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Наша школа знање шири и будућност 

из ње вири! 



Основна школа » Братствo  јединство« у Врбасу,  основана је 1951. 

године под називом „ Кињижи Пал” , а настава се изводила на мађарском 

језику. 1956. год. под називом „ Трећа осмољетка” , школа изводи наставу 

на мађарском и српском језику. Од 1958. год. школа носи данашњи назив : 

„ Братствo јединство” . 

 

У школи се данас образује и васпитава 274 ученика у 17 одељења. 

Редовна настава је организована у 10 одељења са 224 ученика, а 

специјална настава у 7 одељења броји 36 ученика. Школа је активно 

уклључена у реализацију инклузивног образовања, тако да у оквиру 

редовне наставе имамо 8 ученика са ИОП-има и 14 ученика који раде по 

мерама индивидуализације. 

 

Настава се изводи на српском језику, а у школи се изучавају и језици 

националних мањина, мађарски и русински. 
 

 

 

Настава се изводи у две смене. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 

 

Снаге наше школе: 

 

 Од мноштва вредности које карактеришу нашу школу, посебно смо 

поносни што поседујемо : 

 

 моралне вредности 

 културне вредности 

 образовне вредности 

 духовне вредности 

 хуманост 

 међунационалну и верску толеранцију 

 изузетно развијен колективизам 

 

 Препознатљиви смо по : 

 

 изузетним међуљудским односима 

 добрим резултатима у наставним и ваннаставним активностима 

 неговању моралних и културних вредности 

 неговању и развијању хуманости, верске и националне толеранције. 

Слабости наше школе 

 

Као и многе друге школе суочавамо се са извесним проблемима и 

недостацима. Покушавамо да их сопственим снагама пребродимо и да 

пронађемо адаекватно решење за њихово превазилажење. Међутим, често 

смо условљени неповољним спољашним факторима на које не можемо да 

утичемо. Немамо: 

 

 фискултурну салу 

 простор за културне манифестације 

 специјализоване учионице (лабoраторије, медијатеку...) 

 трпезарију 

 довољан број књига и стручну литературу у библиотеци 



 Поред наведеног,  изузетно неповољна материјална ситуација, нам 

отежава и основну реализацију наставног процеса и унапређења квалитета 

наставе. Недостају нам основна средства за рад, папири, маркери, кетриџи, 

штампачи, материјална средства за стручно усавршавање, реализацију 

различитих пројектних активности, школских истраживања... 

 

 И поред тога, наши запослени се максимално ангажују 

покушавајући да ублаже неповољне ефекте наведене ситуације и да својим 

радом и трудом постигну што више. 

 

РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ 

 

Људи: 

 

Запослених радника у школи је 46 , од којих је 31 наставника и 2 

стручна сарадника, педагог и психолог. Школа има и библиотекара са 

нормом 50%. 

 

Школски простор: 

 

Објекат се састоји из 2 дела: старог, који датира са краја деветнаестог 

века и новог. Ове две зграде чине једну целину са 2.400 квадратних метара 

наменске површине.  

 

У саставу зграде налази се: зборница, библиотека, 2 канцеларије, 

кабинет за логопеда, кабинет за информатику и мултимедијалну наставу 

(21 рачунар), дигитална учионица (26 рачунарa), радионица за ТО, 11 

великих учионица (кабинета), 5 малих учионица (специјална настава), 

учионица за продужени боравак и отворени спортски терен са чврстом 

подлогом димензија рукометног игралишта у дворишту школе.  

 

Наставна средства: 

 

Тренутна ситуација опремљености школе наставним средствима је 

око 30% од норматива.  

 

Последњих неколико година трудили смо се да осавременимо 

наставу и подигнемо њен квалитет набавком мултимедијалних наставних 

средстава. Сваке године смо опремали ММ кабинет (који постоји од 2006. 

године). Овај кабинет тренутно има 21 компјутер, који су умрежени и 

видео бим. Школа је 2009/10 успела да обезбеди и један лаптоп, мимио Х 

и видео бим. Крајем школске 2010/11. опремили смо дигиталну учионицу, 

која има 26 компјутера. Једна учионица специјалне наставе поседује 2 



рачунара и 1 лаптоп који су набављени путем донација. Такође смо 

учешћем у пројекту ДИЛС-а обезбедили  2 рачунара за одељења другог и 

трећег разреда који имају ученике у инклузивном наставном процесу. 

 

С обзиром да нам је прошле школске године један од примарних 

задатака био и набавка едукативног материјала за рад са ученицима са 

тешкоћама, учешћем у пројекту ДИЛС-а смо успели да обогатимо 

наставна средства видом асиситивне технологије коју примењујемо  у раду 

са свом децом.  

 

Oпрема и намештај: 

 

Ситуација са опремом и намештајем је слична стању са наставним 

средствима. Учионице и кабинети су опремљени по нормативу 

намештајем који је у појединим учионицама дотрајао и лошег квалитета.  

 

Школске 2011/12. године смо успели да опремимо новим намештајем 

две учионице редовне наставе и три учионице специјалне наставе. 

 

У школској 2012/13. планирамо да опремимо новим намештајем све 

учионице и кабинете, и тиме задовољимо нормативе о опремању учионица 

и кабинета. 

 

Ресурси локалне средине 

 

Културне установе: 

 

Врбас има и Културни центар који чине: градска библиотека, биоскоп 

и музеј. 

 

Образовне установе: 

 

Град Врбас има 4 основне школе, основну музичку школу, две средње 

школе, предшколску установу. 

 

Спортске установе: 

 

Град Врбас поседује Центар за физичку културу 

 

Медији: 

 

 Наша општина има локалну ТВ станицу Бачка, радио станицу и 

локалне Врбаске новине. 



МИСИЈА ШКОЛЕ 

 

Када нас упитају ко смо ми, кратак одговор је: 

 

Ми смо вишенационална школа која ради на образовању и 

васпитању све деце, оспособљавајући их за живот, уз уважавање њихових 

особености са посебном пажњом ка маргинализованим групама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЗИЈА РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

        Хоћемо и желимо да постанемо савремена школа са стручним и 

оспособљеним кадром, којим ћемо повећати квалитет наставе и 

ваннаставних  активности, развијати и усавршавати модерне начине 

стицања знања и умења. Такође желимо да кроз наставу и ваннаствне 

активности повећамо бригу о свој деци, да негујемо креативне потенцијале 

деце и хумане вредности, чиме ћемо унапредити и васпитну улогу школе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОТРЕБЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

Потребе наше школе произашле из визије су: 

 

 прилагођавање наставе свим ученицима 

 унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју и стварање 

могућности за њихово равноправно учешће у друштву 

 задовољавање различитих потреба деце кроз разноврсније 

ваннаставне садржаје 

 стручно усавршавање наставног кадра 

 стручно усавршавање педагошко психолошке службе 

 стручно усавршавање руководећих органа школе 

 обезбеђивање материјално техничких услова за рад 

 унапређење безбедности ученика у школи и школском окружењу 

 обезбеђивање адекватних наставних средстава 

 стварање позитивне атмосфере у школи уз међусобно уважавање 

свих актера школског живота 

 стварање неопходних просторних услова за културни живот школе 

 

Испитивањем свих интересних група о квалитету кључних области 

рада школе и анализом потреба наше школе, дефинисали смо следеће 

развојне приоритете. 

 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Развој инклузивне праксе 

2. Побољшање материјално техничких услова у школи 

3. Обогаћивање понуде ваннаставних садржаја 

 

1. Развој инклузивне праксе 

 

До сада смо успели да: 

 

 анимирамо школску и локалну средину 



 омогућимо 890 сати стручног усавршавања за 28 наставника из 

области инклузивног образовања;  

 учествујемо у пројекту ДИЛС-а 

 представимо наше примере добре педагошке инклузивне праксе на 

трибини Школа за све која је промовисала инклузивно образовање 

 одржимо трибину на локалном нивоу  под називом Подршка 

ученицима са сметњама у развоју 

 обезбедимо одређена наставна средства у виду асистивне 

технологије,  коју користе сви ученици школе 

 урадимо ИОП-е 

 урадимо мере индивидуализације 

 

 

 

Развојни циљ – Активна примена и унапређивање инклузивног 

образовања 

 

Задаци: 

 

1. Повећан степен напредовања ученика који су укључени у 

инклузивни процес 

2. Унапређивање педагошке документације везане за ИОП-е и њихово 

вредновање 

3. Обезбеђивање бољих услова за квалитетнију примену инклузивног 

образовања 

4. Унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју 

 

 



 

 

МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помоћ наставницима у 

квалитативном и 

квантитативном 

усавршавању ИОП-а 

Тим за инклузију, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Почетком првог и 

другог 

полугодишта сваке 

године 

Помоћ наставницима у 

квалитативном и 

квантитативном 

усавршавању 

вредновања ИПО-а 

Тим за инклузију, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Крајем 

полугодишта и 

школке године у 

периоду од 2012-

2017. 

Перманентно 

унапређивање  рада са 

ученицима којима се 

образују по  ИОП-у 

Предметни 

наставницки, 

школски тим за 

инклузију 

од 2012-2017. 

Прављење комплетне Тим за од 2012-2017. 



МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помоћ наставницима у 

квалитативном и 

квантитативном 

усавршавању ИОП-а 

Тим за инклузију, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Почетком првог и 

другог 

полугодишта сваке 

године 

Помоћ наставницима у 

квалитативном и 

квантитативном 

усавршавању 

вредновања ИПО-а 

Тим за инклузију, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Крајем 

полугодишта и 

школке године у 

периоду од 2012-

2017. 

архиве на нивоу школе 

везане за ИОП-е и 

њихово вредновање 

инклузивно 

образовање 

Појачана сарадња са 

Интерресорном 

комисијом у циљу 

обезбеђивања потребне 

подршке ученицима 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Током године 

Обезбеђивање 

педагошких асистената 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

од 2012-2017. 

Заједничко учешће 

ученика специјалне и 

редовне наставе у 

различитим 

активностима 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

од 2012-2017. 

Учешће у пројектима 

који пружају подршку 

инклузивном 

образовању 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

од 2012-2017. 

 

 

 

 

 

 

 



Евалуација 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ПРОМЕНА 
КАКО МЕРИМО КАДА 

Садржајнији и 

прецизнији ИОП-и, већи 

број ИОП-а 

Анализа ИОП-а Почетком првог 

и другог 

полугодишта 

током 2012/2017. 

Наставницима је јасније 

планирање 

индивидуално-образовног 

рада и вођење 

документације 

Задовољство 

наставника радом 

2012-2013. 

Садржајније и прецизније 

вредновање ИОП-а које је 

у корелацији са ИОП-ом  

Анализа 

вредновања ИОП-а 

Крајем првог и 

другог 

полугодишта 

2012/2017. 

Успешно осмишљавање 

разноврснијих 

активности у раду са 

учеником 

Повећана активност 

ученика 

Почетком првог 

и другог 

полугодишта 

током 2012/2017. 

Постојање архивиране 

документације везане за 

ИОП 

Комплетираном 

документацијом за  

сваког ученика 

од 2012-2017. 

Обезбеђивање додатне 

подршке ученицима 

којима је потребна 

(помоћ физијатра, 

педагошког асистента, 

логопеда,...) 

Послати захтеви 

Интерресорној 

комисији за 

пружање помоћи 
од 2012-2017. 

Постојање педагошких 

асистената 

Бројем педагошких 

асистената 
од 2012-2017. 

Ученици специјалне и 

редовне наставе 

заједнички учествују у 

свим активностима на 

нивоу школе (приредбе, 

изложбе, прославе, 

такмичења,...) 

Број заједничких 

остварених 

активности 

од 2012-2017. 

Реализација пројеката Број реализованих 

пројеката 
од 2012-2017. 

 



2. Побољшање материјално-техничких услова рада школе 
 

До сада смо успели да: 
 

 заменимо дотрајали намештај по учионицама 

 заменимо врата на школским купатилима 

 остваримо сарадњу са хуманитарним удружењем Табита и 

уговоримо са њима кречење учионице продуженог боравка и 

ходника у приземљу 

 одредимо приоритете и упутимо захтеве релевантним институцијама 

 

Развојни циљ: Унапређење квалитета васпитно образовног рада 

побољшањем материјално- техничких услова у школи 

 

Задаци: 

 

1. Санација крова и кровне конструкције 

2. Кречење учионица и фасаде школе 

3. Замена санитарних чворева 

4. Уређење школског дворишта 

5. Постављање осветљења у школско двориште 

6. Постављање видео надзора школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Остварити појачану 

сарадњу са локланом 

самоуправом и 

школском управом 

Директор школе 

од 2012-2017. 

Обезбеђивање новчаних 

средстава за неопходне 

радове 

Директор школе 

од 2012-2017. 

Праћење актуелних 

пројеката 

Директор школе, 

школски развојни 

тим 

од 2012-2017. 

Учешће у пројектима Директор школе, 

школски развојни 

тим 

од 2012-2017. 

Повећати ангажовање 

родитеља у раду и 

функционисању школе 

Директор школе, 

одељенске 

старешине, 

наставници 

од 2012-2017. 

 

Евалуација 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ПРОМЕНА 
КАКО МЕРИМО КАДА 

Повећана ангажованост у 

локалне самоуправе и 

школске управе за 

образовање у пружању 

адекватне материјалне 

подршке школи 

Побољшање 

материјалних 

услова рада школе 
од 2012-2017. 

Повећан прилив 

материјалних средстава 

Реализација 

задатака 

Докази о 

извршеним 

радовима 

од 2012-2017. 

 Учешће школе у 

аплицирању у пројектима 

Број пројеката 
од 2012-2017. 

Активнија улога 

родитеља у раду и 

функционисању школе 

Број родитеља 

укључених у 

заједничке акције 

од 2012-2017. 

 

 



3. Обогаћивање понуде ваннаставних садржаја 
 

До сада смо успели да: 
 

 повећамо број секција на нивоу школе 

 укључимо и ученике специјалне наставе у рад секција 

 израдимо годишње планове рада секција 

 обезбедимо одређену количину материјала неопходних за рад 

појединих секција ( касетофон, мини сцену за луткарско позориште, 

спортске реквизите) 

 

Развојни циљ:  Унапређивање рада ваннаставних активности 
 

Задаци: 

 

1. Помоћ ученицима у квалиттнијем организовању слободног времена 

2. Проширивање понуде ваннаставних активности 

3. Анимирање ученика за укључивање у рад ваннаставних активности 

4. Ефикаснија организација рада часова ваннаставних активности 

5. Обезбеђивање услова за личну промоцију сваког ученика 

6. Обезбеђивање услова за промоцију рада секција 

7. Унапређење сарадње са културним установама, еколошким, 

хуманитарним и спортским организацијама на локалном нивоу 

8. Повећана мотивисаност ученика у раду и животу школе 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Едукација ученика о 

важности кавлитетне 

организације слободног 

времена 

Одељенске 

старешине, 

педагошко- 

психолошка 

служба 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Упознавање ученика са 

понудом ваннаставних 

активности 

Предметни 

наставници 
Септембар месец 

2012/2017. 

Адекватан избор 

садржаја рада секција 

Наставник који 

води секцију у 

сарадњи са 

ученицима 

Почетком школске 

године 2012/2017. 

Временско усклађивање 

распореда рада секција 

Водитељи секција Почетком школске 

године 2012/2017. 

Организовање 

активности које 

презентују рад секација 

( изложбе, турнири, 

представе...) 

Водитељи секција 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Организовање 

заједничких 

манифестација са 

културним, еколошким, 

хуманитарним и 

спортским 

организацијама на нивоу 

града 

Носиоци рада 

секција, директор 

школе, 

представници 

локалне средине 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евалуација 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ПРОМЕНА 
КАКО МЕРИМО КАДА 

Већи избор ваннаставних 

активности 
Број секција 

Октобар школске 

2012/2017. 

Повећан број ученика у 

раду ваннаставних 

активности 

Број ученика 
Октобар школске 

2012/2017. 

Задовољство ученика Евалуациони 

листић 

Јун школске 

2012/2017. 

Задовољство наставника Евалуациони 

листић 

Јун школске 

2012/2017. 

Функционалан распоред 

ваннаставних активности 

Распоред часова 

ваннаставних 

активности 

Почетком 

школске године 

2012/2017. 

Јавне презентације рада 

секција 

Број секција које су 

имале јавну 

презентацију 

Крајем школске 

године 

2012/2017. 

Остварена сарадња са 

културним установама, 

еколошким, 

хуманитарним и 

спортским 

организацијама на 

локалном нивоу 

Број реализованих 

заједничких акција 

Крајем школске 

године 

2012/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ТИМ: 

 

1. Биљана Марковић- психолог 

2. Драгана Ковачевић- педагог 

3. Славица Шестовић- професор разредне наставе 

4. Вида Вујачић- наставник техничког и информатичког образовања 

5. Биљана Перовић- члан Савета родитеља 

6. Магдалена Шимић- председник ученичког парламента 

7. Никола Рмуш- представник локалне самоуправе 
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