluba u 
biblioteci škole sa 
ciljem 
obezbeđivanja 
dostupnosti knjiga 
učenicima koji su 
materijalno ugroženi  

-Školski bibliotekar je početkom 
školske godine pokrenuo akciju 
“Čitalac meseca”. Svakog meseca se 
bira najaktivniji član biblioteke. Svaki 
„Čitalac meseca” se pohvaljuje preko 
Fb strane škole. Među pohvaljenim 
učenicima bili su i učenici koji se 
nalaze pod rizikom od ispadanja iz 
obraz.sistema.  
 

-U okviru aktivnosti čitalačkog kluba, 

a u saradnji sa literarnom sekcijom I 

nastavnicom srpskog j., Melanijom 

Ujfaluši, održano je literarno druženje  

za učenike četvrtog razreda. 

- Za čitaoca godine proglašena je Mia 

 

 

9.06.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.06.2016. 
 
 
27.06.2016. 

Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole, fotografije u 
prilogu. 
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Milović, učenica četvrtog razreda. 

 - Analizom rada školkse biblioteke I 

zahvaljujući obogaćenom fondu 

sredstvima dobijenim iz projekta, broj 

pročitanih knjiga u odnosu na prošlu 

godinu povećan je u proseku 4 puta. 

A-14 Primena novog 
koncepta dopunske 
nastave 

- Posle interne obuke o novom 
konceptu DN, započeli smo sa 
njegovom primenom: dostupnije su 
informacije o DN i učenicima i 
roditeljima; neki nastavnici su uneli 
nove tehnike i metode u DN; ističemo 
značaj DN učenicima i roditeljima;  

Kontinuirano od 
februara 

Informacije o DN u holu 
škole i na vratima učionica;  

A-15 Praćenje i 
izveštavanje o 
primeni novog 
koncepta dopunske 
nastave 

- Novim konceptom DN osmislili smo 
način praćenja i izveštavanja o 
primeni novog koncepta DN, dva puta 
godišnje.  

- PP služba je prisustvovala  na dva 
časa DN koji su imali inovacije i dala 
povratnu informaciju nastavnicima 
koja se uglavnom ticala veće 
individualizacije DN. 

 

 
 
Tokom marta i aprila 

Izveštaji nastavnika o 
realizaciji DN; Protokoli o 
poseti časovima;  

-Specifični cilj 3 
Podizanje 
kapaciteta svih 
zaposlenih u školi za 
pravovremeno 
prepoznavanje I 
adekvatno 
reagovanje u 
slučajevima rizika 
od osipanja učenika               

A16-Praćenje I 
izveštavanje 
naučenog na 
obukama 

- Na sastancima NV postoji praksa o 
izveštavanju naučenog sa obuka. 
Nastavnicima smo skrenuli pažnju da 
beleže primere dobre prakse časova 
na kojima primenjuju znanje sa 
seminara.  Imamo zabeleženo već 
nekoliko takvih primera.   

- Sa obuke Čitanjem i pisanjem do 
kritičkog mišljenja, više OS je 
realizovalo radionice sa tehnikama 
Asocijacija, Braistorming, Grozd, 
Činkvina, Smišljanja priča i 
Predviđanje na osnovu teksta. Učenici 
su sa oduševljenjem prihvatili ovakav 
način rada i neki nastavnici su sebi 
postavili pitanje o delotvornosti 
njihovog dosadašnjeg načina rada i  
pristupa podučavanju i učenju.  

kontinuirano 

 
 
 
 
tokom maja 

Zapisnici NV; Događaji 
zabeleženi na Fb stranici 
škole, fotografije, primeri 
dobre prakse poslati 
mentorki. 

A18-Eksterna obuka: 
Individualizacija 
nastave i ocenjivanje 

-Naša škola je bila domaćin regionalne 
mentorske obuke “Individualizacija 
nastave i ocenjivanje”koju je 
organizovao COP.  Obuka je trajala 
jedan dan (osam sati). 
Obuku su realizovali mentori iz 
projekta.  
Obuci je prisustvovao naš TPO tim, 
kao i timovi iz SSŠ „4.jul” iz Vrbasa i 
SSŠ iz Pančeva tako da su škole imale 
priliku da razmene iskustvo vezano za 

11.03.2016. Događaji zabeleženi na Fb 
stranici škole; 
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tu temu.  
 

A18-Eksterna obuka: 
Čitanjem i pisanjem 
do kritičkog 
mišljenja 

Obuka “ Čitanjem i pisanjem do 
kritičkog mišljenja“- modul 1 
realizovana je u našoj školi. Obuku 
realizuje CIP Beograd. Voditelji obuke 
su bile Nada Šušak i Svetlana 
Vranešević . Obuka je trajala dva dana 
(šesnaest) sati. 
Voditelji su nastavnike veoma 
motivisali. Svi prisutni bili su veoma 
zadovoljni konkretnim i  primenljivim 
tehnikama za učenje. 

7- 8.05.2016. Spisak učesnika; događaji 
zabeleženi na Fb stranici 
škole; fotografije. 

A21-Razmena 
iskustva nastavnika 
o sprečavanju 
osipanja na nivou 
škole(sa akcentom 
na primere dobre 
prakse) kao I 
razmena o primeni I 
funkcionalnosti 
znanja I veština 
stečenih na 
seminarima 

Realizovan je jedan sastanak TPO i 
nastavnika radi razmene informacija o 
sprovođenju IPPO. Učiteljica A. 
Kovačević  je pročitala jedan svoj 
primer dobre prakse o napredovanju 
učenice sa IPPO iz njenog odeljenja. 
Razmenili smo različita iskustva 
saradnje sa roditeljima i istakli 
primere dobre saradnje.  

8.03.2016. Zapisnik TPO; napisani 
primeri dobre prakse. 

A22- Primena 
individualizovanog 
pristupa kao 
podrška u učenju 
učenicima koji su 
identifikovani da su 
u riziku od osipanja 
iz obrazovanja 

Individualizovani pristup rada deo je 
svakog pojedinačnog IPPO učenika 
pod rizikom. Individualizacija se 
najčešće sastoji u smanjenju obima 
gradiva, različitim načinima provere 
znanja, korišćenju različitih metoda i 
oblika rada, uključivanje vršnjačke 
podrške. 

kontinuirano Izveštaji o realizaciji 
pojedinačnih IPPO. 

Napomene 

Ovde se pišu bitne napomene, odnosno, bilo šta što smatrate da je važno pomenuti. Napišite šta god da deluje da 
zavređuje posebnu pažnju, da može da oteža ili značajno olakša sprovođenje aktivnosti prema Akcionom planu.  
 

Načelni plan školskih aktivnosti za naredni period  

- Nastojaćemo da i dalje koristimo EWIS za utvrđivanje rizika od ispadanja iz obraz.sistema kod učenika i da 
izrađujemo IPPO kod tih učenika;  
- Organizovanje vršnjačke podrške; 
- Uključivanje relevantnih lokalnih instituacija; 
- Informisanje lokalne zajednice o značaju zajedničkog rada na sprečavanju osipanja kroz informativne i edukativne 
priloge u lokalnim medijima i uključivanje partnera iz lokalne zajednice u školske aktivnosti (edukacije, aktivnosti 
predviđene IPPO, priredbe i sl.); 
 

Prilozi 

1. Fotografije 

2. Zapisnici  
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https://www.facebook.com/groups/528221370636951/ 
 
 

 

5.3. Извештај тима за професионалну оријентацију 
 

Извештај о раду за 2015/2016. школску годину 

 Тим за „Професионалну оријентацију на преласку у средњу школу“  у основној школи 

„Братство јединство“ у школској 2015/2016. години био је у следећем саставу: 

педагог Драгана Ковачевић, 

наставнице: Габриела Комненић, Рожика Хорват,  Вида Вујачић 

и наставник Бранко Видовић, координатор Тима за ПО. 

Рад се одвијао по годишњем акционом Плану професионалне оријентације за 

наведену школску годину који је усвојен на састанку тима дана 25. августа 2015. године(види 

посебан фајл Записник), а по раније изабраном и примењиваном моделу ваннаставних 

активности.   

Свеобухватне активности одвијале су се према стандардној процедури, нпр. на 

наставничком већу непосредно пред почетак нове школске године координатор Тима за ПО   

информисао је наставнике и одељенске старешине седмих и осмих разреда о потреби 

благовремене промоције професионалне оријентације на почетним родитељским састанцима 

и часовима одељењског старешине у првој радној седмици нове школске године због 

неопходности добијања писмене сагласности родитеља ученика који желе да похађају 

професионалну оријентацију као ваннаставну активност тзв. секцију, путем анкете, а ради 

благовременог одвијања  и накнадних активности које следе по плану ПО.      

Информисање родитеља и одељењских заједница седмих и осмих разреда је 

спроведено, реализована је Анкета ученика седмих и осмих разреда и прикупљене су 

сагласности родитеља за учешће у пројекту ПО, а у анкетној понуди вананставних 

активности објединили смо ПО са свим осталим ваннаставним садржајима као што су нпр. 

Занимљива географија, Ликовна секција, Програмерска секција, English club, па су родитељи 

могли да одаберу највише 2 секције, а само за ученике седмог и осмога разреда по жељи и 

ПО, као трећу секцију. 

  Након Анкете и обраде резултата формиране су групе ученика и организована 

припрема и израда распореда реализације радионица са ученицима. Уз очекивану помоћ 

директора школе обезбеђени су и елементарни материјални услови за рад у облику папира, 

фломастера и сл. 

Све активности евидентиране су у пратећој документацији Тима за ПО и службеним 

записницима у школи нпр. записници у дневницима о одржаним родитељским састанцима. 
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Портфолиа ПО за ученике формирана су самостално по угледу на оригиналну 

литературу.  

Непосредне активности ПО реализоване кроз ваннаставне активности, видети конкретније у 

посебним Извештајима наставника В.Вујачић и Р.Хорват (види Прилог1 и Прилог2), а 

односи се на реализацију радионица са ученицима седмих и осмих разреда и  њиховим 

родитељима на родитељски састанцима, а у томе су учешће узели предметни наставници и 

одељенске старешине, имплементација ПО у наставне садржаје, од самоспознаје, до реалних 

сусрета, посета сајмовима, школама и радним организацијама итд.  

Састанак Тима за ПО је благовремено одржан 25.08.2016. године, сматрамо да нема 

потребе за интензивним састанцима као у периоду имплементације и да су то сада углавном 

брифинзи које ће потенцирати по потреби сви чланови Тима за ПО према личној 

иницијативи  и уз консултације са координаторм Тима за ПО.  

Комплетан рад базирамо се на конкретној подели активности, а све се одвија по већ 

уходаном сопствено креираном годишњем и месечном Плану ваннаставне активности. 

Наравно, да ћемо евалуацијом ажурно реаговати и радити корекције и допуне у перспективи.  

У сарадњи са ПП службом у школи организовани су и посебни разговори за ученике 

којима је била потребна додатна помоћ око избора занимања. 

На часовима Информатике и рачунарства ученици седмог разреда креирали су 

индивидуалне презентације на тему „Моје будуће занимање“ у програму за израду 

мултимедијалних презентација Microsoft PowerPoint.  

Такође, на часовима Информатике и рачунарства ученици осмог разреда у специјалној 

настави  креирали су индивидуалне презентације, наравно на тему „Моје будуће занимање“ у 

програму за израду мултимедијалних презентација Microsoft PowerPoint. Ова генерација 

осмог разреда у специјалној настави побудила је изузетно велике емоције свих чланова Тима 

за ПО, а то се може рећи и све чланове колектива наше мале школе. 

Такође, на часовима Информатике и рачунарства ученици осмог разреда редовне 

наставе  креирали су индивидуалне веб презентације, функционалан мини веб сајт који је 

могуће поставити на било који интернет домен, наравно на тему „Моје будуће занимање“ у 

програму за израду веб страница HTML. Истовремено, ученици осмог разреда имају прилику 

да проанализирају своје жеље и идеје и упореде их са прошлогодишњим садржајима које су 

креирали у  програму за израду мултимедијалних презентација Microsoft PowerPoint.  

Закључујемо да је и у четвртој години примене пројекта практично потврђена потреба  

нових могућности укључивања ученика и родитеља у прелиминарној анализи сопствених 

жеља о избору будућег занимања и опредељења у избору даљег школовања. Успешност рада   

поткрепљујемо оствареним очекиваним резултатима и постигнутим жељеним ефектима 
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пројекта ПО, а изражавамо и посебно задовољство резултатима уписа у средњу школу наших 

ученика осмог разреда, као главни циљ пројекта ПО. 

  

 Врбас,  27.06.2016.        Тим за ПО 

 

Напомена:  

За детаљнији увид у активности ПО видите и доленаведене Прилоге 1 и 2 

 

и записнике са одржаних састанака у посебном фајлу ЗаписникПО2015-2016 

ПРИЛОГ 1 

 

Извештај о раду за 2015/16. 

           У току  школске 2015/16 године предвиђено је 70. часoва слободних активности- 

професионална оријентација.  

          Број планираних часова: 

          Према плану 34. часа је предвиђено са ученицима 8. разреда редовне наставе, а 34/36. 

са ученицима  седмог и осмог разреда специјалне наставе. 

         Број ученика који су укључени у предвиђене активности: 

8. разред редовне наставе:      13. ученика 

8. разред специјалне наставе: 3. ученика седмог и 4. осмог разреда- укупно 7. ученика 

          Број одржаних часова: 

          Осми разред-  редовна настава   34. 

          Седми и осми разред специјалне наставе: 34. 

 Одржане активности  су следеће: 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Септембар: 

Број одржаних часова у септембру: 4. (четири) 

Ученицима је представљен план рада слободних активности  ПО.  

Реални сусрети: Представљање старих заната и домаће радиности 

Пчеларство- производња меда; манифестација „Фестивал меда“ 

Напомена: Према плану активности ПО за месец септембар нису планирани реални сусрети, 

али с обзиром да су ученици у току 7. разреда већ имали низ реалних сусрета и да су они 

показали највећи ефекат на избор будућег занимања сматрали смо да ученици треба да 

посете ове манифестације. 

Октобар: 
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Број одржаних часова у месецу октобру: 5 (пет) 

Са ученицима су рађене радионице везане за самоспознају, у свету интересовања , врлинама 

и вредностима, упознавање ученика и о стереотипима.  

Новембар: 

Број одржаних часова у месецу новембру : 4. (четири) 

Радионице: Какав сам на први поглед, моја очекивања ,мрежа средњих школа. 

Децембар:  

Број одржаних часова у месецу децембру : 3 (три) 

Радионице: Захтеви занимања и  куда после основне школе. 

Јануар: 

Број одржаних часова у месецу јануару : 2 (два) 

Радионице: Описи занимања , критеријум за избор школе. 

Фебруар: 

Број одржаних часова у месецу фебруару : 4. (четири) 

Радионице: Избор школе, испитивање ставова око избора школе 

Март: 

Број одржаних часова у месецу марту : 8 (осам) 

Радионице: Испитивање ставова 

Реални сусрети: Предвиђен је и релизован  реални сусрет- посета машинској радионици 

ССШ „4. јули“ у Врбасу, посета фризерском салону „Александар“ у Врбасу- занимање 

фризер и посета пржионици кафе „Самба“ у Врбасу у циљу упознавања ученика са начином 

прераде кафе.  

Април: 

Број одржаних часова у месецу априлу : 4. (четири) 

Радионице: Моја  одлука 

Реални сусрет: Посета Сајму образовања под називом : „Упознај свет занимања и одабери 

право за себе“ 

 

СПЕЦИЈАЛНА НАСТАВА 

Септембар:  

Број одржаних часова: 4.(четири) 

Ученицима је представљен план рада слободних активности  ПО.  

Реални сусрети: Посета риболовачком друштву „Златни караш“ у Врбасу  

Напомена: Према плану активности ПО за месец септембар нису планирани реални сусрети, 

али с обзиром да су ученици у току 7. разреда већ имали низ реалних сусрета и да су они 
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показали највећи ефекат на избор будућег занимања сматрали смо да ученици треба да 

посете ове манифестације.  

Октобар:  

Број одржаних часова: 4.(четири) 

Радионице: У свету интересовања, графикон интересовања 

Новембар: 

Број одржаних часова: 3.(три) 

Радионице: О стереотипима, образовни профили графикон интересовања. 

Децембар: 

Број одржаних часова: 2. (два) 

Радионице: Мрежа средњих школа 

Јануар: 

Број одржаних часова: 1.(један) 

Радионица: Куда после основне школе  

Фебруар: 

Број одржаних часова: 4.(четири) 

Радионице: Путеви каријере, припрема за интервју, опис занимања, критеријум за избор 

школе. 

Март: 

Број одржаних часова: 9 (девет) 

Радионице: Избор школе, испитивање ставова, избор занимања и приходи. 

Реални сусрети: Предвиђен је и релизован  реални сусрет- посета машинској радионици 

ССШ „4. јули“ у Врбасу, посета фризерском салону „Александар“ у Врбасу- занимање 

фризер  

Април: 

Број одржаних часова: 7(седам) 

Радионице: Избор занимања и приходи, испитивање ставова, мој избор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РЕАЛНИ СУСРЕТ:  

Посета Сајму образовања под називом : „Упознај свет занимања и одабери право за себе“ 

 

У Врбасу, дана  23.06.2016.                              Извештај поднела: 

                                                                             Реализатор активности 

                                                                             Вида Вујачић 

ПРИЛОГ 2 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2015/2016. ГОДИНУ 

У оквиру  слободних  активности  током  школске   2015/2016. године одржавана је  

професионална оријентација  за  ученике  седмог разреда  . Планирано  је  и одржано је   36  

часова. 

У  седмом разреду је обухваћено укупно  5  ученика:  2 девојчице  и 3 дечака . 

ЦИЉ: подстицање  развоја  личности  ученика/ца  до промишљене, ваљане  и реалне  одлуке  

о избору  школе  и занимања, планирање  каријере и  укључивање у свет   рада. 

Ученици  су се  упознали  са  пет  области  учења. 

1.област:  САМОСПОЗНАЈА-  препознавање  сопствених  потенцијала, спремност за 

постигнућа  и  склоности преко одговарајућег  осмишљавња  наставе  и учења. 

2.област: ИНФОРМАЦИЈЕ  И  ИСТРАЖИВАЊЕ - припрема  расположивих  информација  о  

занимањима   на структурисан  начин  или информација  које тек треба  развити,  да би се  

омогућила   информисана  одлука  о  избору  занимања. 

3.област: МОГУЋНОСТИ  ШКОЛОВАЊА  И  КАРИЈЕРЕ- мрежом  школа - познавање  

путева  образовања  и каријере  који  воде ка остварењу  жељеног  занимања. 

4.област: РЕАЛНИ  СУСРЕТИ - реални  сусрети са светом  рада и  опробавање у  појединим  

занимањима. 

5.област: ОДЛУКА - самостално, промишљено  и одговорно  доношење  одлуке  о избору  

школе и занимања. 

РЕАЛНИ СУСРЕТИ: 

Реални сусрети су  планирани  за  пролеће  али  због   одржавања  неких  манифестација   

поједини реални сусрети  су одржани и  ван  планираног  времена. 

25.09.2015. 

-Посета  Фестивала  фолклора Војводине  

-Представљање  старих  заната  „ Панонски вашар“ – ученици  су  се  упознали  са  техником 

прављења  КИРТЕШ КОЛАЧА. 

26.09.2015. 

Посета Фестивал меда 

15.03.2016. 

Посета машинске  радионице  ССШ „4.јул“ у   Врбасу. 

15.03.2016. 

Посета  фризерског  салона  „Александар“ у Врбасу. 

17.03.2016. 

Посета  пржионе кафе  „Самба“ у Врабсу. 
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У Врбасу, дана 23.06.2016.                               Подносилац  извештаја: 

                                                                             Хорват  Рожика 

 

 

 

5.4. Програм здравствене превенције 
 

 Циљ програма здравствене превенције је да код ученика одговарајућим образовно-

васпитним радом развије позитиван однос према здравом начину живота. Садржаји програма 

реализовани су кроз редовну наставу, ваннаставне активности, нарочито кроз наставни 

предмет Природа и друштво, физичко васпитање, ЧОС, превентивни програм Црвеног крста, 

предавања Одсека за здравствено васпитање, локалне канцеларије за младе. Акценат је био 

на стварању хигијенских навика код ученика, као основног предуслова за здравље. Истицана 

је велика улога спорта и правилне исхране. Здраво живети значи бавити се спортом  и на тај 

начин деловати превентивно на настанак многих обољења. 

 У оквиру обележавања Дана пчелара, ученици млађег школског узраста, су такође 

имали прилику да чују предавање на тему здравља и значаја меда на здравље човека. 

 Део програма здравствене превенције, реализован је у сарадњи са Домом здравља 

кроз прегледе,  вакцинације и контроле. Истицана је важност правилног узимања лекова, а 

указано је и на њихово штетно дејство, ако се погрешно конзумирају, а неки од њих могу 

изазвати и зависност. 

 Лекар и педагог из одсека за здравствено васпитање Медицинског центра држале су 

предавања:  

II – предавање о хигијенским навикама 

V – пушење 

VI – Алкохолизам 

VII –Зависност и контрацепција 

VIII – Полно преносиве болести 

 Из дечјих одговора види се колико је школа својим васпитним деловањем утицала да 

деца имају позитиван став на превентиван рад ради очувања здравља. 

 Део програма здравственог васпитања обухвата и програм хуманизације односа међу 

половима који се реализовао кроз ЧОС, као и у свакој погодној ситуацији, као васпитни 

принцип са етичког, социјалног, психолошког, педагошког, биолошког и здравственог 

аспекта. 
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5.5. Програм малолетничке деликвенције 
 

 У школи се полази са становишта да је ова област од великог значаја за вапситни рад 

школе.  

Као таква нашла се у свим видовима рада са ученицима  (редовна настава, 

ваннаставне активности, програм рада педагога и психолога и сарадња са родитељима) да би 

образовно-васпитним поступцима деловали против свих облика девијантног понашања. 

 Акцију превенције перманентно спроводимо на релацији школа, родитељ, социјална 

служба и остале установе задужене за ту проблематику. 

 Са децом са поремећајем у понашању психолог и педагог су кроз интензиван 

саветодавни рад радили, у неким случајевима и свакодневно. У рад је педагошко-

психолошка служба укључивала и родитеље ученика, којима је саветована интензивна 

сарадња, што су родитељи нјчешће прихватали.  

 Због све већег присуства насиља и дроге код омладине, потребно је што раније почети 

на превентивној едукацији. 

5.6. Програм еколошке заштите животне средине 
 

 Циљ програма је да код деце пробуди и развије еколошку свест, односно, љубав према 

природи, али и да схвате да је у природи сав живи свет међусобно  повезан, да се природа 

може сачувати и обновити само личним ангажовањем сваког од нас. Садржаји програма су 

реализовани кроз све наставне јединице које у себи имају елементе екологије и ваннаставне 

активности. И даље, настављамо, првенствено на развијању хигијенских навика, почев од 

личних, па простора у којима бораве, учионица, школског дворишта и простора испред 

школе. 

 У еколошким акцијама учествовали су сви ученици школе, како приликом 

оплемењавања школске зграде тако и школског дворишта. 

 У сарадњи са азилом за псе из Ђурђева и ове школске године су ученици наше школе, 

који изучавају изборни предмет Чувари природе, имали прилику да о овој области слушају 

предавања предавача из азила.  

 Еколошки програм школа није планирала као градиво које треба да се научи, већ као 

васпитање које је  много више од тога, као навика која ће постати саставни део понашања. 

У сарадњи се СТШ „Михајло Пупин“ из Куле, током школске године, организована су 

предавања за ученике осмог разреда на тему Ефикасно коришћење топлотне и електричне 

енергије у школским објектима и домаћинствима. 
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 Истицали смо колико је природа корисна и лепа, упућивали их да уоче најфиније нити 

које међусобно повезују сва жива бића на планети. 

5.7. Програм примене конвенције о правима детета 
 

 Пошто је извршена  обука свих наставника за примену «Буквар дечјих права» и ове 

године су програм сви реализовали кроз радионице и наставу грађанског васпитања.  

У оквиру обелеђавања Дечије недеље, интезивирана је едукација ученика и родитеља. 

Ликовни и литерарни радови на ову тему излагани су на паноима у школи. Информације из 

овог програма дате су и родитељима путем родитељских састанака/ путем педагошко-

психолошког образовања.   

5.8. Едукација за развој,мир и толеранцију 
 

Реализација програма за развој мир и толеранцију подразумевала је изграђивање 

ставова и вредности о солидарности, миру, толеранцији, друштвеној правди и заштити 

животне средине. У наставним програмима садржаји везани за мир и толеранцију били су 

уграђени и реализовани кроз часове грађанског васпитања, верске наставе, српског језика, 

познавања природе и друштва, ликовне и музичке културе, физичком васпитању, историје, 

географије и страног језика. Такође, ови садржаји били су уграђени и у реализацију програма 

слободних активности, ЧОС-а. 

Конвенција о правима човека Уједињених нација обрађена је кроз различите садржаје 

и облике рада током године:  упознавање са Букваром дечијих права, драматизације, ликовне 

изложбе, психолошке радионице. 

У оквиру реализације пројекта Спречавање оспиања ученика из образовног система Р. 

Србије, ученици старијих разреда наше школе, одржали су радионице за млађи школски 

узраст на тему толеранције. Извештај се налази у извештају везаном за пројектне активности.  

Са ученицима проблематичног понашања, односно слабије социјализације психолог и 

педагог школе су радили индивидуална саветовања. 



6. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 

6.1. Општи успех ученика на крају школске 2015/16. године 

 
РЕДОВНА НАСТАВА 

12 одељења. 

 

РАЗР. 

И 

ОДЕЉ. 

УЧЕНИЦИ УСПЕХ 

Бр. 
Уч. 

М Ж оцењени 

описно оцењивање 

Понавља 
разред 

I1 17 6 11 17 / 

I2 17 6 11 17 / 

укупно 34 12 22 
34 

(100%) 
/ 
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М
 

Ж
 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ СВЕГА 
ПОЗИТИ 

ВНИХ 

ПОНАВ
ЉА 

РАЗРЕД 

СРЕД
ЊА 

ОЦЕНА 

ОДЛИЧ 
АН 

ВРЛО 
ДОБАР 

ДОБАР 
ДОВОЉ 

АН 

бр % бр % бр % бр % бр % бр % 

II1 20 12 8 19 95 1 5 / / / / 20 100 / / 4,89 

II2 19 8 11 18 95 1 5 / / / / 19 100 / / 4,89 

III1 27 18 9 16 59 10 37 1 4 / / 27 100 / / 4,51 

IV1 24 7 17 19 79 5 21 / / / / 24 100 / / 4,74 

II -IV 90 45 45 72 80 17 19 1 1 / / 90 100 / / 4,76 

V1 17 11 6 9 53 4 23,5 4 23,5 / / 17 100 / / 3,86 

V2 16 9 7 10 62,5 5 31,25 1 6,25 / / 16 100 / / 4,42 

VI1 17 10 7 10 59 4 23,5 3 17,5 / / 17 100 / / 4,41 

VI2 17 12 5 7 41 7 41 3 18 / / 17 100 / / 4,08 

 VII1 21 16 5 9 43 9 43 3 14 / / 21 100 / / 4,23 

 VIII1 29 13 16 11 38 16 55 2 7 / / 29 100 / / 4,26 

V-VIII 117 71 46 56 48 45 38,5 15 12,5 / / 117 100 / / 4,21 

УКУП 
РЕД. 
II-VIII 

207 116 91 128 62 62 30 17 8 / / 207 100 / / 4,43 

 
Један ученик 6-2 одељења (К. Думановић) је полагао поправни испит из физике и положио је са оценом 2. 

 
 
 
 
 
СПЕЦИЈАЛНА НАСТАВА 

5 одељења: I3-II3 (комбиновано одељ.), III2-IV2 (комбиновано одељ.), V3-VI3 (комбиновано одељ.), VII2, VIII2. 

 

РАЗР. 

И 

ОДЕЉ. 

УЧЕНИЦИ УСПЕХ 

Бр. 
Уч. 

М Ж оцењени 

описно оцењивање 

Неоцење
ни 

I3 4 1 3 4 / 

укупно 4 1 3 
4 

(100%) 
/ 
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ПОЗИТИВАН УСПЕХ СВЕГА 
ПОЗИТИ 

ВНИХ 

ПОНАВ
ЉА 

РАЗРЕД 

СРЕД
ЊА 

ОЦЕНА 

ОДЛИЧ 
АН 

ВРЛО 
ДОБАР 

ДОБАР 
ДОВОЉ 

АН 

бр % бр % бр % бр % бр % бр % 

II3 4 2 2 1 25 3 75 / / / / 4 100 / / 4,25 

III2 4 3 1 2 50 2 50 / / / / 4 100 / / 4,25 

IV2 4 3 1 2 50 / / 2 50 / / 4 100 / / 4,04 

II -IV 12 8 4 5 42 5 42 2 16 / / 12 100 / / 4,18 

V3 2 2 / 2 100 / / / / / / 2 100 / / 4,75 

VI3 6 3 3 3 50 / / / / / / 3 50 1 17 4,73 

 VII2 3 2 1 1 33,3 / / 1 33,3 / / 2 66,7 1 33,3 3,90 

 VIII2 4 3 1 4 100 / / / / / / 4 100 / / 4,78 

V-VIII 15 10 5 10 66,7 / / 1 6,6 / / 11 73,3 / / 4,54 

УКУП 
СПЕЦ. 
II-VIII 

27 18 9 15 55,5 5 18,5 3 11 / / 23 85 / / 4,36 

 
У специјалној настави било је 4 неоцењена ученика на крају 2. полугодишта 2015/16. године: 

Хасани Северђан, 6. разред спец. наставе 

Суботин Драгана, 6. разред спец. наставе 

Суботин Сандра, 6. разред спец. наставе 

Хасани Џани, 7. разред спец. наставе 

 

Ученици нису приступили полагању завршног испита, тако да два ученика понављају разред (Хасани Северђан 

и Хасани Џани), а ученицама Суботин Драгани и Суботин Сандри престаје обавеза похађања основне школе 

због навршених година живота (17 година). 

 

 

6.2. Резултати са завршног испита ученика 8. разреда 
 

Резулати завршног испита ученика, као и њихова анализа и акциони планови за унапређење, 

налазе се у посебном школском документу. 

Предмет Оствреност основног 

нивоа образовних 

стандарда 

Оствреност средњег 

нивоа образовних 

стандарда 

Оствреност 

напредног нивоа 

образовних 

стандарда 

Српски језик 81,38% 66,01% 60,77 

Математика 72,4% 42% 17% 

Биологија 60,86% 96,5% 79,13% 

Хемија 82,75% 62% 24,14% 

Географија 82,75% 77,5% 57% 

Историја 100% 82,76% 100% 

Физика 41,3% 86,2 37,9 

 

6.3. Резултати са такмичења 

 

 
УСПЕСИ УЧЕНИКА ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 
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РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено место Наставник 

3-1 Васиљ Поповић 80 2. Мелита Милатовић 

 
 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено место Наставник 

8-1 Анђела Кешељевић  2.место-пласман Маја Ускоковић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено место Наставник 

8/1 Елена Петровић 40 1. пласман Јелена Павићеви 

8/1 Анастасија Ања Влаховић 32 2. пласман Јелена Павићевић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено 

место 

Наставник 

7-1 
Вања Николић  

3.место-

пласман 
Драгана Девић 

 

РЕЗУЛТАТИ СА OКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено 

место 

Наставник 

7-1 
Вања Николић  

2.место-

пласман 
Драгана Девић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено 

место 

Наставник 

V1 Банацки Сташа  

На окружно такмичење 

из биологије пласирали 

су се сви ученици, њих 

9, са општинског нивоа 

по одлуци републичке 

комисије. 

Драгана Девић 

VI1 Пешањ Богдан  

VI2 Мијановић Невена  

 

VI1 Пуљић Ивана  

 

VII1 Николић Вања  

VII1 Мијановић Недељка  

VII1 Трубинт Тиа  
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VIII1 Бановић Мартина  

VIII1 Бечић Балша  

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено 

место 

Наставник 

7-1 Бранко Павловић 80 
2.место-

пласман 
Стеван Ференц 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

"ПРОГРАМИРАЊЕ" 

Разред Ученик Бр. 

бодова 

Освојено 

место 

Наставник 

5/2 Коља Вучановић 30 1. Бранко Видовић 

5/1 Владимир Бјелац 30 1. Бранко Видовић 

7/1 Лазар Перовић 55 1. Бранко Видовић 

7/1 Лука Дабовић 50 2. Бранко Видовић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ПЛИВАЊУ 

Разред Ученик Бр. бодова Освојено место Наставник 

IV/1 Дивна Божичић / 
1. место-пласман 

на државно 
Душан Кулић 

IV/1 Матија Поповић / 
1. место-пласман 

на државно 

Душан Кулић 

VI/1 Тамара Поповић / / Душан Кулић 

II/2 Јована Поповић / / Душан Кулић 

V/1 Владимир Бјелац / / Душан Кулић 

III/1 Давид Крмпот / / Душан Кулић 

РЕЗУЛТАТИ СА ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У КАРАТЕУ 

Разред Ученик Бр. бодова Освојено место Наставник 

5-1 Антовић Ања  2. место кате  

8-1 Катарина Прибић  3. место кате  

7-1 Тиа Трубинт  3. место кате  

4-1 Пауна Раичевић  1. место кате  

2-1 Лана Прибић  3. место кате  

3-1 Урош Радовић  2. место, кате  

2-1 Доротеа Раичевић  3. место кате  
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1-1 Станков Дуња  1. место кате  

6-1 Вук Радоичић  
2. место кате и 3. 

место борбе 
 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ШКОЛСКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ПРВЕНСТВА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА - 

ЏУДО 

Разред Ученик 
Бр. 

бодова 

Освојено 

место 
Наставник 

6-2 Уна Ешан / 

3.место-

пласман на 

државно 

Д. Кулић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ШАХА 

Разред Ученик 
Бр. 

бодова 
Освојено место Наставник 

3-1 Душан Антовић  
2. место-

пласман 
М. Милатовић 

2-1 Јакша Докнић  
3. место-

пласман 
М. Драгнић 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ШАХА - ЕКИПНО 

Разред Ученик 
Бр. 

бодова 

Освојено 

место 
Наставник 

3-1 Душан Антовић  

3. место-

пласман 
Душан Кулић 

3-1 Данило Антовић  

5-2 Константин Костић  

8-1 Томислав Навратил  

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА "Сунчана јесен живота"  

Разред Ученик Бр. бодова 
Освојено 

место 
Наставник 

6-1 Марко Миловић  1. Тања Перуновић 

8-1 Вујичић Милош  2. Тања Перуновић 

8-1 Прибић Катарина  2. Тања Перуновић 

8-1 Викторија Саламун  3. Тања Перуновић 

6-2 Неда Мијановић  3. Тања Перуновић 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ  

„Подршка породици – најбоља подршка деци“ 

Разред Ученик Бр. бодова Освојено 

место 

Наставник 



Основна школа „ Братство јединство“ 

 

 115 

V2 Ксенија Ковачевић   Тања Перуновић 

РЕЗУЛТАТИ СА ЈЕСЕЊЕГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА 

„Нећеш ми веровати“ 

Разред Ученик Бр. бодова Освојено 

место 

Наставник 

V1 Милош Думановић   Тања Перуновић 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА Пролетњи конкурс библиотеке 

"Осмех који ми значи" 

  

Разред Ученик Бр. бодова 
Освојено 

место 
Наставник 

V/1 Лука Премовић -        1. Тања Перуновић 

 VI/1 Ана Перовоћ - 1. Тања Перуновић 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА – СУБНОР 

            ''Недам село крај малога рита,недам своја Војвођанска жита'' 

  Vll/1 Вања Николић       -        1. Тања Перуновић 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА ''КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ'' 

Разред Ученик Бр. бодова 
Освојено 

место 
Наставник 

VIII/1 Инес Петровић -        1. Тања Перуновић 

 VIII/1 Оксана Вучетић -        2. Тања Перуновић 

VIII/1 Балша Бечић -        3. Тања Перуновић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА "Сунчана јесен живота"  

Разред Ученик Бр. бодова Освојено 

место 

Наставник 

VIII1 Ања Анастасија Ковачевић  2. Меланија Ујфалуши 

РЕЗУЛТАТИ СА ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ  

„Подршка породици – најбоља подршка деци“ 

Разред Ученик Бр. бодова Освојено 

место 

Наставник 

VIII1 Инес Петровић  1. Меланија Ујфалуши 

РЕЗУЛТАТИ СА ЈЕСЕЊЕГ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

„Нећеш ми веровати“ 

V2 Теа Тодоровић  1. М. Ујфалуши 

Резултати са пролећног литерарног конкурса „Осмех који ми значи“ 

Разред Ученик 
Бр. 

бодова 

Освојено 

место 
Наставник 

V2 Теа Тодоровић 1.  М. Ујфалуши 

VI2 Ања Јововић 3.  М. Ујфалуши 

 



Основна школа „ Братство јединство“ 

 

 116 

 

7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

Један од развојних приоритета рада школе за наредни период, јесте и афирмација 

школског рада кроз ваннаставне активности.  

Извештаји о раду секција 

7.1. Драмско рецитаторска секција- млађи узраст 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ – РЕДОВНА 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

   Драмско - рецитаторску секцију редовне разредне наставе школске 2015/2016. године 

водиле су Милена Драгнић, Ружа Дацић и Милена Гајић  проф. разредне наставе. Одржано је 

36 састанака на којима је реализован план и програм Секције.  

У септембру је оформљена секција. У њу су укључени сви заинтересовани ученици редовне 

разредне наставе.  Договорено је којим данима ће се секција одржавати, а ученици су 

упознати са планом рада секције као и са основним појмовима рецитовања и драме. Крајем 

месеца посећена је рецитаторска секција виших разреда редовне наставе. 

У октобру настављен је рад на правилној артикулацији и дикцији при рецитовању песама, 

као и у увежбавању драмских комада. Уприличена је посета Културном центру и дружење са 

одраслим рецитаторима и глумцима. Отпочето је са припремама за приредбу поводом 

прославе Нове године. Одабране су песме и подељене рецитаторима, као и драмски комади 

(подељене су улоге) водећи рачуна о способностима ученика и њиховом календарском 

узрасту.   

У новембру је отпочето и са припремама за прославу Савиндана. Одабране су пригодне 

песме рецитаторима, водећи рачуна о способностима ученика и њиховом календарском 

узрасту.    

У децембру  23.12.2015. одржана је приредба поводом Нове године. Приредба је протекла у 

најбољем реду на општу радост учесника, њихових родитеља, као и запослених у школи. 

Настављено са припремама поводом прославе Савиндана. 

У јануару  27.01 2015.  одржана је приредба поводом прославе Савиндана. У програму 

приредбе одржане у школи су поред рецитатора старијег школског узраста учествовали и 

ученици млађег школског узраста говорећи пригодне рецитације које говоре о Светом Сави.  

Анализиран је рад секције у првом полугодишту. Одабране су рецитације и драмски комади 

за припремање приредбе поводом Дана жена.  

У фебруару је настављен је рад на правилној артикулацији и дикцији при рецитовању 

песама, као и у увежбавање улога из драмских текстова за предстојећу приредбу.  
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У марту 08.03.2016. у холу школе одржана је приредба поводом Дана жена. Приредба је 

протекла у најбољем реду на општу радост учесника, њихових мајки и бака, као и 

запослених у школи.      

У априлу су се обрађивале песме на тему цвећа и пролећа. Ученици су самостално бирали 

песме које им се допадају. Радило се на исправљању грешака у рецитовању. Уследиле су 

припреме за приредбу поводом обележавања краја школске године. Одабране су 

одговарајуће песме и драмски текстови. 

У мају настављено је са припремама за приредбу за крај школске године. Отпочете су и 

припреме за приредбу за пријем првака.  

У јуну  је анализиран рад секције у другом полугодишту. Поводом успешног завршетка 

школске године у сали биоскопа „Југославија“ одржана је приредба за родитеље у којој су 

учествовали сви ученици нижег школског узраста редовне и специјалне наставе. Ученици 

драмско-рецитаторске секције разредне наставе, заједно са члановима хора, драмске и 

ритмичке секције извели су пригодан програм.   

У августу  28.08.2016. године је уприличена приредба за пријем првака. Ученици 

рецитаторске секције разредне наставе, заједно са члановима хора, драмске и ритмичке 

секције извели су пригодан програм. Тема приредбе била је „Добро нам дошли, ђаци 

прваци!“. 

7.2. Ритмичка секција 
 

Ово је прилично атрактивна секција, где је стално ангажовано 25 девојчица 

10 ученица 1. разреда,5 ученица2. разреда 6 ученица 3. разреда,4 ученице 4. Разреда 

Активности су везане претежно за модерни плес и савремене кореографије.Нису занемарене 

ни фолклорне тачке. Направљено је и неколико тачака уз дечије песмице. Међу полазницима 

има и ученика који се активно баве плесом као спортском дисциплином. Модерни плес је 

саставни део свих школских приредби, те су и наступи ових ученика релативно чести.Смисао 

ове секције је у развијању осећаја за ритам и кретање уз задату музику; развијање 

музикалности,и осећаја за ритам код ученика; развијање љубави према музици и 

плесу;развијање креативности код ученика и осећаја припадности групи 

Ученици млађих разреда уче кратке, једноставне кораке, дечјих народних игара:Дивна, 

Дивна, Вишњичица род родила, Разгранала грана јоргована. У програм су биле уврштене и 

игре уз дечије песме Деца су украс света, Паткица, Хоки поки.Ученице су припремиле и 

неколико модерних плесних тачака  уз поп музикуАлбатрос, Вака вака 

Остварени резултати: 

*Август 2015. Наступ на приредби поводом пријема првака(одржано у школском холу) 

*Новембар 2015. наступ поводом Дана школе (одржан у холу школе ) 
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*Децембар Новогодишња приредба 2015.(одржано у школском холу) 

* Учешће на Светосавској приредби 27 јануар( одржано у холу школе) 

*Наступ поводом 8. марта2016.за све маме и баке(одржано у Биоскопу  ) 

*Наступ у центру града поводом акције Дани меда у организацији пчелара града Врбаса 

(Одржан на Тргу Николе Пашића)  

*Наступ на завршној приредби за родитеље ученика четвртог разреда( одржано у холу 

школе) 

*Наступ на завршној приредби за родитеље ученика од првог до четвртог разреда одржаног у 

сали биоскопа Југославија 

*Наступ у оквиру једнодневног излета на Тестери 

*Ученици су се припремили за наступ у августу поводом пријема првака 2016/17 год. 

Руководилац секције: Учитељица Весна Костелац и Мелита Милатовић 

 

7.3. Ликовна секција, млађи узраст, специјална настава 
 

Секција окупља  ученике нижих разреда  специјалне наставе и успешно савлађује 

постављене циљеве.  

Секција прихвата све ученике који у њој желе да раде,без обзира на таленат.  

ОСНОВНИ ЦИЉ :неговање и развијање уметничких склоности и естетског укуса кроз све 

ликовне технике уз максималну слободу изражавања и истицање посебности сваког детета. 

ДРУГИ ЦИЉЕВИ: излагање на школским изложбама 

                                савладавање нових техника 

                                креативност 

Једанаест  ученика је долазило на секцију ликовна култура. То су следећи ученици: 

ПРВИ РАЗРЕД: 

Анастасија Илић,Исидора Нецић и Мица Голуб. 

ДРУГИ РАЗРЕД: 

Кристина Костелник,Славица Голуб и Иван Голуб. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

Ева Јовановић,Стефан Стојанов и Даниел Димовић. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

Бисерка Голуб и Нино Голуб . 

Секција ради једном недељно -1 школски час. 

На годишњем нивоу одржано 36 часова. У првом полугодишту одржано 16 часова . У другом 

полугодишту одржано 20 часова. 

 Наставни план и програм у потпуности остварен. 
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Реализација ликовне секције по месецима: 

СЕПТЕМБАР 2015. : 

1.Слободно ликовно изражавање“Словарица“ 

2. Слободно ликовно изражавање“Моја школа“ 

3.Израда предмета и слика од јесењих плодова 

4. Радови на тему „Породица“ 

ОКТОБАР  2015. : 

5.Постављање изложбе поводом дечије недеље 

6.“Јесен“ сликање-акварел 

7.Израда и паковање поклона за друга 

8.Портрет друга –сликање 

НОВЕМБАР 2015.  :  

9. Постављање изложбе дечијих радова поводом Дана школе 

10. Посета ликовној галерији 

11.Слободно ликовно изражавање на тему:“Унашој околини живе старији људи“ 

12.Сликање портрета „Моја бака“или „ Мој деда“ 

13.Посета ликовној галерији 

ДЕЦЕМБАР 2015. : 

14.Посета ликовној галерији 

15. Израда украса за јелку и постављање изложбе дечијих радова поводом Нове године  

16. Сликање и цртање на тему Нова година „Деда Мраз и снег“ 

ЈАНУАР 2016. : 

17.Сликање и цртање на тему Свети Сава 

18.Постављање изложбе дечијих радова поводом школске славе 

ФЕБРУАР 2016. : 

19.Сликање и цртање на тему-Зима 

20.У улози модног креатора(одећа,ципеле,ташна) 

21.Зимски пејзаж-пластелин 

22. Сликање и цртање на тему-Мајка и жена 

 

МАРТ 2016. : 

23.Постављање изложбе дечијих радова поводом Дана жена 

24. Посета ликовној галерији 

25. Фарбање јаја 

АПРИЛ 2016. : 
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26. Правимо лутку (кловна) 

27. Ликовно изражавање на тему:“Пролеће“ 

28. Час у природи-сликање пејзажа 

29. Слободно ликовно изражавање 

 МАЈ 2016. : 

30. Слободно ликовно изражавање 

31. Слободно ликовно изражавање 

32. Цртање на асфалту 

33. Посета ликовној галерији 

34.Покажи шта умеш 

ЈУН 2016. : 

35. Постављање изложбе дечијих радова 

36. Слободно ликовно изражавање 

                                                                    Наставник: 

                                                           Габриела Комненић 

                                                           Светлана  Симићевић 

7.4. Музичка секција, млађи 
 

У  септембру  је извршене подела  анкетних листића  и у ченицима  је представљена       

музичка  секција.  

Хор нижих разреда основне школе (који чине ученици 1.-4.разреда). Школске 2015/2016. 

године водила је Александра Ковачевић , проф. разредне наставе. Одржано је 36 састанака на 

којима је реализован план и програм Секције.  

                  Сви планирани циљеви и задаци су реализовани. Ученици су учествовали у раду 

секције у складу са својим могућностима.  

Секција је свој рад реализовала  уторком шести час.  

У Школи су обележени значајни датуми: 

8.11.2013. у  холу школе одржана су радионице  поводом прославе Дана школе. Тема 

овогодишњег Дана школе је била-100 годишњица  рошења бранка Ћопића.Ученици 4.разреда су 

овом приликом припремили  малу приредбу. 

 27.01 2014.  Одржана је приредба поводом прославе Савиндана. У програму су поред 

ученика  старијег школског узраста учествовали и ученици млађег школског узрастапевајући 

песме,,Химна Светог Саве” и ,,Тропар Светог Саве” . 

6.6.2016.у Биоскопу „Југославија“ одржана је завршна  приредба . У програму су 

учествовали  сви ученици  од 1. до 4. разреда .Чланови свих секција су овом приликом показали 

шта су научили ове школске године.   Мали хор (који чине чланови Музичке секција ученика од 
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1. до 4. разреда)  је на приредби извео део репертоара-Здравицу,Вуче,вуче бубо лења и земљу 

дембелију са солистима Мињижом Миловић и Исидором Ђукић. 

 Поводом завршетка школске године у холу Школе 13.06.2014. ученици четвртог разреда 

су приредили приредбу за своје родитеље. Кроз песму и игру су показали шта су научили 

унастави и ваннаставним активностима ове четири године. 

31.8.20116. је одржан Пријем првака.у приредби су поред осталих учествовали и ученици чланови 

Музичке секције са пригодним песмама за шаке прваке. 

                        

  У Врбасу  ,                                                                                      Извештај подноси:  
       24.6.2016.                                                                                       Александра Ковачевић 

 

 

 

7.5. Математичка секција – млађи 
 

У септембру је извршене подела анкетних листића и ученицима је представљена секција.  

Математичка секција  школске 2015/16. окупила је ученике првог, другог, трећег и четвртог 

разреда ОШ ,,Братство јединство“ у Врбасу. 

Секцију је похађало укупно 38  ученика . Шест  ученика првог разреда, 8 ученика другог 

разреда, 14 ученика трећег разреда и 10 ученика четвртог разреда. 

Сви планирани циљеви и задаци су реализовани. Ученици су учествовали у раду секције у  

складу са својим могућностима. Рад секције се одвијао у две групе, једну групу су чинили 

ученици првог и другог разреда, а другу групу ученици трећег и четвртог разреда. Секција је 

свој рад реализовала  понедељком пети час.  

Програм секције је  обухватио  многе области из историје математике, са кратким 

биографским скицама и занимљивим анегдотама, затим одабрана поглавља из аритметике, 

алгебре и геометрије, игре и такмичења, примене математике на друге наставне предмете и 

подручја активности.  

Ученици су активно учествовали у изради математичких паноа и у остваривању пјана рада 

секције. 

Као и сваке године у јануару месецу планирано је Школско такмичење из  

математике.Ученици су још на почетку године упознати са могућношћу да  учествују и они 

који су били  заинтересовани почели су са припремама  још  у септембру. 

        30. 01. 2016.. године у организацији наше школе одржано је Школско такмичење из 

математике са задацима које је послало Математичко друштво Србије.Такмичењу је 

присуствовало укупно 15 ученика (11ученика 4. разреда и 5 ученика 3. разреда). Израда 

задатака трајала је 120 минута, дежурале су учитељице Мелита Милатовић и Александра 

КОвачевић, наставица математике Гордана Станковић.  По завршеном такмичењу у року од 

пар дана прегледани су радови и на Општинско такмичење упућени су следећи ученици: 
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 Име и презиме ученика Разред и одељење Освојени бодови 

1. Међедовић Софија IV/1 80 

2. Лазаревић Миона IV/1 65 

3. Рељић Сара   IV/1     65 

4. Васиљ Поповић    III/1  

5. Сташа Николић     III/1  

6. Давид Бановић      III/1  

 

Општнско такмичење из математике одржано је 28.02.2015. од 10 до 12 часова у 

просторијама ОШ “Петар Петровић Његош“ у Врбасу. Ученици су били распоређени у 

учионице. У свакој учионици су дежурала по два наставника.  

Задатке су прегледали чланови комисије у саставу : Ксенија Шипчић, Татјана Пиксиадес и 

Нада Кривокапић. 

Општинском такмичењу присуствовали су ученици са горњег списка и остварили следећи 

успех. 

 

 

 Име и презиме ученика Разред и одељење Освојени бодови 

1. Међедовић Софија IV/1 50 

2. Лазаревић Миона IV/1 40 

3. Рељић Сара   IV/1     55 

4. Васиљ Поповић    III/1 80 

5. Сташа Николић     III/1 65 

6. Давид Бановић      III/1 35 

 

 

    На основу наведених резултата и активности младих математичара током школске године 

2015/16. можемо закључити да је Математичка секција успешно радила и ове школске 

године, да је допринела популаризацији математике, додатно мотивисала ученике за њено 

учење и у потпуности остварила постављене циљеве. 

 

 У Врбасу 26.06.2016. Извештај подноси 

 Даница Влаховић 
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7.6. Литерарна секција 
 

Састанци литерарне секције  одржавају се једном недељно по један час. Годишњи 

фонд планираних часова је 36, колико је и реализовано током године. У раду Литерарне 

секције учествују ученици који воле лепу реч (укупно 12 ученика, списак у Дневнику 

осталих активности) . Председник  секције за ову школску годину била је Ања Анастасија 

Влаховић, ученица  Vlll1  разреда .   

 Активности: 

Разговор и писање литерарних радова  поводом доласка јесени, зиме и пролећа, Дана 

школе...(Први жути лист на мом длану, Моја школа, Прва пахуља на мом образу, Прве ласте 

у мом срцу...) учешће на литерарним конкурсима, израда паноа, анализа рада... 

 

Учешће на литерарним конкурсима: 

Резултати са литерарног конкурса "Сунчана јесен живота"  

Разред Ученик Освојено место Датум 

 

8. Ања Анастасија Влаховић друго 
29. 10. 2015. 

 

Резултати са литерарног конкурса поводом Дечије недеље  

„Подршка породици – најбоља подршка деци“ 

Разред Ученик Освојено место Датум 

8. Инес Петровић прво 19. 10. 2015. 

Резултати са јесењег литерарног конкурса „ Нећеш ми веровати“ 

Разред Ученик Освојено место Датум 

5. Теа Тодоровић прво 10. 12. 2015. 

Резултати са пролећног литерарног конкурса „ Осмех који ми значи“ 

Разред Ученик Освојено место Датум 

5. Теа Тодоровић 1. 13. 05. 2016. 

6. Ања Јововић 3. 13. 05. 2016. 

 

Радови чланова секције су читани на за то предвиђеним часовима и уз договор и 

сагласност ученика послати на разне конкурсе, например,  у Црвени крст, Народну 

библиотеку „ Данило Киш “, на Невенов фестивал деце песника и,  наравно, у школски 

часопис у електронској форми „ Школисту “.  
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Чланови литерарне секције су 9. јуна ове године  одржали књижевно поподне за 

ученике четвртог разреда, којима су се придружили и неки ученици из трећег разреда. 

Поводом Ноћи музеја ученици су посетили градски музеј и разгледали поставку 

Културно наслеђе Врбаса, 26. маја ове године. 

Ученици су се упознали са песмама Десанке Максимовић, неким љубавним и 

дескриптивним песмама, затим особинама  риме и стиховима наших романтичара, са 

метриком  сонета,  карактеристикама драмског стваралаштва... 

  

            Ученици су направили пригодне  паное поводом стогодишњице рођења Бранка 

Ћопића и педесет пет година како је Иво Андрић добио Нобелову награду, као  и пано о 

Мирославу Антићу као омиљеном песнику у доба одрастања и заљубљивања. 

  

             Изабрани су најбољи радови који су објављени у школском часопису у електронској 

форми под називом „Школиста“ 

 Последњи састанак у току ове школске године био је посвећен анализи рада секције и 

извештају о учешћу на конкурсима. 

 

У Врбасу,        Руководилац секције: 

25. 06. 2016.        Меланија Ујфалуши 

 

  

7.7. Програмерска секција 
 

У школској 2015/2016. години програмска секција је у потпуности остварила 

годишњи и месечне планове и можемо бити врло задовoљни постигнутим резултатима на 

такмичењима на којима смо учествовали у традиционално убедљиво најбројнијем саставу 

ученика од петог до осмог разреда од свих школа наше општине, округа и  државе. 

Програмерску секцију похађало је 23 ученика наше школе и то: 

 10 ученика петог разреда 

 3 ученика шестог разреда 

 5 ученик седмог разреда 

 5 ученика осмог разреда. 

Одржано је 36 часова од планираних 36. 

Школско такмичење из програмирања одржано је 09.02.2016. 
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Учествовало је 17 наших ученика од петог до осмог разреда, а који су редовно похађали 

часове на Програмерској секцији и показали интересовање, уложили значајан труд, рад и 

таленат. 

Пласман на општинско такмичење остварило је 10 ученика са највише освојених поена у 

изради програма за рачунар. 

Општинско такмичење из програмирања одржано је 21.02.2016. и наша школа је већ 

традиционално била домаћин, организатор Друштво математичара Србије, покровитељ 

Министарство просвете Р.Србије. 

 

У старосној групи 1, пети и шести разред имали смо 4 представника наше школе: 

1. награда Коља Вучановић и Владимир Бјелац 

2. награда Норберт Берта 

3. награда Константин Костић 

 По броју освојених бодова Коља Вучановић и Владимир Бјелац остварили су пласман на 

окружно такмичење, али накнадна промена критеријума у умањује број учесника на 

окружном такмичењу?!? 

У старосној групи 2, седми и осми разред имали смо 6 представника наше школе: 

1. награда Лазар Перовић и Лука Дабовић 

2. награда Мартина Бановић 

3. награда Анђела Кешељевић, Вања Николић, Рената Берта. 

 По броју освојених бодова Лазар Перовић, Лука Дабовић и Мартина Бановић остварили су 

пласман на окружно такмичење, али накнадна промена критеријума умањује број учесника 

на окружном такмичењу и потврђен је пласман само за Лазара Перовића и Луку Дабовића?!? 

Окружно такмичење је одржано 05.03.2016. у Новом Саду, гимназија "Ј.Ј. Змај",  две радне 

седмице пре планираног термина. Нашу школу представљали су Лазар Перовић и Лука 

Дабовић. 

Надамо се много бољој припреми и организацији такмичења у програмирању рачунарa у 

будућности.  

Врбас,  27.06.2016.                 Бранко Видовић, наставник информатике и рачунарства 

 

 

7.8. Ликовна секција 
 

Секција се одржавала у поподневној смени од 11:30 ч до 13 ч. Спровођена је на основу плана 

и програма од 5-8 разреда. На секцију су долазила деца 5, 6, 7 и 8 разреда и то следећи 

ученици:  
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Беницки Сташа,Берберовић Василије,Васиљевић Милан,Вујовић Данило,Миклош 

Михаела,Премовић Лука,Милица Вујанић V/1. 

Васиљевић Сара,Ковачевић Ксенија,Милић Вања,Митровић Урош,Стокућа Мања,Тодоровић 

Теа V/2. 

Вукелић Сара,Вучковић Јована,Перовић Ана,Пешаљ Богдан,Поповић Тамара,Шћепановић 

Андреа VI/1 

Јаглица Растко,Тадић Емина VI/2 

Кнежевић Јелена,Николић Вања,Купцуг Миљан VII/1 

Вучетић Оксана,Мартиновић Мина,Мирковић Јована,Петровић Инес,Секељ Јована,Ана 

Марија Монар VIII/1  

У оквиру секције остварени су следећи резултати: 

 На јесењем салону библиотеке, са темом: „Нећеш ми веровати“, добили смо прву награду и 

то ученик Милош Думановић.V/1.На конкурсу:''Дечије недеље'', ''Подршка породици-

најбоља подршка деци'', прву награду освојила је ученица Ксенија Ковачевић V/2. пазреда.На 

конкурсу „Сунчана јесен живота“, добили смо три награде.Прибић Катарина и Милош 

Вујачић прву награду VIII/1. разред, другу награду,Викторија Саламун VIII/1.разред и трећу 

награду  Недељка Мијановић VII/1.разред.Награде на пролећном салону библиотеке, под 

називом: „Осмех који ми значи“, прву  награду добио је Лука Премовић ученик  V/1 разреда, 

другу награду Ана Перовић ученица VI/1 разреда.На конкурсу ''Крв живот значи''добили смо 

три награде прву награду добила је Инес Петровић VIII/1 разред,другу награду Оксана 

Вучетић VIII/1 разред и Балша Бечић VIII/1 разред трећу награду.На конкурсу СУБНОР-а 

под називом'' Недам салаш у маломе риту,недам своја Војвођанска жита.'',награду је добила 

Вања Николић VII/1 разред. 

                                                                Професор ликовне културе: 

                                                                      Тања Перуновић 
 

7.9. English club 
 

Секција у оквиру предмета енглески језик, под називом „English Club”, одржава се 

једном недељно, што чини фонд од планираних 36 часова годишње, колико је и одржано. 

Списак и евиденција ученика који су похађали секцију налази се у Дневнику осталих облика 

рада.  

Због различитих нивоа знања енглеског језика међу ученицима од петог до осмог 

разреда, секција је била подељена на два дела у складу са узрастом ученика. Стога су у току 

првог полугодишта секцију похађали ученици петог и шестог разреда, а у току другог 

полугодишта, активности су биле прилагођене ученицима седмог и осмог разреда. 

 Код петака и шестака, рад секције се већином заснивао на смишљању теме, организацији, 
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прикупљању материјала, прављењу паноа и коначно заједничком презентацијом рада, 

негујући све време рад у тимовима. С друге стране, код старијих ученика, пажња је била 

усмерена на дискусије, дебате и технике вођења разговора на енглеском језику, тако на 

занимљив начин, уз ученицима блиске теме, вежбајући усмено изражавање. 

Четири ученице (Елена Петровић, Мина Мартиновић, Ања Анастасија Влаховић и 

Оксана Вучетић) учествовале су на општинском такмичењу из енглеског језика, одржаном 

20.02.2016. године у ОШ „Братство јединство“ у Куцури, где је Елена Петровић заузела прво, 

а Ања Анастасија Влаховић треће место.   

Ученице Елена Петровић и Ања Анастасија Влаховић пласирале су се на окружно 

такмичење, одржано 12. 03. 2016. године у ОШ „Соња Маринковић“ у Новом Саду, где су 

ученице, упркос томе што се нису пласирале даље, показале изузетно знање и добре 

резултате. 

Иако нису редовни чланови секције, шест ученица четвртог разреда (Миона Лазаревић, 

Тања Пиварски, Анастасија Андријевић, Сара Рељић, Ивана Ђурђевац и Миа Миловић), на 

приредби одржаној 06. 06. 2016. године у биоскопу „Југославија“ у Врбасу, показале су своје 

вештине рецитујући стихове песме „What makes a friend“ на енглеском језику.  

У Врбасу,        Јелена Павићевић 

28. 06. 2016.  

 

7.10. Професионална оријентација, редовна и специјална настава 
 

Извештај о раду за 2015/16. 

 

           У току  школске 2015/16 године предвиђено је 70. часoва слободних активности- 

професионална оријентација.  

          Број планираних часова: 

          Према плану 34. часа је предвиђено са ученицима 8. разреда редовне наставе, а 34/36. 

са ученицима  седмог и осмог разреда специјалне наставе. 

         Број ученика који су укључени у предвиђене активности: 

8. разред редовне наставе:      13. ученика 

8. разред специјалне наставе: 3. ученика седмог и 4. осмог разреда- укупно 7. ученика 

          Број одржаних часова: 

          Осми разред-  редовна настава   34. 

          Седми и осми разред специјалне наставе: 34. 

 Одржане активности  су следеће: 

РЕДОВНА НАСТАВА 
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Септембар: 

Број одржаних часова у септембру: 4. (четири) 

Ученицима је представљен план рада слободних активности  ПО.  

Реални сусрети: Представљање старих заната и домаће радиности 

                             Пчеларство- производња меда; манифестација „Фестивал меда“ 

     Напомена: Према плану активности ПО за месец септембар нису планирани реални 

сусрети, али с обзиром да су ученици у току 7. разреда већ имали низ реалних сусрета и да су 

они показали највећи ефекат на избор будућег занимања сматрали смо да ученици треба да 

посете ове манифестације. 

Октобар: 

Број одржаних часова у месецу октобру: 5 (пет) 

Са ученицима су рађене радионице везане за самоспознају, у свету интересовања , врлинама 

и вредностима, упознавање ученика и о стереотипима.  

Новембар: 

Број одржаних часова у месецу новембру : 4. (четири) 

Радионице: Какав сам на први поглед, моја очекивања ,мрежа средњих школа. 

Децембар:  

Број одржаних часова у месецу децембру : 3 (три) 

Радионице: Захтеви занимања и  куда после основне школе. 

Јануар: 

Број одржаних часова у месецу јануару : 2 (два) 

Радионице: Описи занимања , критеријум за избор школе. 

Фебруар: 

Број одржаних часова у месецу фебруару : 4. (четири) 

Радионице: Избор школе, испитивање ставова око избора школе 

Март: 

Број одржаних часова у месецу марту : 8 (осам) 

Радионице: Испитивање ставова 

Реални сусрети: Предвиђен је и релизован  реални сусрет- посета машинској радионици 

ССШ „4. јули“ у Врбасу, посета фризерском салону „Александар“ у Врбасу- занимање 

фризер и посета пржионици кафе „Самба“ у Врбасу у циљу упознавања ученика са начином 

прераде кафе.  

Април: 

Број одржаних часова у месецу априлу : 4. (четири) 

Радионице: Моја  одлука 
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Реални сусрет: Посета Сајму образовања под називом : „Упознај свет занимања и одабери 

право за себе“ 

 

СПЕЦИЈАЛНА НАСТАВА 

Септембар:  

Број одржаних часова: 4.(четири) 

     Ученицима је представљен план рада слободних активности  ПО.  

     Реални сусрети: Посета риболовачком друштву „Златни караш“ у Врбасу  

     Напомена: Према плану активности ПО за месец септембар нису планирани реални 

сусрети, али с обзиром да су ученици у току 7. разреда већ имали низ реалних сусрета и да су 

они показали највећи ефекат на избор будућег занимања сматрали смо да ученици треба да 

посете ове манифестације.  

Октобар:  

Број одржаних часова: 4.(четири) 

Радионице: У свету интересовања, графикон интересовања 

Новембар: 

Број одржаних часова: 3.(три) 

Радионице: О стереотипима, образовни профили графикон интересовања. 

Децембар: 

Број одржаних часова: 2. (два) 

Радионице: Мрежа средњих школа 

Јануар: 

Број одржаних часова: 1.(један) 

Радионица: Куда после основне школе  

Фебруар: 

Број одржаних часова: 4.(четири) 

Радионице: Путеви каријере, припрема за интервју, опис занимања, критеријум за избор 

школе. 

Март: 

Број одржаних часова: 9 (девет) 

Радионице: Избор школе, испитивање ставова, избор занимања и приходи. 

Реални сусрети: Предвиђен је и релизован  реални сусрет- посета машинској радионици 

ССШ „4. јули“ у Врбасу, посета фризерском салону „Александар“ у Врбасу- занимање 

фризер  

Април: 
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Број одржаних часова: 7(седам) 

Радионице: Избор занимања и приходи, испитивање ставова, мој избор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РЕАЛНИ СУСРЕТ:  

Посета Сајму образовања под називом : „Упознај свет занимања и одабери право за себе“ 

У Врбасу, дана 15.06.2016.                               Извештај поднела: 

                                                                             Реализатор активности 

                                                                             Вида Вујачић 

 

 

7.11. Драмска секција- специјална настава 
 

У школској 2015./2016.год. планирано је 18 часова Драмске секције у разредима V-VII, (15 

часова у VIII разреду). Одржано је 17 часова (9 часова у првом, и 8 часова у другом 

полугодишту) . 

Време реализације Драмске секције било је уторком 6. час. 

 

Обрађене теме: 

1.Формирање секције и договор о раду; план за текућу школску годину 

2. Основни појмови позоришне уметности и посета рецитаторској секцији редовне наставе 

3.Избор текста за драмску игру и подела улога 

4.Читалачка проба ( рад за столом и анализа ликова) 

5. Читалачка проба ( читање по улогама) 

6. Распоредна проба; груписање лица и ствари на сцени 

7. Распоредна проба; вежбе покрета и гестова 

8. Распоредна проба;сценске радње и кратка анализа рада у првом полугодишту. 

9. Генерална проба 

10. Посета градском музеју; разговор о посети 

11. Посета Културном центру у Врбасу; разговор о посети 

12. Избор текста за драмску игру и подела улога 

13. Читалачка проба(рад за столом и анализа ликова) 

14. Читалачка проба( основна идеја и читање по улогама) 

15. Распоредна проба; груписање лица и ствари на сцени 

16. Генерална проба 

17. Учешће у приредби за крај школске године.  

Присуство на часовима Драмске секције: 



Основна школа „ Братство јединство“ 

 

 131 

Кристијан Нецић- уписао се у школу у другом полугодишту, и од укупно 8 часова у другом 

полугодишту, ученик је присуствовао на 3 часа ( приближно 45%). 

Од укупно 17 часова Драмске секције Саша Нецић је присуствовао на 13 часова (приближно 

80%), Санела Јесети на 12 часова (приближно 70%), Северђан Хасани 7 (приближно 40%), 

Сандра и Драгана Суботин на 7 часова (приближно 40%), Немања Нецић на 12 часова 

(приближно 70%), Итана Нецић на 9 часова (приближно 55%), а ученик Џани Хасани на 8 

часова( приближно 45%). Од укупно 15 часова одржаних у осмом разреду, ученица Јелена 

Живановић је присуствовала на свих 15 часова (100%), ученик Александар Димовић на 14 

часова (приближно 95%), Миле Димовић на 10 часова( приближно 60%), и ученик Горан 

Нецић на, такође, 10 часова (приближно 60%). 

Просек доласка на Драмску секцију је приближно 61,53%  

Протекле школске године, ученици су у оквиру Драмске секције, имали прилику да посете 

градски музеј, Културни центар, да присуствују рецитаторској секцији редовне наставе, као и 

да направе приредбу за  мајке. За родитеље смо на крају школске год., у учионици, извели 

скеч. Посетили смо и риболовачко удружење „ Златни караш“, где смо извели кратак скеч и 

направили пано. Посетили смо и секцију за ручни рад „ Златни клас“, и присуствовали 

Божићној изложби у просторијама музеја. 

Врбас, 20.6.2016.                                                         Сандра Самарџић Рогановић 

                                                                                       Жељана Стијеповић 

7.12. Спорт за све-специјална настава 
 

Извештај – секција СПОРТ ЗА СВЕ 

 

Секција је извођена са ученицима од петог до осмог разреда специјалне наставе.Укипан број 

годишњих часова који је био предвиђен је 36 часова.Часови су одржавани једном недељно у 

међу смени (у периоду од 12.00 до 12.30х) 

У првом полугодишту реализовано је 15 часова, а у другом полугодишту 21 час. 

у дневнику осталих облика рада за специјалну наставу. 

Основни циљ ове секције је био да се ученици упознају на занимљив начин са различитим 

видовима и врстама спорта. 

Активност је организована у школи кроз разговор са ученицима и презентацијама у 

зависности од теме часа. 

Ученици су се упознали са различитим спортовима и приближено им је све што је везано за 

одређени спорт, олимпијски покрет, а такође и за спортове који нису у оликмпијској 
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породици. 

Може се рећи да је секција испунила своју сврху и очекивања у стицању нових знања деце са 

посебним потребама и њиховом лакшем уклапању кроз дружење, учење и спорт. 

 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Акредитовани семинари који су у току ове школске године одржани у нашој школи су:  

- Ни црни ни бело 11,12 и 13 јануара 2016. Било је присутно 29 наставника. 

- Читањем и писањем до критичког мишљења,  7. и 8. маја. Присутно  30 наставника. 

- Електронско вођење педагошке документације 4.06.2016. Присутно 27 наставника. 

Остале видове стручног усавршавања, наставници воде у свом портфолиу. Такође и обуке 

које смо прошли као учесници пројекта Спречавање осипања, налазе се у наративном 

извештају пројектних активности. 

Семинари које смо прошли у нашој установи, оцењени су као корисни. Средства су 

обезбеђења учешћем у пројекту Спречавање осипања ученика из образовног система 

Републике Србије, а семинар Електронско вођење педагошке документације, финасирала је 

локална самоуправа. 

 

 

 

 



9. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Комплетиран извештај о сарадњам са институцијам аналази се и у извештају о раду директора. У прилогу је табеларни приказ сарадња са 

институцијама. 
 

Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

16.9.2015. 

Општина Врбас у сарадњи са 

Олимпијским комитетом 

Србије 

Одлазак на Олимпијски 

час „Олимпијада као 

бајка“  

Весна Костелац, 

Славица Шестовић 
1/1 

Континуирано 

тком године 

Невладина хуманитарна 

организација „Чепом до 

осмеха“ 

Прикупљање пластичних 

чепова 

Запослени и ученици школе, као и грађанство 

које је обавештено о нашем учешћу у 

хуманитарнојх акцији 

 Дом здравља „В. Влаховић“ Вакцинација   

21.9.2015. 
Центар за развојне пројекте 

Врбас 

Летња школа дигиталне 

фотографије 
/ 

Група ученика 7. и 8. 

разреда 

23.9.2015. Црвени крст 

Предавање волонтера 

ЦК-а о безбедности у 

саобраћају 

 Ученици 1. разреда 

24.9.2015. МУП Врбас 

манифестација Спортом 

против насиља и 

наркоманије 

Душан Кулић, Горан 

Рахман, Владимир 

Рахман 

Ања Мијајловић, 

Алекса Новаковић, 

ученици специјалне 

наставе као гости 

24.9.2015. 
Центар за физичку културу 

„Драго Јововић“ 

Одлазак на спортску 

манифестацију 

(утакмицу) под називом 

„Спортом против насиља 

и наркоманије“ 

В. Вујачић, С. 

Самарџић, С. 

Шестовић 

Ученици од 5-8 

разреда редовне и 

спец.наставе 

25.9.2015. Удружење пчелара Врбас Посета фестивалу меда 
Рожа Хорват, Вида 

Вујачић 

Ученици специјалне 

наставе од 5 – 8. 

разреда 

30.9.2015. 
Риболовачко удружење „Златни 

караш“ 

Час у природи у 

просторијама удружења 

на каналу 

Жељана Стијеповић, 

Сандра С. Рогановић, 

Вида Вујачић и Рожа 

Хорват 

Ученици специјалне 

наставе од 5 – 8. 

разреда 
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Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

5.10.2015. Ерсте банка 
Донација 5 половних 

рачунара 
/ / 

6,7. 10.2015. 
IPSOS Strategic Marketing – 

истраживачка агенција 

У име министартсва 

просвете, науке и 

технолошког развоја и 

Канцеларије УНИЦЕФ-а, 

истраживање квалитета 

рада у специјалној 

настави 

Наставници 

специјалне наставе, 

педагог, психолог, 

директор, родитељи 

Ученици специјалне 

наставе и група од 7 

ученика редовне 

наставе 

10.10.2015. 
Градска библиотека „Данило 

Киш“ 

Упис ученика првог 

разреда у градску 

библиотеку 

Весна Костелац, 

Даница Влаховић 

Ученици првог 

разреда 

12.10.2015. Одсек здравственог васпитања 
Предавање о 

наркоманији 
Бранко Видовић 

Ученици седмог 

разреда 

16.10.2015. Одсек здравственог васпитања 

Предавање на тему: 

Полно преносиве 

болести 

Стеван Ференц и 

Жељана Стијеповић 

Ученици осмог 

разреда редовне и 

специјалне наставе 

19.10.2015. 
Градска библиотека „Данило 

Киш“ 

Додела награда за 

конкурс поводом дечије 

недеље 

Тања Перуновић, 

Меланија Ујфалуши, 

Александра Ковачевић 

Ксенија Ковачевић, 

Пауна Раичевић, 

Инсе Петровић 

29.10.2015. Црвени крст 

Додела награда за 

конкурс Сунчана јесен 

живота 

Марко Миловић, 

Вујичић Милош, 

Прибић Катарина, 

Викторија Саламун, 

Неда Мијановић, 

Анастасија Влаховић 

Тања Перуновић, 

Меланија Ујфалуши 

27.11.2015. 
Центар за развојне пројекте 

Врбас 

Школа дигиталне 

фотографије и веб 

дизајна-додеал диплома 

Момир Мишовић 

Ања Анастасија 

Влаховић 

Инес Петровић 

Јована Мирковић 

Елена Петровић 
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Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

Јована Балетић 

Дуња Радовић 

Вукашин Влаховић 

Стефан Ардалић 

Балша Бечић 

Ана Марија Монар 

Данило Павловић 

Игор Ђурђевац 

Мартин Тот 

Александар 

Манојловић 

Милош Вујичић 

Филип Перовић 

Оксана Вучетић 

Мина Мартиновић 

Матија Агоп 

Вања Николић 

Лука Дабовић 

Растко Крнета 

Блажо Мандић 

Павле Међеши 

Лазар Перовић 

Бранко Павловић 

Лука Радић 

Бошко Рељић 

Тиа Трубинт 

Вукашин Чађеновић 

Филип Чапко 

Недељка Мијановић 

8.12.2015. 
Актив жена, секција за Ручни 

рад 

Изложба ручних радова 

и радионица 
Рожика Хорват 

Ученици специјалне 

наставе од 5-8 
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Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

разреда 

23.12.2015. 
Пољопривредна стручна 

служба Врбас 

Пакетићи за децу из 

специјалне 
/ 

Ученици специјалне 

наставе од 1-8.  

разреда 

21.01.2016. Издавачка кућа „Лагуна“ 
Организовање продајне 

изложбе књига 
Бранко Видовић / 

27.01.2016. 
Основна музичка школа, 

локална самоуправа 
Светосавска академија Меланија Ујфалуши Ученици од 5-8 

28.01.2016. Локалан самоуправа 
Пријем ученика поводом 

школске славе 
Драгана Ковачевић 

Ања Јововић, Неда 

Мијановић, Мина 

Мартиновић, Невена 

Мијановић 

4.01.2016. 
Школска управа Јужнобачки 

округ 

Посета надзорника 

везана за реализацију 

пројекта „Спречавање 

ученика из образовног 

система републике 

Србије“. Надзорници 

Весна Јовицки и Петар 

Виђикант 

Педагог, Драгана 

Ковачевић, психолог, 

Биљана Марковић, 

Славица Шестовић 

 

4.01.2016. 

Медицински центар „Вељко 

Влаховић“, одсек здравственог 

васпитања 

Предавање на тему 

алкохолизам 
Владимир Каљевић Ученици 6-2 

27.01.2016. 

Основна музичка школа Врбас, 

Локлна скупштина, Културни 

центар Врбаса 

Домаћини светосавске 

академије на нивоу града 

Наставница Меланија 

Ујфалуши 

Ученици наше 

школе, група 

рецитатора 

19.02.2016. 

Медицински центар „Вељко 

Влаховић“, одсек здравственог 

васпитања 

Предавање на тему 

„Здрава исхрана“ 

Милена Драгнић 

Милена Гајић 
2-1,2-2 

3.03.2016. ЈКП „комуналац“ 
Предавање на тему 

„Рециклажа“ 
Мелита Милатовић 3-1 
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Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

10.03.2016. Евангелистичка црква 

Сакупљање обуће и 

зимске гардеробе за 

ученике лошијег 

социјално економског 

статуса 

Директор школе Ученици 

10.03.2016. 
Предшколска установа „Бошко 

Буха“ 
Презентација школе 

А. Ковачевић, 

Б.Марковић, С. 

Шестовић 

/ 

15.03.2016. 

Секција за израду ручних 

радова мађарског културног 

удружења „Златни клас“ 

Ускршња радионица 
Наставница мађарског 

језикаРожика Хорват 

Ученици који 

изучавају мађарски 

језик од 1. до 8. 

разреда 

15.03.2016. 
ССШ „4. јули“ машинска 

радионица 

Посета машинској 

радионици и стручној 

пракси 

Тим за професионалну 

оријнтацију, 

наставница ТиО Вида 

Вујачић 

Група 

заинтересованих 

ученика седмог и 

осмог разреда 

специјалне и редовне 

наставе. 

16.03.2016. Фризерски салон „Александар“ Посета салону 

Тим за професионалну 

оријнтацију, 

наставница ТиО Вида 

Вујачић 

Група 

заинтересованих 

ученика седмог и 

осмог разреда 

специјалне и редовне 

наставе. 

18.03.2016. Посета пржиони кафе „Самба“ Посета занатској фирми 

Тим за професионалну 

оријнтацију, 

наставница ТиО Вида 

Вујачић 

Група 

заинтересованих 

ученика седмог и 

осмог разреда 

специјалне и редовне 

наставе. 

Април мнесец Предшколска установа „Бошко Посета предшколских Учитељице / 
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Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

Буха“ група 

12.04.2016.  Локално удружење Рома 
Постављена изложба у 

холу школе 
Директор / 

15.04.2016.  ОШ „П.П.Његош“ 

Информативни састанак 

са темом Петница и 

даровити ученици 

Директор 
Даровити ученици 7. 

разреда 

26.04.2016. 

Природна-математички 

факултет у Новом Саду, 

департман за биологију 

Ноћ биолога 
Драгана Девић, Вида 

Вујачић 

Ученици који 

постижу запажене 

резултате из области  

биологије и хемије 

24.05.2016. ОШ „П.П.Његош“ 
Предавање на тему 

насиља 
Психологица 

Ученици шестог 

разреда 

26.05.2016. Градски музеј Врбас 

Постеа изложби Наше 

место, у оквиру Ноћи 

музеја 

Стеван Ференц, 

професор географије, 

Владимир Каљевић, 

наставник историје, 

Меланија Ујфалуши, 

наставница српског 

језика 

Ученици од петог до 

седмог разреда 

30.05.2016.  
ОШ „Б. Радичевић“, 

манифестација „Златни крчаг“ 

Манифестација очувања 

народне традиције. 

Учитељице Рожика 

Хорват и Сандра С. 

Самарџић 

Група ученица 4. 

разреда 

13.06.2016. Локална самоуправа 
Манифестација „Србија 

у ритму Европе“ 
/ 

Представници нашег 

града и 4 ученице 

наше школе. Четврти 

разред 

9.06.2016. Локална самоуправа 

Преко локалне 

самоуправе обезбеђена 

донација воћа 

Директор Сви ученици школе 

7.06.2016. Културни центар града 
Завршна школска 

приредба 
Учитељице 

Ученици од 1. до 4. 

разреда 
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Датум 

одржавања 
Организација/институција Активност Наставници Ученици 

17.06.2016. Позориште младих Нови Сад Представа Одисеј 

Биљана Марковић, 

Драгана Девић, 

Меланија Ујфалуши 

Група ученика 

24.06.2016. Локална самоуправа 
Пријем носилаца Вукове 

дипломе 
Стеван Ференц 

Носиоци вукове 

дипломе 

Континуирано 

Чепом до осмеха- хуманитарна 

акција 

Прикупљање чепова за 

куповину ортопедских 

помагала 

Сви наставници и 

ученици школе, као и 

родитељи и пријатељи 

наше установе 

 

САРАДЊА СА ЦОП-ОМ И 

УНИЦЕФ-ОМ КРОЗ 

ПРОЈЕКАТ 

Посебни извештаји Тима   

    

ЦРВЕНИ КРСТ континуирано, 

помоћ, акције и конкурси 
   

Библиотека, континуирано, 

конкусри 
   

Донације за купатила, извадити 

фирме којима сам слала молбе 
   

МАРКЕТИНГ, ТВ БАЧКА и сл. 

 

3. октобар – изјава директора за ТВ „бачку“ поводом другог добротворног бала, прилог емитован 5.10.2015. 

5. октобар – чланак на порталу регионалне информативне мреже Наше место – Наш Врбас, о реализацији другог добротворног бала 

http://www.nasemesto.rs/os-bratstvo-jedinstvo-vrbas-realizovan-drugi-dobrotvorni-bal 

4. октобар – локални информативни портал Око нас – текст о реализацији бала http://www.okonas.info/ 

27.01.2016. http://www.okonas.info/2016/01/28/obelezen-dan-svetog-save/ 

 

1.04.2016. У врбаским новинама „Глас“ објављено предстацљање наше школе у коме смо истакли велику важност пројекта у коме се налазимо. 

http://www.nasemesto.rs/os-bratstvo-jedinstvo-vrbas-realizovan-drugi-dobrotvorni-bal
http://www.okonas.info/
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9.06.2016. http://www.okonas.info/2016/06/09/donacija-u-vidu-prehrambenih-namirnica/ 

9.06.2016. http://www.okonas.info/2016/06/09/pri-kraju-sprovodenje-projekta-u-os-bratstvo-jedinstvo-sprecavanje-osipanja-ucenika-iz-obrazovnog-sistema-

republike-srbije/ 

 

http://www.okonas.info/2016/06/09/donacija-u-vidu-prehrambenih-namirnica/
http://www.okonas.info/2016/06/09/pri-kraju-sprovodenje-projekta-u-os-bratstvo-jedinstvo-sprecavanje-osipanja-ucenika-iz-obrazovnog-sistema-republike-srbije/
http://www.okonas.info/2016/06/09/pri-kraju-sprovodenje-projekta-u-os-bratstvo-jedinstvo-sprecavanje-osipanja-ucenika-iz-obrazovnog-sistema-republike-srbije/


10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

С обзиром да је директор школе задужен за школски маркетинг, комплета извештај се налази 

у извештају директора о раду. 

11. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 
 

На основу праћења и вредновања реализације образовно-васпитног рада може се 

констатовати да су предвиђени задаци за школску 2014/2015. годину реализовани у 

потпуности. 

На основу анализа које су вршене у раду у стручним органима могу се извести задаци 

за наредну школску годину: 

 радити на даљем санирању школског објекта у складу са материјалним 

могућностима школе; 

 опремати школу наставним средствима и дидактичким материјалима; 

 у области планирања водити рачуна о повезаности садржаја у разним 

областима рада у школи, како би ефекти рада били већи; 

 радити на већој повезаности стручног тима и наставника у решавању 

питања у образовно-васпитном раду; 

 проналазити начине за ефикаснију сарадњу са родитељима; 

 посветити више пажње превенцији негативних појава у понашању деце; 

 радити на проналажењу и стварању ефикасније организације рада; 

 пратити и укључивати се у све видове стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника; 

 радити на екстерном и интерном маркетингу ради упознавања шире 

средине са делатношћу рада; 

 више пажње посветити еколошкој едукацији. 
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