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1. УВОДНИ ДЕО

Школа се налази на подручју МЗ ”Кертварош”. Ученици који похађају нашу
школу углавном станују на подручју ове месне заједнице. Средина је вишенационална, у
школи се одвија настава на српском и мађарском наставном језику.
Школска зграда подигнута је 1960. године, а школа под овим именом постоји и ради 70
година. Фискултурна сала изграђена је накнадно и у функцији је од 1972/1973. школске
године.

1.1.

Услови рада школе

У протеклом периоду школа је радила у складу са Посебним програмом
образовања и васпитања и упутства о организацији и раду установе у случају непосредне
ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности. У
школској 2020/2021. години Препоруке и План примењивале су се у свим основним
школама на територији Републике Србије.
Школа је у складу са планом и програмом наставе и учења и препорукама за
организацију и реализацију наставе, периодичнио сачињавала распоред обавезних
предмета, изборних програма и активности, за непосредан рад и учење у школи (основни
модел) као и за наставу на даљину (комбиновани модел). Час непосредне наставе са
ученицима трајао је 30 минута. Ученици су подељени на две групе (А и Б) не веће од 15
ученика. Настава у нашој школи одвијала се у I циклусу по моделу са смењивањем група у
току дана група А и група Б истог одељења према распореду, а за ученике II циклуса по
комбинованом моделу наставе.
На основу препоруке

Кризног штаба од

12.03.2021. године због погоршања

епидемиолошке ситуације донета је одлука да се за све разреде од петог до осмог разреда
другог циклуса основне школе настава реализује путем наставе на даљину уз коришћење
образовне платформе Google Classroom и путем Јавног медијског сервиса Србије.
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Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину реализовао се у времену од 7:30- 19:30
радним данима. У оквиру овог времена ученици су упућени да прате часове путем Јавног
медијског сервиса Србије , као и наставу на даљину путем образовне платформе Google
Classroom online (уживо) у трајању од 40 минута почев од 13:10 до 19:30 према утврђеном
распореду часова за месец март.
За ученике којима је била потребна додатна подршка за укључивање у наставу на даљину
обезбеђени су неопходни ресурси (лаптопови и рачунари).
За ученике којима је била потребна додатна подршка у учењу обезбеђен је
индивидуализован приступ тако што су одељењске старешине формирале посебне
учионице на образовној платформи Google Classroom посредством којих се ученицима
прилагођавао наставни процес користећи предности савремене ИКТ. Реализацију ИОП-а
за ученике пратили су стручни сарадници школе.
Директорица школе и стручни сарадници пратили су реализацију наставе на
даљину континуирано, присуствовањем и праћењем наставе кроз приступ виртуелним
учионицама у циљу инструктивно-педагошког надзора и пружања саветодавне подршке и
помоћи наставницима, увидом у есДневник, увидом у праћење напредовања ученика
(оцењивање), увидом у евиденцију присуства ученика часовима наставе на даљину
Образовно–васпитни програм успешно је реализован захваљујући благовременој
припремљености која се односила на планирање и рeализовање различитих садржаја и
активности везаних за:
•

материјално – техничке услове рада школе

•

глобално и оперативно планирање рада наставника и стручних
сарадника, стручних, управних и других тела школе

•

перманентног усавршавања система рада и ефикаснијег остваривања
педагошке функције школе и др.

У току школске године обновљен је фонд наставних учила,

са циљем остваривања

савременијег наставног процеса и мотивације ученика за ефикаснији рад.
Безбедност ученика је једно од кључних питања у школи о коме смо се договарали
на свим нивоима почев од ученика, наставника, родитеља, Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављана и занемаривања, локалне средине до Министарства
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просвете и Министарства унутрашњих послова. У циљу превенције насиља у школи
континуирано су организоване активности у складу са епидемиолошким мерама заштите
од преношења заразе вирусом Covid 19, а као значајне истичемо обележавање
Међународног Дана толеранције и Међународног Дана борбе против вршњачког насиља
који је познат и као Дан ружичастих мајица, који је протекле школске године организован
под слоганом „Школу у ружичастом волим, без насиља молим!“. Циљ обележавања овог
значајног датума је подизање свести у свим основним школама наше Школске управе о
борби против вршњачког насиља.
У школи је за време наставе организовано дежурство наставника, а у функцији је
видео надзор у згради и школском дворишту.

страна 7

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
Подаци о укупном простору и његовој адекватности

1.2.

Настава се одвија у једној школској згради чија површина износи 2702 квадратних
метара. Школска зграда располаже следећим просторијама:
ОПИС – НАЗИВ ОБЈЕКТА
Специјализоване учионице

БРОЈ

УКУПНА ПОВРШИНА

14

682,80

Кабинети предметне наставе

5

259,20

Радионице

2

24,15

Кабинет директора

1

19,25

Административни блок /канцеларије/

2

31,15

Зборница

1

59,40

Кабинет педагога школе

2

18,70

Сале за физич.васп. са помоћ. просторијама

1

441,00

Холови

8

108,80

Ходници

4

161,84

Степеништа

7

246,53

Атријум

2

191,40

Санитарне просторије

4

91,00

Кабинет психолога школе

1

17,30

Библиотека и читаоница

2

57,40

Просторије за продужени боравак

2

74,42

Школска кухиња

2

30,36

Заједничке просторије

9

180,60

Архива

1

24,00
УКУПНО:

2702 м/кв

Двориште школе

1

10.360,00

Спортски терени

3

1.820,00
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У току претходне школске године обављени су многи радови у циљу побољшања
услова рада у школи:

− извршена је комплетна санација санитарних чворова у школи; замењени су
водокотлићи, вентили, изливне цеви, сифони, колена и држачи за цеви, славине и
тоалет шоље,
− извршена је санација вертикалног одвода канализације од првог спрата до подрума,
− извршена је замена оштећених квака на вратима и брава на прозорима,
− замењена је ограда око дворишта школе, након чега је и офарбана,
− раскрчено је двориште од сувих грана и старог дрвећа након чега су очишћени
кровови и олуци од смећа
− набављене су нове полице и писаћи сто за школску библиотеку
− набављено је 18 школских клупа и замењене су седалице на оштећеним школским
столицама
− набављене су канцеларијске фотеље и тракасте завесе
− набављено је 6 пројектора, 1 лап топ, 1 монитор, а извршена је замена оштећених
дискова, тастатура, мишеви, адаптера
− обезбеђени су реквизити за наставу физичког васпитања,
− обезбеђен је потрошни материјал (креде, папир, фломастери, тонери, регистратори,
збирке задатака и сл)
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2. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

Током школске године радило се на реализацији основних задатака одређених
Школским програмом и Годишњим планом рада школе, као и Посебним програмом
образовања и васпитања и упутства о организацији и раду установе у случају непосредне
ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности
Посебна пажња посвећена је реализацији планираних приоритетних задатака школе:
1. Организација рада у функцији квалитета
•

организацијa

рада ради прилагођавања новонасталим условима спровођењем

наставе непосредно у школи и на даљину због епидемије вирусом COVID-19.
2. Опремање школе наставним средствима у циљу унапређења наставног процеса
-

набављене су нове полице и писаћи сто за школску библиотеку

-

набављено је 18 школских клупа и замењене су седалице на оштећеним школским
столицама

-

набављено је 6 пројектора, 1 лап топ, 1 монитор, а извршена је замена оштећених
дискова, тастатура, мишеви, адаптера

-

обезбеђени су реквизити за наставу физичког васпитања,

3. Стручно усавршавање
Организовани су семинари за наставнике и стручне сараднике у циљу стручног
усавршавања:
•

Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних
компетенција (ЗУОВ) други круг обуке;

•

Онлајн семинари (webminari) у организацији ИМО - института за модерно
образовање - „Настава у облаку“, као и „Напредовање ученика – резултат тимског
рада“ у организацији ЕДУПРОФ-а.
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4. Пружање свих облика подршке развоју и напредовању ученика
•

реализован је континуиран рад психолога и педагога, додатна подршка трећег
стручног лица- дефектолога, логопеда и реедукатора ученицима којима је потребна
таква врста помоћи;

5. Рад на безбедности ученика и запослених
-

појачано је дежурство наставника у школској згради и дворишту

-

осавремењена је опрема за видео надзор

6. Кроз разноврсне активности ангажовати што већи број ученика у школи
•

укључен је велики број ученика у школске манифестације као што су обележавање
значајних датума ( Дечија недеља, Дан толеранције, Дан школске славе Свети Сава,
Дан државности- Сретење, Дан ружичастих мајица)
7. Мотивисати ученике похвалама и наградама за постигнуте резултате и

промовисати знање и успехе ученик
•

Мотивисани су ученици похвалама и наградама за постигнуте резултате (у ходнику
школе на видном месту истакнуте су фотографије ученика који су остварили
запажен успех на такмичењима, као и фотографије ђака генерације).

8. Појачати учешће родитеља у школском животу
•

Кроз одговарајуће активности појачана је партиципација родитеља у школи.
Председница Савета родитеља покренула је иницијативу да родитељи ученика
наше школе учествују у разним хуманитарним и радним акцијама која доприноси
већем степену сарадње и обостраног задовољства том сарадњом.

9. Сарадња са институцијама ЛЗ и шире у циљу унапређења образовно- васпитног
рада
•

Реализована је сарадња и умрежавање са институцијама ЛЗ и шире у циљу
унапређења образовно - васпитног рада/ остварена је значајна сарадња са Дечијим
позориштем, Градским клизалиштем, Зоо вртом „Палић“, институтом за Јавно
здравље Суботица, Министарством просвете, и др.

10. Укључивање у пројекте
•

Школа прати и аплицира на актуелне и доступне пројекте.
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
У школи је на протекле школске године било 739 ученика у 32 одељењa, 599 на
српском наставном језику и на мађарском наставном језику 140 ученика у 9 одељења.
У протеклом периоду школа је радила у складу са Посебним програмом
образовања и васпитања и упутства о организацији и раду установе у случају непосредне
ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности. који се
примењивао у свим основним школама на територији Републике Србије.
Час непосредне наставе са ученицима у школи трајао је 30 минута. Ученици су били
подељени на две групе (А и Б) не веће од 15 ученика. Настава у нашој школи одвијала се у
I циклусу по моделу са смењивањем група у току дана група А и група Б истог одељења
према распореду, а за ученике II циклуса по комбинованом моделу наставе
Време остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2020/21. године
регулисано је Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на
територији АПВ за школску 2020/21.годину.
Продужени боравак обухвата ученике I и II разреда и ради током школске године,
прати распоред наставе и промене смена по групама. Чине га три одељења у која су
укључени ученици из одељења на српском и мађарском наставном језику
Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину реализовао се у времену од 7:3019:30 радним данима. У оквиру овог времена ученици су упућени да прате часове путем
Јавног медијског сервиса Србије , као и наставу на даљину путем образовне платформе
Google Classroom online (уживо) у трајању од 40 минута почев од 13:10 до 19:30 према
утврђеном распореду часова.
Дежурство у школи – распоређивање наставника за дежурство у школи вршио је
директор у сарадњи са секретаром и особом задуженом за израду распореда часова на
почетку школске године и у односу на промене распореда. Распоред дежурних
наставника, који у себи садржи дане дежурства, време дежурства, смене и простор на коме
дежурни наставник обавља дежурство налази се на огласној табли школе и наставничкој
зборници. Евиденција о дежурству наставника у школи уредно је вођена у Књизи
дежурства.
с т р а н а 12

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

4. ЗБИРНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ УЧЕНИКА
на крају школскe 2020/21. годинe
Ове школске године у школу је уписано 739 ученика у 32 одељењa, 599 на српском
наставном језику (81,06%) 23 одељења (три одељења у свим, осим у осмом разреду, два
одељења) и на мађарском наставном језику ученика 140 ученика (18,94%) у 9 одељења (у
првом разреду два одељења).
Број
ученика
Српски језик
Мађарски
језик
Укупно
за школу

разред

разред

I

II

III

IV

73

90

66

83

312

78

84

72

53

287

599

81,06

33

14

14

14

75

25

12

10

18

65

140

18,94

106

104

80

97

387

103

96

82

71

352

739

100,0
0

V

VI

VII

VII
I

Свега
V-VIII

Укупно
бр.
%
уч.

Свега
I-IV

На крају наставног периода у школи има 737 ученика и 32 одељења. На српском
наставном језику наставу је похађало 600 ученикa ( 81.41 %), на мађарском наставном
језику наставу је похађало 137 ученика (18,59%). Број и структура одељења по
разредима није се мењао у току школске године.
Крај школске године:
разред
разред
Укупно
Број
Свега
Свега
VII
бр.
ученика
I-IV
V-VIII
I
II
III
IV
V
VI VII
%
I
уч.
Српски
73
91
66
82
312
76
85
75
52
288
600
81.41
језик
Мађарск
34
11
14
14
73
25
12
9
18
64
137
18,59
и језик
Укупно
107 102 80
96
385
101 97
84
70
352
737
100,00
за школу
Број
одељења

I

разред
II III

Српски језик

3

3

2
5

Мађарски
језик
Укупно за
школу

разред
VI VII VIII

IV

Свега
I-IV

Свега
V-VIII

Укупно

V

3

3

12

3

3

3

2

11

23

1

1

1

5

1

1

1

1

4

9

4

4

4

17

4

4

4

3

15

32

Продужени боравак – 3 одељења - 94 ученика (српски/мађарски).
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5. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА
на крају 2020/2021.школске године
На крају наставног периода у школи има 737 ученика и 32 одељења. На српском
наставном језику наставу је похађало 600 ученикa ( 81.41 %), на мађарском наставном
језику наставу је похађало 137 ученика (18,59%).
Наставни период је завршен у јуну месецу, 8.јуна за осми разред, 22.јуна за разреде
од првог до седмог. Због епидемиолошке ситуације у земљи, настава се у једном пероду
одвијала учењем на даљину, као и по основном и комбинованом моделу образовноваспитног рада. У организацији, спровођењу образовно-васпитног рада, у свим аспектима,
као и у оцењивању,примењене су смернице и упутства МПНТР.
Већина ученика постигла је одличан успех , 502 ученика 68,11%, затим врло добар
112 ученика (15,20%), добар успех 16 ученика (2,17%). Ученици првог разреда описно су
оцењени и успешно остварили планиране исходе, 107 ученика (14,52%).

циклуси

I-IV

школа

V-VIII

успех

бр.уч.

%

бр.уч.

%

бр.уч.

%

описно

107

27.79

0

0.00

107

14.52

одличан

253

65.71

249

70.74

502

68.11

врло добар

25

6.49

87

24.72

112

15.20

добар

0

0.00

16

4.55

16

2.17

довољан

0

0.00

0

0.00

0

0.00

неоцењени

0

0.00

0

0.00

0

0.00

недовољан

0

0.00

0

0.00

0

0.00

385

100.00

352

100.00

737

100.00

укупно
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Успех по разредима
Успех у свим разредима, као и у одељењима већином је одличан.
%

5

5

4

4

бр.уч.
3

%
3

поз.ус.

бр.уч.

поз.ус.
%

бр.уч.

%

свега

разред

бр.уч.

средњ
а
оцена

107

0

0,00

0

0,00

0

0,00

107 100,00

опис.
о

II

102

98

96,08

4

3,92

0

0,00

102 100,00

4,87

III

80

70

87,50

10

12,50

0

0,00

80 100,00

4,81

IV

96

85

88,54

11

11,46

0

0,00

96 100,00

4,85

V

101

75

74,26

22

21,78

4

3,96

101 100,00

4,66

VI

97

71

73,20

24

24,74

2

2,06

97 100,00

4,66

VII

84

56

66,67

26

30,95

2

2,38

84 100,00

4,62

VIII

70

47

67,14

15

21,43

8

11,43

70 100,00

4,51

737

502

68,11

112

15,20

16

2,17

737 100,00

4,71

I

школа
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Ученици осмог разреда, 70 ученика, успешно су завршили разред и школовање
полагањем завршног испита. Укупно је додељена 21 Вукова диплома (30% ученика
генерације) и то одељења: 8.а-11, 8.б- 5, 8.ц- 5). Посебне дипломе додељене су за 33
ученика, укупно 53 посебне дипломе из појединих предмета.
Генерација је имала и пробни завршни испит и, као и завршни испит, полагала је у
односу на специфичне услове у школи уз примену свих мера безбедности и уз поштовање
процедуре и полагања испита. Сви ученици су уписани у средње школе у првом уписном
кругу.
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Кретање успеха у току школске године
У односу на прво полугодиште успех ученика је у другом комплетно је позитиван,
као и претходне школске године.
На крају првог квартала присутан је и недовољан успех код 11 ученикa (1,49%) из
три предмета, 13 опомена, док је на крају полугодишта са недовољним успехом било 6
ученика (0,81%).
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Подршка ученицима
У току школске године се у односу на потребу реализовала подршка за ученике
по ИОП1 , до краја наставног периода 13 ученика, и по ИОП2 за 2 ученика. Такође је 7
ученика по ИОП 3 имало подршку у настави математике. У циљу подршке примењиване
су и мере индивидуализације у односу на потребе ученика и мере индивидуализације за
ученике у циљу превазилажења неуспеха /индивидуално планирање подршке за ученике
са недовољним успехом на класификационим периодима/.

Владање
Од првог до четвртог разреда сви ученици су са примерним владањем завршили
школску годину, врло добро владање има 4 ученика и добро 1 ученик. На нивоу школе
владање је код велике већине ученика 725 (99,32%)примерно(5) , врло добро(4) за 4
ученика (0,55%) , и добро(3) за 1 ученика (0,14%).

I-IV
владање
примерно

бр уч

школа

V-VIII
%

бр уч

%

бр уч

%

384

99,75

349

98.53

733

99.46

врло добро

1

0,25

3

0,85

4

0.54

добро

0

0,00

0

0,00

0

0,00

задовољавајуће

0

0,00

0

0,00

0

0.14

385

100.00

352

100.00

737

100

укупно
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Изостанци
На крају школске године оправдане изостанке има 626 ученика (84,93%), укупно
16704 часова. Са неоправданим изостанцима је 8 ученика (11,02 %) укупно 27 часова , од
којих је петог до осмог разреда 5 ученика са 15 изостанака, док је у првом циклусу 3
ученика са 12 . На нивоу школе просек оправданих изостанака по ученику је 22,66.
Неоправданих изостанака просечно по ученику је 0,04.

изостанци
оправдани
неоправдани
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бр.уч.

број
изостанака

%

прос.по уч.

626

84,93

16704

22,66

8

1,08

27

0,04
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У току школске године успех и постигнућа ученика се редовно прате, анализирају
и презентују.

Љиљана Мокан Богдановић,
педагог

с т р а н а 20

6. РЕАЛИЗОВАН ФОНД ЧАСОВА
РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ 2020/2021.
I-IV
обавезни
српски језик
мађарски јез
српски ј.нем
математика
ликовна култ.
музичка култ.
енглески јез
свет око нас
ПД
дигитални св.
пројектна
физичко
УКУПНО
Обавезни изб
грађанско в
верска н. пр
верска н. кат
укупно
изборни
чувари прир.
народна тр.
укупно
факултативни
јдс мађ.
укупно
допункса
додатна
сл.акт
чос

I разред
ц
д
0 180
180
0
72
0
180 180
36
36
36
36
72
72
72
72
0
0
36
36
0
0
108 108
792 792

a
180
0
0
180
36
36
72
72
0
36
0
108
720

б
180
0
0
180
36
36
72
72
0
34
0
106
716

36
34
0
70

34
35
36
105

36
0
36
72

0
0
0

0
0
0

72
72
36
0
36
36

72
72
36
0
25
36

e

II разред
ц
д
0 180
180
0
72
0
180 180
72
72
36
36
72
72
72
72
0
0
0
0
36
36
108 108
828 756

0
180
72
180
36
36
71
72
0
36
0
108
792

свега
540
360
144
900
180
180
359
360
0
178
0
538
3739

a
180
0
0
180
72
36
72
72
0
0
36
108
756

б
180
0
0
180
72
36
72
72
0
0
36
108
756

36
36
36
108

36
36
36
108

178
141
144
463

36
36
36
108

36
36
36
108

36
0
36
72

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
36
0
36
36

72
0
36
0
36
36

72
0
36
0
36
36

288
144
108
0
97
144

72
72
36
0
36
36

72
72
36
0
36
36

III разред
ц
д
0 180
180
0
108
0
180 180
72
72
36
36
72
72
0
0
72
72
0
0
36
36
108 108
864 756

свега
540
180
72
720
288
144
288
288
0
0
144
432
3096

a
180
0
0
180
72
36
72
0
72
0
36
108
756

б
180
0
0
180
72
36
72
0
72
0
36
108
756

36
36
0
72

144
108
108
360

36
36
36
108

36
36
36
108

36
0
36
72

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
36
0
36
36

72
72
36
0
36
36

216
216
144
0
144
144

72
72
72
0
72
35

72
72
72
0
36
36

IV разред
ц
д
0
180
144
0
108
0
177
180
72
72
36
36
72
72
0
0
71
72
0
0
0
0
105
108
785
720

свега
540
180
108
720
288
144
288
0
288
0
144
432
3132

a
180
0
0
180
72
36
72
0
72
0
0
108
720

б
180
0
0
179
72
36
72
0
72
0
0
108
719

свега
540
144
108
716
288
144
288
0
287
0
0
429
2944

36
36
0
72

144
108
108
360

36
36
36
108

36
36
0
72

36
0
36
72

36
36
36
108

144
108
108
360

0
0
0

0
0
0

0
0
0

36
0
36

37
0
37

0
35
35

36
0
36

109
35
144

0
0
36
0
36
36

72
72
36
0
36
36

216
216
216
0
180
181

72
72
72
36
36
36

72
72
70
37
36
36

0
0
36
35
36
36

72
72
36
36
36
36

216
216
214
144
144
144
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РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ 2020/2021.
V-VIII
обавезни пр
српски језик
мађарски језик
српски ј.нем.
енглески језик
ликовна култ
музичка култ
историја
географија
физика
математика
биологија
хемија
ТиТ
информатика
физ и з.в/ф.в.
УКУПНО
изб.нас.пр./об
грађанско васп
верска н. прав
верска н. кат
др.стр.јез.нем
ОФА/физи
УКУПНО
сл.ак./ост.об.*
св.живот у про
чувари прир
шах
чос
факултат.
јдс мађар

V разред
a

б
174
0
0
70
69
72
35
36
0
140
72
0
70
35
72
845

171
0
0
72
68
72
32
36
0
140
72
0
70
36
72
841

0
178
104
72
72
69
36
36
0
143
70
0
70
36
72
958

176
0
0
71
72
72
31
35
0
143
71
0
68
36
70
845

свега
521
178
104
285
281
285
134
143
0
566
285
0
278
143
286
3489

36
36
0
56
50
178

36
36
36
56
54
218

36
0
36
69
55
196

36
36
0
55
50
177

0
36
34
37

36
15
34
36

0
36
36
36

72

72

0
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ц

VI разред
д

a

б

ц

д

a

VII разред
б
ц
д
144
0
134
0
144
0
0
106
0
71
72
72
36
35
35
36
37
37
61
72
64
70
72
72
72
71
72
136
143
138
72
70
71
72
71
72
71
72
72
36
36
36
108
108
108
985 1109
983

143
0
0
72
36
36
63
72
72
138
71
0
72
36
72
883

143
0
0
72
35
36
59
70
72
137
72
0
72
36
69
873

141
0
0
70
36
36
56
71
72
140
71
0
70
36
71
870

0
142
103
72
35
35
72
71
73
143
71
0
76
35
72
1000

свега
427
142
103
286
142
143
250
284
289
558
285
0
290
143
284
3626

144
108
72
236
209
769

36
36
36
72
54
234

36
36
36
72
51
231

36
36
36
69
52
229

36
0
36
69
54
195

144
108
144
282
211
889

36
37
36
70
0
179

36
0
36
71
0
143

36
0
36
69
0
141

36
36
36
74
0
182

36
36
34
36

72
123
138
145

36
34
34
37

36
33
34
36

36
34
34
34

0
36
36
36

108
137
138
143

36
36
36
36

0
36
32
36

0
36
36
35

48

192

34

0

72

0

106

72

0

0

138
0
0
72
34
36
67
71
72
138
72
72
72
35
108
987

VIII разред
свега
416
144
106
287
140
146
264
285
287
555
285
287
287
143
432
4064

a

б

ц

136
0
0
67
33
33
56
67
68
131
68
68
66
34
103
930

137
0
0
67
34
34
59
68
68
131
68
68
68
34
102
938

0
133
64
66
34
31
68
68
67
135
67
67
68
34
102
1004

свега
273
133
64
200
101
98
183
203
203
397
203
203
202
102
307
2872

144
73
144
284
0
645

34
34
0
69
0
137

34
34
34
65
0
167

32
0
34
65
0
131

100
68
68
199
0
435

0
36
36
36

36
144
140
143

34
35
34
34

34
35
34
34

0
35
36
34

68
105
104
102

0

0

0

0

0

0

7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ , ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ

Допунска настава
Допунска настава од I – VIII разреда у школској 2020/21. години за први и други
циклус, планирана је једном недељно по један час, а организована је у складу са
могућностима и са начином организације образовно-васпитног рада по Посебном
програму.
Изводила се за ученике који из појединих предмета нису стекли неопходно знање
за даљи рад. Намењен је ученицима који повремено или стално имају потребу за
подршком у учењу и раду (специфичне потребе у односу на ученика, изостајање због
болести, кризних ситуација, породичних проблема, других разлога.
Додатнa настава
У

додатну

наставу

били

су

укључени

ученици

посебних способности,

интересовања и мотивације за проширивање знања из појединих наставних предмета
односно области. Додатна настава организовала се самостално и независно од слободних
активности, један час недељно, од четвртог до осмог разреда.
Припремна настава
У циљу припреме ученика за ЗИ организована је припремна настава за ученике
осмог разреда, не само на крају наставног периода, него током целе школске године из
предмета матерњи језик српски, мађарски, математика, као и из предмета обухваћених
комбинованим тестом: историја, географија, биологија, физика и хемија, по распореду у
договору са наставницима.
Извештаји о реализованом фонду часова, о реализацији планираних часова
допунске, додатне и припремне наставе у 2020-21. школској години сачињени су на
основу података из електронског дневника где се налазе детаљни подаци
(број ученика, број часова, теме и садржаји).

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СВЕЧАНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА
у школској 2020/21.години
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ

НОСИОЦИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Свечани пријем првака, организовање
свечаног програма у складу са
епидемиолошким мерама у дворишту школе;

Ученици, учитељи, наставници
музичког васпитања, ОС

СЕПТЕМБАР

-Организовање

Дечје

недеље

на

тему

„Подељена срећа два пута је већа“ (изложба
ликовних и литерарних радова)
ОКТОБАР

- Сунчана јесен живота (обележена је онлине радионицом, учествовали су баке и деке
ученика 3.а и 1.б )
- Дан школске библиотеке - сајам књига у

Наставници,

разредне

старешине,

учитељи,

библиотекар, педагог, психолог,
сви ученици школе, учитељи,
ученици нижих разреда

школи у организацији библиотекарке школе
-Обележавање

Дана

толеранције

у

организацији Тима за заштиту у циљу
НОВЕМБАР

промовисања

толеранције

и

прихватања

различитости ове године реализовано онлајн
изложбом ликовних и литерарних радова

Тим за заштиту, ЂП, ученици,
учитељи, наставници,
библиотекарка школе

наших ученика
-Божићни и Новогодишњи програм за будуће Ученици нижих разреда и
ДЕЦЕМБАР

прваке, отворена школа за родитеље и децу;

учитељи

- Свечана прослава школске славе Свети Сава Тим за културне и јавне
ЈАНУАР

у складу са епидемиолошким мерама;

манифестације, ученици,

-Учешће у манифестацији на нивоу Града

учитељи, наставници, директор,

Суботице - Светосавска недеља у

родитељи, организациони одбор

организацији ОШ „Матко Вуковић“

ОШ „Матко Вуковић“

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
Ученици виших разреда,
- Тим за заштиту од ДНЗЗ организовао је наставници историје, матерњег
обележавање

Међународног

дана

борбе језика, директор, Тим за

против вршњачког насиља у свету познатом културне и јавне манифестације
као Дан ружичастих мајица, конкурсом на
тему „Школу у ружичастом волим, без Психолог
насиља молим!“. На конкурс се пријавило заштиту,
ФЕБРУАР

школе,
ЂП

,

Тим

за

наставници,

више основних школа на територији ШУ ученици виших разреда,
Сомбор, које су послале радове својих
ученика . Најбољи радови награђени су на
приредби у нашој школи која је остварена у
складу са епидемиолошким мерама.
Обележавање Дана матерњег језика и
Обележавање Дана

државности-

Сретење

реализовано је он лајн предавањем на Google
учионицама.
- Креативне радионице поводом Дана жена, Ученици, учитељи будућих
пригодни разредни програми, изложба на првака, Тим за културне и јавне
МАРТ

иницијативу библиотекарке школе „Моја манифестације, библиотекар
мама, моја бака, моја тетка, моје све“

АПРИЛ

школе

Отворена врата за предшколце и њихове родитеље, Ускршње креативне
радионице, Креативна радионица- Дан планете Земље и Дан школе обележени

МАЈ

су на пригодан начин помоћу дигиталних технологија презентоване на сајту
школе.

ЈУН

с т р а н а 25

- Свечани испраћај ученика осмог разреда

Сви запослени у школи
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9.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

У школи се прати укљученост и интересовање ученика за слободне и ваннаставне
активности. У активности се укључују ученици од I – VIII разреда, с тим што се стални
облици активности организују за ученике од V – VIII разреда. У јуну месецу анкетирањем
је испитано интересовање ученика од V – VIII разред, ( 278 ученика) за слободне
активности – секције. У наставку је приказан број заинтересованих ученика за поједине
секције:
Секције

Име и презиме наставника

- драмско-рецитаторска
- новинарска
- библиотекарска
- креативна литерарна
радионица-драмска
- ликовна
- хор и оркестар виших разреда
- секција за енглески језик
- млади математичари

Душица Косовић, Мелиса Вилов
Снежана Чутура
Весна Колар Перић
Хорват Рице Валерија

- географско планинарска
секција
- секција за биологију и
екологију
- секција за историју
-секција млади научници
/физика, хемија/
- секција информатике
- Саобраћајна
- Млади техничари
- Моделарска
- фудбал
- одбојка
- стони тенис/кошарка
-фолклор
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Интересовање
ученика
2
7
29
17

Валентина Томић
Инић Ружица, Ирена Ковачев
Дијана Поповић Гуриновић
Петраш Чила, Горица Гвоздић,
Снежана Дулић
Штрака Андреа

5
11
2
3

Шоти Рита, Сања Самарџија

2

Радомир Нинков, Кајдочи Хајналка
Даниел Баровић, Александра
Јовичић,
Владимир Милодановић, Арчон
Елеонора
Марија Ивић
Олгица Буљовчић
Герег Имре
Саша Терзија
Дијана Пеић
Здравко Цетић
Сабина Налић

5
/

2

/
11
11
3
27
47
12/7
3
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Предлози за слободне активности које би ученици волели да се организују у школи:
-

драмска секција
гимнастичарска
секција програмирања
секција страних језика
секција прве помоћи
секција историја
плес
фолклор
секција ликовна
соло певање
хип-хоп секција
секција са животињама
математика
информатика
креативно писање
креативно цртање
секција спавања у школи јер ја много волим ову школу , заувек сам ту
секција кувања
сађење дрвећа
све исто да остане
пењање на стену
природна секција
тенис
секција за ручни рад, волела бих да научим и другу децу с обзиром да ја радим
хеклање, штрикање и вез

У школској 2020/21. години слободне активности наших ученика биле су организоване
садржајима и активностима доступних секција у складу са Посебним програмом и
прописаним епидемиолошким мерама. Учешће у секцијама ученици су бирали према
својим интересовањима. Реализован је рад следећих секција: хор, креативно литерарна и
драмска секција на мађарском језику, библиотекарска секција, као и спортске секције фудбал, кошарка и одбојка.
Реализовене теме, садржаје као и број ученика који су похађали секције у школи налази се
у прилогу овог извештаја.

с т р а н а 27
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10. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ ,
УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

У школској 2020/21. години стручни органи су релизовали годишње планове
рада по следећој динамици:

Стручни органи
Наставничко веће
Одељењска већа
Педагошки колегијум
Стручна већа
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма

Број седница
13
4 редовна и 1 ванредно
2
4
5
4

У наставку следи детаљан приказа реализације годишњег плана рада стручних
органа школе:

с т р а н а 28
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11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

РЕАЛИЗОВАНА
АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

1.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

с т р а н а 29

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
12.9.2020.
18,00 –
20,00

ИСХОДИ

Психолог школе Неда Лукић поднела је
Извештај о раду за школску
2019/200.годину. Јавним гласањем,
једногласно је усвојен. Налази се код
директорице и свим запосленима је
доступан на увид.
Извештај о раду директора школе
поднела је Неда Лукић, школски
психолог.Извештај је једногласно
усвојен.
Годишњи план рада школе поднела је
педагог школе Љиљана М. Богдановић.
Усвојен је јавним гласањем,
једногласно.Налази се код директорице и
свим запосленима је доступан на увид.
Организација наставе у условима
епидемије – настава у школи је
организована према упутствима
Министарства просвете.
Правна служба је израдила неопходне
правне акте.Формирана је радна група за
праћење спровођења мера за заштиту
здравља у школи, која ће подносити
извештај на недељном нивоу: Чутура
Снежана, Сања Вучковић,Весна Колар
Перић,Балчак Маргит и Даница ...
Сви наставници су сада стално дежурни,
спискове за Књигу дежурства сачинила је
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2.Наставничко
веће

с т р а н а 30

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

22.9.2020.
17,30 –
18,30

помоћник директора Даринка
Максимовић.
Одређена је просторија за изолацију
ученика који имају температуру, дежурни
наставник је са учеником до доласка
родитеља.
Ове шк. год. наша школа је обухваћена
међународним пројектом за тестирање
ученика у књижевној писмености
ученика четвртог разреда на српском
наставном језику.
Доставити имена родитеља чланова
савета родитеља,спискове ученика чије
фотографије се не могу постављати на
сајт школе.
Директорица је пренеле колективу
незадовољство родитеља комбинованим
моделом наставе.Након извршене анкете
родитеља и консултације са ШУ , донета
је одлука да се од 23.9.2020. прелази на
основни модел наставе за ученике другог
циклуса.Извештај о самовредновању –
област ЕТОС, поднела је педагог школе ,
Љ. М. Богдановић.НВ једногласно
усвојило извештај.
Психолог школе, Н. Лукић, презентовала
је анализу програма заштите и ефекета
примене програма заштите
Педагог школе Љ. М. Богдановић
известила је о успеху ученика на крају
школске 2019/2020.
Директорица је покренула питање
распореда часова за ученике другог
циклуса. Тежиште: опште –образовни
предмети. Омогућити допунску наставу
.Ажурирање распореда по потреби.
Ажурирати Е-дневнике рада и планове
рада.
ОС треба да разговарају са ученицима о
средствима за дезинфекцију и чувању
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3.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*наставница
Јована Васиљев

2.11.2020.
20,00 – 20,
35

4.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолох Неда
Лукић
*педагог

30.11.2020.
17,00 –
18,10

с т р а н а 31

имовине .
Педагог школе је рекла да је сачињен
анекс за ШП ГПРШ – новине и измене:
-посебан програм ОВ
-ОП за ОШ за организацију и реализацију
ОВ рада по посебном програму у
условима пандемије
-3. И 7. Разред
-8. Разред „слободне активности“ , шах,
свакидашњи живот у прошлости, чувари
природе,
-1, разред – дигитални свет
Ј. Васиљев, разредни старешина 8.б
разреда, подноси извештај о поступању.
Неда Лукић, психолог школе, даје
образложење о поступању.
Марија Милодановић, директорица
школе, предлаже васпитно-дисциплинску
меру, Укор НВ и оцену из владања
недовољан (1).
НВ је једногласно усвојило предлог.
Психолог школе је образложила да
сматра да део одговорности сноси и
наставник физичког васпитања Здравко
Цетић. Њему је због пропуста у надзору ,
изречена дисциплинска мера у складу са
Правилником о дисциплинској
одговорности наставника.
Директорица је подсетила да је потребно
ажурирати е-дневнике а помоћник
директора је указала на пропусте.
Предстојећа обавеза је обука о поступању
у вођењу васпитно-дисциплинског
поступка.
Психолог школе је одржала дигиталну
обуку одељењских старешина за примену
Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање на тему
„Интервентне активности у школи у
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Љиљана М.
Богдановић

5.Наставничко
веће

с т р а н а 32

*директорица
школе Марија
Милодановић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

21.12.2020.
10,00 –
10,35

одговору на насиље“. Материјали су
постављени дигиталној платформи
Падлет.
Педагог школе је поднела извештај о
успеху ученика на крају првог квартала.
Прослеђено је упутство за организовање
наставе на даљину која почиње од сутра,
од стране директорице школе.
Од другог полугодишта прелазимо на
Гугл учионице.Презентацију за Гугл
учионицу оджаће Даниел Баровић,
наставник физике.
Активираће се група за техничку
подршку ( Арчон Е., Буљовчић О.,
Баровић Д., Милодановић В.).
Наставница О. Буљовчић организовала је
учешће 5 наших ученика на
конференцији
САНУелектронски.Прослеђена су 3
литерарна и 2 ликовна рада.
До 12.12. 2020. Учествујемо у акцији
прикупљања новогодишњих пакетића за
децу Космета. Акција је организована на
нивоу града.
Школа ради до 18.12.2020. до 17,00
часова.
Педагог школе је известила колектив о
успеху ученика у учењу и владању, на
крају првог полугодишта.
Приликом закључивања оцена морају се
поштовати прописи.
Подела ђачких књижица у ауторак и у
среду, уз поштовање мера о безбедности
ученика.
Ученици првих и петих разреда на
мађарском наставном језику још нмају
ђачке књижице ( нису изишле из
штампе).Картицама за родитеље из едневника обавестити родитеље о успеху
ученика.
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6.Наставничко
веће

с т р а н а 33

*директорица
школе Марија
Милодановић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

19.1.2021.
20,00 –
21,45

Током зимског распуста извршиће се
припрема за формирање Гугл учионица.
Услугу уношења података и формирања
Гугл учионице за свако одељење
извршиће фирма из Горњег
Милановца.Сви наставници треба дасе
обуче за рад у гугл учионици.Школа је
организовала дводневну онлајн обуку,
11.1.2021. и 17.1.2021.
Током зимског распуста , чланови тимова
су у обавези да одрже састанке и напишу
извештаје.
Директорица предлаже да се пређе на
комбиновани облик
наставе.Наставницима се допада
директорицин предлог. Потребно је
одржати родитељске састанке да би се
изјаснили и родитељи.НВ предлаже
комбиновани облик наставе у другом
циклусу. До 26. 1. 2021. треба предати
изјашњавање родитеља ученика другог
циклуса у стручну службу.након тога
школа тражи сагласност ШУ.
Формиране су гугл учионице за стручну
службу, за тимове . Тимови треба да
одрже састанке и предају записнике.
Педагог школе обавештава да је
направљена учионица за предају планова
и евалуацију ИОП-а.Рок за предају
планова је 31.1.2021.
Обележавање школске славе ће бити уз
поштовање свих епидемиолошких мера,
27. јануара у 12,00 сати у атријуму
школе.Ове године кума школе биће
психолог наше школе.
Ажурирати школски сајт.Поставити
распоред контролних задатака и
писмених вежби.
Помоћним радницима олакшати рад
подизањем столица на клупе и
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пражњењем канти за смеће.
Представљена је нова колегиница у
продуженом боравку и учитељица на
замени у 4.б разреду.
7.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

3.3.2021.
19,30 –
21,10

8.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић

17.3.2021.
19,30 –
19,50

с т р а н а 34

Психолог школе је сачинила и
презентовала Извештај о
самовредновању , на крају циклуса од 4
године , за област 1 и 3. НВ је
једногласно усвојило извештај. Психолог
је сачинила је и презентовала и извештај
тима за заштиту од насиља, злостављања
и занемаривања, о појавним облицима
насиља у школи у првом полугодишту.
Педагог школе је сачинила и
презентовала анализу успеха на крају
првог полугодишта , анализу критеријума
оцењивања и анализу успеха ученика
осмог разреда на завршном испиту.
Наставници треба да обрате пажњу на
течни сапун и средство за дезинфекцију у
учионицама и да подижу столице после
наставе.
Следеће недеље у школу стижу столови
за лаптопове, камере и микрофони за
онлајн наставу.
Радницима школе ће бити исплаћени
заостали путни трошкови за период од
марта 2018.
Пријављени су ученици за бесплатне
уџбенике.
За следећу шк.год. бирају се уџбеници за
3,4,7. и 8. разред, одабир врше стручни
активи.
Извршена је провера предложених
уџбеника за следећу школску годину а
затим су јавним гласањем усвојени.Биће
презентован на Савету родитеља и на
школском одбору, након тога се
поставља на сајт школе.
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9.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

12.4.2021.
18,30 –
19,20

10.Наставничко
веће

*директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

23.4.2021.
19,30 –
20,35

с т р а н а 35

Директорица и стручни тим посећују
онлајн часове и о томе ће сачинити
извештај.
Сва такмичења су одложена до даљњег.
Педагог школе известила је о успеху
ученика на крају трећег квартала.
У школи је одржан пробни ЗИ , све је
организовано у складу са стручним
упутствима.
Нови школски програм треба да се
донесе до 30. јула 2021.Стручни тим у
саставу психолог и педагог већ раде на
томе.
Израда развојног плана је у току.
Ученици другог циклуса се
највероватније враћају у школу на
непосредну наставу од 19.4 2021.
Просветна инспекција за проверу
администрације била је у школи. На
следећем НВ биће прочитан извештај.
У току је преглед тестова пробног ЗИ.
Кристина Пастор, мајка нашег ученика и
члан тима за развојно планирање дала је
предлог: Унапређивање компетенција
ученика, сада је тај задатак на првом
месту у развојном плану а треба да се
налази и у плановима рада наставника и у
дневним припремама, а биће уклопљено
у све сегменте рада у школи.
РПШ за период од 1.9,2021. – 31.8.2024.
представила је психолог школе. НВ је
једногласно усвојило РПШ.
Даниел Баровић одржао је обуку за
пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у
установама
образовања, науке и културе – Повезане
школе“.
У нашој школи је овај пројекат
реализован. Наставници треба да се
региструју преко е-дневника.
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11.Наставничко
веће

с т р а н а 36

*директорица
школе Марија
Милодановић
*Тамара Косић
испред
института за
безбедност у
радној и
животној
средини
* педагог
Љиљана М.
Богдановић
*Весна К.
Перић

19,30 –
20,15

Помоћница директорице школе је
подсетила наставнике да ажурирају своје
сертификате у персоналним досијеима.
Психолог школе је подсетила да се у
портфолио упише 6 бодова за интерно
стручно усавршавање. за обуку коју је
одржала одељењским старешинама у
новембру месецу.
Педагог школе је припремила
презентацију резултата пробног ЗИ.
Испред Института за безбедност у радној
и животној средини, Тамара Косић,
одржала је онлајн периодичну обуку на
тему:безбедност и здравље на раду. Бојан
Боснић је лице за безбедност наше
школе.
Педагог школе је известила о успеху
ученика осмих разреда на крају школске
године.
Весна К. Перић, председник Комисије за
бодовање и рангирање ученика
предложених за ђака генерације поднела
је извештај на основу којег је
констатовано да је ђак генерације Добо
Армин ученик 8.ц разреда.
Ликовни таленат је Тукач Тимеа а
спортски таленат је Стефан Самац.
Од данас се штампају и потписују
дипломе . Ђак генерације добија књигу и
лаптоп.
Свечани испраћај ученика осмих разреда
ће бити у школи 11.6.2021. са почетком у
17,00 часова.
Дипломе и похвале се уписују у едневник.
Педагог школе је подсетила да
евалуација ИОП-а треба да буе урађена
до 15.6.2021.
Све активности везане за ЗИ су
реализоване и прате се евентуалн
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12.Наставничко
веће

с т р а н а 37

директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић
*педагог
Љиљана М.
Богдановић

промене .
Потребно је направити план за
припремну наставу за ученике осмих
разреда.
Програми наставе за следећу школску
годину могу да се преузму преко линка
који је педагог поставила у зборници и да
се пошаљу на „планове“.
Помоћница директорице је подсетила да
се провере сви подаци и да се матичне
књиге „сравне“ са едневником.Штампање и подела
сведочанстава је 14.6.2021.
19.08.2021. Усвојен записник са претходног
10.00-11,30 наставничког већа.
Директорица школе је обавестила
колектив да још немамо поуздане
информације о начину организације
наставе , чекају се званичне информације.
Планирање за школску 2021/2022. годину
треба да се комплетира до 15.09.2021.
Педагог школе је додала да се ради тога
појединачни планови морају предати до
7.09.2021.
Психолог школе је обавестила да су
извештаји углавном пристигли, недостаје
још неколико, са колегама је обављен
разговор и ускоро ће сви извештаји бити
комплетирани.
Свечани пријем првака се планира за
31.08.2021. у 10,00 часова.Учитељице
трећих разреда ће припремити пригодан
програм, обратити се учитељици Сањи
Вучковић.Приредба треба да буде кратка
и ефикасна.
Од следеће недеље сви долазимо у школу
на посао од 9,00 до 12,00. сачиниће се
Тимови и поделити задужења.
Радови у учионицама се приводе крају.
Ормани у учионицама треба да се спреме
и ствари да се организују у један орман
на којем ће писати име наставника који га
користи.
Наставници ће добити решеља о 40-
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13.Наставничко
веће

с т р а н а 38

директорица
школе Марија
Милодановић
*психолог Неда
Лукић

точасовној радној недељи.
Организована су два семинара, један је
онлајн ( стручно усавршавање у складу са
ШРП), а други је у просторијама школе
26-тог 08.2021. од 10,00 д0 15,00 часова
( Напредовање ученика – резултат
тимског рада).
Захтеви за подршку ученицима се шаљу
сутра.
18.00-19.30 27.08.2021.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Стручно упутство за реализацију и
организацију васпитно-образовног рада у
Основној школи за 2021/2022. школску
годину.
2.Структура тимова, стручних актива,
већа и комисија
3.распоред смена и учионица
4. Разно
ЗАКЉУЧЦИ:
Усвојен је записник са претходног
Наставничког већа.
1.
Директорица школе пренела је
колективу школе информацију са Актива
директора. Настава се у школама
организује непосредно, часови трају 45
минута, цео разред је у учионици.
Родитељске састанке треба одржати
најкасније до 10.09.2021. Изабрати
чланове Савета родитеља.
У школи је формиран тим за праћење ,
чији је координатор психолог школе
Неда Лукић, а чланови су Весна Колар
Перић, Снежана Вуков Чокорило,
Снежана Чутура.
Тим школе ће у складу са упутствима , а
у сарадњи са Градским штабом и у
зависности од епидемиолошке ситуације,
на недељном нивоу пратити и
усклађивати одговарајући модел наставе
у школи.
Психолог школе је презентовала и
протумачила упутства за реализацију и
организацију васпитно-обазовног рада у
основној школи за 2021/2022. школску
годину.
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2.
Директорица школе је саопштила
састав , координаторе и чланове тимова,
стручних актива, већа и комисија.
На паноу у зборници, биће истакнут
списак тимова, актива, већа и комисија,
њихових координатора и чланова.
3.
Директорица школе је упознала
колектив са распоредом смена и
учионица у наступајућој школској
години:
Први циклус-млађи разреди крећу пре
подне а други циклус-старији разреди
крећу после подне.
Смене се мењају:1.09. 2021.
4.10.2021.
1.11.2021.
29.11.2021.
31.01.2022.
7.03.2022.
4.04.2022.
2.05. 2022.
30.05.2022.
Млађи разреди пре подне долазе на 7,45,
а старији разреди пре подне долазе на
7,30 часова. После подне млађи разреди
долазе на 13,30 а старији разреди долазе
на наставу у 13,15 часова.Распоред смена
ће бити постављен на сајту школе и у
зборници на огласној табли.
4.
Разно:
На првом родитељском састанку
одељенске старешине треба да упознају
родитеље са мерама заштите од ковида 19, као и са Правилником о заштити од
насиља, злостављања, занемаривања у
образовно-васпитној установи.
Планове рада за школску 2021/2022.
годину послати до 7. 09. 2021.
Обрасци за наставне планове и припреме
за часове треба да буду у електронској
форми и увек доступни.Користе се исти
обрасци као и прошле школске године.
Оперативни планови наставника треба да
се поставе у електронске дневнике.
У зборници на огласној табли ће бити
постављена табела у коју ће се уписати
с т р а н а 39
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наставници који су вакцинисани.
Посебну пажњу треба обратити на
дежурство на одморима, цело двориште
треба да буде покривено, као и ходници у
школској згради.Организација рада
продуженог боравка- Лидија Пап ради са
ученицима првог разреда, Слободанка
Петровић је са ученицима другог разреда
на српском наставном језику, а Ева Вуков
је са ученицима првог и другог разреда
на мађарском наставном језику.
За потребе продуженог боравка
користиће се учионица за физику, ради
израде домаћих задатака ученика.
Распоред часова треба да се преда до
понедељка.Учитељи треба да предају
један распоред часова на нивоу разредног
већа.
Родитељски састанци се тренутно могу
држати у школи.
Треба веома водити рачуна о примени
епидемиолошких мера.
Састанак је завршен у 19,30.

Извештај сачинила записничар НВ : Слађана Маргетић

с т р а н а 40

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
E mail: jmikicsu@mts.rs

Реализована активност
-Доношење плана рада ОВ
-Организација изборних наставних
предмета, допунског и додатног рада
са ученицима, слободних активности
-Утврђивање распореда контролних
вежби и тестирања.
-Утврђивање плана посета (Зоо-вртједном месечно, позориште, биоскоп),
излета, ескурзија и рекреативне
наставе
-Организовање и планирање Дечије
недеље

-Распоред такмичења у школи и ван
школе.
-Анализа успеха ученика

12. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. разреда ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Докази о
реализаци
ји

Носилац
активности

Време
реализације

Начин реализације

ОВ

Септембар

Састанак

ОВ

септембар

План,
записник
Извештај
Записник

ОВ

Септембар
Јануар

Табела са
планом

ОВ

Током године

Извештај
Записник

Октобар

Извештај
Фотографиј
е

Током године

Записник
Фотографиј
е

ОВ

ОВ

Исход
Израђен годишњи план
рада ОВ 1.разреда
Организован рад допунског
рада, слободних
активности....
Утврђен распоред
контролних вежби и
тестирања.
Реализоване посете ЗОО
врту у јуну месецу.
Учествовали смо у свим
активностима које су
организоване у школи у
току Дечје недеље.
Школско такмичење у
рецитовању;
Математичко такмичење
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-Планирање рада наставника
(образовни стандарди и
индивидуално планирање)
-Извештаји о реализацији планираних
програмских садржаја
-Извештај о анализи успеха ученика

ОВ

Септембар

Записник

ОВ

Квартално
полугодишње

Извештај
Записник

ОВ

Квартално
Полугодишње

Извештај
Записник

ОВ

Квартално
полугодишње

Извештај
Записник

ОВ

Током године

Извештај
Записник
Фотографиј
е

ОВ

Током године

Записник
фотографије

-Извештај о анализи сарадње са
родитељима

-Похваљивање и награђивање
ученика

-Посета и одржавање угледних часова

с т р а н а 42

,,Мислиша“ и ,,Кенгур без
граница“;
Квиз ,,Читам и скитам“
(награђени ученици).
Ликовни конкурси
(1.,2. и 3.место и два
награђена рада)
Планирање наставе се
редовно врши током
школске године.
Програмски садржаји се
успешно реализују.
Редовно се врши анализа
успеха ученика и о томе се
води евиденција.
Сарадња са родитељима је
успешна.Редовно се
одржавају родитељски
састанци и пријеми
родитеља.
Ученици се похваљују за
постигнуте резултате у
учењу, за примерно
владање, за постигнуте
резултате на такмичењима.
Због специфичног начина
рада у току ове школске
године угледне часове није
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-Учешће на лик.конкурсима,
манифестацијама

ОВ

Реализована активност
Планирање наставе на месечном
нивоу

Упућивање ученика на гледање
образовних садржаја на интернету
или ТВ-у (навести који извори су
коришћени)
Разговори са ученицима о понашању

с т р а н а 43

Извештај
Записник
Фотографиј
е

Током године

Реализација активности током наставе на даљину
Начин реализације
Носилац
Време
активности
реализације
ОВ или
одељење
Одељењска
заједница или
Одељењска
већа првог
разреда

Током школске
године

Договор путем
дигиталних/друштвени
х мрежа ( навести
мрежу или платформу)
Вибер група, google
учионица, имејл

Разговарали смо о

Докази о
реализаци
ји
Дигитална
преписка

Сачувани
задаци и
радови
ученика.

било могуће реализовати.
Ликовни конкурс ,,Нацртај,
обоји ,освоји“ Форма
Идеале;
Дан толеранције (онлајн
изложба);
Светски дан аутизма
(учешће у акцији бојења
јаја плавом бојом)

Исход
Одржани часови и
реализован наставни план и
програм ( по предметима за
које је тако планирано и са
ученицима у изолацији)
Ученици су имали
могућност праћења ТВ
програма и рада на
платформама са својим
учитељима.
Уз подршку и сарадњу
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за време ванредног стања

Слободно време ученика – које сте
активности давали у задатак на пр.
читање, изазови , креативни рад и
др....

Подстицај и оснаживање за учење на
дигиталним платформама

Ваннаставне активности

с т р а н а 44

понашању, како да
сачувамо здравље и
очувамо вредности
разредне заједнице.
Ликовни радови за
конкурс,читање
прича,прављење
дечјих инструмената,
певање,плес, свирање
на дечјим
инструментима,
ребуси...
Давање повратне
информације и
мотивишући
коментари на радове
ученика.
Информативни кратки
филмови и текстови о
важним догађајима,
виртуелна посета
музејима, алгоритми.

родитеља, ученици су
прихватили правила
понашања током пандемије.
Ученици су доносили своје
ликовне радове, дечије
инструменте,радо су
решавали ребусе, заједно
смо певали, плесали.

Ученици су постигли
одређени ниво
самосталности.
Ученици су повећали
(створили нове) прилике за
учење и искуства из
области културе и
уметности .
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

Реализована активност
-Доношење плана рада ОВ
-Организација изборних наставних
предмета, допунског и додатног рада са
ученицима, слободних активности

13.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋА 2. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Носилац
активности

Време
реализаци
је

ОВ

Септембар

Начин реализације

Састанак

Докази о
реализацији
План, записник

Састанак
ОВ

септембар

Извештај
Записник

ОВ

Септембар
Јануар

Табела са
планом

-Организација наставе поделом
разреда у 2.групе , због Ковида 19.
-Утврђивање распореда контролних вежби
и тестирања.
-Утврђивање плана посета (Зоо-вртједном квартално, позориште, биоскоп),
излета, ескурзија (Катаи салаш) у
зависности од препоручених мера због
Ковида 19.
-Организовање и планирање Дечије

с т р а н а 45

ОВ

Током
године

Извештај
Записник

ОВ

Октобар

Извештај

Исход
Израђен годишњи план
рада ОВ 2.разреда
Организован рад
допунске наставе и рад у
две смене по одређеним
групама.

Реализоване посете ЗОО
врту и Ескурзија на
Катаи салаш која је била
планирана прошле
школске године . Ове
године је реализована.
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недеље
-Распоред такмичења у школи и ван
школе.
-Анализа успеха ученика
-Планирање рада наставника (образовни
стандарди и индивидуално планирање)
-Извештаји о реализацији планираних
програмских садржаја

Фотографије
ОВ

Током
године

Записник

ОВ

Септембар

Записник

ОВ

-Извештај о анализи успеха ученика
ОВ
-Извештај о анализи сарадње са
родитељима

ОВ

-Похваљивање и награђивање ученика

Математичко такмичење : „ Мислиша“
-Учешће на лик.конкурсима,
манифестацијама (Дан школе, Дан
града...)

с т р а н а 46

Квартално
полугодиш
ње
Квартално
Полугодиш
ње
Квартално
полугодиш
ње

ОВ

Током
године

ОВ

Март
Током
године

ОВ

Извештај
Записник
Извештај
Записник
Извештај
Записник
Извештај
Записник
Фотографије
Записник
фотографије
Извештај
Записник
Фотографије

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Реализована активност

Реализација активности током наставе на даљину
Време
Начин реализације
Носилац
реализаци
активности
је

Планирање наставе на недељном нивоу
ОВ или
одељење
Упућивање ученика на гледање
образовних садржаја на интернету или
ТВ-у (навести који извори су коришћени)

с т р а н а 47

Одељењска
заједница или
Одељењска
већа другог
разреда

Током
године

Договор путем
дигиталних/друштвених мрежа
( навести мрежу или
платформу)
Моја школа – РТС или You
Tube , Вибер заједница ,
Фејсбук , Гугл учионица

Докази о
реализацији

Исход

Дигитална
преписка,
недељни план

Усаглашен недељни
план рада током наставе
на даљину

Послати
радови

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
E mail: jmikicsu@mts.rs

14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 3.
РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2020-2021. ГОД.

Координатор:
Ева Тот
Чланови:
Татјана Прибићевић, Татјана Ђурић Ђембер, Јасна Радонић
Реализована активност
Време реализације
Начин
Исходи
реализације
ЧОС- посвећен је тренутном
1.септембар
На часу ЧОС
Одржан час
стању COVID 19, Филм –
Правила понашање у школи
током пандемије
Доношење и усвајање Плана
септембар
састанак
Израђен годишњи план
рада ОВ трећег разреда рада ОВ 3. разреда
заједнички план за време
ванредног стања
Избор приручника, школског септембар
састанак
Изабрана наставна
прибора и потребних
средства
наставних средстава
Организација изборних
септембар
састанак
Организован рад
наставних предмета,
допунског и додатног
допунског и додатног рада са
рада, слободних
ученицима, слободних
акивности, анкете,...
активности, анкетирање

с т р а н а 48

Докази
филм

план, записник

записник
извештај, записник

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
родитеља, подела задужења
Утврђивање распореда
контролних вежби и
тестирања
Организовање претплате на
дечје часописе и осигурање
ученика
Планирање рада наставника
(образовни стандарди,
исходи)
Обележавање Дечје недеље

септембар, јануар

састанак

план

табела са планом

септембар

састанак

Дечје часописе

план, записник, списак ученика

септембар

састанак

план

записник

Октобар

састанак

план, записник, фотографије

Распоред такмичења у школи
и ван школе
Анализа успеха ученика

током године

састанак

током године

састанак

Извештаји о реализацији
планираних програмских
садржаја
Извештај о анализи успеха
ученика
Извештај о анализи сарадње
са родитељима
Похваљивање и награђивање
ученика
Учешће на ликовним

квартално,
полугодишње

састанак

цртање на асфалту,
игре, разговордискусија о правима
деце
учествовање на
такмичењима
упознавање успеха
ученика
извештај

квартално,
полугодишње
квартално,
полугодишње
током године

састанак

извештај

извештај, записник

састанак

извештај

извештај, записник

састанак

похвале, награде

извештај, записник, фотографије

током године

састанак

одржан је онлине час

извештај, записник, фотографије

с т р а н а 49

записник, фотографије
записник
извештај, записник

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
конкурсима,
манифестацијама (Дан
школе, Дан града, Дан
толеранције, Дан Светог
Саве)
Реализација излета

10.јун

ЗОО-врт
јун
Израда и усвајање извештаја
јун
реализације плана већа за
2020-2021. год.
Избор уџбеника и прибора за јун
четврти разред
Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације

Упућивање ученика на
гледање образовних садржаја
на ТВ-у:РТС, Панон ТВ
Планирање наставе на
недељном и месечном нивоу

с т р а н а 50

Праћење образовног
програма за 3. разред и
послат назад урађен
домаћи задатак
Договор путем
дигиталних/
друштвених мрежа
(Вибер, Гоогле

састанак

извештај, фотографије

састанак

реализован једнодневни
излет: Нови
Сад,Петроварадин,
посете ЗОО-врту
израђен извештај

састанак

одабрани уџбеници

записник

записник, извештај

Платформа која Исходи
се
користила/начин
комуникације
чланова тима
Вибер, Гоогле
праћење наставе преко
учионица
јавног сервиса

Докази

Вибер, Гоогле
учионица

планови, дигитална преписка

усаглашен недељни и
месечни план рада
током наставе на
даљину

распоред за образовни програм,
послати урађени домаћи задатак

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Разговори са ученицима о
понашању за време
ванредног стања и подршка
Слободно време ученикадавање задатке: шитање,
цртање, вежбање
Подстицај и оснаживање за
учење на дигиталним
платформама
Активност коју смо
реализовали са ученицима:
Пројектна настава- Еко
патрола, Фото-репортери,
презентације

с т р а н а 51

учионица)
Разговор путем
дигиталних/
друштвених мрежа
(Вибер, Гоогле
учионица)
Договор путем
дигиталних/
друштвених мрежа
(Вибер, Гоогле
учионица)
Разговор путем
дигиталних/
друштвених мрежа
(Вибер, Гоогле
учионица)
Договор путем
дигиталних/
друштвених мрежа
(Вибер, Гоогле
учионица)

Вибер, Гоогле
учионица

Прихваћени савети и
сугестије у понашању

одговорно понашање

Вибер, Гоогле
учионица

назад послати радови и
видео снимци

цртежи, видео снимак

Вибер, Гоогле
учионица

самосталност у раду на
рачунару

Вибер,

видео снимак, плакат,
кућице за птице

видео снимак, плакати, кућице за
птице

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
E mail: jmikicsu@mts.rs
Реализована активност
-Доношење плана рада ОВ
-Организација изборних наставних
предмета, допунског и додатног рада
са ученицима, слободних активности
-Утврђивање распореда контролних
вежби и тестирања.
-Утврђивање плана посета, излета,
ескурзија ( Идвор-Царска бара-Бечеј)
-Организовање и планирање Дечије
недеље
-Распоред такмичења у школи и ван
школе ( Мислиша, Кенгур...)
-Анализа успеха ученика
-Планирање рада наставника
(образовни стандарди и
индивидуално планирање)

с т р а н а 52

15. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋА 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Носилац
активности

Време реализације

ОВ

Септембар

Начин
Докази о
реализације
реализацији
Састанак

План, записник
Извештај
Записник

ОВ

септембар

ОВ

Септембар
Јануар

Табела са планом

ОВ

Током године

Извештај
Записник

ОВ

Октобар

Извештај
Фотографије

ОВ

Током године

Записник

Исход
Израђен годишњи план
рада ОВ 4.разреда
Организован рад допунског
и додатног рада, слободних
активности....

Реализована екскурзија у
Идвор 18. 6. 2021.
Ученици су учествовали у
планираним активностима
Ученици су учествовали на
такмичењима
Израђени планови рада

ОВ

Септембар

Записник

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
-Извештаји о реализацији
планираних програмских садржаја
-Извештај о анализи успеха ученика
-Извештај о анализи сарадње са
родитељима
-Похваљивање и награђивање
ученика
-Посета и одржавање угледних
часова
-Учешће на.конкурсима,
манифестацијама ( Дан вода, Дан
планете Земље, Дан ружичастих
мајица...)

Реализована активност
Планирање наставе на недељном
нивоу

с т р а н а 53

ОВ
ОВ
ОВ

Квартално
полугодишње
Квартално
Полугодишње
Квартално
полугодишње

ОВ

Током године

ОВ

Током године

ОВ

Извештај
Записник
Извештај
Записник
Извештај
Записник
Извештај
Записник
Фотографије
Записник
фотографије
Извештај
Записник
Фотографије

Током године

Реализација активности током наставе на даљину
Носилац
Начин
Докази о
Време реализације
активности
реализације реализацији
ОС

Период изолације
ученика чији чланови
породице су оболели
од корона вируса

Гугл
учионица,
настава
„уживо „

Дигитална
преписка, недељни
план

Ученици су креирали
плакате на дате теме

Исход
Усаглашен недељни
план рада током наставе на
даљину

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

16. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 5.
РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 .

Координатор:
Мелиса Вилов
Чланови:
Душица Косовић, Саша Терзија, Анита Милкович
Реализована активност
Време реализације
Начин
реализације
- Израда плана активности
Септембар
Састанак
-Упознавање ученика са
новим правилима понашања у
школи
-Анализа поделе ученика у
групе (групе А и групе Б)
-Анализа критеријума
оцењивања током пандемије
Ковид19
-Ученици по ИОПу
–додатна подршка
-Могућност за обележавање
дечије недеље
-Могућност организовања
такмичења у школи

с т р а н а 54

Исходи

Докази

Израђен годишњи план рада ОВ План, записник
5.разреда
-ученици су подељени у групе ради
безбедности и упознати са мерама
предострожности;
-часови ће бити усклађени са планом
које је прописало Министарство као
и о начину оцењивања;
-посебна пажња биће усмерена на
ученике који наставу похађају по
ИОПу;
-информације о такмичењима још
нису доступне

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
- Организација изборних
наставних предмета,
допунског и додатног рада са
ученицима, слободних
активности
-Утврђивање распореда
контролних вежби и
тестирања
Информисање о структури
одељења
-Анализа наставе кроз дуплу
смену
–Понашање ученика у складу
са мерама

Септембар

Онлајн
дискусија

Организован рад допунског и
додатног рада, слободних
активности....

Извештај

Октобар, новембар

састанак

Извештај

- Извештај о анализи успеха
ученика

квартално

Састанак

-Онлине настава
-Онлине састанак већа
-Анализа квалитета наставе
-Закључивање оцена за крај
полугодишта
-Додатна, допунска настава
-Онлајн састанак тима
- Школска слава
-Анализа успеха
-Такмичења

Децембар

Онлајн састанак

Јануар, фебруар

Онлајн састанак
тима

-настава се реализује свакодневно
кроз дуплу смену, без проблема
- ученици се придржавају мера
- контролни и писмени се одржавају
по плану и договору са ученицима
-анализа успеха ученика на кварталу;
родитељима су подељене картице за
родитеље;
Онлајн настава
- ученици имају онлајн додатну и
допунску наставу по потреби, у
договору са наставником, по потреби
- ученицима је дата прилика више за
исправак оцена
- такмичење у школи је организовано
из математике
- За Светог Саву организован је
ликовни и литерарни конкурс,

с т р а н а 55

Извештај
Записник

Записник

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

-Прелазак на онлине наставу
(15.03-16.04)
-Онлине комуникација тима
-Договор, сарадња,
оцењивање
-Подршка ПП службе
-Прелазак на редовну наставу
-„Кенгур“ такмичење из
математике;
- Општинско такмичење у
одбојци
- Закључивање оцена
- Додела сведочанства и
подела похвалница одличним
ученицима

Март, април

Онлајн састанак
тима

Мај, јун

Састанак

Реализација активности током наставе на даљину

с т р а н а 56

приредба је сведена на минимални
број учесника
- оргнизовано је школско такмичење
у рецитовању на српском и
мађарском језику
-реализовани су часови на даљину,
држани су уживо преко Гугл Мита
-усвојено градиво
-задаци већином одрађени
-ученици су оцењени
- Прелазак на наставу у школи према
комбинованом моделу
- Ученике је наставник Саша Терзија
водио на такмичење у одбојци,
дечаци су освојили 2. место, а
девојчице је водила Дијана Пеић,
такође су освојиле 2. место
- критеријум код закључивања оцена
дат је од стране Министарства (мале
измене)
- план је реализован
- ученици имају довољан број
Оцена
- сведочанства су подељена, одлични
ученици похваљени су за свој успех

Записник

Записник

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
Активност

Начин реализације

- Планирање наставе на
недељном нивоу

Договор путем
дигиталних мрежа
(Гугл Мит, Вибер)

- Комуникација чланова ОВ у
циљу реализације плана
Упућивање ученика на
гледање образовних садржаја
на интернету или ТВ-у (РТС
часови, Едмодо платформа,
Гуглучионица)
Разговори са ученицима о
понашању током наставе на
даљину

с т р а н а 57

У децембру: РТС
часови, Едмодо;
У марту и априлу:
Гугл учионица и Гугл
Мит
Чос је одржан преко
Гугл Мита

Платформа која Исходи
се
користила/начин
комуникације
чланова тима
Вибер група,
Усаглашен недељни план рада током
Гугл Мит
наставе на даљину

Докази

Вибер група,
Гугл Мит

Ученицима су дата детаљна упутства
за праћење наставе на даљину

Садржај у Гугл
учионици и на Едмодо
платформи

Вибер група,
Гугл Мит

Ученицима је ОС изнели правила
понашања за време ванредног стања
и наставе на даљину

Дигитална преписка,
недељни план
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
17.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА, АКТИВА
E mail: jmikicsu@mts.rs
ВЕЋА 6. РАЗРЕДА (6 а,б,ц, д)
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Координатор:
Биљана Рашовић
Чланови:
Марија Ивић, Дијана Пеић, Чила Петраш
Реализована активност
Време реализације
Начин реализације
Састанци одељенског
август
састанак, договор
већа:
-Упознавање ученика са септембар
новим правилима
понашања у школи
-Анализа поделе
ученика у групе (групе
А и групе Б)
-Анализа критеријума
оцењивања током
пандемије Ковид19
-Ученици по ИОПу –
додатна подршка
-Могућност за

с т р а н а 58

Исходи

-ученици су подељени у
групе ради безбедности и
упознати са мерама
предосатрожности
-часови ће бити уклађени са
планом које је прописало
минитарство
као и о начину оцењивања
-посебна пажња на ученике
који наставу похађају по
ИОПу
-информације о

Докази
извештај

извештај

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
обележавање дечије
недеље
-Могучност
организовања
такмичења у школи
-Анализа наставе кроз
дуплу смену
-Понашање ученика у
складу са мерама
-Распоред писмених,
контролних

такмичењима још нису
доступне

октобар, новембар

-Онлине настава
-Онлине састанак већа
-Анализа квалитета
наставе
-Закључивање оцена за
крај полугодишта
-Додатна, допунска
настава
-Онлине састанак тима
-Анализа успеха
-Такмичења

децембар

-Прелазак на онлине
наставу(15.03-16.04)
-Онлине комуникација

март,април

с т р а н а 59

јануар,фебруар

састанак

састанак

састанак

- настава се реализује
свакодневно кроз дуплу
смену, без проблема
- ученици се придржавају
мера
- контролни и писмени се
одржавају по плану и
договору са ученицима
- онлине настава
- ученици имају онлине
додатну и допунску
наставу, у договору са
наставником, по потреби
- ученицима је дата прилика
више за исправак оцена

извештај

извештај

- такмичење у школи је
организовано из
математике
-реализовани су часови на
даљину, држани су уживо
преко гоогл меета

извештај

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
тима
-Договор, сарадња,
оцењивање
-Подршка ППслужбе
-Прелазак на редовну
наставу
-Закључивање оцена

-усвојено градиво
-задаци већином одрађени
- ученици су оцењени
мај, јун

Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације

Комуникација чланова
ОВ у циљу реализације
плана

Комуникација чланова
преко меет-а
Вибер група
Састанак у школи

с т р а н а 60

састанак

Платформа која се
користила/начин
комуникације чланова
тима
Гоогл учионица

-критеријум код
закључивања оцена дат је од
стране министарства (мале
измене)
- план је реализован ученици
имају довољан број оцена

извештај

Исходи

Докази

-постигнута добра
комуникација, договори

Вибер група, извештаји са
састанака

-реализован план
активности)који је био
могућ)
реализована сарадња са ППС

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Основна школа „Joван
Микић“ Суботица,
Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

18.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА, АКТИВА ВЕЋА
7. РАЗРЕДА (7 а,б,ц, д)
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:
Андреа Вркић Штрака
Чланови:
Сања Самарџија, Олгица Буљовчић, Снежана Чутура
Реализована активност
Време
Начин
Исходи
реализације
реализације
Састанак РС
август
састанак,
Донет је план рада ОВ седмих разреда
-упознавање са начином
договор
рада и задацима
-размена идеја и
договор о реализацији
обавеза
- доношење плана рада
Састанак РС
септембар
Састанак,
-ученици су подељени у групе ради безбедности и
-Упознавање ученика са
договор
упознати су са мерама предосатрожности
новим правилима
-часови ће бити уклађени са планом које је прописало
понашања у школи
минитарство
-Анализа поделе
-Критеријуми оцењивања треба ускладити са актуелном
ученика у радне групе
ситуацијом

с т р а н а 61

Докази
извештај

извештај
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-Анализа и
усаглашавање
критеријума
оцењивања током
пандемије
-израда ИОП-а

-посебну пажњу треба посветити ученицима са посебним
потребама

Састанак РС
-Анализа наставе кроз
дуплу смену
-Понашање ученика у
складу са мерама
-Распоред писмених,
контролних
Састанак РС
-анализа рада
-професионална
оријентација

октобар

новембар

састанак

Састанак РС

децембар

састанак

с т р а н а 62

састанак

-настава се реализује свакодневно кроз дуплу смену.
Предлаже се рад у једној смени уз укључивљње ученика
преко г-меет платформе
-ученици и наставници поштују мере и правила понашања
-контролне и писмене вежбе се одржавају по плану и
договору са ученицима
-настава се одвија без већих потешкоћа, потребно је
обратити пажњу на ученика који се мање сналазе у
настави на даљину
-на чосовима се бирају теме везане за професионалну
оријентацију
-настава на даљину треба да се одвија према правилима

извештај

извештај
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-Анализа квалитета
наставе
-анализа успеха
-Додатна, допунска
настава
Састанак РС
-Такмичења
Састанак РС
-настава на даљину
-Подршка ППслужбе

Састанак РС
-обавезе седмих разреда
-анализа рада

јануар,фебруар састанак

март,април

мај, јун

састанак

(обавезно присуство на часовима, препоручује се
коришћење камера, треба пронаћи начин провере који
омогућава реалну процену напредовања)
-ученицима се организује додатна и допунска настава на
даљину, у договору са наставником, по потреби
-такмичења ће се одржавати према могућностима и
препорукама Министарства уз поштовање свих мера
-часови на даљину су реализовани преко Google classroom
-квалитет наставе је задовољавајући
-задаци су у већој мери одрађени
-ученици имају оцене за контролне вежбе, одговарања и
посебне активности и задатке
-рад ПП службе је веома значајан у савладавању препрека
у напредовању и квалитетном извођењу наставе
-организован је испраћај осмака, подељене су обавезе
-наставни план и програм је реализован
-ученици су оцењени

извештај

извештај

извештај

извештај
Реализација активности током наставе на даљину
Комуникација чланова
Договор преко Г-састанак
ОВ у циљу реализације платформи
Вајбер
плана
група

с т р а н а 63

-постигнута је квалитетна комуникација, план је у великој
мери реализован,постигнута је квалитетна комуникација и
сарадња ПП службом

Вајбер група,
извештаји са
састанака

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Основна школа „Joван
Микић“ Суботица,
Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

19.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
8. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:
Радомир Нинков
Чланови:
Валерија Хорват Рице, Даниел Баровић
Реализована активност
Време
Начин
реализације
реализације
Састанак
август
састанак,
-упознавање са начином
договор
рада и задацима
-размена идеја и
договор о реализацији
обавеза
- доношење плана рада
Састанак
септембар
Састанак,
-Упознавање ученика са
договор
новим правилима
понашања у школи
-Анализа поделе
ученика у радне групе

с т р а н а 64

Исходи

Докази

Донет је план рада ОВ седмих разреда

извештај

-ученици су подељени у групе ради безбедности и
упознати су са мерама предосатрожности
-часови ће бити уклађени са планом које је прописало
минитарство
-Критеријуми оцењивања треба ускладити са актуелном
ситуацијом

извештај
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-Анализа и
усаглашавање
критеријума
оцењивања током
пандемије
-израда ИОП-а
Састанак
-Анализа наставе кроз
дуплу смену
-Понашање ученика у
складу са мерама
-Распоред писмених,
контролних
Састанак
-анализа рада
-професионална
оријентација
Састанак
-Анализа квалитета
наставе
-анализа успеха
-Додатна, допунска ,
припремна настава

с т р а н а 65

-посебну пажњу треба посветити ученицима са посебним
потребама

октобар

састанак

новембар

састанак

децембар

састанак

-настава се реализује свакодневно кроз дуплу смену.
Предлаже се рад у једној смени уз укључивљње ученика
преко г-меет платформе
-ученици и наставници поштују мере и правила
понашања
-контролне и писмене вежбе се одржавају по плану и
договору са ученицима
-настава се одвија без већих потешкоћа, потребно је
обратити пажњу на ученика који се мање сналазе у
настави на даљину
-на чосовима се бирају теме везане за професионалну
оријентацију
-настава на даљину треба да се одвија према правилима
(обавезно присуство на часовима, препоручује се
коришћење камера, треба пронаћи начин провере који
омогућава реалну процену напредовања)
-ученицима се организује додатна и допунска настава на
даљину, у договору са наставником, по потреби

извештај

извештај

извештај
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-Такмичења
Састанак
-настава на даљину
-Подршка ППслужбе

-Лекарски прегледi
ученика 8. разреда
-анализа рада

јануар,фебруар, састанак
март, април

-такмичења ће се одржавати према могућностима и
препорукама Министарства уз поштовање свих мера

март,април

-часови на даљину су реализовани преко Google classroom
-квалитет наставе је задовољавајући
-задаци су у већој мери одрађени
-ученици имају оцене за контролне вежбе, одговарања и
посебне активности и задатке
-рад ПП службе је веома значајан у савладавању препрека
у напредовању и квалитетном извођењу наставе

мај, јун

извештај

састанак

Припреме за
мај, јун
састанак
спровођење Пробног и
Завршног испита
Испраћај ученика на
мај, јун
састанак
завршетку школовања
Реализација активности током наставе на даљину
Комуникација чланова
Договор преко Г-састанак
ОВ у циљу реализације платформи
Вајбер
плана
група

с т р а н а 66

извештај

-наставни план и програм је реализован
-ученици су оцењени
обављени систематски прегледи ученика
-успешно организован и спроведен пробни и завршни
испит
-организован је испраћај осмака

извештај
мај, јун

мај, јун

-постигнута је квалитетна комуникација, план је у великој Вајбер група,
мери реализован,постигнута је квалитетна комуникација
извештаји са
и сарадња ПП службом
састанака

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Координатор:
Чланови:

Марија Милодановић, директор школе
Даринка Максимовић, Љиљана Мокан Богдановић, Неда Лукић, Снежана Чутура, Сања Самарџија, Агарди
Хајналка, Хорват Рице Валерија, Александра , Валентина Томић, Дијана Пеић

Активност
-

Формирање ПК

-

Организација рада
школе на основу
стручног Упутства
МПНТР и Посебног
програма током
пандемије вируса
COVID 19
Планирање садржаја и
активности сачињавање
годишњег плана за
2020/2021 школску
годину

-

с т р а н а 67

20.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Носилац
активности
Директор

Време
реализације
август

директор

август,
септембар

директор

август,
септембар

Начин реализације
Разговор, договор

Исход

Формиран
тим
Договор, разматрање
Сачињен план
упутстава,
организације
Правилника, Закона,
рада школе и
сачињавање саставних новој
делова оперативног
школској
плана за организацију години
рада школе
Договор, разматрање
Сачињен план
закона, сачињавање
саставних делова
плана

Докази
записници,планови
Одлука о организацији рада
школе, записници са састанака
ПК

годишњи план рада ПК,
записници са састанака ПК
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-

-

-

-

ппс

квартално

анализе, извештаји,
презентације

координатор
тима ИО

током године

излагање, разговори,
извештај

координатор
тима за
заштиту ,
дир.

током године,
септембар,
децембар, април,
јун

координатор
стручног
већа за РП

септембар, током
школске године

разговор, предлагање
мера заштите, мера
превенције,
организовање
трибина, сачињавање
процене безбедности
уч.на нивоу школе
договор, анализа
реализованих
активности, избор
садржаја приорит.

разматрање успеха
ученика

реализација
инклузивног образовања

разматрање и процена
безбедности ученика у
школи

Активности у оквиру
развојног планирања –
приоритети за школску
годину и реализација
планираних садржаја

с т р а н а 68

детаљно
анализиран
успех
ученика, мере
за унапређење
усвојени
ИОП-и
ученика,
договор о
начинима
подршке
процењена
безбедносна
клима у
школи, мере
за унапређење

материјали, записници,
извештаји, анализе, ппп

праћење
реализације
акционог
плана РП за
текућу
школску
годину

акциони план за школску год
за школско развојно
планирање

записник, извештаји и други
материјали

записник, извештаји, ппп
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-

организовање
активности у оквиру
културне и јавне
делатности школе –
обележавање значајних
датума, учешће у
манифестацијама и
активностима ЛЗ

-

професионална
оријентација и
припрема за ЗИ и
реализација ЗИ,
разматрање постигнућа

-

директор

септембар, током
шк.год.

договор, анализа
реализованих
активности,

координатор
тима за ПР и
ЗИ

током шк.год.

презентација,
организовање зборова
родитеља, реалних
сусрета

директор,
стручна већа

фебруар/март,
током године

договор о
организовању, подела
задужења, распоред

директор

током године

спроведена анкета
испитивање
задовољства
родитеља, анализа
сарадње

такмичења ученика

сарадња са родитељима,
планирање, праћење и
анализа реализације и
облика сарадње

с т р а н а 69

одржане
културне и
јавне
манифестациј
е поводом
обележавања
значајних
датума и
догађаја
успешно
реализован
ЗИ

ГП, планови ОВ, прилози на
сајту школе

организација
такмичења,
успешно
пласирање
ученика
мере за
унапређење
сарадње са
родитељима

календар такмичења,
шк.евиденција, билтени

ГП, планови, записници и др.
прилози на сајту школе

евиденција ОС и ППС о
сарадњи са родитељима,
анкете, извештаји о сарадњи
са родитељима
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стручно усавршавање:
усвајање предлога за
избор семинара на
нивоу школе, преглед су
ван установе, у
установи-излагања,
презентације, огледни
часови, увођење у посао
наставника приправника

Праћење реализације
планираних активности,
потреба, одређивање
приоритета у току рада

с т р а н а 70

координатор
тима за СУ,
директор,
ппс

током године

договор, координација
планираних семинара,
огледних часова ,
трибина, предавања и
обука

организовано
стручно
усавршавање
за наставнике
и стручне
сараднике

план су на нивоу школе, план
увођења наставника
приправника, записници и др.

Директор,
координатор
ППС

током године

подношење извештаја
по појединим
сегментима рада

континуирано
праћење
реализације
планираних
активности

записници, извештаји
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

21.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СТРУЧНОГ AКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:
Чланови:

Љиљана Мокан Богдановић
Неда Лукић, Олгица Буљовчић , Дијана Пеић, Сања Самарџија, Снежана Чутура, Торма Ева, Чила Петраш, Агарди
Хајналка
Реализована
Време
Начин реализације
Исходи
Докази
активност
реализације
Формирање Стручног
август 2020.
договор, сарадња
формиран Стручни
записници , план рада школе
актива за развој
актив за развој
школског програма
Школског програма
Планирање рада за
август, септембар сарадња, анализа,
сачињени обрасци за
сачињени планови, записници ,
школску годину у
2020.
састанак, емејл, Вибер
оперативно планирање обрасци за глобалне , оперативне
односу на нове планове 4.09.2020.
група Зборница, Едмодо и други прослеђени
планове, компетенције, припреме,
и програме наставе и
свим наставницима
Едмодо СТРУЧНО
учења, анексирање ШП
УСАВРШАВАЊЕ 87xdte
3, 7, и 8.разред и
ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА,
Посебан програм
емајл
образовања и
васпитања
Планирање рада за
август,
договарање, разматрање, сачињени планови за
записници, сачињени планови,
школску годину у
7.септембар 2020. сачињавање планова
све области
Годишњи план рада школе
односу на програме
саставне ШП
Сагледавање
август, септембар анализа , дискусија,
одређени приоритети
записници стучног актива, ПК

с т р а н а 71
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приоритета из ШП у
односу на приоритете
из РПШ, припема за
сачињавање нови ШП
за наредни период
Праћење реализације
по програмима
саставним програмима
из ШП
Сагледавање
реализације и
сачињавање извештаја
о раду стручног већа за
прво полугодиште
Сарадња са Стручним
активом за развојно
планирање, Тимом за
самовредновање
стручним већима,
тимовима у школи

2020.

састанак , on line
комуникација

за годишњи план ,
наглашена динамика
сачињавања новог ШП

током
полугодишта

Договор, сарадња,

План, записници, извештај,
евиденција, ИОП

децембар

анализа, дискусија,
извештавање

сачињавање
извештаја, преглед
евиденције, праћење
часова и акт.
сачињен извештај

септембар, током
полугодишта
31.март
2021,7.април2021.
март-април

састанци, сарадња,
учешће у раду ПК

записници, евиденција,
документација

Сачињавање новог
Школског програма за
наредни период
2021/25.

током године,
март, април,
13.мај2021.

припрема и материјала,
програма по областима,
састанак, договор,
сарадња

остварена припрема за
сачињавање новог
РПШ и ШП, одржани
договори и
консултације о
активностима
постављени
материјали, линкови,
остварена припрема за
сачињавање новог
ШП, одржани
договори и
консултације о
фин.активностима
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документација, ИОП

записници, евиденција, прилози,
маил, Google Classroom ШП
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Презентовање новог
5.јул2021.
излагање, презетовање,
Школског програма за
дискусија
наредни период
2021/25.НВ, СР, ШО
Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин
Платформа која се
реализације
користила/начин
комуникације чланова
тима
Прелазак на нову
договор, сарадња, Viber, Google Classroom,
платформу за оnline
обука, 11. и 17.
начин рада Google
јануар 2021.
Classroom

Постављање учионица
на Google Classroom
платформи за Стручно
веће за развој ШП,
друга већа и тимове, и
за подршку ученицима
ИО

с т р а н а 73

договор, сарадња,
формирање
стр.акт,
већа,тимова на
платформи, 18,
19, 21.јануар
2021.

Google Classroom, Viber
, постављање
обавештења, материјала
и др.

постављени
материјали, линкови,
представљен и усвојен
презентован нови ШП

записници, евиденција, ШП

Исходи

Докази

остварен континуитет
у условима примене
комбинованог модела,
наставе на даљину,
остварена
комуникација на свим
нивоима
успостављена онлајн
комуникација међу
члановима актива, и
др тимова,
наставницима за ИО,
постављени
материјали за рад,
увид и преглед и
ажурирање потребних
прилога

Google Classroom записници,
материјали извештаји, мејл ,
Viber,, евиденција

Google Classroom за Стручни
актив за раз,ШП,стр,веће, тимове,
ИО , ПОиЗИ записници,
материјали извештаји, мејл ,
Viber, документација
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Сачињавање новог
Школског програма за
наредни период
2021/25.

Праћење реализације
планираних
активности, по
програмима, праћење
новина за наредни
период и сачињавање
извештаја

с т р а н а 74

припрема и
материјала,
програма по
областима,
састанак, договор,
сарадња током
године, март,
април,мај, јун
састанак, договор,
сарадња, анализа
, извештавање,

Google Classroom, маил,
Viber,

реализована припрема записници, евиденција, прилози,
за и сачињавањен нови маил, Вибер, Google Classroom
ШП,
ШП
фин.активностима
постављени
материјали, линкови,

Google Classroom, маил,
Viber

остварен континуитет
у праћењу новина,
анекс за ШП,
остварен прелазак на
Google Classroom и
унапређене дигиталне
компетенције
наставника, сачињени
извештаји по
програмима ,

извештаји, записници, евиденција,
Вибер, Google Classroom
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Председник:
(Координатор)
Чланови:

22.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Снежана Чутура, наставница српског језика и књижевности
Марија Милодановић, Љиљана Мокан Богдановић, Неда Лукић, Сања Самарџија, Агарди Хајнал, Александра Јовичић, ,
представник ЛЗ Миланка Костић, представник СР Кристина Пастор, представници ЂП Ференц Пек и Нина Кљајић

Активност
Анализа Развојног плана
школе
Реализација израде планова
СУ наставника

Носилац
активности
САРП, НВ
САРП, тимови

Праћење реализације
САРП, тимови
индивидуалног
професионалног равоја
наставника, и СС
Праћење постигнућа ученика, САРП, тимови
иновативних метода наставе.
Праћење реализације
интердисциплинарних
планова
Анализа остварености РП и
САРП
свих области самовредновања
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Време
август, 2020
септембар,
2020
На крају
полугодишта
Током школске
године

месец март ,
мај и јуни

Начин
састанак
НВ
састанак
Тима за
ШРП
анкетирање

Посета
часова
директора и
стручне
службе
састанак
САРП

Исход

Докази

анализирана реализација
РПШ
сачињени планови СУ
наставника за нову школску
годину
број бодова са реализованих
програма СУ унети у базу
података,
база
редовно
ажурирана
праћење реализације
огледно/угледних часова,
као и интердисциплинарних
часова и

записник

анализирана реализација РП
и извештаја о

припрема наставника
и евалуација

записник, извештај
Евалуациони листић
ШРП-а
припрема наставника
и евалуација
директора
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рада школе у претходном
периоду од 2017-2021. године
Сачињавање новог РПШ за
период од 2021-24.године
Презентација новохг РП на
НВ , ШО и Савету родитеља,
Израда извештаја за школску
2020/2021. годину

с т р а н а 76

САРП
САРП
Координатор

месец март ,
мај и јуни
месец, јуни и
јули
јуни 2020

састанак
САРП
седница НВ,
ШО И СР
извештај

самовредновању

директора

сачињен нови РПШ

Развојни план школе

презентован и усвојен нови
Развојни план школе
сачињен извештај о
реализацији активности РП
школе за школску 2019/20.
годину

ППП
извештај
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23. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.

1.КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 1. Унапређивање компетенција наставника омогућава вршење сложених активности у образовно-васпитном раду,
јер непосредно утичу на развој ученика, подршку развоја личности ученика, комуникацију и сарадњу.
Задатак 1.1. Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења и јачања професионалних компетенција наставник
Носиоци
Време
Активности
Исходи
активности
реализације
сви наставници,
август
израђен ИПСУ
СС
Планирање индивидуалног стручног усавршавања у
директор,
школској 2020/2021 години
помоћник
директора
Реализовани семинари:
наставници, СС
током школске унапређење компетенција
- Настава у облаку
директор,
године
наставника
- „Обука запослених у основним и средњим школама помоћник
развој дигиталних компетенција“- ЗУОВ
директора
- Напредовање ученика – резултат тимског рада
Примена стеченог знања са семинара у циљу развоја
сви наставници,
током целе
унапређен наставни процес
кључних компетенција за рад у школи
СС
школске године
Развојни циљ 2 . Унапређивање квалиета наставе и нивоа образовних постигнућа ученика
Задатак 2.1 Унапређење образовно васпитног рада на основу аналаизе резултата ученика на завршном испиту
Активности
Носиоци
Време
Исход
активности
реализације
Спровођење иницијалног тестирања, смернице за
педагог
август
наставници су упознати са
спровођење истог
начином спровођења , реализован

с т р а н а 77
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Упознавање наставника са резултатима завршног
испита у школској 2019/2020.

педагог

септембароктобар

Редовна анализа на стручним већима и састанцима о
тестирањима ученика
Провера остварености образовних стандарда за
предмете

директор, стручна
већа, педагог
наставници

током године

Израда плана припреме за завршни испит и за
диференцирану наставу

педагог,
координатор за
ЗИ
наставници

август

Организација диференциране припремне наставе

Мотивација ученика за остваривање вишег нивоа
сви предметни
образовних стандарда
наставници
-укључивање што већег броја у додатна наставу
-индивидуализација по обогаћеном програму
Задатак 2.2 Повећање степена корелације међу наставним предметима
Активности
Носиоци
активности
Постављање оперативних
наставници
планова на „ОБЛАКЕ“
(email:planovimikic@gmail.com)
Избор тема за
наставници
интердисциплинарну обраду
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током године

иницијални тест у свим разредима
сачињена анализа резултата на ЗИ,
наставничко веће и стручна већа
упознати са постигнућима ученика
на ЗИ
анализирани резултати
наставници су упознати са
нивоима постигнућа образовних
стандарда
сачињен план припреме за ЗИ

од септембра до ученици су припремљени за ЗИ
маја
током године
постигнућа ученика се подижу на
напредни ниво

Време
реализације
септембар

Исход

септембар,
током школске
године

Сачињен план

Увид у школске планове
наставника других предмета
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NATURKOSMETIK – тематски час- Све заједничке
презентације ученика 7a, 7b i 7d у једној интерактивној
презентацији која је настала као продукт тематског часа

наставнице Весна
Томић/немачки
језик, Александра
Јовичић/хемија, ,
Сања Самарџија/
биологија,Олгица
Буљовчић /ТИТ
Задатак 2.3 Већи облик диференцијације наставних садржаја
Активности
Носиоци
активности
Посета часова редовне наставе и огледним часовима
Стручна служба,
директор,
педагог
Задатак 2.4 Иновирање наставе
Активности
Носиоци
активности
Индивидуализација наставе
Стручна служба
наставници

Задатак 2.5 Унапређивање додатне подршке ученицима у настави
Активности
Носиоци
активности
Идентификовање ученика којима је потребна додатна
Наставници,
подршка
стручна служба
Израда ИОП 1, 2 и 3.
ИОП тимови
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месец јуни

Реализован тематски
интердисциплинарни час

Време
реализације
Током школске
године

Исход

Време
реализације
Континуирано
школске током
године

Исход

Време
реализације
први квартал
2020/21.
тромесечно –

Исход

Извештај о педагошком раду
Размена искустава и наставних
материјала

Сачињене мере индивидуализације
за ученике којима је потребна
индивидуализована подршка
Реализована подршка
Ученик постиже боље резултате
учења

идентификовани ученици којима је
потребна подршка
сачињени ИОП- и на основу
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Евалуација/ревизија постојећих

Сарадња са Интерресорном комисијом, ОИСШ „Жарко
Зрењанин“,

стручна служба
ИОП тим

Предлог мера након анализе успеха

стручна служба,
наставници

Транзициони план – прелаз са једног нивоа образовања
на други , предшколска установа-школа, сарадња
између наставника и учитеља на преласку са разредне
на предметну наставу, са средњим школама
Обавештавања родитеља о (не)похађању и
(не)напредовању у оквиру редовне, допунске и додатне
наставе
Кооперативно учење
Организовање групног учења у школи и ван школе
(вршњачка подршка)
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нови ИОП-и
педагошких профила ученика
евалуација/реви
зија на 6 месеци
континуирана сарадња са ИРК
ради прибављања мишљења о
континуирано
додатној подршци за ученике,
упућени захтеви за ангажовање
дефектолога и логопеда
на крају првог
спровођење мера за унапређење
квартала и
школских постигнућа ученика
полугодишта

стручна служба,
наставници,
тимови ИО,
стр.сарадници

август,
септембар

одељењске
старешине

континуирано

Одељењске
старешине,
наставници

континуирано

сачињени транзициони планови
као полазишна основа за подршку
ученицима
родитељи ученика редовно
обавештавани о
похађању/непохађању наставе
ученици раде у групама , помажу
једни другима, сарађују, развијају
комуникацијске компетенције
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Основна школа „Joван
Микић“ Суботица,
Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

Координатор:
Чланови:

24.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СТРУЧНОГ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Aгарди Хајнал
Сви учитељи разредне наставе , и сарадници СУ ПРИСУТНИ НА СУМИРАЊУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
28.06.2021. са почетком у 9:00

Реализована
активност
Свет Сава Школска
слава
Дан ружичастих
мајица

Гласно читање

Такмичења

с т р а н а 81

Време реализације

Начин реализације

Исходи

Докази

Учешђшће на
ликовном и
литерарном конкурсу
ЈАНУАР
Учествовали
наликовном конкурсу
и литерарним и
филмским радовима
ФЕБРУАР
1.03 Сарадња са
библиотеком школе
и градске библиотеке
МАРТ

Припрема радова по
одељењима

Упознали дела
Светог Саве

Припрема радова
појединачних и групних

Како да зауставимо
насиље,начин
позитивне
комуникације

Изложба у нашој
школи,сапрограмом,награђени
ученици
Сбртосавска недеља
Изложба радова- ликовних
Такмичарски
програм,похбалнице,репортаже,слике

Ученици читали наглас

Читање ,како смо већ
успели у прво
разреду
Изражајно читање

По предвиђеном

У оквиру школе су

Такмичарски и радни

Библиотекарка снимала читаче,
Публика која је слушала
Слике,записници, похвалнице,
дипломе
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Матеметикеплану такмичењња
припремљена
Мислиша,Кенгур
МАРТ АПРИЛ
такмичења
,Школска Општинска ЈУН
такмичења
Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације
Платформа која се
По потреби учитељи
користила/начин
су држали наставу
Часови онлајн
комуникације чланова
деци која су бола
Из разреда
тима
изолована због цовида директно,слали су
Коришћен је гугл
19
материјале,вибер
учионица на нивоу
групе и тв часови су
школе
била могућност
Вибер групе и тв
емисије
Екскурзије
2,3,4 разреди
путовањем
одрадили излете из
прошле ш.г.
ЈУН
Излети,настава у
1-4 разреда
Блискост природе
ЗООврту
ЈУН
искористили,аутобусом
смо посетили Палић
Завршни сатанак
Сумирали
Успешно радили у
постигнућа
ковиду,очували здравље
ЈУН
одељења,и целе године
смо радили редовну
наставу
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дух и навике
формирамо,стечена
знања користимо

Исходи
Комуникација на
даљину коришћена за
ученике,развој
дигиталне
компетенције
Учење са
разумевањем

Докази
Материјали у гоггл
учионицама,резултати ученика на
крају школске године,
Записници по потреби
Ученичке свеске, радови

Екскурзија у
настави,учено.виђено
Знање које
користимо
Знање повезујемо са
конкретним стварима

Записници,слике

Брига и пажња свих
нас радника и
ученика у раду и
учењу

Успех на крају године која је веома
лепа и успешна.
Извештаји по одељењима у
Е -ДНЕВНИКУ

Записник,слике

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
E mail: jmikicsu@mts.rs

25.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ
ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:
Чланови:

Александра Јовичић
Математика: Петраш Чила, Снежана Дулић, Јована Васиљев
Биологија: Сања Самарџија , Тамара Ковач
Хемија: Александра Јовичић, Едит Патаки
Географија: Биљана Рашовић, Штрака Андреа
Физика: Баровић Даниел, Едит Патаки
Информатика: Елеонора Арчон, Владимир Милодановић
Реализована активност
Време
Начин реализације
реализације
•
Усвајање плана рада
АвгустСастанак-онлајн:
Стручног већа природних
септембар,
комуникација путем
наука и договор око
02.09.2020.
Вибера и електронске
реализације састанака.
поште
•
Консултовање и анализа
02.09.2020.
Састанак
планова и програма
Министарства просвете за
школску 2020/2021. годину
•
Израда глобалних и
август-септембар Консултације у школи
оперативних планова, уз
2020.
на нивоу предметног
усаглашавање садржаја из
актива и међупредметне
различитих предмета.
консултације наставника
по одељењима
•
Припрема кабинета и
август 2020.
Индивидуални рад
наставних средстава.
наставника

Исходи

Докази

План рада стручног већа
природних наука за
школску 2020/2021 год.

План рада стручног већа,
записник са састанка Већа

Израђени глобални и
оперативни планови рада
наставника за школску
2019/2020 год.
Израђени глобални и
оперативни планови рада
наставника за школску
2020/2021 год.

Глобални и оперативни
планови рада наставника
за школску 2020/2021 год.

Остварени технички услови
за реализацију наставе и
планираних додатних
активности.

Припрема за час,
Извештаји о реализацији
наставних и ваннаставних
активности

Глобални и оперативни
планови рада наставника
за школску 2020/2021 год.

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
•

Израда календара
контролних вежби.

септембар 2020.

•

Израда иницијалних
тестова.

септембар 2020.

•

Договори око огледних и
угледних (отворених)
часова.

септембардецембар 2020.

Састанак

•

Планирање посета ученика
и наставника
институцијама од важности
за реализацију
ваншколских
активности(Сајам науке,
Ноћ истраживача,...).
Анализа резултата рада
успеха ученика
инаставника на крају I
полугодишта.
Детектовање проблема у
настави и предлози за
њихово решавање.
Извештај о похађању
додатне и допунске
наставе.
Планирање припремне
наставе за ученике 8.
разреда.

септембар 2020.,
02.09.2020.

•

•

•

•
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Индивидуални рад
наставника уз сарадњу
са одељенским већем

Распоред писаних провера
по одељењима

е-дневник

Увид у знање и способности
ученика на почетку школске
године. Измењен
оперативни план рада
наставника, израђени ИОП,
индивидуализација наставе
Реализовани огледни и
угледни (отворени) часови
онлајн.

е-дневник, портфолио
ученика, планови рада
наставника и припрема за
час

Састанак, седнице
одељенског већа

Учешће ученика и
наставника у активностима
ван школе није реализовано
због епидемиолошке
ситуације

Извештај ореализацији
посете или реализацији
активности, сајт школе

Децембар-јануар,
13.01.2021.

Састанак-онлајн:
комуникација путем
Вибера и електронске
поште

Увид у знање и способности Извештај са састанка
ученика на почетку другог
стручног већа
полугодишта, као и
ангажовање ученика у
ваннаставним
активностима.

август-јануар

Сарадња наставника на
нивоу предметног
актива

Израђен оперативни план
рада наставника

Припрема за час, извештај
ППС о посети часу

План рада наставника за
реализацију часова
припремне наставе за ЗИ,

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

•

Припрема школских
такмичења

октобар-јануар,
13.01.2021.

•

Организација наставе на
даљину, оптерећеност
ученика
Избор уџбеника за наредну
школску годину, за 7.и 8.
разред

Размена
информација у
писаној и
вербалној форми
током наставе на
даљину, састанак
12.3.2020.

Анализа резултата са
школских,
општинских/ градских,
окружних и
републичких.
такмичења .
Анализа успеха ученика
из природних предмета
на крају II полугодишта.

мај-јун 2021. (до
25.06.2021.)

Гугл-учионица стручног
већа, Вибер

јун 2021.

Гугл-учионица стручног
већа, Вибер

Анализа и евалуација
испуњења плана и
програма у протеклој
години.

јун 2021.

Гугл-учионица стручног
већа, Вибер

•

•

•

•
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Састанак, договор на
нивоу предметног
актива
Гугл-учионица и
електронска пошта
путем школске
платформе G-Suite,
Вибер

Распоред школских
такмичења на огласној
табли школе
Израђени оперативни
планови рада наставника.
Организован рад на даљину
преласком на платформу GSuite уз усклађене
активности на нивоу
предметног актива и
одељењског већа.
Израђен извештај са
такмичења. Вредновање
квалитета рада наставника.

Израђен извештај са
састанака стручног већа.
Увид у постигнуте
резултате ученика и
наставника на крају другог
полугодишта.
Израђен извештај са
састанака стручног већа.
Размењена искуства у циљу
побољшања организације
активности наредне шк. год.

е-дневник
Извештај са школског
такмичења, Записник са
састанка Већа
Недељни оперативни
планови рада наставника,
Извештај о раду стручног
већа, Google-учионице

Извештај о раду стручног
већа, извештаји
наставника са такмичења,
сајт и летопис школе
Извештај о раду стручног
већа

Извештај о раду стручног
већа, извештаји о раду
наставника

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА

E mail jmikicsu@gmail.com

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

координатор

Душица Косовић

чланови:

-српски језик: Снежана Чутура, Мелиса Вилов, Сузана Зорић,
- мађарски језик: Валерија Хорват Рице
-енглески језик: Војислав Гуриновић, Нора Гоголак Бенчик , Дијана Поповић
-немачки језик: Весна Томић, Анита Милкович
-историја: Радомир Нинков, Кајдочи Хајналка
-библиотекар: Весна Колар Перић

Бр.

Активност
1.

* Kонституисање Већа за текућу
школску годину
* усвајање плана рада Стручног
већа
* Усаглашавање и договор о
изради планова ОВ рада

Носилац
активности
Душица Косовић

Време
септембар

Начин

Могући докази

састанак стручног већа записник са састанка
стручног већа

сви чланови већа
радни договор чланова
већа

план
планови наставника
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* Утврђивање критеријума
оцењивања, анализа Правилника
о оценивању
* Утврђивање критеријума за
иницајалне тестове и анализа
успеха истих
* Договор о организацији излета
и посета научног карактера и
сарадње са другим
институцијама
*Планирање активности на нивоу
редовне наставе(контролне вежбе,
писмени задаци)
* Организација допунске,
додатне и припремне наставе
Планирање активности секција
Планирање: огледни часови
Извештај о настави на даљину
2.

3.

Aнализа извештаја о завршном
исшиту на крају претходне
школске године
*Анализа успеха ученика на
крају класификационих периода
*припреме за такмичења
*пројекти у петом и шестом
разреду - међупредметно
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Душица Косовић

октобар

радни договор чланова
извештај педагога школе
већа

децембар
јануар

састанак стручног већа

сви чланови већа

сви наставници

фебруар

радни договор чланова
већа
разни активности са
ученицима

•

записник са већа
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4.

5.

6.

*Анализа успеха на крају трећег
квартала
*Анализа реализације допунске и
додатне наставе

сви чланови већа
сви чланови већа

*Извештај о резултатима са
општинских и окружних
такмичења
*Обележавање дана школе
*Припреме за малу матуру и
опроштаја од осмака
*угледни часови у четвртим
разредима

чланови већа

* Анализа реализације наставних
садржаја
* Анализа успеха ученика на
крају школеске године
*Израда Плана већа за следећу
школску годину
*Резултати са такмичења и
предлог ученика за доделу
посебних диплома
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април

састанак стручног већа

записник са састанка већа

радни договор чланова извештаји наставника
већа

мај

састанак стручног већа

извештаји наставника

активности са
ученицима
радни договор чланова
већа
припреме наставника

Душица Косовић
сви чланови Већа

јун

извођење неставе
састанак стручног већа
радни договор чланова
већа

записник са састанка

сви чланови Већа
записник са састанка
радни договор чланова
већа
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

27.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА
СПОРТСКИХ ВЕШТИНА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:
Дијана Пеић
Чланови:
Дијана Пеић,Саша Терзија,Здравко Цетић
Реализована активност Време реализације
Начин реализације
Договор и доношење
септембар
састанак
плана рада актива
спортских вештина
Договор и
септембар
планирање*такмичења за
шк.2020/2021.год

Исходи
Израђен
годишњи план
рада актива

Докази
записник
записник

Евидентирање ученика и
формирање ученика за
секције

септембар

Припрема за школска и
општинска такмичења

Током године

Рад са ученицима на
секцијама

записник

Анализа додела диплома
и похвалница из ф.в. за
ученике завршних
разреда

јун

састанак

записник

Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације
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Органозован
рад на
спортским
секцијама

Платформа која се
користила/начин
комуникације чланова

Исходи

записник

Докази
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Планирање наставе
физичког васпитања на
недељном нивоу
Обележен Међународни
дан физичке активности
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Договор о раду путем
платформе Едмода

тима
Едмодо,вибер,Google
classroom

Усаглашен
недељни план
рада на
даљину
Активност је
реализована у
школском
дворишту

записник

записник
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

28.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ
ВЕћА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Координатор:
Валентина Томић
Чланови:
Марија Ивић, Олгица Буљовчић, Имре Герег, Ружица Инић, Ирена Ковач
Реализована активност Време
Начин реализације Исходи
реализације
Конституисање већа и
август
договор, давање
Рад стручног већа је успешно реализован
усвајање плана рада
предлога чланова
кроз четири планирана и један ванредни
Стручног већа
Стручног већа, увид састанак током школске године
у извештај из
претходне школске
године, писање
плана
Усклађивање плана и
септембар
Усклађен план и програм, формиране су
програма редовне наставе
договор предметних следеће секције:
са слободним
наставника , увид у
• Ликовна секција-наставник
активностима,
планове и програме
Валентина Томић
формирање секција
• Школски хор-наставници Ружица
Инић и Ирена Ковач,
• Секција младих техничара ( фото,
ИКТ, папирно моделарство,
машинска )-Олгица Буљовчић
• Моделарска секција (ауто, бродо и
авио)-наставница Олгица Буљовчић,
• Саобраћајна секција-Марија Ивић
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Докази
годишњи план рада
Стручног већа,
записник са
састанка

годишњи планови
за сваки предмет и
програм рада
секција
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Праћење и вредновање
рада ученика,
усклађивање критеријума
оцењивања, подршка
ученицима

током школске
године

анализа успеха
ученика на крају
класификационих
периода

Извршена је анализа оцењивања и усклађен
је критеријум оцењивања

дневник,
извештај педагога,
записник са
састанка

децембар

Упознавање са
условима конкурса,
инструкције за рад

Учешће заинтересованих ученика на
ликовном конкурсу

радови ученика

јануар

Упознавање са
условима конкурса,
инструкције за рад
Упознавање са
активностима и
условима конкурса,
инструкције за рад

Учешће заинтересованих ученика на
ликовном конкурсу
Мила Јелић 5б - 3.место
Учешће ученика на активностима везаних за
превентиву насиља
Шебек Чаки Синтија и Урањи Емеше- 2.
место

радови ученика,
диплома

“Превенција употребе
дувана”
6.светосавски дани
(ликовни конкурс)
фебруар
„Дан ружичастих
мајица“

изложба,
фотографије,
снимци

Уметничко такмичење
основних школа - АМВ

мај

Припрема ученика за Учешће заинтересованих ученика на
учешће на
такмичењу
такмичењу
Шебек Чаки Синтија – 1.место на окружном
такмичењу.

диплома

Учешће на два фото
конкурса

током године

Упознавање са
условима конкурса,
инструкције за рад
Увид у уџбенике
издавачких кућа
одобрених са стране
министарства
Анализа рада,
договор чланова
Стручног већа

Учешће заинтересованих ученика на
такмичењу

радови ученика

Предметни наставници су се изјаснили које
ће уџбенике користити у наредној школској
години ( 7,8 разред )

извештај,
записник са
састанка

Извршена је анализа и сачињен је извештај
о реализацији плана Стручног већа за
школску 2020/2021.годину

извештај Стручног
већа

март
Избор уџбеника
Анализа рада Стручног
већа и реализација
извештаја
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јун

29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
Школски одбор је 2020/2021. године радио у саставу од 9 чланова, укључујући и
председника. Чланове Школског одбора именовао је оснивач (локална самоуправа) и има
једнак број чланова из реда запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређен је Статутом школе.
Чланови Школског одбора 2020/2021. били су:
3 члана представника запослених:
− Сања Вучковић
− Имре Герег
− Љиљана Мокан Богдановић
3 члана представника локалне самоуправе:
− Габор Молнар
− Ненад Козомора
− Оливера Марјановић
3 члана представника родитеља школе:
− Кристина Пастор
− Владимир Ђаковић
− Бојана Дамјановић
Два ученика представника ђачког парламента
Председник ШО – Ненад Козомора
Рад ШО реализовао се према програму рада који садржи следеће активности:
− Разматрање Молбе Бурчар Давора С.Т.У.Р „Дадо&ЦО“;
− Разматрање и усвајање извештаја о раду школе у претходној школској години;
− Доношење плана рада за текућу школску годину услед пандемије вируса корона;
− Избор чланова школских тимова;
− Осигурање ученика у школској 2020/21. години;
− Разматрање успеха ученика на класификационим периодима;
− Усвајање годишњег плана рада за школску 2020/2021 годину;
− Усвајање Анекса Годишњег плана рада, Шлолског програма и Развојног плана;

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
за школску 2020/2021 годину;
− Обавештење о разрешењу и именовању новог члана Школског одбора Основне
школе „Јован Микић“ Суботица, Скупштине Града Суботица;
− Разматрање Правуилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Јован
Микић“ Суботица;
− Усвајање Правилника о мерама заштите при обради података личности код органа
власти,
− Усвајање

Правилника

о

организацији

буџетског

рачуноводства

и

рачуноводственим политикама;
− Усвајање Правилника о ближим уређењу планирања набавки, спровођења
поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама;
− Усвајање Правилника о коришћењу сопственог аутомобла у службене сврхе;
− Усвајање Правилника о службеном путовању;
− Коришћење средстава из сопственх прихода;
− Екскурзије;
− Радни однос у школи-конкурси;
− Усвајање завршног рачуна школе за 2020. годину;
− Усвајање измене финансијског плана школе за 2020 годину;
− Усвајање финансијског плана школе за 2021 годину;
− Анализа успеха ученика на крају наставног периода и на крају школске године;
− Извештај о реализацији плана рада директора ОШ „Јован Микић;
− Полугодишњи Извештај о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања у школској 2020/2021 години и о појавним облицима
насиља;
− Споразум о начину исплате неисплаћених накнада за долазак и одлазак са рада
запослених;
− Усвајање извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2021.-31.03.2021. године;
− Усвајање Развојног плана школе за период од 01.09.2021. године до 31.08.2024
године;
− Усвајање Школског Програма ОШ „Јован Микић“ Суботица;
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−

Извештај и анализа успеха ученика на ЗИ и уписа ученика у средње школе;

− Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2021.-30.06.2021. године;
− Кадровска питања;
− Нормативна делатност (усклађивање школских аката);
− Актуелна питања, евентуални проблеми и сл.;
− Анализа припремљености школе (простор, кадрови) за почетак школске године;
− Текућа питања.
ШО је одржао 9 састанака. Детаљи радних састанака са дневним редом налазе се у
евиденцији Записника код секретара школе.
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30.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Послове из надлежности директора школе, директорица школе обављала је како
према важећим законским прописима и обавезама, тако и на основу Годишњег плана рада
школе за школску 2020/21. годину члан 126. Закона о основама система образовања и
васпитања- Надлежност и одговорност директора установе :
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.
Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине
за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и органу
управљања.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
установе;
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање
квалитета образовно-васпитног рада;
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање
рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
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9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о
установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље,
односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима
од интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког
већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика
установе и саветом родитеља;
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду
установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
овим и другим законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика
и запослених, у складу са овим и другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у
радни однос;
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Извештај о реализација рада директора школе сачињен је на основу реализације
активности и задатака из наведених надлежности директора школе.
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1. Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и
свих активности установе
На почетку наставне и школске године директорица школе је поставила организациону
структуру

потребну

за

нормално

функционисање

наставе. Урађена

је подела

задужење у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, подела предмета и разреда на
наставнике, допунске, додатне и слободне активности, планови и програми стручних
органа. Урађен је Ценус образац потребан за финансирање личних доходака запослених
који се доставља Школској управи Сомбор. У циљу успешне реализације задатака из
Годишњег плана и програма рада Школе, праћење реализације у првом полугодишту се
обављало перманентно преко свих елемената датих Годишњим планом рада. Извештај о
реализацији годишњег плана рада школе и Извештај о раду директора школе за школску
2019/2020. годину усвојени су једногласно 10.9.2020. године на онлајн седници
наставничог већа и на седници Школског одбора .
Директорица школе је учествовала и руководила израдом Годишњег плана рада Школе за
школску 2020/2021. годину који је сачињен на основу Посебног програма рада МПНТР,
као и на основу препорука Кризног штаба за спровођење мера заштите у циљу спречавања
ширења заразне болести SARS-CoV-2. Годишњи план рада школе је на онлајн седници
наставничког већа одржаној 10.09.2020. и Школског одбора одржаној 11.09.2020.
једногласно усвојен.
Посебна пажња посвећена је организацији рада школе у новонасталој епидемиолошкој
ситуацији ( избор модела наставе, подела ученик на групе, организација просторних и
кадровских ресурса, сачињавање распореда часова и просторија, набавка дезинфекционих
средстава, формирањ комисија за праћење придржавања мера заштите и сл.)
2. Осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда постигнућа и
унапређења образовно - васпитног рада
Као члан тима за Самовредновање рада Школе директорица је учествовала и пратила
рад тима . Сарађивала је на изради Годишњег Плана самовредновања у школској 2020/21.
години.

Планом је предвиђено самовредновање 2 преостале кључне области –

Програмирање, планирање и извештавање, као и Образовна постигнућа ученика са
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циљем испитивања и вредновања како се у школи обавља планирање и припремање, како
се одвија наставни процес и како се прати напредовања ученика
3. Остваривање развојног плана установе

Стручни актив за школско развојно планирање поставио је циљеве и задатке у области
наставе, ваннаставних активности,

инфраструктуре, унутрашње организације и

безбедности. У оквиру евалуације утврђени су критеријуми успеха у остваривању
постављених циљева и задатака. У току првог полугодишта 2020/2021. године Стручни
актив за РПШ одржао је више састанaка на којима је детаљно анализирао резултате
самовредновања рада школе у претходном циклусу од 4 године. На основу снага и
слабости уз свесрдну сарадњу родитеља члана стручног актива, постављени су развојни
циљеви и задаци на основу којих је сачињен је нови Развојни план за период од 2021.2024. године. Развојни план је једногласно усвојен на седницама Наставничког већа,
Школског одбора и Савета родитеља.
4. Коришћење средстава утврђених финансијским планом
Током школске године ангажовањем директора школе обављени су следећи радови:
-

направљена је нова ограда на преосталом делу школског дворишта;

-

рестаурирана је канализациона мрежа школе;

-

појачана је интернет мрежа Амрес новим оптичким каблом који ће допринети
бржој и квалитетној конекцији на интернет за потребе наставе;

-

замењен је намештај у школској библиотеци;

-

израђен је пројекат за хидртантску мрежу;

Сарадња са рачуноводством се и током школске 2020/2021. године састојала у скоро
свакодневном увиду у стање на рачунима и наменском распоређивању средстава којима
школа располаже. Директор школе је са службом рачуноводства радила на изради
ЦЕНУС-а, изради финансијског плана, изради извештаја о завршном рачуну, као и
текућим питањима.
5. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима
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Током школске 2020/21.године остварена је изузетно конструктивна сарадња са ШУ
Сомбор- просветним саветницима, као и :
-

сарадња са представницима Локалне самоуправе задуженим за образовање,
спорт и омладину, социјална питања, културу и информисање

-

Локални медији су и ове године пропратили обележавање значајних датума и
манифестација - Дан толеранције и Дечију недељу, Светосавске дане, Дан борбе
против вршњачког насиља-Дан розе мајица, који су ове године обележени у
складу са мерама;

-

Због актуелне едпидемиолошке ситуације, школа је значајно смањила одлазак и
посете ученика културним и јавним установама., а све у циљу заштите наших
ученика од заразе вирусом Covid – 19.

7. Организација и педагошко-инструктивни увид у праћењу квалитета
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника

У оквиру педагошко-инструктивног увида и надзора у циљу унапређивања рада и
усавршавања наставника и стручних сарадника, директорица је подстицала је и
омогућавала

стручно усавршавање заинтересованим наставницима и стручним

сарадницима. Посећивала је и пратила онлајн часове на обрзовним платформама. Након
тога обављани су разговори , наставници су саветовани у циљу примене интересантнијих
наставних метода, дигиталних алата, облика рада и наставних средстава, као и о начину
одржавања пажње и дисциплине ученика и повећању заинтересованости за рад. Остварен
је перманентан увид у дневне припреме наставника за час, њихове месечне и годишње
програме рада, као и увид у вођење педагошке документације. Предлози и примедбе
достављени су разредним старешинама, како би се правовремено отклонили. Извештај о
посећеним (онлајн) часовима наставе на даљину налази се у наставку Извештаја.
8. Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за
стицање звања наставника и стручних сарадника
Директорица школе је редовно присуствовала на састанцима директора основних и
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средњих школа, онлајн предавањима и семинарима. Организовала је три webinara/ онлајн
семинара:
-

ИМО једногодишњи семинар учења напредног рада на рачунару и енглеског
језика;

-

„Настава у облаку“ током месеца октобра (у трајању од четири недеље) ради
унапређивања дигиталних компетенција наставника и стручних сарадника;

-

Обука за коришћење образовне платформе Google classroom i Google Suite

-

„Напредовање ученика-резултат тимског рада“ Удружење ЕДУПРОФ

за све наставнике и стручне сараднике у школи.
10. Предузете мере у случајевима повреде забрана из члана 110. до 113. Закона и
недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике
Током школске 2020/2021. године није било случајева повреда забрана из поменутог члана
закона.
11. Предузете мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног
саветника, као и других инспекцијских служби
Током школске године , Школу је посетила

санитарна

инспекција, противпожарна

инспекција и просветна инспекција, која је на почетку школске године обавила увид у
припремљеност школе за нову школску годину. Сви налози инспекција су благовремено
реализовани према инструкцијама.
12. Благовременост и тачност уноса и одржавања ажурности базе података о
установи у оквир у јединственог информационог система просвете
Према датим упутствима и роковима извршено је попуњавање података у бази коју је
формирало МПНТР РС (под називом „Доситеј“). База садржи одељак WEB - CENUS са
подацима о школи, подацима о запосленима, њиховом радном ангажовању, слободним
радним местима, технолошким вишковима, подели на групе за изборне предмете, стране
језике и за техничко и информатичко образовање, податке о одељењима, анкетирање
изборних предмета, итд. Треба напоменути да је унос података у нову Базу – WEB –
CENUS вршен у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. Ажурирање Базе је
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обавезно сваког месеца. Такође, ове године База података садржи и нови одељак о
редовном недељном и месечном извештавању о реализацији Оперативног плна рада
школе у складу са новим епидемиолошким мерама заштите ученика и запослених. Овај
одељак се ажурира на недељном и месечном нивоу. Постоје интерне базе података у
школи које се ажурирају редовно или по потреби и служе искључиво за интерну употребу
директору, стручним сарадницима и одељењским старешинама. Крајем године на основу
упутуствава, Школа је у потпуности прешла на ЈИСП.
13. Благовременост објављивања и обавештавања запослених, ученика и
родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим
питањима од интереса за рад установе и ових органа
Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и
ефикасан рад установе. Обавља се:
− на седницама Школског одбора
− на седницама Наставничког већа
− на седницама Педагошког колегијума
− на седницама стручних већа
− на састанцима тимова који су формирани за различите потребе
− путем огласне табле у зборници
− путем сајта школе
− путем образовних дигиталних платформи
− читањем обавештења по одељењима
− путем поштанских услуга
Ангажовањем директора уз сарадњу са педагогом, психологом, наставницима, осталим
запосленима у Школи и Школским одбором, уз побољшане материјално – техничке
услове, обезбеђени су добри услови за рад Школе. Веома добру, конструктивну и
квалитетну сарадњу директорица је свакодневно реализовала са стручном службом,
сарадњу везану за све проблеме наставе, ученика и сарадње са родитељима. Свим
наставницима и стручним сарадницима је дата структура 40-часовне радне недеље. Свим
запосленима уручена су решења о зарадама, решења о коришћењу годишњег одмора
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14. Сазивање и руковођење седницама васпитно-образовног наставничког,
односно педагошког већа
Директорица је припремала и руководила радом седница Наставничког већа на којима су
разматрана и решавана следећа питања :
-

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

-

Непосредна организација и припрема за почетак нове школске године

-

Утврђивање и усвајање распореда часова редовне наставе за школску
2020/2021.годину

-

Разматрање и усвајање полугодишњих Извештаја о раду школе у школској
2020/2021. години

-

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску
2020/2021.годину

-

Анализа садржаја наставних програма појединих предмета

-

уџбеници

-

Анализа успеха и васпитно-дисциплинске мере ученика на крају првог и другог
класификационог периода - предлози мера

-

Анализа реализације програмских садржаја-редовна настава, други облици рада

-

Темаизстручногусавршавањанаставника

-

Анализа рада стручних већа: иновације у настави, угледна, огледна предавања,
проблеми у раду

-

Текућа питања везана за наставу и ваннаставне активности

Педагошки колегијум је у 2020/2021. години одржао је 2 седнице.
15. Стручни тела и тимови, усмеравање и усклађивање рада стручних органа у
установи
Ради боље организације рада школе директорица је формирала стручна већа, активе,
тимове и комисије. Активно је пратила рад ових тимова и укључивала се у рад: Тима за
самовредновање, Актива за развојни план школе, Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Тима за развој школског програма, Тима за инклузивно
образовање, Тима за реализацију програма Професионалне оријентације и завршног
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испита, Тима за културне и јавне манифестације, Тима за промоцију школе и др. На
седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора подносила је детаљне
анализе успеха и дисциплине ученика на првом класификационом периоду, полугодишту
и крају школске године. На плану укључивања у рад стручних и управних оргна Школе,
директорица се ангажовала и конструктивно учествовала у раду Школског одбора на свим
одржаним седницама. На исти начин је давала допринос на седницама Савета родитеља
школе. Директорица школе је присуствовала и узела учешћа у раду редовних састанака
Актива директора суботичких основних и средњих школа. Присуствовала је свим
састанцима у организацији Градског секретаријата за образовање града Суботице.
16. Сарадња са родитељима
Током школске године обављени су саветодавни разговори са родитељима ученика и
решавани дисциплински проблеми. Комуникацијске, педагошке и организационе
компетенције су усмераване, у циљу коструктивног решавања свих потенцијалних
проблема, на задовољство заинтересованих страна. Кад год је то било потребно и кад год
су родитељи исказали жељу организовани су и појединачни разговори са предметним
наставником, одељењским старешином, психологом. Радило се на јачој партиципацији
родитеља у свим сегментима рада школе. Родитељи су укључени у самовредновање рада
школе, школско развојно планирање, у рад тима за заштиту.
17. Сарадња са ученицима
Директорица школе је посебно редовно пратила све активности везане за реализацију
плана и програма у првом разреду, набавку уџбеника, анкетирање родитеља у вези
изборних предмета и вођењу дневника, описног оцењивања, адаптације ученика на први
разред и прихватања новог облика рада. Поводом пријема првака одржан је пријем на
којој је директорица поздравила нове ђаке и њихове родитеље и упознала их са новим
моделом наставе у складу са едпидемиолошким мерама заштите. . Редовно је праћена и
адаптација
ученика петог
разреда
предметну
наставу.
18. Извештавање
о свом
радуна
и раду
установе
органу управљања

Извештавање директора о свом раду и о раду установе органу управљања у складу са
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ЗОСОВ ( "Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i
6/2020)). усвојен је на седницама Школског одбора одржаној 10. септембра 2020. године.
Директорица школе је на сваком класификационом периоду - у октобру, децембру током
првог полугодишта подносила извештаје о успеху, владању, изостајању ученика као и
активностима планираним и реализованим у школи. Школски одбор је редовно
извештаван о финансијском пословању школе.
19. Општи акт о организацији и систематизацији послова
У оквиру својих активности директорица школе се старала о припреми општих аката и
других материјала о којима одлучују Савет родитеља, Школски одбор и стручни органи
Школе. Иницирала је многе актуелне теме и учествовала на свим седницама Наставничког
већа, Савета родитеља и Школског одбора.
20. Одлуке о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима
У првом полугодишту 2020/21. године , спроведен је 1 васпитно - дисциплински поступак
за ученика, за наставнике није било.
Директор ОШ „Јован Микић“
Марија Милодановић
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31.ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
школске 2020/21.године

Рб.
1.

Наставник
Душица
Косовић

Начин посете

Разред и
одељење

час наставе на
даљину (Едмодо)

5.б

Датум
посете

Наставна
јединица

10.12..2020. Синоними,
хомоними,
антоними

Тип часа

Наставни
предмет

Час су
посетили

обрада

српски језик

директор,
педагог
психолог

2.

Валерија
Хорват Рице

час наставе на
даљину (Едмодо)

6.c

9.12.2020.

Баладе

obrada

mađarski jezik

педагог

https://meet.google.
com/pxt-obei-upz
3.

Валерија
Хорват Рице

час наставе на
даљину (Едмодо)

психолог
8.c

10.12.2020.

Сложене
реченице

obrada

mađarski jezik

Валерија
Хорват Рице

час наставе на
даљину (Едмодо)
https://meet.google.
com/umb-tipq-gag
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директор,
педагог

https://meet.google.
com/nyp-vkmqcbp-pli 1&authuzer=0
4.

директор,

психолог

7.c

10.12.2020.

Типови текста

obrada

mađarski jezik

директор,
педагог
психолог
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5.

Весна Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)

5.а

4.12.2020.

Бројеви до 100

обрада

немачки језик

педагог

https://prezi.com/v/
yuipu6jjdyuy/

6.

Весна Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)

психолог

6.а

1.12.2020.

Ovo je moj dan

обрада

немачки језик

Весна Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)

психолог

6.б

2.12.2020.

Колико је сати?

обрада

немачки језик

Весна Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)

психолог
7.а

11.12.2020.

https://new.edmodo
.com/quizgrade/25111908
9.

Весна Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)
https://prezi.com/v/
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директор,
педагог

https://prezi.com/v/
un5m3yffall2/
8.

директор,
педагог

https://prezi.com/v/
9rmkzbwigs-d/soist-meintag/?preview=1
7.

директор,

8.а

3.12.2020.

Kviz za proveru
usvojenosti
gradivapoređenje
prideva

провера
знања

Глаголска
времена

обрада

немачки језик

директор,
педагог
психолог

немачки језик

директор,
педагог
психолог
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hzb81atgcksu/

10. Радомир
Нинков

час наставе на
даљину(Edmodo)

6.а,
6.б,6.д

11.12.2020.

Град у средњем
веку

обрада

историја

педагог

https://prezi.com/v/
anintaejnrpr/
11. Дијана Пеић

час наставе на
даљину(Edmodo)

психолог
6.а, б, д

8.12.2020.

Вежбе за
здрава леђа

понављање

https://api.edmodo.
com/files/1559591
040/download?f=c
3hiundtsq6jhgp3p7
1qqzg3h
12. Елеонора
Арчон

час наставе на
даљину(Edmodo)

физичко и
здравствено
васпитање

час наставе на
даљину(Edmodo)
https://www.youtu
be.com/watch?v=p
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директор,
педагог
психолог

5.а

10.12.2020.

Форматирање
слова

обрада

информатика

директор,
педагог

https://petlja.org/bi
blioteka/r/lekcije/d
ocumentation/koris
nicki_nalozitoctree
13. Мелиса
Вилов

директор,

психолог

.5.д

10.12.2020

„Сребрне
плесачице“
Десанка
Максимовић

обрада

српски језик

директор,
педагог
психолог
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FBJoY2tSc4

14. Валентина
Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)

5.а,б,ц,д

9.12.2020.

Линија чуда
ствара

обрада

ликовна
култура

https://youtu.be/Vd
amG_YENWM
15. Велентина
Томић

час наставе на
даљину(Edmodo)

час наставе на
даљину(Edmodo)

7.ц

9.12.2020

Пропорција
људске шаке

обрада

ликовна
култура

час наставе на
даљину(Edmodo)
https://mojaskola.rt
splaneta.rs/show/17
99433/612/os7-
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директор,
педагог
психолог

7.а,б,д

2.12.2020.

https://new.edmodo
.com/groups/7atehnika-itehnologija31852065?utm_sou
rce=classes_page
17. Јелена
Раковић

педагог
психолог

https://www.slides
hare.net/likovnjaci/
proporcije
16. Олгица
Буљовчић

директор,

Техничко
цртање у
машинству

обрада

ТИТ

директор,
педагог
психолог

7.д

17.12.2020.

Степен
производа и
количника

обрада

математика

директор,
педагог
психолог
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matematika-51-casstepen-proizvoda-ikolicnika-obrada
18. Чила Патраш час наставе на
даљину(Edmodo)

6.c

9.12.2020.

https://youtu.be/Xr
ya82PV_h8
19. Чила Патраш час наставе на
даљину(Edmodo)

час наставе на
даљину(Edmodo)

обрада

математика

директор,
педагог
психолог

8.c

9.12.2020.

https://youtu.be/cva
1Zuladag
20. Александра
Јовичић

Дељење
рационалних
бројева

Пирамидапојам и
елементи

обрада

математика

директор,
педагог
психолог

7.д

14.12.2020.

Смеше,
раствори

обрада

хемија

директор,
педагог
психолог

21. Наталија
Туцаков

непосредно у
школи

1.а

03.02.2021.

Писана слова
АиМ

утврђивање

српски језик

директор,
педагог
психолог

22. Снежана
Терзић

непосредно у
школи

1.б

04.02.2021.

Редни бројеви

обрада

математика

директор,
педагог
психолог
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23. Агарди
Хајнал

непосредно у
школи

1.ц

12.02.2021.

Помажем
родитељима у
кући

комбиновани
тип

ЧОС

директор,
педагог
психолог

24. Гизела
Ромић

непосредно у
школи

1.е

18.02.2021.

Делови
биљака

обрада

Свет око нас

директор,
педагог
психолог

25. Светлана
Кочић

непосредно у
школи

1.д

18.02.2021

Преношење
порука некад
и сад

утврђивање

дигитални
свет

директор,
педагог
психолог

26. Јелена
Раковић

настава на даљину

27. Снежана
Дулић

настава на даљину
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5.а

16.03.2021.

Углови

утврђивање

математика

директор,
психолог

6.д

16.03.2021.

Операције са
векторима

обрада

математика

директор,
психолог
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Препорука за даљи рад наставника:

Током наставе на даљину у првом полугодишту 2020/21. године , наставници су наставу реализовали на образовној
платформи Едмодо а у другом полугодишту створени су неопходни технички услови за прелазак на образовну платформу
Google classroom која нуди веће могућности за комуникацију са ученицима (час уживо).
Наставници су постављали наставне материјале, а већи број наставника је снимао часове из својих предмета и постављао
видео прилоге . Такође, наставници су часове реализовали путем Google meet -а (уживо).
Праћењем часова уочено је:
-

наставници су постављали посебне материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализацију

-

објављени су квалитетни наставни садржаји (линкови ТВ часова, образовни филмови, квизови)

-

комуникација са ученицима одвијала се континуирано у унапред договореним терминима

Наставницима је након прегледа/посете онлајн часовима препоручено да:
-

повратне информације које дају ученицима буду конкретне и да садрже јасне препоруке за даљи рад

Директорица школе__________Марија Милодановић_____________
Педагог_______________Љиљана Мокан Богдановић____________
Психолог________Неда Лукић________________________
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32. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
За школску 2020/2021.годину

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И
ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ
РАДА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ

Помоћница директора је, заједно са
директором школе, члановима Тима за
обезбеђивање квалитета и развој
установе учествовала у организацију и
реализацију образовно-васпитног рада у
ОШ у школској 2020/2021.години у
складу са Стручним упутством МПНТР
припремала седнице Наставничког већа
- заједно са директором школе и
стручном службом, припремала је и
учествовала
у раду Педагошког
колегијума
-учествовала у конципирању ГП рада
школе, формирању Стручних тимова,
Актива и Већа
- Помоћница директора је учествовала у
припремама школ.документације за
почетак школске године ( Обрасци за
изјашњавање за бесплатну ужину, за
објављивање фотографија, спискови
ученика по одељењима, спискови
ученика за продужени боравак, ...)
-Организовала,
је
дежурство
наставника, као испомоћ учитељицама
у продуженом боравку, дежурства
наставника током наставног дана.
- Заједно са директором школе,
секретаром
школе,
шефом
рачуноводства,
координатором
за
есдневник и стручном службом,
уносила је и ажурирала тражене
податке у јединствени информациони
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систем просвете (ЈИСП)
Организација
административних
послова рада одељењских старешина (
инструкције и упуства за попуњавање
Матичних књига и Сведочанстава)
- Организација сачињавања листе
уџбеника за наредну школску годину
(прикупљање података)

САВЕТОДАВНИ РАД
са наставицима , разредним
старешинама,ученицима и родитељима

с т р а н а 114

-Координисала
је
организацију
семинара у нашој школи (одржани су
online)
-координисала је посете и предавања
патронажне сестре
Крајем
календарске
године
координисала је радом
Тима за
инвентарисање.
-Редовно ажурирање података за
Републички завод за статистику и
МПНТР
- учествовала је у организацији и
реализацији
обележавања
важних
датума (у складу са препорукама
Кризног штаба)
-учествовала је
у организацији и
реализацији Општинског такмичења из
физике
-учествовала
је
у
организацији
хуманитарне акције „Чепом до осмеха“
-учествовала је у организацији и
сумирању
података
везаних
за
анкетирања родитеља за изборне
наставне
предмете
и
језика
национ.мањина за идућу школску
годину.
-учествовала
је
у
реализацији
активности око завршних испита
-заједно са директорицом школе
учествовала је у саветодавном раду са
наставницима и одељењским старешина
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
ШКОЛЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ПЕГАГОШКО –ИНСТРУКТИВНИ И
АНАЛИТИЧКИ РАД

Помоћник директора учествовала је у
раду Педагошког колегијума
- пратила рад Савета родитеља
- у раду тима за преглед школске
документације
и
тима
за
самовредновање
Помоћница
директора
је
била
укључена и у раду стручног актива за
развојно планирање
Координатор је тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе
-учествовала је
у раду Ђачког
парламента
-учествовала је у семинару “Дигитална
учионица“
-учествовала је у пројекту, обуци,
„СЕЛФИ“
-организација, реализација и анализа
педагошке документација
- праћење реализовање наставе на
даљину-постављање
материјала
и
реализација
часова
преко
Гугл
учионице
-заједно са директорицом школе и
координатором тима за преглед
школске документације, учествовала је
у праћењу евиденције у електронском
дневнику

Помоћница директора
Даринка Максимовић

с т р а н а 115

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

33.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 2020/2021.
ПОДРУЧЈЕ РАДА
-

ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА

-

-
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АКТИВНОСТИ
Учешће у сачињавању Годишњег плана рада школе/
сачињавање и учешће у сачињавању и презентовање ГП/
планова и програма за различите области образовно-васпитног
рада: планирање наставног рада, планирање рада ПК, стручних
актива, већа, тимова, др. планова рада ОВ, НВ, стручних већа,
учешће у планирању рада ОС, учешће у планирању стручног
усавршавања, планирању адаптације нових ученика, нових
наставника и
др. ;
сачињавање плана рада педагога,
педагошко-инструктивног рада, рада са приправницима,
акционих планова рада за ИО, ПО и припреме за ЗИ, Стручног
већа за развој школског програма
Учешће у сачињавању месечних Оперативних планова
Учешће у сачињавању новог Програма рада школе
Континуирани рад на планирању послова педагога рада
(годишњи план рада, месечно и планирање актуелних послова)
Учешће у припреми и индивидуалном планирању рада за
ученике којима је потребна подршка у учeњу и развоју и
превазилажењу неуспеха, даљем напредовању
Учешће у планирању појачаног васпитног рада са ученицима

РЕАЛИЗАЦИЈА
до 1.септембра 2020.
до 30.јуна 2021.

Сачињавање анализа и извештаја и презентовање на седницама
Наставничког већа, Савета родитеља , Школског одбора,
стручних већа : анализе успеха ученика, различити аспекти, на
класификационим периодима, по одељењима, разредима,
предметима, успеха ученика пробни ЗИ, ЗИ, , уписа ученика у
средње школе, анализа критеријума оцењивања наставника –
разредна и предметна настава, успех ученика осмог разреда, и
др.аспекти ов рада,

10.септембар, 21.септембар,
3,новембар,18.новембар,
23.новембар, 30.новембар
2020. 19.јануар, 25..фебруар,
3.март, 26.април, 1.јун, 8.јун,
22.јун, 5 јул 2021.

почетком сваког месеца
октобар, децембар 2020.
јануар, мај, јун 2021.
октобар, март
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-

-

-

ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА

-

-
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Сачињавање анекса Школског програма за школску 2020/2021.
годину
Учешће у иновативним видовима планирања наставе и других
облика ов рада (сарадња са наставницима, пројектна настава,
интердисциплинарни приступ у настави, амбијентална настава,
оn line настава)

септембар, октобар 2020.

Учешће у планирању и организовању различитих облика
сарадње са другим институцијама
Учешће у планирању набавке наставних средстава- потребе
стручне службе и наставника, стручне литературе, периодике и
набавци и изради дидактичког материјала, (педагошки часописи,
стручна литература и др.)
Сарадња са наставницима у планирању допунског, додатног
рада, плана рада одељењског старешине и секција, ЂП
Праћење и вредновање ов рада, наставног процеса, посете
часовима, анализе посећених часова и предлагање мера за
унапређивање: посета часовима редовне наставе праћење
наставе на даљину - Едмодо платформа, Google classroom,22, и
посете и учешће часови OС, радионице, 12,
Праћење успеха и напредовања ученика- разл.аспекти и нивои
праћења- /анализе на клас.периодима/ и предлагање мера за
њихово побољшање, предлагање мера за предупређивање
школског неуспеха
Пружање помоћи наставницима приправницима и
новозапосленим наставницима
Пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика и анализа
оцењивања (по предметима, по наставницима, разредна,
предметна настава, ефекти поступака оцењивања у раду са

континуирани током школске
године реализовано,
август, септембар и током
школске године реализовано

континуирано током школске
године реализовано,

август, септембар,
реализовано током школске
године, Google classroom од
другог полугодишта
реализовано класификациони
пероди и континуирано
реализовано током школске
године
реализовано током школске
године
на крају првог пол. и током
школске године реализовано
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појединим ученицима, у односу на даље планирање рада и сл.)
-

-

РАД СА
НАСТАВНИЦИМ
А
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Праћење реализације активности у оквиру ШП и развојног
планирања
Праћење успеха ученика на пробном завршном испиту,
пријемним испитима и Завршном испиту
Пружање помоћи наставницима у конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака ОВ рада
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању
квалитета ОВ рада, увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и облика рада и учешће у самом
процесу
Пружање помоћи наставницима у реализацији часова
одељењског старешине

-

Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање,
информисање, сарадња у усавршавању дигиталних компетенција

-

Праћење начина вођења педагошке документације наставника
прегледи ес дневника, оцењивања ученика, планова

-

Мотивисање наставника за реализацију угледних часова

-

сарадња са наставницима у ПК, тимовима и стр.активима,
стр.већима: учешће у раду и сачињавање анализа и прилога,
оснаживање наставника за тимски рад кроз подстицање на
реализацију заједничких задатака, и координацију тимова за
ИО, за ПО и ЗИ, Стручног актива за развој школског програма,
сарадња у стручном активу за развојно планирање, тиму за

током школске године
реализовано
реализовано април, мај, јун
2021.
реализован педагошко инструктивни рад
реализовано кроз посете,
посматрање часова, педагошкоинструктивни и консултативни
рад и активно учешће
реализовано и саветодавни рад,
предлог тема, учешћем на
ЧОС, разг, изл, радионице
ЧОС/5,6.7.8р /
реализовано активним учешћем
и стр. усавршавању и у сарадњи
са и ОБ*реал.наст на даљину, и
свим аспектима
реализовано током године,
октобар, децембар 2020, јануар,
април, јун, август 2021.
подршка наставницима,
присуствовање и анализа
угл.часовима,
реализв.препорука
реализована сарадња
коонтинуирано,у школи, и on
line одвијала се редовно,
састанци on line, , Google
Meeting, Google classroom

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

-

континуирано и лонгитудинално праћена постигнућа ученика,
успех, развој и напредовање

реализована добра подршка
наставницима коонтинуирано,
Збор родитеља 1,јун 2021.. (по и
припрема за ЗИ)и у пероду од
марта до јула, Edmodo
групаПО Google classroom ,
средње школе постављени
линкови, инф,приручник за
ученике, Viber grupе,
комуникација тел.
координација тима за ПО и ЗИ
реализована континуирано,
одржавани састанци ради
транзиција, праћења адаптације
ученика нових,
индивидуализације, подршке и
др. ОВ,
реализовано присуство и
учешће на пријемима родитеља,
саветодавни рад и са наст. и са
родитељима, излагање и през,
Збор родитеља 1.јун2021.. (по и
припрема за ЗИ)
реализовано током школске г. и
кроз анализе постигнућа

-

испитивање зрелости деце за полазак у школу

реализовано на мађарском ј.

-

-

-

РАД СА
УЧЕНИЦИМА
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самовредновање, учешће у раду тима за заштиту уч од ДЗЗН, за
квалитет, односно другим тимовима и стручним активима,
сарадња у односу на потребе и др. ,ђ.парламента/
сарадња са наставницима,ОС 8. разреда, тимом за ПО и ЗИ
реализовању садржаја из програма на пољу по, реализовани
планирани садржаји у школи и са ученицима и са родитељима,
сарадња са средњим школама, и др. садржаји из програма по и
припрема и реализација ЗИ у условима комбинованог модела и у
односу на нови начин и процедуру на који се припремао и
реализовао и пробни и ЗИ

сарадња са наставницима у раду са ученицима / упознавање уч. ос и ов, идентификација, праћење напредовања, предлагање мера
за рад са ученицима који показују изузетне резултате, односно са
ученицима којима је потребна помоћ и подршка у учењу и
напредовању, ученицима из осетљивих друштвених група, нових
ученика и др./
сарадња и пружање помоћи настваницима у остваривању свих
форми сарадње са породицом, родитељима ученика и редовно
учешће у раду Савета родитеља
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-

идентификовања ученика који имају потребе за подршком у
развоју, напредовању, учењу, реализоване активности и
садржаји рада на откривању узрока тешкоћа, предузимање мера
за превазилажење неуспеха,односно потреба подршке
ученицима, планираних мера индивидуализације за ученике
којима је потребна подршка, учешће у сачињавању педагошких
профила ученика и ИОПа/1 ,3/ и омогућавању оптималних
услова за даље напредовање деце и ученика

реализовано током године,
координација Тима за ИО

-

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању ученика

-

Саветодавни рад са ученицима којима су изречене васпитне,
односно васпитно-дисциплинске мере, због повреда правила
понашања у школи, неоправдано изостаје са наставе или својим
понашањем угрожава друге

-

Организована су предавања за ученике и реализација посебних
програма за ученике, самостално реализоване планиране теме и
радионице и др.облици рада са ученицима (стварање мреже
подршке у школи, учење учења, прелаз са разредне на
предметну наставу, садржаји и активности из области по и
припреме за ЗИ)

-

учешће у раду Ђачког парламента

реализован у односу на врсте
подршке саветодавни рад,
ученицима, рад са одељењем
појачан васпитни рад са
ученицима реализован, ВД
поступак учешће и реализовано
праћење ефеката предузетих
мера
реализоване теме пети, седми
разред и осми разред,
организоване презентације
средњих школа кроз
комуникацију са ученицима
Едмодо ПО, Google classroom
Вибер
састанак учешће, вршњачки
тим за ПО

-

Саветодавни рад, индивидуални и групни, са ученицима, реализовано током школске
године
(различити аспекти)

-

Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног

реализовани разговори са
ученицима , одељењима ,
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решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота и
учешће и присуство у превентивним активностима

-

РАД СА
РОДИТЕЉИМА
-

РАД СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА
, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ
И ПРАТИОЦЕМ
УЧЕНИКА
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-

-

-

присуство манифестацијама
Дан толеранције, Дан борбе
против вршњачког насиља
Ружичасте мајице, подршка
ученицима указивање на
заштиту од дигиталног насиља
присуство и учешће у састанцима СР сачињавање и реализовано присуство и
презентовање извештаја, збору
родитеља осмог разреда извештавање СР, припрема за
излагање и презентација у циљу припрема за ЗИ, ЗИ и упис у средње школе. и
индивидуалним и групним
индивидуалним пријемима родитеља
пријемима родитеља
реализован саветодавни рад,
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са
сарадња у СТИО
ученицима којима је потребна подршка у учењу и развоју,
адаптацији, са проблемима у понашању, у професионалној
оријентацији и др.
Реализовано информисање,
Сарадња са родитељима у раду са институцијама од значаја за
сарадња са надлежним
подршку ученицима
институцијама РС, ЦЗСР, ЛЗ
ИРК
реализована континуирана
Рад са родитељима, старатељима, /хранитељима/у циљу
сарадња.
прикупљања података о ученицима ради пружања подршке
Сарадња са директором, помоћником директора, психологом на реализоване посете часова,
анализе резултата, дискусија,
анализирању и истраживању актуелне образовно-васпитне
самовредновање установе, и
праксе и специфичних потреба и проблема установе и
анализа ефеката и др.
предлагање мера за унапређивање
реализовано кроз састанке ПК,
Сарадња у оквиру рада стручних актива тимова, ПК, и редовна
и у периоду наставе на даљину
размена информација
Сарадња на заједничком планирању активности, изради
стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду
школе.
Сарадња са психологом у планирању, организовању и
реализацији актуелних послова и активности стручних

израда и презентовање
извештаја на седницама.
реализована континуирана
сарадња

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
сарадника ППС
-

РАД У
СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА

-

ВОЂЕЊЕ
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реализовано редовно
извештавање, презентације,
излагања, анализа резултата,
дискусија, информисање, и др. ,

реализовано организација
састанака, вођење евиденције,
сачињавање извештаја,
предлагање активности,

-

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, реализована континуирано
културним и другим установама које доприносе остваривању
образовно-васпитног рада установе /Центар за социјални рад
Центром за превенцију здравља, Заводом за заштиту здравља,
ПУ “Наша радост”, свим основним и средњим школама у
окружењу, са ОСШ „Ж.Зрењанин“, „Доситеј Обрадовић“ и
другим стручним институцијама
реализована континуирано
Сарадња са ЛЗ, ИРК, за подршку ученицима

-

Учествовање у истраживањима удружења и установа.

-

Учешће у раду Актива стручних сарадника града Суботице

-

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу.

САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈА
МА,
УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Учествовање у раду Наставничког већа, Одељењских већа и
Педагошког колегијума, тј. учешће у раду свих стручних органа
школе (планирање рада стручних тела школе, презентовање
резултата аналитичко-истраживачког рада, информисање
наставника и организовање сачињавања прилога за стручна већа,
различити аспекти), извештавање са стручних предавања,
састанака, семинара, из литературе, стручно усавршавање
наставника, предлози за рад, предлози мера по различитим
питањима и др.)
Рад у тимовима и већима на нивоу школе, координација рада
тима за ИО, тима ПО и ЗИ и Стручног актива за развој
школског програма и учешће у раду ПК, раду стручних тимова
и актива за развојно планирање,самовредновање,за заштиту од
ДЗЗН, стручних већа разредне и предметне наставе, тима за
преглед школске документације и др.

реализовано учешће у
истраживањима ПД
реализовано редовно
реализовано континуирано
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ДОКУМЕНТАЦИ
ЈЕ, ПРИПРЕМА
ЗА РАД И
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

-

Прикупљање и чување података о ученицима.

реализовано континуирано

-

Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, праћење
информација од значаја за образовање и васпитање на
интернету,семинара, вебинара, учествовање у активностима
Актива стручних сарадника Града Суботице, присуство на
конференцијама и трибинама, осмишљавање и реализација обуке
за наставнике, похађање стручних скупова, присуствовање
угледним часовима и активностима.

Реализовано присуство на
стручним скуповима,
семинарима(наведени у
рел.СУ), састанцима Актива,
угледним часовима, учешће у
вебинарима, унапрешивање
дигиталних компетенција

Услед епидемиолошке ситуације изазване COVID-19, све активности и послови педагога су прилагођени актуелној
ситуацији.

Љиљана Мокан Богдановић , педагог
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34.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ Ψ

I ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ,ОДНОСНО
ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
Методе и
Време
Докази и
Реализована активност
технике
Сарадници
реализације
документација
рада
Изради Извештаја о реализацији
рада
школе,
Извештаја
о
самовредновању 2 кључне области
Програмирање,
планирање
и
извештавање, као и Образовна
Јун,
Директор
постигнућа ученика ,Годишњег Анализа
август,
ИОРРШ И
педагог,
плана рада школе, новог Развојног Закона,
септембар,
ГПРШ,
чланови
плана , нових Програма рада. преглед
март, април,
оперативни план
тимова
Израда месечног Оперативног плана литературе
мај,јуни
рада школе на основу Посебног
програма и организације наставе
према упутствима МПНТР услед
епидемиолошке ситуације у новој
школској години
август
Педагог,
Извештаји о
Учешће у изради планова и
септембар,
Разговор
наставно
реализацији,
програма стручних органа школе
јуни
особље
записници
Програм
васпитног рада и
Израда програма васпитног рада
Разговор,
Директор,
септембар
извештај о
школе
анализе
педагог
реализацији
истог
Израда програма заштите од
Педагог,
Извештаји,
август
дискриминације , насиља,
Разговор,
наставно
записници, План
септембар
злостављања и занемаривања у
анализе
особље
и програм
школи
септембар и Ангажовање на изради плана и
Директор,
План и програм
Разговор
допуна
програма сарадње школе са
педагог
рада са
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током
године

породицом и осталих посебних
програма

септембар

Учешће у изради плана и програма
професионалне орјентације ученика
и реализација делова тог програма,
реализација радионица

Август и
септембар

Учешће у избору и конципирању
разних ваннаставних и ваншколских
активности

Током
школске
године

Учешће у осмишљавању и
остваривању школе као пријатног
окружења за дете и запослене

разговор

Сви
запослени у
школи

Месечно, до
5. у месецу

Израда годишњег плана рада и
месечних планова и програма рада
психолога

Разговори,
писање
планова

-

Сарадња,
разговор

Директор,
наставно
особље,
ученици

Током
школске
године

Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, приредби

Разговор,
проучавање
педагог
литературе за
ПО
Разговори,
анализа
потреба
Наставно
ученика,
особље
жеља
родитеља

породицом
ученика,
записници
План и програм
ПО, припреме за
реализацију
радионица
Планови ОВР,
Дневник ОВР,
извештаји о
активностима,
Програм,
извештаји о
спроведеним
активностима
Извештај о
реализацији ГП
рада психолога
школе
Програм,
фотографије са
организованих
приредби и
манифестација

II ОБЛАСТ ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ,
ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Време
реализације

Током
школске

Реализована активност

Систематско праћење,
анализирање и вредновање
наставног процеса, као и рада и
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Методе и
технике
рада

Сарадници

Разговори
анализе,
систематско
посматрање,

наставно
особље,
директор,
педагог

Докази и
документаци
ја
Протоколи о
посећеним
часовима,
евиденција о
раду са
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години

развоја ученика

праћење

Током
школске
године

Систематско праћење,
анализирање и вредновање
наставног процеса током наставе
на даљину (комбиновани модел)
Сачињавање месечних
оперативних планова извештаја
рада школе у условима пандемије
вирусом Covid 19, слање плана у
ШУ Сомбор , периодично и
благовремено

Анализа,
договори,
систематско
праћење
сачињавање
плана

Током
школске
године

Праћење и вредновање успеха
ученика у различитим
ваннаставним активностима,
такмичењима, ЗИ

Разговори
анкете,
статистички
извештаји
мала
истраживања

Током
школске
године

Праћење трансмисије вируса
Covid 19 у школи, обавештавање
надлећних институција

Извештавање

ученицима и
ДУ

наставно
особље,
директор,
педагог, чланови
ПК

Месечни
оперативни
планови и
извештаји

директор,
педагог

Извештај о
успеху
ученика наше
школе на
такмичењима
, извештај о
успеху
ученика на
ЗИ

директор, радна
група

Извештаји

Током
школске
године

Праћење поступака оцењивања
ученика

Разговори са
наставницим
а

наставници

Током
школске
године

Спровођење анализа и
истраживања у установи у циљу
испитивања потреба деце,
ученика, родитеља, локалне
самоуправе (анкета за

Анализа,
упитници,
скале
процене

директор,
педагог,
ученици,
родитељи,
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директор

Протоколи о
посећеним
часовима,
педагошка
свеска
наставника
Материјали,
извештаји,
анализа
спроведене
анкете за
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родтеље/задовољство родитеља
сарадњом, испитивање
интересовања ученика за слободне
активности, анализа појавних
облика насиља

Током
школске
године

Током
школске
године

наставно особље

родитеље

Учешће у испитивању образовних
потреба ученика, ученичких
родитеља, локалне заједнице,
школске заједнице

Анкете,
упитници,
скале
процене

Ученици и
родитељи

Материјал за
испитивање и
резултати
испитивања

Координисање самовредновања
рада школе кључне области
„ Програмирање, планирање и
извештавање, као и Образовна
постигнућа ученика“

Анкете,
извештаји
ЗУОВ,
изветаји
педагога
упитници,
радне свеске

Тим за
самовредновање

Извештај о
самовреднов.

ОБЛАСТ : РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА

III

Време
реализације

Током
школске
године

Активност

Пружање помоћи у стручном
усавршавању наставника и њихово
учешће у семинарима, односно
акредитованим програмима.
Спровођење обуке за одељењске
старешине “Интервентне активности
у одговору на насиље“
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Методе и
технике
рада

Сарадници

Разговор,
планирање,
претрага
Каталога
Спровођење
обуке

наставно
особље

Докази и
документација

План стручног
усавршавања,
извештај о
реализацији
семинара,
Презентације на
Padletu
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Током
школске
године

Учешће у раду стручних тимова,
већа и актива у школи и
предузимање мера за унапређивање
њиховог рада (Координисање Тимом Разговор
за Заштиту од ДНЗЗ и Тимом за
Самовредновање, као и Тимом за
пројекте).

чланови
Тимова

Записници са
састанака,
извештаји

Током
школске
године

Испитивање узрока проблема који се
јављају у образовно-васпитном раду.

наставно
особље

Записници са
седница стручних
актива

ОС

Педагошка
документација о
раду са
наставницима и
ученицима

Наставници
педагог

Педагошка
документација о
раду са
наставницима и
ученицима, ИПЗ,
планови и
извештаји о ПВР

Током
школске
године

Пружање потребне помоћи
одељењским старешинама у
квалитетном обављању ове улоге

Разговор,
анализа

Разговор

Током
школске
године

Пружање помоћи наставницима,
саветодавни рад у решавању
евентуалних проблема насталих на
релацији наставник – ученик
( учење, мотивација за рад,
дисциплина на часу, однос према
наставнику, однос према раду)

Разговор

Август и
септембар

Упознавање учитеља првог разреда
са предзнањем и осталим
релевантним карактеристикама
будућих првака.

Анализа
Учитељи
педагошке
првих
документац. разреда

Дневник рада
психолога школе,
евиденција о
разговорима

Септембар
јануар, јун

Учествовоање у изради ИОП-а за
ученике којима је потребна додатна
подршка. Евалуација-вредновање
ИОП-а на крају периода

Наставно
особље,
педагог

Педагошка
документација за
Инклузију , ИОПи ученика
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Разговор,
анализа
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У оквиру стручног усавршавања у
установи психолог школе Неда
Лукић је одржала обуку за разредне
старешине I и V разреда о изменама
и допунама Правилника о протоколу
обука
поступања у установи у одговору на
насиље,
злостављање
и
занемаривање

август

IV ОБЛАСТ : РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Методе и
Време
Активност
технике
рада
Испитивање деце и утврђивање
ТИП-1;
зрелости ученика за редовни и
Април, мaj,
упитник за
одложени полазак у школу
јуни
родитеље
(Тестирано 85 ученика будућих
разговор
првака у школској 2021/22. години )

Јун

Формирање одељења првог разреда
на српском наставном језику

Током
школске
године

Саветодавни рад са ученицима
(новопридошли ученици)

Анализа

-

Током
школске
године

Подршка ученицима током
спровођења наставе на даљину

Током
школске
године
Током

Праћење
дечијег
развоја
и
Разговори
напредовања, праћење адаптације
анализе
ученика првог и петог разреда
Праћење оптерећености ученика Анализа
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Google
classroom

директор,
ОС

писана припрема
за обуку, потврде
о одржаној обуци,
фотографије

Сарадници

Докази и
документација

-

Тестови,
упитници за
родитеље

-

Списак
ученика и
разреда,
евиденција о
ученицима

ОС

Дневник рада
психолога
школе

ОС, педагог

Дневник рада
психолога
школе, Google
classroom,
Едмодо, сајт
школе

Наставно
особље

Дневник рада
психолога

Учитељица

Евиденција о
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школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године

Март, јуни

Током
школске
године

(садржај, време, обим и
ангажованости ученика )

врста разговор

Стварање оптималних услова за
индивидуални развој ученика и
пружање помоћи и подршке
ученицима у учењу

Идентификовање
и
рад
на
отклањању психолошких узрока
проблема у учењу и понашању
ученика;
Индивидуални и групни рад са
ученицима који имају проблема у
учењу и понашању
Рад на професионалној орјентацији
ученика / саведодавни разговори са
ученицима 8.а укљученим у ИО о
одабиру жељеног занимања и
Средње школе. Помоћ у
прикупљању потребне
документације за здравствену
комисију, стручно мишљење
Тестирање професионалних
интересовања ученика осмог
разреда
Пружање подршке и помоћи
ученичким
организацијама
Ученичком парламенту и њиховој
партиципацији у школском животу
и раду – Иницијатива организације
Дана борбе против вршњачког
насиља- Дан ружичастих мајица и
Дана толеранције
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4.а, родитељи

раду

Ученици
родитељи
наставно
особље

Евиденција
рада са
учеником,
различити
материјали и
извештаји о
напредовању
ученика

Aнализа,
разговор,
истраж.
технике

Ученици
родитељи
наставно
особље

Дневник рада
психолога
школе, план
ПВР, ИПЗ,
извештај о ПВР
досије ученика

Анализа,
разговори са
ученицима и
њиховим
родитељима
тестирање

ученици
одељења
осмог разреда
ОС, родитељи
ученика

евиденција,
мишљење
СТИО
ТПИ

Ученици
наставници

Записници са
састанака
Ученичког
парламента, са
разних трибина

Aнализа
разговор
истраживачк
е технике

Разговор,
договор,
планирање,
реализација
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Реализовано предавање у циљу
едукације и сензибилизације
наставника према ученицима у ИО.
август /
септембар
2020.

Организовани састанци ради
сачињавања транзиционих планова
за ученика 4.а /5.а ради адаптације
на ново социјално окружење, као и
преласка на предметну наставу.

Предавање,
дискусија

Промовисање, предлагање мера и
радионице,
учешће у активностима у циљу
предавања,
смањивања насиља, а повећања
разговори
толеранције
и
конструктивног
решавања конфликата, као и
популарисање здравих стилова
живота.

Ученици, ОС

Транзициони
план ,
Извештај о
реализацији
активности,
евиденција
рада психолога

ученици,
наставници

записници,
евиденција
психолога

Ученици
родитељи
наставно
особље

Извештаји о
реализацији
активности

Током
школске
годиненовем Организовање активности у
установи у циљу превенције
бар/
насиља:
март
-Дан толеранције
-Дан ружичастих мајица

Организовање педагошкопсихолошког и здравствено
превентивног рада са ученицима
Током
школске
године

Током

(Реализовано 10 радионица о
примени Ненасилне комуникације, о
Дигиталном насиљу, о
Конфликтима и како их решавати,
о Успостављању и поштовању
одељењских правила, за ученике
8.б,4.а, 5.б,5.д, 1.д, 1.б.1.а/ боравак,
и 5.а одељења )

Учествовање у изради педагошког
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Анализа,
разговор,
дискусија

радионичарс
ки рад

ученици, ОС

писана
припрема за
реализацију
радионице

Анализа,

Ученици

Записници,
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школске
године

Током
школске
године

профила детета – ученика за децу
разговор,
којој је потребна додатна подршка и израда ИОП
учешће у изради ИОП-а
Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученика који
врши повреду правила понашања у
школи или се не придржава одлука
директора и органа школе
( реализован ПВР са 8 ученика)
Извештаји о појачаном васпитном
раду налазе се у документацији
рада Тима за заштиту као и
документацији рада психолога
школе)

Анализа,
васпитни
рад,
разговори са
ученицима,
ос и
родитељима

родитељи
наставници

евиденција,
ИОП-и ученика

Евиденција
Ученици , ОС,
ПВР са
родитељи
ученицима

V ОБЛАСТ : РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Време

Активност

Током
школске
године

Промовисање укључивања
родитеља у поједине облике рада
школе

Сарадња са родитељем ученикачланом Савета родитеља на
Март, април,
заједничкој изради Развојног плана
мај, јуни
школе

Током
школске
године

Методе и
технике рада

Сарадници

Докази и
документација

Разговор

Родитељи,
директор
школе

Записници са
састанака са
родитељима

Договор,
сарадња

Директор,
САРП,
родитељ

Записници, РП

Родитељи

Евиденција
сарадње са
родитељима,
ИОП

Укључивање родитеља и пружање
Разговори,
помоћи у раду са децом са
саветовање,
тешкоћама у учењу, проблемима у
анализа
понашању, проблемима у развоју
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Током
школске
године

Инструктиво-саветодавни
родитељима ученика

Током
школске
године

Едукација родитеља о узрастним и
развојним карактеристикама
ученика.

рад

са

Разговори

Родитељи

Дневник рада
психолога

Разговори,
предавања

Родитељи,
наставно
особље

Записници са
родитељских
састанака, ДР

VI ОБЛАСТ : РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ЛИЧНИМ
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Методе и
технике
рада

Време

Активност

Током
школске
године

Сарадња са директорицом школе на
истраживању постојеће васпитнообразовне,
односно
образовноваспитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и
предлагање мера за унапређење

Током
школске
године

Сарадња са директорицом у оквиру
рада стручних тимова и комисија и
редовна размена информација

Директор,
Разговори,
саветовање, чланови
инструкција Тимова
проучавање
литературе

Током
школске
године

Сарадња са директором на
заједничком планирању активности,
изради стратешких докумената
установе, о самовредновању
квалитета рада школе, анализа и

Разговори,
саветовање,
инструкција Директор
проучавање
нових и

с т р а н а 133

Сарадници

Разговори,
саветовање, Директор
инструкција
проучавање педагог
литературе

Докази и
документација

Документација
о аналитичкоистраживачком
раду и
евиденција
обављених
разговора

Евиденција са
састанака
Тимова

Евиденција
обављених
разговора
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извештаја о раду школе

постојећих
зак. аката

Током
школске
године

Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина
унапређивања вођења
документације у установи

Разговори,
Директор
инструкција
чланови
тимова

Током
школске
године

Сарадња са директором на
планирању активности у циљу
јачања наставничких и личних
компетенција

Разговори,
саветовање,
инструкција Директор

Евиденција
обављених
разговора

Евиденција
обављених
разговора

VII ОБЛАСТ : РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Време
реализације

Активност

Методе и
технике рада

Током
школске
године

Учествовање у раду Наставничког
већа, комисија које делују у
школи, учешће у Тимовима за
промоцију школе, РПШ, РШП,
професионални развој

Разговор,
анализе,
истраживачке
технике

Током
школске
године

Решавање актуелних васпитно –
образовних проблема кроз рад
стручних органа

Разговор,
анализе,
истраживачке
технике

Током
школске
године

Рад и координација у Тиму за
заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања

Разговор,
анализе,
истраживачке
технике
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Сарадници

Докази и
документација

Наставно
особље

Записници са
састанака
Стручних
органа

Директор,
чланови

Записници са
састанака
Стручних
органа

Директор,
чланови
Тима

Записници са
састанака Тима
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Рад у Тиму за инклузивно
образовање

Разговор,
анализе,
истраживачке
технике

Директор,
чланови
Тима

Записници са
састанака Тима

Током
школске
године

Рад и координација у Тиму за
самовредновање

Разговор,
анализе, истр.
тех

Директор,
чланови
Тима

Записници са
састанакаТима

Месец
фебруар/
март

Психолог школе именована за
спољног сарадника у области
безбедности и заштите на предлог
ШУ , поступање у школама на
основу упуђивања од стране ШУ
Сомбор.

Члан тима
ШУ у области
безбедности и
заштите

ШУ, НВ

Решење о
именовању,
извештаји о
поступању

Током
школске
године

VIII ОБЛАСТ : САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Методе и
технике
рада

Време
реализације

Активност

Током
школске
године

Сарадња са образовним,
здравственим и социјалним
институцијама и другим установама
које доприносе остваривању циља и Разговор
задатака образово – васпитног рада
(ЦСР, Развојно саветовалиште,
Интерресорна комисија)

Током
школске
године

Учествовање у истраживањима
научних, просветних и других
установа
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Разговор

Сарадници

-

Друге
институц.

Докази и
документација

Извештаји,
дневник рада
психолога

Евиденција
разговора,
документација о
срадањи
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Током
школске
године

Током
школске
године

Осмишљавање програмских
активности за унапређивање
партнерских односа породице,
школе и локалне самоуправе у циљу
подршке развоја деце и младих

Успостављање сарадње са локалном
заједницом и реализација
заједничких пројеката и акција

Разговор

Друге
институције

Евиденција о
реализованим
активностима

Разговори
анализа

Наставно
особље,
директор,
родитељи,
ЛС

Извештаји о
реализацији

IX ОБЛАСТ : ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

Време

Активност

Методе и
технике
рада

Током
школске
године

Вођење документације о свом раду
на дневном месечном и годишњем
нивоу (планова и програма рада,
годишњи – глобални и месечни –
оперативни, дневник рада)

Писање,
електронска
евиденција

Током
школске
године

Израда, припремање и чување
посебних протокола, чек листа за
праћење наставе и васпитних
активности на нивоу школе

Током
школске
године

Вођење документације о
статистичким анализама и
квалификационим анализама о
владању ученика
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Сарадници

Докази и
документација

-

Психолошка
документација,
извештаји,
записници

Писање,
електронска
евиденција

-

Психолошка
документација,
извештаји,
записници

Писање,
електронска
евиденција

Учитељи и
наставници

Табеле
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Током
школске
године

Вођење документације о раду
Тимова и Стручних актива

Писање,
електронска
евиденција

Током
школске
године

Вођење евиденције и документације
о сарадњи са ученицима,
наставницима и родитељима.

Писање,
електронска
евиденција

Током
школске
године

Вођење документације о извршеном
истраживачком раду, обављеним
прегледима, извештајима, анализама

Писање,
електронска
евиденција

Током
школске
године

Прикупљање података о деци,
ученицима и чување материјала који Писање,
садрже личне податке о деци
електронска
односно ученицима у складу са
евиденција
етичким кодексом психолога

Током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године
Током
школске
године

Учитељи и
наставници

Извештаји,
записници

-

Дневник рада,
извештаји,
записници

Наставно
особље

Педагошка
документација,
извештаји,
записници

Наставно
особље,
ученици
родитељи

Педагошка
документација,
извештаји,
записници

Припрема за послове предвиђене
годишњим програмом и
оперативним плановима рада
психолога

Разговори,
анализе,
проучавање
литературе

-

Дневник рада

Припремање и планирање свих
облика рада са ученицима,
наставницима и родитељима

Разговори,
анализе,
проучавање
литературе

-

Дневник рада,
припрема

Припремање и планирање
предавања за ученике, наставнике и
родитеље

Разговори,
анализе,
проучавање
литературе

-

Ев. листови,
припреме, ППП
презентације

Припремање материјала за поједина
истраживања и израда
инструмената;

Разговори,
анализе,
проучавање

-

Материјали,
инструменти за
испитивање
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Током
школске
године
Током
школске
године

Током
школске
године

- Спроведено анкетирање ученика
виших разреда о појавним облицима
насиља у школи
Припремање стручних приказа на
основу праћења и проучавања
потребне стручне литературе

литературе

Припремање и договарање са
осталим стручним сарадницима,
тимовима и стручним
институцијама о заједничким
задацима и активностима у школи и
изван школе

Разговори,
анализе,
проучавање
литературе

Рад на сопственом стручном
усавршавању
Похађање акредитованих семинара:
-Настава у облаку
-Унапређивање међупредметних
компетенција ученика Одговоран
однос према здрављу
-Основе писања предлога пројеката
у образовању
Праћење стручне литературе и
периодике, информација од значаја
за О и В на интернету

Припрема,
проучавање
литературе

-

Педагог,
Дефектолог
логопед,
чланови
тимова

Разговори,
анализе,
проучавање
литературе,
истраживање
и праћење на
интернету

Припреме за
планиране
активности

-

Записници са
састанака
Актива и
Тимова

Извештај о
стручном
усавршавању,
ППП
презентације

НЕДА ЛУКИЋ
психолог школе

с т р а н а 138
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35.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У ШКОЛСКОЈ 2020/21. години
Библиотеку наше школе водила је школски библиотекар Весна Колар Перић. Библиотека је радила на основу програма рада
школске библиотеке и годишњег плана рада. У наставку су приказане реализоване активности и садржаји рада:

АКТИВНОСТИ/ Садржај
Садржај у образовно- Садржај везан за
Садржаји
васпитном раду
сарадњу са
библиотечконаставницима,
информационој
стручним
делатности
сарадницима,
директором и
родитељима
-Одржани су часови
-Библиотекар
- Библиотекар
упознавања са
школе је
школе је
ученицима првог
учествовала у
израдила
разреда у школској
изради годишњег годишњи план
библиотеци. Ученици
плана рада школе, рада школске
су упознати са радом
у изради плана
библиотеке,
библиотеке,како се
рада Тима за
план рада
рукује књигом и
промоцију школе стручног
правилима понашања
,Тима за културне сарадника
у школској
и јавне делатности библиотекара и
библиотеци.
и естетској
годишњи план
- Ученици су на
комисији.
рада секције
различите начине
-Школски
„Млади
упознати и
библиотекар је
библиотекари“.
оспособљени за
континуирано
- Током месеца
самостално
вршила набавку
септембра
с т р а н а 139

Садржаји
везани за
културну и
јавну
делатност

Испланирани
су културни
садржаји за
нову
школску
годину
синхронизова
но са тимом
за културне и
јавне
делатности и
тимом за
промоцију
школе.
- Школски

Носиоци
активности

Време
реализац
ије

Начин
реализа
ције

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
сарадници из
градске
библиотеке,
родитељи,дирек
тор школе

Септембар

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Израда
годишњих
планова
рада.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
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коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
покренула у
3.разредима писање и
вођење „Читалачког
дневника“.
- Школски
библиотекар је одржао
часове у :
1. б, 1. д , 2.а, 2.ц, 3. а
и 3.б.
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литературе и
делила пристигле
уџбенике
ученицима школе.
- Реализована је
континуирана
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију
„Млади
библиотекари“,
родитељима који
су наручили
уџбенике преко
школе као и са
родитељима ђака
првака.

новопридошли
ђаци прваци
уписивани су у
библиотеку,као
и нови ученици
који су дошли у
нашу школу.
- Библиотекар
школе је
уредила простор
библиотеке као
пријатну
средину за рад и
учење.
- Школски
библиотекар је
ученике
приликом
боравка у
школској
библиотеци
обавештавала о
новим књигама
и часописима
усменим путем
или приказом
књига .
Такође,школски
библиотекар
ученике о новим
књигама
обавештава на
часовима које

библиотекар
је
организовала
и
реализовала
литерарноликовне
активности
на тему „
Како ја
делим
срећу",“ А
шта моју срећу
повећава “ за

предстојећу
дечју недељу.
- Школски
библиотекар
је
реализовала
у школи
библиотекарс
ке акције под
називом:
„Сачувајмо
књиге“ и
„Највреднији
м читаоцима
похвале“.
-Школски
библиотекар
је
континуиран

Учешће на
конкурсима.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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- Приликом посете
ученика школској
библиотеци , упознати
су са њеним радом и
правилима који важе у
с т р а н а 141

- Школски
библиотекар је
активно
учествовала у
активностима,у
раду и

одржава у
одељењима.
- Рад секције
„Млади
библиотекари“
(1 недељно са
нижим и 1
недељно са
вишим
разредима)
реализовао се
према
годишњем
плану рада.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
септембра.

о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).

- Рад секције
„Млади
библиотекари“
(1 недељно са
нижим и 1
недељно са

-У месецу
октобру су
организовани
и
реализовани
следећи

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
сарадници из
градске

Октобар

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
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њој .
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима на
часовима давала
упуства за писање
самосталних радова,
плаката и радова на
тему Дечје недеље.
- Школски
с т р а н а 142

састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Школа је
набавила
интересантне и
потребне књиге
ученицима,
наставницима и
стручним
сарадницима.
Књиге су
уведене,евидентир
ане и дате на
коришћење.
- Реализована је
континуирана
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију
„Млади
библиотекари“.
- У току месеца
октобра школски
библиотекар је
организовала и
реализовала
„Сунчану јесен

вишим
разредима)
реализовао се
према
годишњем
плану рада.
- Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
октобра је било
задужење
чланова секције
„Млади
библиотекари“,к
оји су свесрдно
прихватили и
реализовали овај
задатак.
- Школски
библиотекар је
обавестила
одељенске
старешине и
ученике о
могућности
куповине
лектире.
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика

културни
садржаји :
обележавање
Дана
школске
библиотеке,
Месец књиге
и
литерарноликовна
активност
поводом
Дечје
недеље.
-Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно

библиотеке,
родитељи,
директор школе

Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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библиотекар је одржао
часове у :
1.а, 1.е, 2.д и 3.б.

с т р а н а 143

живота“ у нашој
школи са бакама и
декама 1.б и 3.а.
Изложба радова
била је
постављена у
атријуму школе и
он-лине.

у школској
библиотеци
обавештавала
ученике о новим
књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
Такође,школски
библиотекар
ученике о новим
књигама
обавештавала на
часовима које
одржава у
одељењима.
- Пано са
ученичким
радовима
поводом Дечје
недеље школски
библиотекар је
припремила у
атријумима
наше школе.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
октобра.
- Часови израде
обележивача за

ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).
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књиге одржани
су у свим првим
разредима.
- Приликом посете
ученика школској
библиотеци , упознати
су са њеним радом и
правилима који важе у
њој .
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравку у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
с т р а н а 144

- Школски
библиотекар је
учествовала у
активностима,у
раду и
састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне
манифестације и у
естетској
комисији.
-Школкси
библиотекар је
организовала
активности
поводом
Међународног
дана толеранције.

- Рад секције
„Млади
библиотекари“
нижих разреда
(1 недељно за
ниже разреде и 1
за више разреде)
реализовао се
према
годишњем
плану рада.
-Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
новембра је
било задужење
ученика из
боравка,који су
свесрдно
прихватили и
реализовали овај
задатак.
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика
у школској

-Школски
библиотекар
је
организовала
и
реализовала
културне
садржаје у
месецу
новембру :
организација
литерарноликовне
активности за
Дан
толеранције
као и
реализација
акције
„ Лектира за
све“ .
- Светски
дан детета
школски
библиотекар
је обележила
са члановима
секције.
-Школски

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови
тимова,родитељ
и, директор
школе
педагог,
психолог

Новембар

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
Учешће на
семинару.
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библиотекама.
- Школски
библиотекар је
одржала са ученицима
продуженог боравка
„Причаоницу о
књигама“.
Учествовали су
ученици првих
разреда.
- Школски
библиотекар је
одржала часове у
следећим разредима:
1.а, 1.б

Активности су
биле реализоване
на секцији.
Школски
бибилиотекар је
направио филм о
изложби радова
ученика од 1.до
4.разреда.
- Психолог школе
Неда Лукић
одржала је обуку
„Интервентне
активности у
установи у
одговору на НЗЗ“.

- Реализована је
веома успешна
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију
„Млади
библиотекари“
- Ученици су упознати - Школски
и оспособљени за
библиотекар је
самостално
учествовала у
коришћење фонда
активностима,у
библиотеке кроз
раду и
часове,радионице,
састанцима
с т р а н а 145

библиотеци
обавештавала
ученике о новим
књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
Такође,школски
библиотекар је
ученике
обавештавала о
новим књигама
на часовима које
је одржавала у
одељењима.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
новембра.

библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).

-Сређивање
током месеца
децембра је
било задужење
ученика из
боравка,који су

- Дан
људских
права
школски
библиотекар
је обележио

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови
тимова,родитељ
и, директор

Децембар

Час са
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путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима на
часовима давала
упуства за писање
самосталних радова,
плаката и радова за
вођење читалачког
дневника.
- Школски
библиотекар је
одржала часове у
следећим разредима:
1. б и 3.б.

с т р а н а 146

тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Реализована је
веома успешна
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију
„Млади
библиотекари“.
- Школски
библиотекар је
присуствовала
обуци PIRLS.

свесрдно
прихватили и
реализовали овај
задатак- на
тему:
„Празници нам
стижу...“
- Школски
библиотекар је
информисала
ученике,њихове
одељенске
старешине и
запослене о
књигама које су
дате на
коришћење
током првог
полугодишта а
нису враћене.
Све књиге су
враћене.
- Секција
„Млади
библиотекари“
почела је са он лине секцијама
због неповољне
епидемиолошке
ситуације.
- Израђен је
пано о
најчитанијој

са члановима школе
секције.
-Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).

ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
секцији
„Млади
библиотекар
и“.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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књизи месеца
децембра.
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
литерарно-ликовне
конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете и боравком у
библиотеци развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима на
часовима давала
упуства за писање
самосталних радова,
плаката и радова за
вођење читалачког
дневника, плаката о
с т р а н а 147

- Школски
библиотекар је
учествовао у
активностима,у
раду и
састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Школа је
набавила
интересантне и
потребне књиге
ученицима,
наставницима и
стручним
сарадницима.
Књиге су
уведене,евидентир
ане и дате на
коришћење.
- Реализована је
веома успешна
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију

-Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
јануара је било
задужење
чланова секције
„Млади
библиотекари“
на тему: „Живот
и дело Светог
Саве“
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика
у школској
библиотеци
обавештавала
ученике о новим
књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
- Пано са
ученичким
радовима
поводом

- Школски
библиотекар
је током
зимског
распуста
организовала
и
реализовала
акцију
„Књига мој
највернији
пријатељ“.
Ученици су
могли током
распуста
узети књиге
на читање
или потребну
литературу за
додатне
радове.
-Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови
тимова,родитељ
и, директор
школе

Јануар

Рад у
секцији
„ Млади
библиотекар
и“.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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животу и делу Светог
Саве.
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„Млади
библиотекари“.

прославе
школске славе
„Свети Сава“ и
Светосавских
дана у нашој
школи
школски
библиотекар је
поставила и
припремила у
сарадњи са
наставницом
ликовне културе
у холу и
атријуму
школе,као и у
школској
библиотеци .
- Рад секције
„Млади
библиотекари“
нижих разреда
(1 недељно)
реализовао се
према
годишњем
плану рада. Као
и за ученике
виших разреда 1
х недељно.
- Израђен је
пано о
најчитанијој

школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).
-Школски
библиотекар
је
прикупљала
и
евидентирала
ликовне
радова
поводом
школске
славе и
Светосавских
дана.
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књизи месеца
јануара.
- Током зимског
распуста са
ученицима
школе и
колегиницом
енглеског језика
почело се са
сређивањем
полица. Замена
старих за нове.
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
с т р а н а 149

- Школски
библиотекар је
учествовао у
активностима,у
раду и
састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Школа је
набавила
интересантне и
потребне књиге
ученицима,
наставницима и
стручним
сарадницима.

- Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
фебруара је
било задужење
чланова секције
„Млади
библиотекари“
на тему „Дан
љубави“ и
„Зима“.
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика
у школској
библиотеци
обавештавала

-Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
сарадници из
градске
библиотеке,
родитељи,
директор школе

Фебруар

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима на
часовима давала
упуства за писање
самосталних радова,
плаката и радова за
вођење читалачког
дневника.
- Школски
библиотекар је
одржала часове у
следећим разредима:
1 б (три пута), 1 д
(четири пута), 3а и 3д.
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Књиге су
уведене,евидентир
ане и дате на
коришћење.
- Реализована је
веома успешна
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију
„Млади
библиотекари“.
- Школска
библиотекарка је
са ученицима 4.а
направила фотопричу поводом
Дана ружичастих
мајица.

ученике о новим
књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
Такође,школски
библиотекар
ученике о новим
књигама
обавештава на
часовима које
одржава у
одељењима.
- Пано са
ученичким
радовима на
тему „ Мој
омиљени лик из
књиге“ школски
библиотекар је
припремила у
школској
библиотеци.
- Рад секције
„Млади
библиотекари“
нижих разреда
(1 недељно)
реализовао се
према
годишњем
плану рада. Као

летопис
школе
(писмени и
електронски).
-Школски
библиотекар
је
прикупљала
и
евидентирала
ликовне
радова на
тему „ Мој
омиљени лик
из књиге“ .
-Школски
библиотекар
је
организовала
и
реализовала
културне
садржаје у
фебруару
месецу :
ликовна
активност на
тему „ Мој
омиљени лик
из књиге“,
организовање
и спровођење
промоције
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и за ученике
виших разреда 1
х недељно.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
фебруара.
- На секцији су
чланови
„Младих
библиотекара“
обележили
„Светски дан
бајки“.
-Манифестацију
„Читамо гласно“
школски
библиотекар
обележила је са
ученицима свих
1.разреда и
секцијом..
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квиза
Градске
библиотеке
„ Читам и
скитам“ на
нивоу школе.
- Школски
библиотекар
је током
месеца
фебруара
уплаћивала
чланарине за
Градску
библиотеку и
са ученицима
наше школе
израђивала
квиз.
- Школски
библиотекар
је
организовао
,спровео и
водио
такмичење у
рецитовању
на нивоу
школе
(школско
такмичење).
Изабрани
ученици су
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остварили
запажене
резултате и
даље се
пласирали.
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима на
часовима давала
с т р а н а 152

- Школски
библиотекар је
учествовао у
активностима,у
раду и
састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Нове књиге које
су набављене
ученицима,
наставницима и
стручним
сарадницима су
уведене,евидентир
ане и дате на
коришћење.
- Реализована је
веома успешна
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију

- Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
марта је било
задужење
чланова секције
„Млади
библиотекари“
на тему
„Пролеће“.
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика
у школској
библиотеци
обавештавала
ученике о новим
књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
Такође,школски
библиотекар

- Литерарноликовну
активност на
тему „Моја
мама, моје
све“ школски
библиотекар
је реализовао
у оквиру
библиотекарс
ке секције .
- Школски
библиотекар
је као члан
тима
учествовала
у
организацији
и
реализацији
Дана
отворених
врата наше
школе,
поводом
уписа
будућих

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
сарадници из
градске
библиотеке,
родитељи,
директор школе

Март

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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упуства за писање
самосталних радова,
плаката и радова за
вођење читалачког
дневника.
- Школски
библиотекар је
одржала часове у
следећим разредима:
2. а (два пута), 1. б, 3.а
и 3.б.

с т р а н а 153

„Млади
библиотекари“.

ученике о новим
књигама
обавештавала на
часовима које
одржава у
одељењима.
- Пано са
ученичким
радовима на
тему „ Моја
мама, моје све “
школски
библиотекар је
припремила у
школској
библиотеци .
- Рад секције
„Млади
библиотекари“
нижих разреда
(1 недељно)
реализовао се
према
годишњем
плану рада. Као
и за ученике
виших разреда
1 х недељно.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
марта.

првака,
-Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).
- Школски
библиотекар
је
присуствовал
а он – лине
рецитаторско
ј смотри
одржаној у
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Градској
библиотеци
града
Суботице.
- Школски
библиотекар
је током
месеца марта
уплаћивала
чланарине за
Градску
библиотеку и
са ученицима
наше школе
израђивала
квиз.
- Школски
библиотекар,
као
координатор
и наставница
енглеског
језика, као
администато
р тестирања,
организовале
су и
реализовале
PIRLS
тестирање
ученика
4.разреда.
- Школски
с т р а н а 154
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- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
с т р а н а 155

библиотекар
је у сарадњи
са ГУ
Аутизам
суботица
реализовала
Ускршње
радионице са
првим и
трећим
разредима.
- Школски
- Сређивање и
- Поводом
библиотекар је
естетско уређење Светског
учествовао у
библотеке током дана књиге
активностима,у
месеца априла је одржано је
раду и
било задужење
он - лине
састанцима
ученика
извлачење
тимова - Тима за
продуженог
награда квиза
промоцију школе, боравка на тему Градске
Тима за културне „Ускрс“.
библиотеке
и јавне делатности - Пано са
„ Читам и
и у естетској
ученичким
скитам“.
комисији.
радовима на
Наша школа
- Реализована је
тему „ Ускрс“
освојила је
веома успешна
школски
многобројне
сарадња са
библиотекар је
награде.
родитељима
припремила у
-Школски
ученика који
школској
библиотекар
долазе на секцију библиотеци.
је у сарадњи
„Млади
- Рад секције
са
библиотекари“.
„Млади
наставницом
библиотекари“
енглеског
нижих разреда
Сабином

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
сарадници из
Градске
библиотеке,
родитељи,дирек
тор школе

Април

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима на
часовима секције
давала упутства за
израду радова на тему
„ Ускрс“ .
- Школски
библиотекар је
одржала часове у
следећим разредима:
1.д, 2.б и 2.д.
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реализовао се
према
годишњем
плану рада. Као
и за ученике
виших разреда.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
априла.
- Школски
библиотекар је
организовала и
реализовала
акцију „Слатка
књига“. ученици
наше школе су
поводом
Светског дана
књиге
поклањали
сликовнице.
Сваки ученик
који је поклонио
сликовницу
добио је
чоколадицу или
лизалицу.

Налић
организовала
и
реализовала
активности и
радионице
поводом
обележавања
Дана планете
Земље. У
овим
активностима
учествовали
су ученици
2.б.
Изложба
радова је
била
постављена у
атријуму
наше школе.
-Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
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сајтуБиблиотека.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).
- Ученици нижих и
виших разреда имали
су прилику да посете
школску
библиотеку,ако то до
сада нису учинили.
Приликом посете
школској библиотеци
упознати су са њеним
радом и правилима
који важе у њој .
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
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- Школски
библиотекар је
учествовао у
активностима,у
раду и
састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Нове књиге које
су набављане
ученицима,
наставницима и
стручним
сарадницима су
уведене,евидентир
ане и дате на

- Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
маја је било
задужење
ученика
продуженог
боравка на тему
„Летњи
распуст“.
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика
у школској
библиотеци
обавештавала
ученике о новим

- Литерарноликовну
активност на
тему „ Моји
јунаци из
књига “
школски
библиотекар
је реализовао
у оквиру
библиотекарс
ке секције.
- Ученици
осмих
разреда
награђени су
дипломом за
највећи број
прочитаних
књига.

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
ОС осмих
разреда,
сарадници из
градске
библиотеке,
родитељи,дирек
тор школе

Мај

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
ученицима давала
упуства за писање
самосталних радова,
плаката и радова за
израду радова на тему
„ Моји јунаци из
књига “ и вођења
читалачког дневника
- Школски
библиотекар је
одржала часове у 4.д
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коришћење.
- Реализована је
веома успешна
сарадња са
родитељима
ученика који
долазе на секцију
„Млади
библиотекари“.

књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
Такође,школски
библиотекар
ученике о новим
књигама
обавештава на
часовима које
одржава у
одељењима.
- Пано са
ученичким
радовима на
тему „ Моји
јунаци из књига
“ школски
библиотекар је
припремила у
школској
библиотеци .
- Рад секције
„Млади
библиотекари“
нижих разреда
(1 недељно)
реализовао се
према
годишњем
плану рада. Као
и за ученике

- Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).
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виших разреда
1 х недељно.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
маја.

с т р а н а 159

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
- Ученици су упознати
и оспособљени за
самостално
коришћење фонда
библиотеке кроз
часове,радионице,изло
жбе, литерарноликовне конкурсе,
путем разговора итд.
- Ученици су кроз
посете,боравком у
библиотеци и током
часова развили и
научили да негују
,чувају библиотечки
фонд и инвентар у
библиотеци, на који
начин се књиге штите
и како се са њима
рукује. Такође су
научили културу
понашања у
библиотекама.
- Школски
библиотекар је
заинтересованим
ученицима 1.разреда
који свакодневно
долазе у библиотеку
давала упуства за
писање самосталних
радова и цртежа на
тему „ Најлепша књига
с т р а н а 160

- Школски
библиотекар је
учествовала у
активностима,у
раду и
састанцима
тимова - Тима за
промоцију школе,
Тима за културне
и јавне делатности
и у естетској
комисији.
- Нове књиге које
су набављане
ученицима,
наставницима и
стручним
сарадницима су
уведене,евидентир
ане и дате на
коришћење.
- Реализована је
успешна сарадња
са родитељима.

- Сређивање и
естетско
уређење
библиотеке
током месеца
јуна је било
задужење
чланова секције
„Библиотека
место моје
среће“.
- Школски
библиотекар је
приликом
боравка ученика
у школској
библиотеци
обавештавала
ученике о новим
књигама и
часописима
усменим путем
или приказом
књига .
- Пано са
ученичким
радовима на
тему „
Најлепша књига
у првом разреду
“ школски
библиотекар је
припремила у

- Школски
библиотекар
је
организовала
и спровела
награђивање
ученика који
су имали
најуспешнији
литерарни и
ликовни рад
на тему
„Најлепша
књига у
првом
разреду“.
Такође су
дипломама
награђени
ученици који
су поклањали
књигезавршетак
акције „
Књига по
књига
библиотека“ ,
награђени су
ученици који
су попунили
„Читалачки
дневник“, а
похвалнице

Библиотекар
учитељи,
наставници,
родитељи,члано
ви
тимова,родитељ
и, директор
школе

Јун

Час са
ученицима у
школској
библиотеци
и у настави.
Рад у
Тимовима.
Организациј
а културних
и јавних
делатности у
школи.
Ажурирање
школског
сајта и
летописа.
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у првом разреду“ .
- Са ученицима из
продуженог боравка
школски библиотекар
је одржала причаоницу
под називом
„Причаоница о
књигама“.
- Школски
библиотекар је
одржала часове у 2.б
разреду.
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школској
библиотеци .
- Рад секције
„Млади
библиотекари“
нижих разреда
(1 недељно)
реализовао се
према
годишњем
плану рада. Као
и за ученике
виших разреда 1
х недељно.
- Школски
библиотекар је
информисала
ученике и
запослене о
књигама које су
дате на
коришћење а
нису враћене на
време.
- Израђен је
пано о
најчитанијој
књизи месеца
јуна.

су добили
најмарљивији
м читаоци
током целе
школске
године.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о водила и
израђивала
текстове за
интернет
презентацију
школе,као и
за посебан
фолдер на
сајтуБиблиотека.
- Школски
библиотекар
је
континуиран
о и редовно
ажурирала
летопис
школе
(писмени и
електронски).
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-Школски
библиотекар је
учествовала у
изради извештаја
о реализацији
годишњег плана
рада школе,
у изради
извештаја о
реализацији плана
рада Тима за
промоцију школе,
, Тима за културне
и јавне делатности
и естетске
комисије.

- Школски
библиотекар је
израдила
извештаја о
реализацији
годишњег плана
рада школске
библиотеке,
плана рада
стручног
сарадника
библиотекара,
реализацији
годишњег плана
рада секције
„Млади
библиотекари“.

- Школски
библиотекар
је евалуирала
реализоване
садржаје.

Библиотекар
учитељи,
наставници,
чланови тимова,
стручни
сарадници,
директор школе

Јул/
август

Израда
извештаја о
реализацији.

Школски библиотекар
Весна Колар Перић
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36. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
у школској 2020/21.години

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима и представља могућност да деца , поред редовне наставе ,буду у
школи
још један део дана, док су им родитељи на послу.Због пандемије Ковида 19, ове школске године право на продужени боравак
имали су само учении чији су родитељи школи доставили потврду о запослењу од послодавца, којом се потврђује и да немају
могућности за рад од куће.
У ОШ „Јован Микић“ , продужени боравак обухвата ученике првог и другог разреда, на српском и на мађарском наставном
језику.
У продуженом боравку су активности усклађене са наставним градивом, као и са распоредом часова редовне наставе одељења
чији су ученици укључени у продужени боравак.
Ученици обухваћени радом у боравку су из сл. одељења: Ia, Iб, Iц, Iд,Iе IIa, IIб, IIц и IIд
Број ученика уписаних у боравак током школске године: 103
Број ученика који су похађали боравак:99

Број ученика који нису похађали боравак: 4

Организација рада : радно време боравка oд 7 h дo 17 h , ради сваког наставног дана током школске године.
Наставници у продушеном боравку: Ева Вуков, Лидија Пап и Слободанка Петровић.
Ове школске године, због ограниченог броја на 15 ученика у учионици, учитељицама из продуженог боравка помоћ су пружале и
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учитељице Хајналка Агарди, Валерија Арањош и Гизела Ромић, од 10 h и 30` до 13 h, као и учитељице Ева Торма и Ева Тот,
наизменично сваке друге недеље, од 13 h до 15 h.
Простор за продужени боравак: две учионице опремљене столовима и столицама, у једној се налази лаптоп и пројектор, као и
кутак за игру на тепиху, и још једна учионица (мања просторија) са телевизором и табуреима на којима ученици могу да се
одморе, опусте,читају или погледају неку омиљену емисију, филм... (ученици је зову „Соба за уживање“)Крај боравка се налази и
трпезарија где ученици ручају и ужинају.
Ове школске године на располагању су нам биле и учионие учитељица које су нам пружале помоћ у раду.
Организација ручка: Због специфичне ситуаије, пандемије Ковида 19, ове школске године није се организовао ручак за ученике.
Остварена сарадња:
• са родитељима: реализована два родитељска састанка и индивидуални пријеми (32)
: Отворени дан за предшколце и њихове родитеље се организовао online – презентација активности у
боравку праћена
аудио снимком
: промоција активности боравка преко сајта школе
:информисање и сарадња преко Вибер групе
:промоција школе и приказ реализованих активности путем сајта школе – продужени боравак
• са учитељима првог и другог разреда у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у продуженом боравку, као и размена
мишљења, како би слика о напредовању сваког појединца била што потпунија; састанци ради континуираног међусобног
информисања
• са стручном педагошко-психолошком службом: планирање саджаја и облика слободних активности неопходних за
развој свих компонената личности ученика; пружање подршке и савета учитељима; две радионице које је реализовао
психолог наше школе Неда Лукић
• са школском библиотеком: свакодневне посете школској библиотеци где су ученици имали свој кутак за читање и
прелиставање књига, учешће ученика у ликовним конкурсима библиотеке
Реализација планираног:
План и програм рада у боравку у току школске године су успешно реализовани.
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Већих проблема у раду са ученицима није било.
Ученици су показали спремност да помогну једни другима, да групно учествују у многим активностима, да раде у пару, групи и
индивидуално и сарађују у радионицама.
Учитељи у продуженом боравку су међусобно сарађивали и успели да укључе ученике у све врсте активности.

Облици рада:индивидуални , индивидуализовани (у зависности од узраста, предзнања и могућности ученика), тандем , групни и
фронтални
Методе рада:разговор, објашњавање, демонстрациона, илустративна, практичан рад и др. методе које доприносе осамостаљивању
ученика

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ (СВАКОДНЕВНЕ)
1.САМОСТАЛНИ РАД – ЧАСОВИ УЧЕЊА:
• Израда и провера домаћих задатака (пружање стручне помоћи приликом израде домаћих задатака)
• Продубљивање градива
• Утврђивање и увежбавање актуелног наставних предмета градива
2. СЛОБОДНО ВРЕМЕ:
• Игре у учионици (елементарне, друштвене, музичке...),фискултурној сали и на отвореном простору - школским теренима
• Гледање дечијих образовних емисија, играних и цртаних филмова, пројекције
• Читање разних текстова, рецитовање, драматизација
• Слушање музике , певање и играње
3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: креативне радионице, музичке радионицe , ликовне радионице,бојење, сликање, цртање,
вајање,
обликовање и израда предмета од папира, рециклажног и другог материјала.
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ АКТИВОСТИ
ОКТОБАР

НОВЕМБАР

Радионице

СЕПТЕМБА
Р

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

Оригами

-Правила
понашања
-О
другарству

Бојанке

Обликовање и
израда
предмета од
папира и
другог
материјала

-Сланик
-Капа

-Нинџа
-Једнорог
-Сирене
-Срце
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-Авион
-Брод
-Јесења
декорација
„Лист“

-Корпа са
воћем
(папир)
-„Helo vin „
бундева

-Бундеве
-Мачке

-Обележивач
странице
„Сова“

-Мачка
-Шоља
-Пахуље од
папира
-Птица у
кућици

-

-Пахуље од
папира

Новогодишњ
а капа

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

Обележива
ч странице
„Лисица“
Обележива
ч странице
„Ирвас“
-Украсни
лептир

Обележива
ч странице
„Зец“
-Израда
фигура

МАЈ

ЈУН

-Ово сам
ја

-Риба

-Наруквица
од папира

-Зимски
мотиви

-Плетено
срце

-Срце

-Лала (3Д)
-Ластавица
(3Д)

-Слика
пилета у
јајету

-Ускршњи
мотиви
-Ускршње
јаје

-

Обележива
ч странице
„Тигар“

-Каранфил
од салвете
-Новчаник
за визит
карте
-Балони
на небу
-Летњи
мотиви

-Букмаркер,
тигар
-Лисната
менанжериј
а

Израда
честитки
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-Јеж
-Дечак и
девојчица
са
кишобрано
м
-Дрво
-„Helo vin
честитка“
-„Helo vin
кућа „
-Вештица

-Бонтон за
децу „Моја
кућица моја
слободица“

-Зека од
папира

-Слагалица
“Ирвас“

-Слагалица
са
бројевима

Драматизација

Креативне радионице

Израда
играчака
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-Миш
-Пчела
-Јесење лишће
-Пиле Деда
Мраз
-Деда Мраз
-Редовод –
новогодишњи
мотиви

Туширање
лепим речима

-Јелка
-Редовод –
Снешко
Белић

-Правила
понашања –у
продавници

-Нова година

-Снешко
Белић
-Шарена риба

Краљевић
-Кућица

-Једнорог
-Украсна
птица
-Ускршња
јаја од
папира
(3Д)

Сликовниц
а од
ускршњих
мотива
-Венац од
цвећа
-Ветрењача

-Шарена
јаја
-Украсна
рода

-Жаба на
листу
локвања

-Бубамара
-Чаробна
кутија
-Пуж
-Колаж
“Сладолед
“
-“Бара“

-Бонтон
„Другарст
во, лаж“
-Бонтон
„Понашањ
е за
столом“

-Легенде о
Светом
Сави,
драматиза
ција

-Дан жена

-Моја
лутка

-„Лисица и
гавран“
-Бонтон –
(Понашањ
е за
столом)

-Сакупљање
лишћа

-Уређење
паноа „Јесен“

-Уређење
паноа „Зима“
-Украшавање
боравка
новогодишњ
им украсима

-Квиз –
откривање
скике

технике..)

Ликовна радионица
(цртање,сликање,вајање,комб.

Квизови

Уређивање
паноа и
дворишта
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-Kaко
изгледа моја
школа
Илустрација
„Ја у
школи“
-„Моја
породица“
-Ненасилно
понашање
-Слика од
јесењег
лишћа
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-„Цртање
на асфалту“
-„Здрава и
нездрава
исхрана“
-Јесење
лишћеколаж од
слика
-Кишобран

-Јесен у парку,
шуми...“
-„Не ругај
се...“

-Дрво

-Пано „Свети
Сава“

-Пано
„Дан сра и
љубави“

-Уређујемо
школско
двориште
-Пано
„Најлепша
мама“

-Квиз „На
слово, на
слово“

Квиз
„Биљке“

„Свети Сава“

-Моја мама
-Цвеће
-Дрво
-Пролећно
дрво
-Ласте
-Мозаик –
геометријс
ке фигуре
-Камелеон
-Стиже
пролеће

-„Дрво
љубави“
-Мозаик
срце
-Воће

-Пано
„Пролеће“
Украшавањ
е боравка
„Пролеће“

-Уређујемо
боравак
-Пано
„Лето“

„Нестајање

врста“

-Шарени
паун
-Рам за
слике
-Кишобран

-„На
зеленој
ливади“
-„Дуга“
-“Бара“

-Покажи
шта знаш
-Ко зна
више“
(биљке,
животиње)

Сунцокрет
-Ливада
-Водим те
на море“
„Пролећни
букет“
Заједничке
успомене
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Музичка радионца

Еколошка
радионица

-„Зека “
(рециклажн
и
материјал,
пластична
чаша)

-Слушање
музике
„Дивљи
јахач“,
Р.Шуман
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-Извођење
покрета уз
музику
„Четири
годишња
доба,
Јесен“,П.И.
Чајковски
-Плес уз
музику
-Слушањ
музике –
дечје песме
-Плес
(кореограф.
)
-Плес уз
музику

-Видео спот
„Не ругај се“
(незванична
химна
немаргинализо
ваних група

-Цртани
филм „Пинк
Пантер“
-Балет
„Лабудово
језеро“

-Слушање:
Светосавска
химна

-Музичка
столица

Певамо
песме и
слушамо
музику“Нај
лепша
мама на
свету“
-Слушање
музике –
Вивалди
„Пролеће“
-Слушање
музике В.
А.Моцарта
(микс).

-Дворац од
рецикл.
материјала

Плешемо
уз музику
(салса и
зубма)

-Химна
школе
„Шта бих
ја без
своје
школе“
-Плес на
дворишту,
обележава
ње Дана
спорта

-Плешемо
уз музику
“Џаст
денс“

Дечји и цртани филмови, дечје емисије, едукативни видео снимци,
презентаије
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-Правила
понашања
током
епидемије
COVID-19 у
школи “
(видео
снимак –
You Tube)

-Цртани
филм
„Пепељуга“
-Позоришна
представа,
„Куку
Тодоре“
-Дечја
емисија „На
слово, на
слово“
-Цртани
филм
„Коста
којот“
-Цртани
филм
„Медићи“
-Цртани
филм
„Браћа
Крет“
-Дечја
емисија
„Зага и
Филип“

„Палићко
језеро“(видео
снимак –You
Tube)
-Цртани
филм“Лео Да
Винчи, мисија
Мона Лиса“
Цртани филм
„Боца и
луткица“
Цртани филм ,
бајка „Ружно
паче“
Цртани филм
„Барби“
Цртани филм
Авантуре
мачка у
чизмама“
Цртани филм
„Ленин ранч“
-Видео снимак
„Палићко
језеро“
Дугометражни
цртани филм
„Тврд орах“
-Цртани филм
„Ружин свет“

-Цртани
филм
„Залеђено
краљевство“
-Емисија за
децу „Ники,
Рики,Дики и
Дон“

-Цртани
филм „Маша
и медвед“
-Дечја
емисија „Зага
и Филип“

-Дечја
емисија
„Кукуруку
шоу“
Дугометра
жни филм
„Ледено
доба“

-Цртани
филм
„Пинк
Пантер“
-Цртани
филм
„Блејд
,блејд“
-Цртани
филм „Ко
се бији
вука још“
-Цртани
филм
„Мисија са
Арктика“

-Наши
паркови
(презент. )
-Цртани
филм
„Мr.Bean“

-Цртани
филм
„Оги и
бубице“

4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ПРАЗНИКА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБА
Р

ОКТОБА
Р
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НОВЕМБА
Р

ДЕЦЕМБА
Р

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

Документа
рни филм
„Последња
оаза“
-Цртани
филм
Мајнкрафт
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-Дан
писмености
(текстови о
вуку
С.Караџићу)
-Дан мира
илустрација
-Дан срца

-Дан
чистих
руку
-Дан
здраве
хране

-Дан
толеранције
изложба
радова

Школска
слава –
Свети Сава
(пројекција,
пано)

-Дан
ружичастих
мајица
(пано)

-Дан жена
-„Дан
ластавица
“
(презент.,
пано)

-Дан
планете
Земље
(плакат)
-Дан
здравља
(презент.)

-Дан школе
(презентациј
а)
-Дан музеја
(презентациј
а)

-Дан заштите животне
средине
(пројекија)

Учитељице продуженог боравка
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37. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
ОШ „Јован Микић“ школска 2020/21.година

У циљу планирања превентивних активности тима за заштиту за наредну школску годину,
детаљно су анализирани ефекти примене програма заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у нашој школи у школској 2020/21. години.

Анализа појавних облика насиља у школској 2020/21 . години
У школској 2020/21. години, најчешће пријављени ниво насиља је физичко насиље на
првом нивоу. За све ученике који су испољавали насиље у школи на другом нивоу урађени
су ИПЗ где су детаљно испланиране и реализоване активности појачаног васпитног рада,
као и превентивне активности у циљу спречавања насиља.
Ниво и облици
насиља
Први ниво
насиља
Други ниво
насиља
Трећи ниво
насиља
∑

Физичко
насиље
12

Психолошко/
емоционално
насиље
/

Социјално
насиље
1

Насиље
злоупотребом
инф.технологија
/

3

1

/

4

/

/

/

/

15

1

1

4

Вођен је један ВД поступак за тежу повреду (тежа повреда обавезе ученика из чл. 83, став
3. тачка 6 ЗОСОВ („Сл.гласник РС“ бр.88/2017) за ученика одељења 8.б Документација о
ВД поступку налази се код правника школе.
Евиденција о предузетим мерама и активностима налази се код ОС (за испољено насиље
на Првом нивоу) као и код стручне службе (за испољено насиље на Другом нивоу).
Појавних облика насиља на Трећем нивоу није било.
У наставку следи приказ пријављених облика и нивоа насиља по одељењима:
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. години
Појавни облици насиља

Одељење

Физичко
насиље

Псих./
емоционално
насиље

Ниво
насиља
Социјално
насиље

Насиље
злоупотребом
инф.т.

1.д

*

1.

2.а

*

1.

2.д

*

1.

4.а

*

2.

5.а

*

1.
1.

5.а

*

5.а

*

5.а

*

5.а

*

1.
1.
1.

5.а

*

5.б
5.б

2.
*

*

2.
2.

*

5.б

*
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1.

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске
мере
Опомена
Укор
Оцена из
или Укор
директора
владања
одељенског или Укор
старешине/ наставничког
одељенског већа
већа
примерено
примерено
примерено
вр,добар
укор ОС
примерено
опомена
примерено
опомена
примерено
опомена
примерено
опомена
примерено
опомена
вр,добар
укор ОС
вр,добар
укор ОС
примерено
укор ОС
примерено
опомена
-

Посебна стручна подршка OВ
установе
План
ПВР Позитивни
заштите/програм да/не ефекти
превенције
васпитног
риз.пон.
рада/
да -не
-

да

да

-

да

да

-

да

да

да

да

-

да

да

-

да

да

-

да

да

-

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

да

да
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да

да

примерено

да

да

-

одличан

да

да

примерено
5.д

*

1.

опомена

-

5.д

*

1.

опомена

-

7.а

*

1.

опомена

-

8.б

*

2.

укор ОС

-

вр.добар/одличан

да

да

да

8.б

*

2.

укор ОС

-

вр.добар/одличан

да

да

да

8.б

*

2.

укор ОС

-

вр.добар/одличан

да

да

да

15

10 да

∑

15

1

1

4

опомена

укор
ОС
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ИПЗ

9

6

4

3 ученика

4

3 да/не
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Анализа безбедности у школи на основу стандарда квалитета

Процесом самовредновања квалитета рада школе на основу прописаних стандарда 5.3
област Етос оцењена је највишом оценом 4. У наставку је приказан опис процењиваног
стандарда на основу показатеља/индикатора:
5.3. У школи фунционише систем заштите од насиља
У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. Школа има
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка
у школи и свих активности које организује школа, Правилник о понашању ученика,
наставника

и

родитеља,

Правилник

о

васпитно-дисциплинској

и

материјалној

одговорности ученика, Протокол о поступању у установи у случајевима насиља, Програм
заштите од насиља, злостављања и занемаривања и план превентивних активности који су
истакнути у зборници и холу школе и на школском сајту (http://www.osjovanmikic.edu.rs ).
На школском сајту постоји посебна страница коју уређује Тим за заштиту под називом „У
школи сам безбедан“.

Ученици се о свим активностима информишу на часовима

одељењског старешине, родитељи на родитељским састанцима и Савету родитеља. У
школи функционише мрежа за решавање проблема насиља - Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, имена чланова тима истакнута су
у зборници и холу школе.
посвећен је Програму

На почетку школске године час одељењског старешине

превенције насиља и упознавања ученика са процедурама у

случајевима насиља као и о превентивним мерама које школа предузима. На састанку
Тима је урађена анализа стања безбедности и индентификоване су критичне тачке у
Школи. На основу тога је организовано

дежурство наставника, дежурних ученика и

помоћно-техничког особља. У школи се организију превентивне активности које
доприносе безбедности у школској заједници. Школа има план превентивних активности
за заштиту ученика од насиља њега чине планирана предавања, радионице, обуке и
семинара ученика, наставника и родитеља, . Планира се и реализује план обележавања
важних датума који доприносе продубљивању свести о превенцији свих облика насиља, а
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који промовишу толерацију и ненасилну комуникацију као животни стил. У школи се
прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. За све ученике / учеснике насилног
понашања израђује се План појачаног васпитног рада чији је саставни део и План
друштвено-корисног односно хуманитарног рада, као и Индивидуални план заштите.
Сачињени планови су конкретни, јасни са прецизираним улогама и одговорностима,
усмерени на промену понашања. Одељењске старешине воде евиденцију у свеску
праћења, а на крају I и II полугодишта су у обавези да евиденциони лист са евиденцијом
облика насилног понашања злостављања и занемаривања предају у ПП-службу. Тим за
превенцију насиља

подноси извештај стручним телима и органима управљања о

реализацији Програма заштите. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере
интервенције у случајевима насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.
Анализа стручног усавршавања наставника у области заштите ученика
У претходној школској 2020/21. години , у школи „ Јован Микић“ нису организовани
стручни семинари из области заштите, што је смерница за планирање за наредну школску
годину. Као посебно важно препознали смо значај укључивања родитеља наших ученика
у разне облике едукација и обука, у циљу побољшања информисаности и заједничког
реаговања у случајевима насиља, ова активност планира се за наредну школску годину.

У наставку су приказане све превентивне активности у области безбедности и
заштите које су реализоване у нашој школи 2020/21. школске године:
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У школској 2020-2021. године , Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања реализовао је следеће активности:

Председник: Неда Лукић психолог школе
Број

3

одржаних
састанака
Чланови:

Марија Милодановић директор школе, Снежана Вуковић Чокорило секретар
школе , Лукић Неда психолог координатор, Љиљана Мокан Богдановић
педагог, Агарди Хајнал представник разреда I циклуса, Мелиса Вилов
представник петог разреда, Чила Петраш представник шестог разреда, Олгица
Буљовчић представник седмог разреда, Валерија Хорват Рице представник
осмог разреда, Татјана Ђурић Ђембер , Душица Косовић координатор ЂП,
представник СР Драгана Матковић, 2 представника ЂП Дуња Роквић, Ференц
Пек
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА

Време

Активност
- Формиран је тим за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања;

септембар

- извештавање Наставничког већа и
органа управљања о анализи ефеката
примене програма заштите у
претходној школској години
(22.9.2020.)

Носилац
активности
Директорица
школе Марија
Милодановић

Начин

Могући докази

Формирање
тима на
састанку
организације и
руковођења
школе;

Правни акти
школа - решења
о распоређивању
запослених у
тимове;

координатор
тима психолог
Неда Лукић

усмено
излагање
извештаја на
седницама
Наставничког
већа, савета
родитеља и
Школског
одбора

записници са
седница;
извештај о
анализи ефеката
примене
програма
заштите;

- анализирано је стање у школи и
присутност насиља и појавних облика,
понашање ученика и сагледавање
односа међу ученицима, степен
сарадње, уважавања и толеранције;
- сачињен је годишњи план рада тима Тим,
на основу анализе програма заштите у координатор
претходној школској години;
тима психолог
школе Неда
- израда Акционог плана превентивних Лукић
активности за наредну школску годину

израда плана на записник са
састанку тима
састанка,
за заштиту;
годишњи план
рада тима у
школској
2020/2021.
години

- одржана је обука за одељењске
старешине првог и птог разреда у циљу
упознавања са изменама и допунама
Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање од
31.7.2020.

одељењске
старешине
упознате са
изменама и
допунама
Правилника
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Тим,
координатор
тима психолог
школе Неда
Лукић

записник са
састанка,
годишњи план
рада тима у
школској
2020/2021.
години

новембар

октобар
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- одржана су предавања на часовима
одељењског старешинства и на
родитељским састанцима- ученици и
родитељи су упознати са Посебним
протоколом за заштиту ученика од
ДНЗЗ и Кућним редом школе, као и
новим
епидемиолошким
мерама
заштите од заразне болести COVID-19

одељењске
старешине свих
разреда у
школи;

излагање
евиденција у
наставника у
електронском
форми
дневнику;
презентације на
ЧОС-у и
родитељским
састанцима;

- сарадња са осталим стручним
тимовима у организовању активности
у оквиру Дечје недеље у којима су
реализоване активности у складу са
епидемиолошким мерама заштите:
Ученици СТШ „Иван Сарић“ су
заједно са ученицима наше школе
засадили дрвеће у дворишту школе.
- стручно предавање психолога школе
за ученике 5.д разреда „Како се
сачувати од незгода и повређивања у
школи“;

директор, ЂП,
тим за
инклузију,
други тимови у
школи

реализација
активности у
оквиру Дечије
недеље

психолог
школе Неда
Лукић

предавање ,
презентација,
дискусија;

- Onlajn ZOOM - Обука за одељењске
старешине „Интервентне активности у
школи у одговору на НЗЗ“

психолог
школе Неда
Лукић

предавање ,
презентација,
дискусија;

https://us04web.zoom.us/j/5681065120?p
wd=ZVR1dkJvY0VvaEVjejhuQzhJc3hS
Zz09
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педагошка
документација,
евиденција Тима
за заштиту,
вести на сајту
школе,
фотографије,
видео материјал,
пано
евиденција
одељењског
старешине,
писана припрема
психолога за
предавање;
евиденција
одељењског
старешине,
писана припрема
психолога за
предавање;
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тим

анализа,
договор,
изналажење
мера за
решавање
ситуације;

записник са
састанка тима,
евиденција
психолога
школе,
евиденција
учитељице
продуженог
боравка

координатор
тима Неда
Лукић,
ученици,
одељењске
старешине,
наставници

писање, цртање
радова,
постављање на
дигиталној
платформи
Padlet

https://padlet.com
/psihologmikic/8a
rdn2favshondz,

-упознавање ученика са ненасилном
комуникацијом организовањем
радионица у продуженом боравку

психолог Неда
Лукић,
учитељице
боравка,
ученицци

реализација
радионица

писана припрема
за радионице;

- пружање помоћи ученицима саветодавни рад са ученицима који
имају проблем у понашању;
-интензивиран и индивидуализован
васпитни рад са починиоцима насиља
и са жртвама насиља;

тим, педагог,
психолог,
одељењске
старешине

васпитни рад

евиденција
стручних
сарадника, тима,
одељењских
старешина;

радионице,
презентације,
брифинг;

припрема за
превентивне
радионице,
евиденција рада
психолога
школе;

- састанак тима у циљу анализе
безбедносне ситуације у продуженом
боравку;

-обележавање
16.
новембраМеђународног дана толеранције. Ове
године у складу са епидемиолошким
мерама заштите овај значајан дан није
обележен јавном манифестацијом већ
онлајн тако што су наши ученици
поставили своје ликовне и литерарне
радове на дигиталној платформи Padlet

сајт школе,
евиденција Тима
за заштиту

децембар

https://padlet.com/psihologmikic/8ardn2f
avshondz

- радионице за ученике 4.а разреда о психолог
превенцији
дигиталног
насиља школе Неда
реализоване од стране психолога Лукић
школе;
- радионице за ученике првог и другог
разреда у Продуженом боравку на тему
„Правила безбедности у школи“, и „У
школи сам безбедан“ .
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-присуство на onlajn Конференцији психолог
„Безбедност
и
одговорност“
у школе Неда
организацији фондације Тијана Јурић
Лукић

трибина,
предавање;

евиденција
психолога
школе;

-анализа и усвајање извештаја о раду
Тима на крају првог полугодишта
текуће школске године;

тим

анализа,
сачињавање
извештаја

извештај тима за
заштиту на крају
првог
полугодишта
2020.-2021. г

- едукативна предавања о
епидемиолошким мерама заштите од
трансмисије и заражавања вирусом
Covid 19

ученици,
наставници

предавања

извештаји
одељеског
старешине

Расписивае
Конкурса,
прикупљање
радова,
процена
комисије,
обележавање,
нуручивање
награда,
постављање
виртуелне
изложбе

евиденција тима
за заштиту, сајт
школе,
фотографије,
захвалнице
школа учесница

Ђачки
парламент

фебруар

тим за заштиту
Обележен Међународни дан борбе координатор
против вршњачког насиља- Дан психолог Неда
ружичастих мајица. Расписан је Лукић
Конкурс „Школу у ружичастом волим,
без насиља молим!“за све основне
школе на територији ШУ Сомбор.
Најлепши ликовни и литерарни радови
су награђени на манифестацији
обелеђавања
у
складу
са
епидемиолошким мерама 24.02.2021. у
атријуму наше школе. Сви пристигли
радови налазе се на виртуелној
изложби доступној на лунку
https://padlet.com/psihologmikic/ee24l20l
y253zkfy
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- подршка ученицима током ванредног
стања и спровођења наставе на даљину
(саветовање путем дигиталних канала
комуникације, инструкције,
онлајн
едукације)
- онлајн предавања на ЧОС-у на тему:
„Сурфујмо интернетом безбедно“
„Развијање другарства“, „Одговорна
употреба
мобилних
телефона“,
„Пазимо једни друге“
- радионице за ученике 5.б разреда о
превенцији
дигиталног
насиља
реализоване од стране психолога
школе;

тим, психолог
педагог,
учитељи ОС

психолог
школе Неда
Лукић

радионице,
презентације,
брифинг;

припрема за
превентивне
радионице,
евиденција рада
психолога
школе;

-радионица о толеранцији у одељењу
5.а у организацији одељењске
старешине и ученика

ОС Душица
Косовић

радионице,
презентације,
брифинг;

припрема за
превентивне
радионице,
евиденција рада
ОС и психолога
школе;

-анализа и усвајање извештаја о раду
Тима на крају школске године;

тим

анализа,
сачињавање
извештаја

извештај тима за
заштиту на крају
2020.-2021.
школске године

јун

мај

април

март
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Закључак на основу анализе ефеката примене програма заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања:

Слабости и
мере

Најчешћи појавни облик
насиља у школи је физичко
насиље на првом нивоу
Мера: континуирана
едукација ученика о
повећању степена
толеранције на
фрустрације

Нису организовани програми
стручног усавршавања за
наставнике и стручне
сараднике у области заштите
и безбедноститите
Мера: периодично
организовати семинаре и
едукације за наставнике и
стручне сараднике у области
заштите

Родитељи недовољно
информисани о процедурама
реаговања у области заштите
Мера : укључивања родитеља
наших ученика у разне облике
едукација и обука, у циљу
побољшања информисаности
и заједничког реаговања у
случајевима насиља

Извештај/анализу сачинила координатор Тима
Неда Лукић психолог школе
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Основна школа „Joван
Микић“ Суботица, Саве
Ковачевића 16
E mail:jmikicsu@mts.rs

38.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИО
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор: Љиљана Мокан Богдановић, педагог
Чланови:
Марија Милодановић,директор школе, Неда Лукић,психолог, Слађана Маргетић, Душица Косовић, Анита Милкович,
Хорват Рице Валерија, Снежана Чутура, Марија Ивић, Даниел Баровић, Јована Васиљев,Радомир Нинков, Олгица Буљовчић,
Андреа Штрака, Сања Самарџија
Реализована
Време реализације
Начин реализације
Исходи
Докази
активност
Формирање тима
aвгуст 2020.
Разговор,договор
формиран тим за ИО на
записници,планови
нивоу школе
Сачињавање плана
aвгуст 2020..
Договор, разматрање
сачињен план рада тима,
план рада тима, акциони
рада тима и акционог
закона, правилника,
сачињен акциони план ИО
план ИО, записници тима
плана инклузивног
сачињавање саставних
образовања за
делова плана
2020/2021.школску
годину
Транзициони састанци 24.август 2020. 25.август састанци, договор, анализа одржани транзициони
записници, евиденција
ради подршке
2020.
потреба, препоруке за рад, састанци за ученике К.Д.
ученицима на
Ч.Д. В.Т., наставници и
преласку са разредне
родитељи упознати и
на предметну наставу
припремљени за даљу
подршку ученицима и
сарадњу
Транзициони састанци септембар 2020.
састанци, договор, анализа одржани транзициони
записници, евиденција,
ради подршке
потреба, препоруке за рад, састанци за ученике Љ.Ђ.
комплетна документација
ученицима на
одлазак стучних сарадника Политехничка школа и Ф.Р.
преласку из основне у
у средње школе ради
Економска школа, стручни
средњу школу
размене информација и
сарадници и наставници
подршке ученицима у
упознати и припремљени за
транзицији
даљу подршку ученицима и
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Преглед потреба и
24.август, 2020.
евидентирање ученика
којима је потребна
подршка у учењу и
развоју и сачињавање
и упућивање захтева
за додатном подршком
ОИСШ „Жарко
Зрењанин“

анализа потреба, ППС,
сарадња са родитељима,
сарадња са наставницима и
стучним сарадницима из
ОИСШ“ЖЗ“

Подршка ученицима
који похађају наставу
на даљину

септембар,
2.октобар2020.

анализа потреба, захтева,
састанци комисије,
планирање,

Састанци СТИО за рад
са ученицима, даљи
рад и сарадња
наставника, ППС и
родитеља ученика на
пољу детектовања,
подршке ученицима из
свих области
Сачињавање
педагошких профила и
ИОП1, ИОП2 и ИОП3

август, септембар,
октобар, 2020., јануар,
март, јун 2021.

Договори, разговори,
састанци тимова, састанци
са родитељима, сарадња,
Сарадња ППС,
ажурирањепедагошких
профила, ИОП
документације

септембар 2020. и јануар
2021. и током шк.год.

Договори, разговори,
састанци тимова, сарадња
са стручним сарадницима,
инструкције за
попуњавање и слање ИОП

Организација,
реализација и праћење

август, септембар,
децембар 2020. јануар,

Договори, разговори,
састанци тимова, ППС,
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сарадњу
сачињени и упућени
захтеви ОИСШ „Жарко
Зрењанин“, за 18ученика,
на основу решења ИРК,
анализиране потребе за
подршком и утврђено
стање, сачињена
евиденција потреба и
стања, остварена сарадња
са родитељима,
одржани састанци
комисије, донета решења,
посебан СТИО састанак уч
Д:Р. договор о оцењивању
у условима наст.на даљину
реализовани састанци
комплетних СТИО тимова
и планирање, упознавање
нових наставника и
укључивање у подршку,
праћење и евалуација
сачињени
индивидуализовани
планови образовања у
односу на потребе усвојени
ПК, прослеђени свим
колегама нови обрасци,
поновљено уз инструкције
одржани састанци СТИО и
договори, ППС, и припрема

документација, записници,
евиденција

записници, евиденција,
документација, планови

материјали, записници,
индивидуални образовни
планови , евалуације, Google
Classroom

материјали, записници ПК и
др, индивидуални образовни
планови, Google Classroom

евиденција, записници,
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напредовања у оквиру
подршке ученицима
осмог разреда за
припрему за полагање
Завршног испита и
избора и уписа у
средње школе
Сарадња са ПК,
сарадња са тимом за
заштиту од ДНЗЗ, за
ПО и ЗИ, тимовима
школе,

фебруар, март., мај, јун
2021.

спровођење припремне
наставе

за зи, разматране
могућности и жеље ,
предлози за упис у средњу
шк. остварена сарадња са
ОУК и средњом школом

састанци 15, октобар
2020. , 24.фебруар
2021.током године

састанци, учешће у раду
Педагошког колегијума,
,презентовање потреба за
подршком, сарадња
поводом Дана борбе
против вршњачког насиља,

на састанцима ПК изнете и
усвојене потребе за
подршком ученицима
ИОП1, ИОП2, ИОП3 у току
школске године;
награђен ученик у ИО на
конкурсу који је
организовала школа
Данијел Плавшић из
Сомбора ОШ „Никола
Вукичевић“

записници, сачињени
планови ИОП,сајт школе,
страна „У школи са,м
безбедан“

саветовање, консултације,
разговори, сарадња,
стручна упутства

континуирано реализоване
консултације,
информисање и прослеђене
потребне информације у
припреми ученика у ИО за
ЗИ

евиденција, документација,
стручна упутства, дописи,
маил,

организација, учешће у
семинару

наставникици разредне и
предметне наставе
похађали
семинар„Напредовање
ученика-резултат тимског
рада“ Удружење
ЕДУПРОФ

евиденција, сајт школе,

Сарадња и
током године
консултације са
просвеном савеницом
и председницом ОУК
припрема и
спровођење ЗИ, упис у
сш и др.
Стручно усавршавање 26.08.2021.
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Припрема за
спровођење пробних
ЗИ и ЗИ за ученике по
ИОП1
Транзиција из
предшколске установе
и учешће у
транзицији, подршка у
преласку са једног на
други ниво
образовања
Транзиција из
предшколске установе
и учешће у
транзицији, подршка у
преласку са једног на
други ниво
образовања

током године, март,
април, мај,јун 2021.

Пријем првака и
потребе за подршком
ученицима који су
предшколски програм
похађали по ИОПу,
Праћење реализације
планираних
активности, потреба,
одређивање
приоритета у току
рада
Сарадња са ИРК

2.јун 2021.
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припремање , планирање,
подршке за ученике по
ИОПу 1, , састанци тимова,
сагласности родитеља
Организовање и
реализација сатанака
Сарадња са тимом ИО,
дипектор и ППС из
предшколске установе НР
и родитељима

одржани сатанци тимова,
договори о начину
прилагођавања услова и
сагласност,
припрема и реализација
транзиције ученика из
предшколске установе у
ОШ

записници, сагласност,

Организовање и
реализација сатанака са
родитељем ученика са
тешкоћом у развоју ,
припрема школе за
транзицију ученика из ПУ ,
разматрање потреба за
додатном подршком,
стварање услова за пријем
ученика
састанак, анализа стања
потреба за подршком и
врста подршке,

припрема и реализација
транзиције ученика из
предшколске установе у
ОШ

записници, транзициони
план, евиденција

договор о о потребној
подршци и врсти подршке
за два ученика педагошки
асистент, захтеви ИРК

записници, евиденција,
документација

током године

Договори,прегледи
документације, ревизија
ИОПа, ажурирање,

континуирано праћење и
увид у реализацију ИОПа

записници, извештаји,
анализе и др.материјали

током године

сачињавање мишљења,

сачињени захтеви за ИРК

захтеви, добијени одговори

23.март 2021.

26.март 2021. 25.мај
2021. 4.јун.2021.

записници, транзициони
планови, евиденција
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попуњавање и слање
захтева да додатном
подршком за ученике ,тел
договори, маил,
састанак ППС

Анализа стања и
анализа на нивоу
потреба у односу на
одељења, разреда школе,
претходну,
односно врсте подршке
2020/21.школску и
наредну
2021/2022.школску
годину
Извештај о
30.06.2021.
анализа, састанак,
реализацији рада тима
евалуација
и рада на пољу ИО
Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације
Платформа која се
користила/начин
комуникације чланова
тима
Договор о начину
сарадња, договор,
Viber, Edmodo, Google
комуникације и даље
Classroom
реалиције подршке у
условима наставе на
даљину преласком на
платформу Google
Classroom

Индивидуализована
комуникација са
ученицима у ИО ради
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формирање посебних
дигиталних канала са
ученицима у ИО

Viber, Edmodo, Google
Classroom

за додатну подршку,
анализа добијених
мишљења и поступање по
њиховом протоколу
одржан састанак ппс,
сачињен и направњен
преглед стања потреба и
врста подршке

од ИРК, захтеви за додатну
подршку, записници,
документација

сачињен извештај

записник, извештаји и други
материјали

Исходи

Докази

формиране групе,
учионице, на Google
Classroom, успостављена
комуникација међу
члановима тима,
формиране учионице за све
ученике у ИО ради
постављања планова,
евалуација и дуге
комуникације у циљу
подршке ученицима
континуирана
комуникација и подршка
ученицима у реализовању

записници, евиденција,
Google Classroom, Вибер,
маил

записници, евиденција,
дневник рада

Viber, Edmodo, Google
Classroom, директна
комуникација
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прилагођавања и
подршке у настави
Планирање за ученике
који наставу похађају
на даљину на основу
одлука комисије и
праћење напредовања
ученика
Праћење и
прослеђивање
стручних упустава и
материјала
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ИОПа
састанци, захтеви,

Viber, Edmodo, Google
Classroom

одобрен захтев за једног
Google Classroom, Вибер,
ученика укљученог у ИО да записници, решење комисије
прати наставу на даљину

постављање прилога,
линкови, информисање

Google Classroom, Viber,
Edmodo,

постављени прилози,
упутства

Google Classroom, Edmodo
емаил,
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail jmikicsu@gmail.com

39. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

Координатор
тима:

Даринка Максимовић, помоћник директора

Чланови:

директор Марија Милодановић, Љиљана Мокан Богдановић, Неда Лукић, Снежана Вуковић Чокорило, Снежана
Чутура, Сања Самарџија, Весна Томић, Бранка Вуковић, представник СР Игор Стопарић

Бр.

Реализоване активност

Носилац
активности
Тим, радне групе

Учешће у сачињавању и
1изради аката који се односе на
. обезбеђивање квалитета и
развој школе , праћење
реализације у складу са
Стручним упутством МПНПР
за организацију и
реализацијуобр-васпитног
рада у ОШ у школској
2020/2021.години.
Током школске године,
континуирано су се пратиле
измене и допуне
закона,тј.правне нормативе по
којима је школа радила
2. Редовно и континуирано на
пп, помоћница
недељном и месечном нивоу
директора,
извештавало се о реализацији секретар школе
1.
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Време

Начин

Могући докази

Септембар и у
континуитету,
током школске
године по потреби

Чланови тима су
учествовали у
организацији,
координацији
сачињавању аката,
подели задужења,
сарадња и договор

Записници са састанака Тима и
радних група
Сачињени акти (Школски
програм рада; Годишњни план
рада; Извештаји о реализацији;
Развојни план школе и друга
законски усклађена акта)
потребни за обезбеђивање
квалитета и развој школе

сваке недеље, на
крају и почетку
месеца током

редовна комуникација
са ШУ, МПНТР, ПС
Војводине, ажурирање

ЈИСП , Доситеј, упитници ПС
Војводине, оперативни планови
и извештаји
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3.

4.

5.

месечних оперативних
планова, о броју инфицираних
ученика, наставника и
родитеља вирусом Covid-19.
Редовно су се сачињавали ОП
за сваки наредни месец и
предавали ШУ, МПНТР, ПС
Војводине.
Формирање базе података у
јединствени информациони
систем просвете (ЈИСП). Сви
тражени подаци се уносе
према динамици коју одређује
МПНТР.
Седнице ОВ и НВ су се
одржавале оnline током
године. На њима се,
користећи различите изворе
података, вршила анализа и
праћење рада и напредовања
ученика
На крају сваког квартала
педагог школе је извештавала
НВ о успеху ученика,
праћењу њихових постигнућа
У школи се успешно
релизовао завршни испит .
Анализу успеха ученика на
завршном испиту и упис
ученика у Средње школе Тим
користи за даље планирање

с т р а н а 191

школске године

Доситеја

пп, помоћница
директора,
секретар школе,
шеф
рачуноводства

континуирано

редовно уношење
података, ажурирање
података

ЈИСП

ппс, стручна већа,
тимови

На крају сваког
класификационог
периода и током
године

Извештавање на ПК ,
Наставничком већу,
СР, ШО, анализа
успеха ученика,
праћење постигнућа
ученика, других
аспеката ов рада,
анкетирање,

документација ппс (извештаји о
успеху ученика, извештаји о
постигнућима на ЗИ, анализе
резултата истраживања,
записници одељењских и
стручних већа)

Тим за развој
квалитета , Тим за
ПО и ЗИ,
Тим за
самовредновање,
САРПШ

На крају текуће и
на почетку
наредне 2021/22.
школске године

Планирање наставе у
складу са резултатима

извештаји о реализацији
завршног испита, извештаји о
успеху ученика
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6.

Педагог и психолог школе су
током школске године,
уводиле у посао и радиле са
свим новопридошлим
наставницима и ученицима

ппс

7.

Школа је организовала 4
семинара. Наставници су
учествовали на семинарима,
стручним усавршавањима
Online (webinari)
Извештаји са одслушаних
семинара налазе се у
документацији Тима за
професионални развој.
Предметни наставници су на
крају сваког класификационог
периода вршили анализу
постигнућа и напредовање
ученика. За све ученике
којима је то потребно
организује се подршка
наставника, педагога и
психолога као и других
стручних лица.

8.
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По потреби током
целе школске
године

Ученици и наставници
адаптирани на нову
средину

Педагошка документаација
психолога , педагога
Присуство часовима преко
платформи Едмодо и Гугл
учионица

Тим за СУ, Тим за Током школске
развој
године
међупредметних
компетеција

Сређивање Базе
података о стручном
усавршавању
(координатор тима
С.Самарџија)

Педагошка документација
наставника,
база стручног усавршавања,
портфолио наставника

педагог, ОС,
предметни
наставници

Анализа и
извештавање на
одељењским већима,
НВ, ПК

дневници ОВ рада,
евиденција у електронским
дневницима,
извештаји, записници,
документација ппс, ИОП-и,
портфолио ученика

На крају сваког
класификационог
периода
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16

40. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

E mail jmikicsu@gmail.com
Координатор
тима:

Неда Лукић, психолог школе

Чланови:

Марија Милодановић директор школе, Љиљана Мокан Богдановић педагог, Даринка Максимовић, Рита Шоти, Сања
Вучковић, Марија Ивић, Валерија Хорват Рице, Торма Ева, Радомир Нинков, ученици ЂП Леон Цинклер 8.ц и Михајло
Пејновић 8.а , представник СР Белинда Добо Месарош

Реализоване активност

Носилац активности

Начин

Могући докази

Формиран је тим за директорица
школе,
самовредновање
рада наставничко веће
септембар
школе

записник са Наставничког већа

Записници са састанака
Тима

Сачињен
је
план координатор тима
реализације активности чланови тима
Тима за самовредновање

Евиденција тима

План рада Тима

Евиденција тима, ГПР

Годишњи План рада

Сачињен је глобални
Тим, координатор тима
план и програм
самовредновања и
вредновања рада школе за
школску 2020/21.
одабранe су 2 преостале
области самовредновања:
област 1: Планирање,
програмирање и
извештавање
област 3: Образовна
постигнућа ученика
с т р а н а 193

Време

септембар

септембар
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Реализација
координатор,
консултативних састанака директорица, педагог
координатора, директора,
и чланова Тима ради
анализе
школске
документације
Сачињавање извештаја о
самовредновању области координатор Тима
1 и 3 као и обједињавање
извештаја
свих
самовреднованих области
у протеклом циклусу од 4
године ради израде новог
Развојног плана школе
Представљање Извештаја Координатор,
о самовредновању
тима
области 1 Планирање,
програмирање и
извештавање
и 3 Образовна постигнућа
ученика на седници НВ

чланови

Анализа рада тима и Координатор,
реализованих активности тима

чланови

с т р а н а 194

Евиденција тима

документација ппс
(извештаји о успеху
ученика, извештаји о
постигнућима на ЗИ,
месечно
анализе резултата
истраживања, записници
одељењских и стручних
већа)
Записник са седнице НВ, Савета Школска докуменатција,
родитеља и Школског одбора, Педагошка
ПП, Евиденција тима, извештаји документаација
март, април, мај, самовредновања област 1 и 3
психолога , педагога и
јуни
директора школе. ППП

децембар/март

јуни

Записник са седнице НВ, Савета
родитеља и Школског одбора,
ППП,
Евиденција
тима,
извештаји
самовредновања
област 1 и 3

Евиденција тима, извештаји о
раду

Школска докуменатција,
Педагошка
документаација
психолога , педагога и
директора школе
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
E mail: jmikicsu@mts.rs

41. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА
ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:

Гизела Ромић

Чланови:

Oлгица Буљовчић, Снежана Чутура,Татјана Прибићевић, Тот Ева, Дијана Пеић, Сања Самарџија

Реализована активност

Време реализације

Доношење плана и
програма

IX

Дечија недеља

Добровољни прилог деци
у Суботици са аутизмом
Новогодишњи пакетићи
за децу са Косова

X

X
XII- I

Извештај

I

Планирање тематске

I
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Начин реализације
усмена и писмена
сарадња током
конструкције плана

Исходи

Докази

доношење
плана рада

План

усмена комуникација и
сарадња преко вибер
групе- Планирање
активности за дечију
недељу

успешна
реализација
планираних
активности за
Дечију недељу

усмена комуникација и
сарадња преко вибер
групе- планирање и
реализација по
одељењима нижих и
виших разреда

прикупљен
добровољни
прилог
Новогодишњи
пакетићи

усмена комуникација и
сарадња преко Гугл
учионице

Сачињавање
извештаја рада
Тим-а

Извештај, Гугл учионица

усмена комуникација и

успешно

Планови наставника

Фотографије, сајт школе

Фотографије,
добровољни прилог, пакетићи
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наставе

Прикупљање старе
хартије и чепа „Чепом
до осмеха“

сарадња преко Гугл
учионице- конструкција
плана

IX - VI

Реализација тематске
наставе
- Светски дан вода
III
- Дан планете
IV
Земље
Интерактивна
презентација ученика 7а,
7б и 7д разреда
VI
Штетни састојци у
козметичким
производима
Анализа оствареног
VI
програма и извештај
Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације

Реализација тематске
наставе
- Светски дан вода
- Дан планете
Земље
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III
IV

Информисање ученика,
родитеља и запослених
ОШ

Информисање учитеља и
наставника- усмена, Гугл
учионица
Осмислити тему и
активности за
реализацију
интерактивне
презентације
договор наставника
Анализа плана
Платформа која се
користила/начин
комуникације чланова
тима
Информисање
наставника, гугл
учионица

планирање

сакупљена
секундарна
сировина/стара
хартија и у
хуманитарне
сврхе чепови

Фотографије, сајт школе

успешна
реализација

фотографије,
плакати
веб страна школе
Гугл учионица

Успешна
интерактивна
презентација

Интерактивна презентација
фотографије
сајт школе
Гугл учионица

извештај

Сачињен извештај

Исходи

успешна
реализација

Докази

Фотографије
презентације
веб страна школе
Гугл учионица
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Координатор:
Чланови:
Реализована активност
Формирање тима за ПО и ЗИ
Планирање активности и
садржаја на пољу по и
планирање припреме за
завршни испит
Подршка ученицима у
транзицији са
основношколског на средње
образовање

Припрема ученика у ИО за ЗИ
и ПО

с т р а н а 197

Основна школа
„Joван Микић“
Суботица, Саве 42. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА
Ковачевића 16
ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗАВРШНИ ИСПИТ
E mail:
jmikicsu@mts.rs
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Љиљана Мокан Богдановић, педагог
Марија Милодановић директор, Неда Лукић, психолог, Олгица Буљовчић, Даниел Баровић, Јована
Васиљев, Радомир Нинков, Валерија Хорват Рице, Чутура Снежана, Сања Самарџија, Андреа Штрака
Време
Начин реализације
Исходи
Докази
реализације
август 2020.
договор, сарадња
формиран тим, договор чланова
записници са
састанака, НВ,
ГП, „облаци“
4.септембар 2020. састанак тима, анализа
сачињени планови рад тима,
записници, план
реализације претодне
акциони план ПО, акциони план
рада тима, план
шк.год., договор и
припреме за ЗИ
рада на пољу по.,
сачињавање плана
план припреме за
ЗИ, ГП рада
школе
септембар 2020.
састанак стручних
одржани сатанци и прослеђена
записници,
сарадника педагога,
документација за ученике ИОП 2 , евиденција,
психолога, са
мишљења наставника и стручних документација
сарадницима из
сарадника, реализована подршка у
средњих школа,
раду са ученицима на преласку у
Политехничка и
средње школе
Економска
септембар,
договори , састанци
одржани СТИО састанци,
записници,
октобар,
ППС, састанци СТИО,
одржани радни састанци ППС,
евиденција,
26.октобар 2020.
сарадња са Тимом за ИО планиран рад са ученицима у ИО
дневници рада
и припрема за ЗИ
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Анализа резултата пробног и
ЗИ

новембар 2020.
април 2021.

анализа резултата и
постигнића, састанци
тим, сртучних већа

Сарадња са Тимом за ИО

сарадња ,
састанци,
комплетирање ,
слање,
документације
октобар ,
новембар 2020.

маил, директна
комуникација СТИО,
ППС

током школске
године

реализација наставних
садржаја различитих
предмета, у другом
циклусу и ТиТ, и
других

током школске
године

избор тема, радионица,
одржавање на чосовима
ОС , примена
приручника ГИЗ за ОС

Сачињавање упутстава,
подсетника за ОС 8.разреда за
припрему за ЗИ

Упознавање ученика од 16.разреда са различитим
занимањима кроз погодне
садржаје у настави свих
предмета и другим
активносима
Реализовање тема и радионица
за ученике 8. разреда и 7.
разреда / одржавање и
организовање активности, и
радионица, -петофазни модел
по, / теме на часовима ОС,
фактори избора занимања,
занимањима, могућностима
даљег школовања, начину
с т р а н а 198

договор, информисање

детаљно анализирани резултати и
постигнућа ученика, праћење, и
презентовање, припрема за ЗИ,
мере унапређењасачињени
прилози за стручна већа
спроведене мере прилагођавања
ИОП1

записници,
извештаји, ппп,
евиденција,
документација

сачињено упутство, подсетник за
ОС 8.разреда, информисани и
припремљени за рад са ученицима
и родитељима, упознати са
предстојећим активностима и
битним аспектима припреме
ученика за ЗИ и упис у средње
школе, прослеђено , одржани
родитељски састанци
ученици упознати са занимањима
која су релевантна у односу на
наставни садржај

подсетник за ОС,
евиденција

емаил прослеђен материјал,
приручник гиз, сценарија , свим
ОС 7, 8., одржани ЧОСови у
одељењима 8.р и 7.разреда , теме
и радионице ППС, ученици
редовно информисани

евиденција,
записници,
дневник рада,
Едмодо група
ПРОФЕСИОНАЛ
НА
ОРИЈЕНТАЦИЈА
iaajje, Google
classroom

документација,
евиденција,
записници

евиднција,
дневник
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информисања о средњим
школама, приручником за
основце избор занимања,
подручјима рада, образовним
профилима , условима и
начину уписа, систему
бодовања успеха, пријемном и
завршном исп. и др./
Преглед реализованих
активности и планирање
дањих, припремна настава и
платформа Моја средња школа

1.децембар 2020.
9.децембар 2020.
2.фебруар 2021.

Организовање реалних сусрета
за уч. 7.и 8.разреда и
презентација средњих школа и
8 разреда

16.новембар 2020.
14.мај 2021.
17,мај2021.
18.мај 2021.

Организовање активности,
везаних за спровођење

септембар 2020,
9,10.април 2021.
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састанци тима, договор, одржани састанци тима,
https://mojasrednjaskola.g презентован преглед
ov.rs/Cir/Pocetna
реализованих активности,
договорен даљи рад, начин
комуникације, информисани
родитељи, прелазак на Google
classroom , прослеђивање
информација, платформа Моја
средња школа ,ажурирање
података за базу података,
сачињавање распореда за
припремну наставу припреме за
зи
презентација средње
одржана презентација гимназије,
школе, језичке
ученици упознати са
гимназије „Костолањи
могућностима информисања и
Деже“ ученицима 7.и8.ц упознавања са начином уписа у
разреда, презентација
гимназију, начином пријаве и
Политехничке школе, и полагања пријемног испита и др.
Хемијско-технолошке
и, у школи (пошт.мере безб.) ,
школе
ученици у реалним сусретима
информисани о профилима
стручних школа Политехничке и
Хемијско технолошке
договор, анализа,
сачињавањено упутство,
састанци, информисање, информисани ученици и

записници,
евиденција,
Едмодо Едмодо
група
ПРОФЕСИОНАЛ
НА
ОРИЈЕНТАЦИЈА
iaajje, Google
classroom, емаил

евиденција, сајт
школе,
пппрезентација,
Едмодо група
ПРОФЕСИОНАЛ
НА
ОРИЈЕНТАЦИЈА
iaajje, Google
classroom, сајт
школе
планови
активности,
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иницијалног и пробног
тестирања осмог разреда у
циљу припреме за зи

припрема ученика у ИО, родитељи, подељена задужења,
сарадња са Тимом за ИО анализирана процедура и одржан
пробни ЗИ

Ажурирање података у циљу
припреме за ЗИ

током школске
године, другог
полугодишта

прикупљање, провера,
слање потребних
података

редовно прослеђивани тражени
подаци /различити аспекти/ у
циљу припреме и праћења
реализације пробног зи и зи

Испитивање професионалних
интересовања ученика
8.разреда

мај.2021.

спровођење испитивања
ученика ТПИ

Испитивање намера ученика
8.разреда

мај 2021.

Организовање и одржавање
Збора родитеља ученика осмог
разреда

1.јун 2021.

Организовање обука учесника
ЗИ

11.јун2021.
14,јун2021. 21,

спровођење анкете о
намерама ученика
после ош
састанак тима,
сарадња,договор /ОС 8р,
, директор, психолог ,
пом.дир.,координатор/
излагање,
презентација,
информисање,
састанци тима, обуке
ангажованих актера ЗИ

спроведено испитивање
проф.интересовања ученика,
обрађени резултати и обављени
разговори са ученицима
спроведена анкета и резултати
обрађени на нивоу одељења

с т р а н а 200

записници,
анализе
резултата,
извештаји о
спровођењу,
анализа
резултата,
подсетник за ОС
8.разреда за рад
по и зи и
др.евиденција,
дописи, маил,
евиденција,
документација,
база података,
Вибер група
Завршни испит,
Зборница еmail
евиденција,
резултати
испитивања
евиденција,
резултати

одржан Збор родитеља свих
одељења 8.разреда, а,б,ц,
родитељи информисани детаљно
о предстојећим активностима
Припреама за ЗИ и упис у средње
школе

записници,
евиденција,
пппрезентација,
сајт школе Google
classroom, Вибер

ангажовани за зи успешно
прошли обуке у односу на своје

сертификати,
записници,
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22.јун 2021.
Организовање и спровођење
ЗИ и осталих активности
везаних за упис ученика у
средњу школу
Сагледавање и анализа
реализованих садржаја и
активности

21.22.јун, 23.јун
2021. 24.јун 2021.
25.јун 2021., по
календару
активности
састанак разговор,
дискусија,

активности на спровођењу ЗИ
састанци, договори,
припрема, анализа
потреба, ажурирање
података, редовно
информисање
састанак

Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин
Платформа која се
реализације
користила/начин
комуникације чланова
тима
Прелазак на рад у платформи
Обука, сарадња
Вибер, Едмодо, Google
Google classroom за оnline
чланова тима,
classroom, mail
начин рада,
договори,
комуникација, директна
информисање
телефонска
континуирана
комуникација
комуникација

Континуирано обавештавање
НВ и ПК координатора о свим
стручним упутствима МПНТР
за припрему и опранизацију
с т р а н а 201

континуирана
дигитална
комуникација,
постављање

Вибер, Едмодо, Google
classroom mail
комуникација, директна
телефонска

евиденција, сајт
школе
спроведен зи и остале активности евиденција, сајт
по свим прописаним упутствима, школе, Google
сви актери припремљени, ученици classroom, Вибер
и родитељи континуирано
ЗИ, Зборница,
информисани
анализиран рад тима у
записник,
претходном периоду у школи и у
извештај о
условима рада на даљину,
реализацији рада
реализован континуитет,
Тима
препроруке за даље планирање
сачињен извештај о раду
Исходи

Докази

успостављен континуитет у
комуникацији, пренети садржаји,
договор о начину комуникације са
ученицима, колегама у тиму,
благовремено преношење
информација, упутстава и
постављање садржаја, и др

евиденција,
записници,
Google classroom
ПО и ЗИ, и Тим
за ПО и ЗИ,
Едмодо група
професионална
оријентација Class Code iaajje
Вибер група
Завршни испит,
Зборница, еmail
евиденција,
записници,
Google classroom
ПО и ЗИ, и Тим

чланови НВ и ПК благовремено
информисани, упознати са свим
новинама везаним за начин
припреме и спровођења ЗИ
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пробног ЗИ и ЗИ на начин
прилагођен епидемиолошкој
ситуацији и прописаним
мерама заштите од епидемије
Организовање активности
везаних за спровођење пробног
зи у циљу припреме за ЗИ

дигиталних
материјала,
упутства,
инструкције
договор, сарадња
са ШУ,
информисање и
праћење корака
по стручним
упутствима,
подела задужења

Рад са самоспознаји,
постављање
професионална интересовања и материјала,
способности
информисање,

Презентација средњих школа

постављање,
информисање о
постављању,
презентација
средњих школа,
комплетно свих
линкова за сајтове
средњих школа

Организовање активности
везаних за спровођење ЗИ и

састанци,
сарадња,

с т р а н а 202

комуникација

за ПО и ЗИ,
Вибер група
Завршни испит,
Зборница еmail
Вибер, Google
спроведен пробни ЗИ, 9,10. април Google classroom
classroom, , mail
ПО и ЗИ, и Тим
комуникација, директна
за ПО и ЗИ,
телефонска
маил, сајт школе,
комуникација
Вибер,
записници,
резултати,
извештаји о
спровођењу и
др.евиденција
Вибер, Едмодо, Google
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov. Едмодо група
classroom
rs/
ПРОФЕСИОНАЛ
постављен за ученике
НА
/интересовања, спосовност, избор ОРИЈЕНТАЦИЈА
занимања /
iaajje, Google
classroom ПО и
ЗИ,
Вибер, Едмодо , Google постављене и прослеђене инф ОС, Едмодо група
classroom, сајт школе,
ученицима, онлајн презентације
професионална
средњих школа, линкови свих
оријентација
средњих школа, информације о
iaajje, Google
плану уписа, конкурсу за упис, и classroom Google
др. информације о
classroom ПО и
специјализованим гимназијама,
ЗИ, и Тим за ПО
смеровима
и ЗИ, Вибер
група ЗИ,
мејлови, видео
презентације
Вибер група ЗИ,
сачињена комплетна структура
сајт школе,
Зборница, Едмодо, mail организације ЗИ/распоред
записници , база
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уписа у средње школе

планирање
активности,
организовање,
обука,
прослеђивање
информација
података,
резултата,,
комисијски рад,
уношење
података,
прослеђивање у
базу

комуникација, састанак
свих ангажованих
наставника , телефонска
и директна кому
никација
mojasrednjaskola.gov.rs
https://mojasrednjaskola.g
ov.rs/Cir/Pocetna

Сагледавање и анализа
реализованих садржаја и
активности

састанак разговор,
дискусија,
преглед
евиденције

Google classroom
Google classroom ПО и
ЗИ, и Тим за ПО и ЗИ,
Вибер група ЗИ,
мејлови

с т р а н а 203

учионица, распоред ученика,
реализоване обуке, прослеђена
упутства за све учеснике,
комисије, супервизоре, дежурне
наставнике, прегледаче,
преведена упутства за ученике и
родитеље на мађарски језик,
спроведене мере за
прилагођавање услова на ЗИ
ученицима у ИО, , редовно вођена
евиденција; спроведене све
активности од објављивања
резултата ЗИ, пријем приговора,
унос жеља, објављен расподела по
школама
анализиран рад тима у
претходном периоду у школи и у
условима рада на даљину,
реализован континуитет,
препроруке за даље планирање
сачињен извештај о раду

података,
обрасци,
упутства, видео
упутства, до
кументација,
извештаји Google
classroom Google
classroom ПО и
ЗИ, и Тим за ПО
и ЗИ, Вибер
група ЗИ, мејлови

записник,
извештај о
реализацији рада
Тима
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43. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИСУ У СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ
VIII разред 2020/21.
Завршни испит у нашој школи полагали су сви ученици генерације осмог разреда,
70 ученика (100%), 52 ученика на српском језику (74,28 %) и на мађарском језику 18
ученика (25,72 %), 23,24.и25.јуна.
Реализована је припрема свих ангажованих у спровођењу ЗИ, директора и школске
комисије, супервизора, обука дежурних наставника и наставника који су прегледали
тестове, координатора и др. Све друге активности око спровођења ЗИ и новина у начину
спровођења, полагања и прегледања тестова, праћења резултата,

организоване су и

остварене у складу са стручним упутствима, по прописаној процедури, уз поштовање и
спровођење прописаних мера безбедности (свих мера у односу на све учеснике). Обуке
су остварене преко https://zios.gov.rs/ , Test Master за прегледање тестова, као и кроз
интерно организоване обуке, састанке и договоре.
Припрема

ученика и родитеља,

праћење активности, резултата, односно

подношење листе жеља и упис од ове школске године омогућено је преко портала Моја
средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna и непосредно у школи, што је и
као могућност примењено.
У циљу припреме за ЗИ одржан је пробни завршни испит и спроведен је по
упутствима МПНТ 9. и 10 априла 2021. и резулати су анализирани, и на нивоу школе, и
предмета, односно тестова, ради планирања даље припреме за ЗИ, Реализована је и
припремна настава.
О свему су ученици и родитељи обавештавани и непосредно и путем Google
Classroom и сајта школе. У циљу припреме за ЗИ одржан је 1.јуна и Збор родитеља
ученика осмог разреда.
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Подаци о постигнућима ученика на ЗИ – коначни резултати
тест ЗИ

бодови

постигнуће %

матерњи језик

8.98

69.08

математика

8.50

65.38

комбиновани тест

11.17

79.79

укупно

28.64

71.60

Успех 8.разред

бодови

постигнуће %

бодови на основу успеха

54.00

90.00

бодови укупно на тестовима ЗИ

28.64

71.60

укупно просек бодова школа

82.83

Резултати и постигнућа ученика детаљно ће се анализирати .
Све даље активности које су предвиђене реализоване су по календару активности,
уз редовно информисање, објављивљње прелиминарних, коначних резултата, спровођење
активности приговора, подношење листе жеља,

распоређивања ученика по средњим

школа, као и све активности везане за пеипрему и унос података.
Упис по жељама
Сви ученици генерације уписани су у првом уписном кругу и највише ученика
уписало је средњу школу, односно профил, смер , по својој првој жељи 55 ученика (79%),
затим по другој, 7 ученика ( 10%), по трећој, четвртој и петој уписало је по 2 ученика,
(3%), а шесту и седму жељу по један ученик.
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упис по жељама 2020/21.
3%

3% 3% 1% 1%

прва

друга

10%

трећа

четврта
пета.

79%

шеста
седма

Упис по школама
Већина ученика генерација уписала се у гимназије 37%, 26 ученика (33%) и у
иностранству 3 ученика (4%), затим 20 ученика у техничку школу (29%), у медицинску 10
ученика (14%), у економску 7 ученика (10%), хемијскотехнолошку 4 ученика (6%) и у
музичку 2 ученика (3%).

упис по школама % ученика 2020/21.
35

33
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30
25
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14

15

10
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1
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0
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tehnička
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Љиљана Мокан Богдановић, педагог
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића
16
E mail: jmikicsu@mts.rs

43. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Координатор:
Сања Самарџија
Чланови:
Александра Јовичић , Валентина Томић , Љиљана М. Богдановић, Неда Лукић, Радмила Даниловић Ћора
Реализована активност
Време реализације
Начин реализације
Исходи
Докази
Сачињавање и
почетак септембра 2020. Слање нових образаца
Наставници
• Мејлови наставника и
свим наставницима на
упознати са
постављени обрасци у групи
прослеђивање упутстава
мејл
и
постављање
правилником,
на платформи Едмодо у
за израду планова у
нових
образаца
за
сачињен
групи са кодом vhx6i5
складу са Правилником и
планове
у
групи
на
образац,
програмом о плану
образовној платформи
доступан
наставе и учења у
Едмодо
образац.
основном образовању и
васпитању и постављање
образаца у групу
ШКОЛСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прослеђивање упутстава
за вођење евиденције
електронског дневника

током школске године

Најава семинара и позив Септембар 2020.
на учешће чланова на
семинар Настава у
облаку – онлине семинар.

Прослеђивање упутстава
свим наставницима на
мејл и постављање
упутства у групи на
образовној платфоми
Едмодо.
Слање информација у
вези семинара на Едмодо
платформу.

Наставници
упознати са
упутствима за
вођење
евиденције
електронског
дневника.
Наставници су
пријављени на
учешће на
семинар.

•

Мејлови наставника и
упутства на Групи
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА са кодом 4ur8br на
платформи Едмодо
• Група
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА са кодом 4ur8br на
платформи Едмодо
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Постављање материјала
током школске године
за обуку наставника за Еучионицу у групу
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА. Акценат
је стављен на
побољшање дигиталних
компетенција наставника
(платформе за учење,
веб- алати за израду
садржаја).
Примена стечених знања током школске године
са семинара у пракси

Постављен материјал у
Редовно
групи са кодом 4ur8br на информисање
платформи Едмодо
наставника о
раду тима и и о
Преласком на гугл
актуелностима у
учионицу направљена је
области личног
група ТИМ ЗА
професионалног
ПРОФЕСИОНАЛНИ
развоја
РАЗВОЈ НАСТАВНИКА
где је постављен
материјал.
Огледни час и обука
заинтересованих
наставника унутар
колектива

Наставници су
применили
стечена знања
на својим
часовима и
пренели
колегама.

•

Припрема за час

Анализа сакупљених
бодовa током првог
полугодишта

децембар 2020.

Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3
у извештају за 1.
полугодиште

децембар 2020

Списак и
анализа бодова
наставника
током првог
полугодишта.
Сачињен је
записник и
извештај са
састанка тима за
професионални
развој.

•

Израда полугодишњег
извештаја о стручном
усавршавању

Координатор тима за
професионални развој је
сачинио списак семинара
и имена наставника који
су похађали семинар.
Координатор тима је
израдио полугодишњи
извештај.

•

Извештај предат
директорици

Праћење усавршавања

друго полугодиште

Координатор тима је

Редовно

•

•

•

Група
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА са кодом
4ur8br на платформи Едмодо
Гугл учионица
ТИМ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Послат на маил на гугл
учионицу.
Гугл учионица
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током другог
полугодишта

пратио и информисао
наставнике о стручном
усавршавању током
другог полугодишта.

Извештај тима за стручно јун 2021.
усавршавање

Презентација
координатора

информисање
наставника о
раду тима и о
актуелностима у
области личног
професионалног
развоја.
Наставници су
упознати са
попуњавањем
личног
извештаја о
стручном
усавршавању.

ТИМ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

•

Списак присутних на
Наставничком већу

•

Постављен лични извештај о
стручном усавршавању на
гугл учионицу.
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Основна школа
„Joван Микић“
Суботица, Саве
Ковачевића 16
E mail:
jmikicsu@mts.rs

44.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ И
ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:

Весна Колар Перић

Чланови:

Чутура Снежана,Душица Косовић,Мелиса Вилов ,Агарди Хајналка, Хорват Рице Валерија, Радомир Нинков, Ружица Инић,
Бранка Вуковић, Сабина Налић,Ирена Ковачев

Реализована активност
Пријем првака

Време
Начин реализације
реализације
крај месеца
приредба у складу са
августа
епидемиолошким мерама

Дечја недеља

октобар

изложбе ,хуманитарна акција, садња
садница

Обележавање Дана
школских библиотека

октобар

Сунчана јесен живота

октобар

радионице са ученицима нижих и
виших разреда, изложба радова у
атријуму школе
он- лине радионице са бакама и
декама

(обележена је он- лине
радионицом,учествовали
су баке и деке ученика

Исходи

Докази

Свечана приредба са којом
ђацима првацима желимо
добродошлицу. Упознавање са
организацијом поласка у школу.
Подсећање на дечија
права,очување и реализовање
истих. Добро осмишљене
активности у циљу актуелизације
личности детета.
Указивање ученицима на значај
књиге и читања као и значаја
школске библиотеке у школи.
Едуковање ученика о значају и
важности поштовања и
уважавања старијих генерација.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
видео снимци, летопис
школе
вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
видео снимци, телевизија,
летопис школе
вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе
вест и фотографије на
сајту, летопис
школе,osjovanmikic.edu.rs,
видео снимци
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3.а и 1.б )
Сајам књига у школи

новембар

сајам књига у школској библиотеци

Дан толеранције

новембар

изложба радова ученика нижих и
виших разреда

Свети Сава- школска слава

јануар

приредба у складу са

епидемиолошким мерама
Учешће у манифестацији
на нивоу Града СуботицеСветосавска недеља у
организацији ОШ „Матко
Вуковић“

јануар

Обележавање
Међународног Дана борбе
против вршњачког насиља-

фебруар

учешће у организацији и приредби

приредба у складу са епидемиолошким
мерама

Дан розе мајица
Обележавање Дана
матерњег језика
Обележавање Дана

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе
вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе

Сарадња са другим основним
школама на територији ШУ
Сомбор у циљу борбе против
вршњачког насиља.

фотографије и видео снимак
,сајт школе, медији,

фотографије и видео снимак
,сајт школе, летопис школе
фотографије и видео снимак
,сајт школе, медији,

летопис школе

летопис школе

фебруар

едуковање ученика о значају и
очувању матерњег језика

Истицање значаја неговања културе
матерњег језика.

google учионица

фебруар

едуковање ученика о важности
наведеног дана

Обележен значајан историјски
датум, Дан државности.

google учионица

март

креативне радионице, изложба у
школској библиотеци

Подстицање креативних вештина
ученика.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе

државности- Сретење
Креативне радионице
поводом Дана жена

Указивање ученицима на значај
књиге и читања као и значаја
школске библиотеке у школи.
Превентивна активност Тима за
заштиту у циљу развијања
вештине толеранције код наших
ученика. Едуковање ученика о
значају и важности толеранције.
Едуковање ученика о значају и
важности Светог Саве, прославе
школске славе
Сарадња са другим основним
школама и локалном заједницом
у истој активности.
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Изложба ликовних радова
поводом Дана жена
Отворена врата за
предшколце и њихове
родитеље
Ускршње креативне
радионице

март

креативне радионице, изложба у
школској библиотеци

Промоција радова и уметничких
вредности.

представљање школе путем сајта

Представљање и промоција
школе.

нижи разреди – у школи
виши разреди – вибер

Подстицање креативних вештина
ученика и прослава значајног
верског празника.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе

април
април

креативне радионице, изложба у
школској библиотеци

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе
osjovanmikic.edu.rs

Креативна радионица- Дан
планете Земље

април

радионице, изложбе у атријуму школе

Подстицање креативних вештина
ученика поводом Дана планете
земље.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе

Дан школе

мај

обраћање Директорице школе

Честитка директорице школе
свим ученицима, запосленима и
родитељима.

osjovanmikic.edu.rs

Обележавање
међународног дана
физичке активности

мај

едуковање ученика, спортски дан
(вежбање,такмичење)

Истицање значаја здравог стила
живота.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
медији, летопис школе

Свечани испраћај ученика
осмог разреда

јун

приредба у складу са

Ученици 8.разреда свечано су
испраћени из наше школе у наредни
ниво школовања.

Вашар уџбеника

јун

продаја и куповина половних
уџбеника

Међувршњачка сарадња и помоћ
у размени неопходних наставних
средстава.

Приредбе поводом
завршетка четвртог разреда

јун

приредба у складу са

Ученици 4.разреда свечано су
испраћени у наредни ниво
школовања.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе
вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs,
летопис школе
вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs

епидемиолошким мерама

епидемиолошким мерама

Реализација активности током наставе на даљину
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Активност
Креативна радионицаСунчана јесен живота
Обележавање Дана
матерњег језика
Обележавање Дана
државности- Сретење
Отворена врата за
предшколце и њихове
родитеље
Дан школе

Начин
реализације
он-лине
радионице

Платформа која се користила/начин
комуникације чланова тима
вибер

Исходи

Докази

Едуковање ученика о значају и
важности поштовања и
уважавања старијих.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs

он – лине
едукација
ученика
он – лине
едукација
ученика
сајт школе

google учионица

Истицање значаја неговања културе
матерњег језика.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs

Обележен значајан историјски
датум, Дан државности.

вест и фотографије на
сајту osjovanmikic.edu.rs

снимак на сајту школе

Представљање и промоција
школе.

сајт школе

мај

снимак на сајту школе

Честитка директорице школе
свим ученицима, запосленима и
родитељима.

сајт школе

google учионица
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

45. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА
ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Елеонора Арчон
Олгица Буљовчић, Владимир Милодановић, Радомир Нинков, Слађана Маргетић, Љубица Дафчик, Ева Торма, Бранка
Вуковић, Весна Колар Перић
Реализована активност
Време
Начин реализације
Исходи
Докази
реализације
Фотографисање школе,
22.-26.
снимање и фотографисање
прикупљен материјала за промоцију школе
фотографије
учионица, сале, дворишта март
мобилним телефоном
и видео
материјал,
Снимање уводне речи
25. март
снимање мобилним телефоном прикупљен материјала за промоцију школе
видео
директора школе
материјал
Снимање учитеља
22.-26.
снимање мобилним телефоном Учитељи су путем слика и кратког говора
видео
будућих првака, Слађана март
представили кроз свој рад рад школе
материјал
Маргетић, Љубица
Дафчик, Ева Торма,
Бранка Вуковић,
Психолог неда Лукић
22.-26.
презентација
неопходне информацију око уписа деце
презентација
кроз презентацију
март
представља услове и
начин спровођења уписа
првака у први разред
Педагог Љиљана
22.-26.
презентација
резултати рада школе
презентација
Богдановићкроз
март
презентацију представља
статистичке податке рада
Координатор:
Чланови:
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наше школе, успехе у
учењу и такмичењима
На основу прикупљеног
3.-4. март
креиран филм у програму
материјала Владимир
Премиер
Милодановић креира
кратак филм којим
промовишемо рад наше
школе
Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин
Платформа која се
реализације користила/начин
комуникације чланова тима
састанак тима
онлине
Гугл мит
састанак тима

онлине

Гугл мит

филм

филм

Исходи

Докази

договори и давање предлога како да
промовишемо школу
подела активности
Елеонора Арчон фотографише и снима школу,
будуће учитеље првих разреда и наставнике
који су били некадашњи ученици ове школе,
Владимир Милодановић Креира филм на
основу прикупљеног материјала, директор
Марија Милодановић, педагог Љиља
Богдановић и психолог Неда Лукић
припремају материјал који даје основне
смернице родитељима будућих првака

фотографије
и видео
материјал,
презентације
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Основна школа „Joван
Микић“
Суботица
Саве Ковачевића 16

46. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

E mail jmikicsu@gmail.com

Период обухваћен
извештајем
Број одржаних
састанака
Време одржаних
састанакa

Школска 2020/2021.

1.10. -5.10.2020.
28.10.- 1.11.2020.
5.11.2020.
30.12.2020.

5.01.2021.
25.01.2021.
28.05.2021.
28.-30.06.2021.
01.07.2021.

Присутни чланови

Љ.М.Богдановић
Даринка Максимовић
Љубица Дафчик
Анита Милковић
С.Маргетић
Ч.Петраш

Љ.М.Богдановић
Даринка Максимовић
Анита Милковић
Љубица Дафчик
С.Маргетић
Ч.Петраш

9
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Извештај о
активностима,
закључци, одлуке и
планови

Датум: 29.06.2021.

-

Договор о раду и планирање термина зе преглед вођења евиденције и документације

-

Преглед Матичних књига новоформираних дељења

-

Преглед вођења школске документације по радним групама

-

Сачињавање и предавање извештаја о прегледима евиденције

-

Сачињавање појединачних извештаја о потребним корекцијама у евиденцији

-

Сарадња са наставницима и стр. сл. у отклањању недостстака у вођењу евиденције

-

Прегледи евиденције ради утврђивања исправљања и допуне евиденције

-

Преглед педагошке евиденције наставника, планова наставника и друге документације директор, ппс

-

Сагледавање реализације рада тима и предлог за рад за следећу школску годину

-

Сачињавање извештаја о раду тима за преглед школске евиденције

Координатор тима: Петраш Чила
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Основна школа „Joван
Микић“ Суботица, Саве
Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

47. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА EСТЕТСКЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Координатор:
Марија Ивић
Чланови:
Валентина Томић , Весна Колар Перић ,Олгица Буљовчић,Слободанка Петровић
Реализована активност
Време реализације
Начин реализације
Исходи
Пријем првака
31. август 2020.
Приредба
Естетско уређење
ходника и учионица за
прваке
Дечја недеља
октобар 2020.
Изложба Шарена дечја
Естетско уређење
недеља
школе уз приказану
креативност деце
Међународни Дан
16. новембар 2019.
Изложба дечјих радова
Естетско уређење
толеранције
школе уз приказану
креативност деце
Новогодишњи вашар у
20. децембар 2020.
Продајна изложба
Сакупљена средства за
нашој школи
дечјих радова
одељењске заједнице,
развијање
предузетништва и
креативности
Свети Сава – школска
27. јануар 2021.
Изложба дечјих радова
Естетско уређење
слава
Дечји Светосавски дани школе уз приказану
креативност деце
Дан ружичастих мајица
24. фебруар 2021.
Приредба у складу са
Естетско уређење
епидемиолошким
школе
мерама
Изложба радова на тему 8. март 2020.
Изложба дечјих радова
Естетско уређење

Докази
Фотографије, сајт школе
Фотографије, сајт школе
Фотографије, сајт школе
Фотографије, сајт школе

Фотографије, сајт школе
Фотографије, сајт школе
Фотографије, сајт школе
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"Моја мама,моја бака,
моја тетка…моје све"

школе уз приказану
креативност деце

Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације

Дан планете Земље 22.
април 2021.

Пројекат Моја саксија

Платформа која се
користила/начин
комуникације чланова
тима
Едмодо

Исходи

Докази

Ученици су едуковани Фотографије, Едмодо
путем он-лине
презентација, те
применили стечено
знање, а уз сопствену
креативност и вештине
приказали/представили
своје радове
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

48. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗЛЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ И РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ ЗА ШКОЛСКУ
2020/2021. ГОДИНУ

www.osjovanmikic.edu.rs
Координатор:

Биљана Рашовић

Чланови:

Татјана ЂурићЂембер, Андреа Штрака, Радомир Нинков, Снежана Вуковић Чокорило

Бр

1
2

3

Активност
Формирање комисије

Носилац
активности
Директор

Сачињавање плана рада комисије
2020/2021.школску годину
Сачињавање оперативних планова
за реализацију излета, екскурзија и
рекреативну наставу

комисија,
координатор
комисија,
ОВ разреда,
директор

Време

Начин

Могући докази

август

директор

•

записници, планови

септембар

Договор, разматрање закона,
ШП
договор, сарадња са
родитељима, одређивање
тачних дестинација,
термина, садржаја излета,
екскурзија, рекреативне
наставе, планирање
конкретних садржаја и
активности у односу на
циљеве

•

сачињен план рада
тима, записници тима

•

разрађени оперативни
планови, записници,

септембар
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4

5

6

7

Договори, сарадња са
туристичким агенццијама,
састанци комисија

•

директор,
током године
Извештаји, родитеељски
секретар
састанци, објаве на сајту
школе, ос,
школе
родитељи,
СР, ШО, НВ
Сачињавање извештаја о реализованим излетима, екскурзијама и рекреативној настави
• Због епидемиилошке ситуације већина екскурзија у школи одлуком родитеља одложена је
• Једнодневни излети реализовани пре епидемиолошке ситуације налазе се у прилогу
Анализа реализације, рада и
комисија,
јун
Сачињавање извештаја и
предлози за планирање рада
координатор
анализа рада
комисије за следећу школску
године

•

записници, сагласност
родитеља, прилози на
сајту школе

•

Извештаји, записници

Спровођење процедура у циљу
реализовања планираних садржаја
и организације излета, екскурзија и
рекреативну наставу (позив за
подношење понуда – јавна набавка;
прикупљање конкурсне
документације; одлука о додели
уговора у отвореном поступку у
јавној набавци)
Информисање о активностима
везаним за реализације
организације излета, екскурзија и
рекреативну наставу

Комисија,
секретар
школе и
представниц
и агенција
директор

Током године

•

материјали, записници,
пристигла
документација,
објавављена вест на
сајту шкле о: позиву за
подношење понуда –
јавна набавка; одлука о
додели уговора у
отвореном поступку у
јавној набавци
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49. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Координатор:
Сарадници
Чланови:

Бр.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Саша Терзија
Душица Косовић, Неда Лукић, Љиљана Мокан Богдановић
Ученици-представници одељења 7. и 8. разреда

Активност
1

Формирање Ђачког парламента
(избор председника, заменика,
записничара и фотографа)
Избор представника Ђачког
парламента у Школски одбор

2.

Избор представника Ђачког
парламента у Тим за заштиту ученика
од ДНЗЗ и Тим за самовредновање
Договор у вези плана и програма за
ову школску годину
Упознавање нових чланова
парламента са активностима у

Носилац
активности
Наставници
задужени за рад
парламента и
представници
ученика 7. и 8.
разреда
Наставници
задужени за рад
парламента и
представници
ученика 7. и 8.
разреда

Време

Начин

Септемба
р

Радни састанак,договор, гласање и
избор ученика представника ђачког
парламента- избор председника,
заменика, записничара и фотографа
ђачког парламента.

Септемба
р

Радни састанак,договор, гласање и
избор ученика у тимове

Могући
докази
Записник са
састанка,

Записник са
састанка,

Упознавање ученика са планом и
програмом планираним за ову
школску годину
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протеклој школској години
Oрганизација активности у току
трајања Дечије недеље (предлог
плана)

3.

4.

5.

6.

Анализа активности у току Дечије
недеље
Испитивање потреба ученика
одељења – предлога ученика важних
за рад парламента
Израда паноа (тема по избору –
здравље, спорт, култура, забава)
Обележавање Дана толеранције
Дефинисање и редефинисање правила
понашања ученика у школи
Информисање и укључивање ученика
у програм професионалне
оријентације у школи
Хуманитарне акције, предлози,
спровођење
Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог полугодишта
Иницирање нових секција из области
за које постоји веће интересовање
ученика
Организација обележавања дана
борбе против вршњачког насиља Дана ружичастих мајица (сарадња са
Тимом за заштиту ученика)

Предлози, сугестије и одабир
активности за дечију недељу
ученика у сарадњи са
наставницима.
Наст.задужени за
рад Ђ П и
представници уч. 7 и
8.раз

Октобар

Радни договор, утисци сумирани и
ученици су били задовољни
организацијом активности поводом
дечије недеље

Записник са
састанка,
фотографије
сајт школе

Наставници
задужени за рад
парламента и
представници
ученика 7. и 8.
разреда
Наст.задужени за
рад Ђ П, педагог и
представници уч. 7.
и 8.раз.

Новембар

Радни договор
Тимски рад

Записник са
састанка,
фотографије
сајт школе
плакати у
школи

Наст.задужени за
рад Ђ П, педагог и
представници уч. 7.
и 8.раз.

Децембар
Радни договор

Фебруар

Радни договор
Разговор

Записник са
састанка,
фотографије
сајт школе
Записник са
састанка,
фотографије
сајт школе
извештај о
успеху ученика
анкетни
листићи
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7.

Организација обележавања Дана
борбе против вршњачког насиља Дана ружичастих мајица (сарадња са
Тимом за заштиту ученика и
психологом школе Недом Лукић)

Психолог школе,
наставници
задужени за рад Ђ.П
, и представници
ученика 7. и 8.раз.

Фебруар

8.

Презентација педагога школе о
припремама за завршни и пробни
завршни испит, као и резултати
претходних генерација на завршном
испиту. Формирање вршњачког тима
за професионалну оријентацију
Презентација психолога школе о
вршњачком насиљу и формирање
вршњачког тима за борбу против
насиља
Формирање и рад, комуникација
ученика ђачког парламента и
кординатора наставника грађанског
васпитања преко вибер групе, услед
пандемије КОВИД 19 вируса.

Психолог школе,
педагог школе,
наставници
задужени за рад Ђ.П
, и представници
ученика 7. и 8.раз.

Фебруар

6

7

Припреме око прославе Дана школе
Шта носим из ове школе? (осмаци)
Договор око испраћаја ученика осмог
разреда

Наставник
грађанског
васпитања,
директорица школе
и представници
ученика ђачког
парламента
Наст.задужени за
рад Ђ П и
представници уч.
7.разреда

Април

Договор, учестовање у „Дану
ружичастих мајица“ израдом много
поучних плаката и презентација на
тему борбе против вршњачког
насиља ученика на часу грађанског
васпитања.
Презентација и након тога
анонимно гласање ученика чланова
Ђ.П. за избор и формирање тимова
за борбу против насиља и
професионалну оријентацију у
оквиру Ђачког парламента.

Радни договор
Дискусија

Сајт школе,
локални
медији,
фотографије.

Записник са
састанка

Вибер група
„Ђачки
парламент
О.Ш.“ Јован
Микић“

Вибер група
Јун

Радни договор
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ Подмладак Црвеног Крста

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Координатор:
Снежана Терзић
Чланови:
Сања Самарџија, Слободанка Петровић, Здравко Цетић
Реализована активност
Време реализације
Начин реализације
Исходи
Докази
Предавање ,, Болест
13.10.2020.
Предавање реализују
Едуковати
Едукацију је пратио филм на дату
зависности ,,
волонтери ЦК .
ученике о
тему.
Слушаоци: ученици 2
превенцији
Донешен материјал ( слике, текстови
групе 5. и 6. разреда.
болести
... )
зависности (
Фотографисање ученика као доказ
дуван,
одржаном предавању.
алкохол,
дрога)
Предавање ,, Одговорно
13.10.2020.
Предавање реализују
Едуковати
Предавање пратио филм. Ученици су
полно васпитање,,
волонтери ЦК.
ученике
разговарали да дату тему.
,, Болести зависности ,,
Слушаоци: ученици 7. и
старијих група Фотографисање као доказ
8. разреда.
на тему
реализације.
превенције
Едукација , која ће ићи у прилог
зависности
даљем одговорном понашању ,
као и
превенцији болести и здравијем
одговорног
животу.
полног
понашања.
Радионица ,, Здрава
24.3.2021.
Радионица предвиђена за Ученици
Радионица је припремљена да
исхрана,,
ученике нижих разреда.
нижих разреда олакша и омогући ученицима
Присуствовали ученици
су сазнали
млађих група да лакше усвоје тему.
1. и 4. зазреда ( 2 групе).
како здрава
Коришћено су слајдови, флеш
исхрана може картице којима су се ученици
да утиче на
поигравали , слажући тањир здравих
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Предавање ,, Болест
зависности,,

24.5.2021.

Реализација активности током наставе на даљину
Активност
Начин реализације

Радионица предвиђена за
ученике 7. разреда.

Платформа која се
користила/начин
комуникације чланова
тима

здравији
живот,
превенцију
неких болести,
и да побољша
свакодневне
активности.
Упознати
ученике о
превенцији
зависности од
лаких и
тешких дрога
и опијата(
алкохол,
дуван, дрога ),
последица
њиховог
конзумирања
и исхода.

намирница.
Прадавање је било интересантно за
све ученике.

Исходи

Докази

Едукација која има за циљ одговорно
понашање и здраве животне навике .
Током предавања кориштен је филм
у којем су ученици могли видети
последице конзумирања опијата
опасних и доступних данашњој
омладини.

Ни један пројекат ЦК се
није реализовао на
даљину .
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Основна школа „Joван Микић“
Суботица, Саве Ковачевића 16
E mail jmikicsu@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ:
Организација «ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ»
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Председник

Координатор : Слађана Маргетић

Чланови

Ева Торма , Tатјана Прибићевић, Светлана Кочић;

Бр.

Активност

1.

Носилац
активности
Учитељице и
Израда плана рада
Припреме за свечаност поводом пријема ђака предметни
наставници
првака у складу са могућностима
Организација набавке уџбеника и школског
прибора
Припреме за Дечију недељу у складу са
тренутном ситуацијом
Обележавање Дана града
Међународни дан глувих и наглувих

•
•
•
•
•
•
•

2.
•

3.

•

Реализација програма активности поводом
Дечије недеље
„Сунчана јесен живота“

Хуманитарна акција Црвеног крста

Учитељице и
наставници
предметне
наставе

Време

Начин

Септембар

•
•

Разговор
Организација
разноврсних
активности

Октобар

•

Учешће у
активностима
Реализација
пригодног
програма ако
се стекну
услови
Сакупљање

•

•

Могући докази
План рада
Фотографије
Видео-снимци
Ликовни и
литерарни
радови

•

•

Фотографиј
е
Видеоснимак
фотографије

•

Сакупљање

•
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•
•

4.

5.

•
•
•

•
•

6.

•
•
•
•
•
•

7.

•

Дан толеранције
Дан примирја у Првом светском рату

Учитељице и
наставници

Изложба ликовних и литерарних радова
Млади песници-литерарни конкурс
Поклон пакетићи за Нову годину, за децу на
Косову

Учитељице и
наставници
ликовне
културе и
матерњег
језика

Ликовно-литерарна радионица посвећена
лику и делу Светог Саве
Обележавање Школске славе

Посета Дечијем диспанзеру
„Лектира за све“- акција школске библиотеке
Школско такмичење у рецитовању
Школско такмичење из математике
Квиз Градске библиотеке „Читам и
скитам“
Манифестација обележавања Дана
ружичастих мајица
Изложба ликовних радова на тему „Моја
мама“

Учитељице,
библиотекарка
школе,
наставнице
матерњег
језика и
ликовне
културе
Учитељице,
наставници,
здравствени
радници,
библиотекарка
Психолог
школе ,
учитељице и
наставници
Учитељице и

новембар

децембар

•
•
•
•
•
•

јануар

фебруар

•

•

прилога
Извештај
Сценарио за
радионице
Пригодан текст
Сарадња са
учитељицама и
наставницима
Прикупљање
радова ученика
Прикупљање
поклон
пакетића
Договор о
раду, сарадња

Договор о
раду, сарадња

•
•
•

•
•
•
•

прилога
Извештај
фотографије

Ликовни и
литерарни
радови
ученика
Фотографиј
е
Поклон
пакетићи
Фотографиј
е
Радови
ученика

Фотографије

Пригодан програм

март

•

•
Израда

Ученички
радови
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•
•
8.

9.

10.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ликовних
радова
Организација
такмичења
Договор о
реализацији
Сарадња
Прикупљање
радова
Организовање
креативних
радионица

•

•

Ликовни и
литерарни
конкурси

Фотографије
• Радови
ученика

•
•
•

Договор о раду
Сарадња
Организација
посете
установама
уколико
ситуација
дозволи

Математичко такмичење „Мислиша“и
„Кенгур“
„Поздрав пролећу“

наставници
математике

Ликовни и литерарни радови
Дан планете Замље
Смотра рецитатора
Акција школске библиотеке „Слатка књига“
поводом Светског дана књиге

Учитељице и
наставници
април
матерњег
језика
и
ликовне
културе
Библиотекарка
школе

•

Учитељи,
наставници

Спортски дан
ЗОО-врт
Градска библиотека
Обележавање Дана школе
Музеј града
Вашар уџбеника
Опроштај од ученика осмих разреда

Учитељи и
наставници

•

Мај

јун

•
•
•

•
•
•
•
•

Фотографиј
е
Дипломе
Фотографиј
е
Радови
ученика
Сценарио за
радионице
Прикупљене
књиге

Фотографије
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50. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ CABETA РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља из сваког одељења.
Савет родитеља у школској 2020/2021. имао је 32 члана:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Милутин Милошевић, родитељ из одељења 1-а разреда;
Дејан Паланчаи, родитељ из одељења I-6 paзpeдa;
Ивана Перин, родитељ из одељења 1-ц разреда;
Семереди Чаба, родитељ из одељења 1-д разреда;
Рошћак Галац Беата, родитељ из одељења I-е разреда;
Томислав Ковач, родитељ из одељења II -а разреда;
Јелена Загорац, родитељ из одељења II-б разреда;
Бојан Рајић, родитељ из одељења II -д paзpeдa;
Марија Ускоковић, родитељ из одељења II-ц paзpeдa;
Наталија Ђурковић, родитељ из одељења III-а разреда;
Катарина Фаћол, родитељ из одељења III-б разреда;
Александар Радуловић, родитељ из одељења III-д разреда;
Сич Гршић Анабела, родитељ из одељења III-ц разреда;
Радмила Максимовић, родитељ из одељења IV-а разреда;
Сенка Шијак, родитељ из одељења IV-б разреда;
Дијана Ћојдер, родитељ из одељења IV-д разреда;
Сабо Батанч Дер Анастазиа, родитељ из одељења IV-ц разреда;
Долора Стојановић, родитељ из одељења V-а разреда;
Борис Бајић, родитељ из одељења V-б paзpeдa;
Јелена Вујовић, родитељ. из одељења V-д разреда ;
Пастор Кристина, родитељ из одељења V-ц разреда;
Анита Ђурић, родитељ из одељења, Vl-a разреда;
Драгана Станић, родитељ из одељења Vl-6 разреда ;
Маја Кешељ, родитељ из одељења VI-д paspeдa ;
Сабо Чаки Кристина, родитељ из одељења VI-ц разреда;
Софија Радуловић, родитељ из одељења VII-a разреда;
Душан Драгичевић, родитељ из одељења Vll -б разреда ;
Емеше Харангозо, родитељ из одељења Vll-ц разреда;
Драгана Матковић, родитељ из одељења Vll-д разреда;
Светлана Субић, родитељ из одељења Vlll-а разреда;
Игор Стопарић, родитељ из одељења VIII-б разреда;
Месарош Добо Белинда, родитељ из одељења Vlll-ц разреда.
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Ревлизовани су cпeдeћи садржаји програма рада:
- конституисање Савета родитеља школе;
- предлог члана за Школски одбор;
- осигурање ученика у школској 2020/2021 години;
- разматрање Извештаја о раду школе у школској 2019/2020 годину и Годишњег плана
рада школе за 2020/2021. годину;
-информације о раду школе на почетку школске 2020/2021 године услед пандемије вируса
корона;
- учешhе представника CP у стручним тимовима;
- учешhе у поступку избор Уџбеника;
- успех и владање ученика/квартално/;
- екскурзија у школској 2020/2021;
- обавештење о усвајању нових Правилника у ОШ „Јован Микић“;
- разматрање Развојног план ОШ „Јован Микић“ Суботица;
- разматрање Школског програма ОШ „Јован Микић“ Суботица;
-извештај о спровођењу завршног испита;
-информације о упису ученика у први разред за школску 2021/2022 годину;
-разматрање актуелних питања на нивоу школе у којима учествују родитељи.
Савет Родитеља у школској 2020/2021. години одржао је 4 седнице. Дневни ред седнице и
разматране теме детаљно су описане у Записнику са седница Савета родитеља које је
водила правница школе.
Секретар школе
Снежана Вуковић Чокорило
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51. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

Време
реализације
Августсептембар
2020.
Септембар
2020.

Септембар
2020.

Септембар
2020.

Децембар
2020./
јуни 2021.

Активност
Осмишљавања стратешких
циљева и планова за
сарадњу са родитељима
наше школе
Избор нових чланова
Савета родитеља
Мотивисање актера
сарадње да превазиђу
формални ниво учешћа
родитеља у животу и раду
школе.
Упознавање родитеља са
алтернативним начинима
партиципације учешћа у
раду школе чланством у
Тиму за Заштиту, Тиму за
РПШ, Тиму за ИО , Тиму за
самовредновање.
Упознавање родитеља са
Посебним и Општим
протоколима и
Правилником понашања у
школи на родитељским
састанцима
Анкетирање родитеља,
односно других законских
заступника, у погледу
њиховог задовољства
програмом сарадње са
породицом и у погледу
њихових сугестија за
наредно полугодиште,
односно наредну школску

Носиоци
активности
Директор
психолог
педагог
Савет
Директор
Секретар

Директор
Психолог
Педагог
Тимови

Начин
праћења
активности
Израда
програма
Увид у
Записник

Увид у
Записник

ОС
Професори
разредне
наставе

Евиденција
наставника о
одржаном
родитељском
састанку

психолог
школе

Сачињавање
анкете,
дистрибуција,
анализа
резултата,
сачињавање
извештаја

Исход
Израђен је годишњи
план на основу
програма сарадње са
родитељима
Изабрани родитељи,
чланови СР
Изабрани родитељи,
чланови СР, на седници
СР који ће
партицитатино
учествовати у раду
стручних органа школе

Родитељи упознати са
Посебним и Општим
Протоколом и
Правилником
понашања у школи

Испитано задовољство
сарадње родитеља са
школом, анализа
сугестија и предлога
мера за унапређење
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годину
Континуирано
током школске
године

Континуирано
током школске
године

Континуирано
током школске
године

Континуирано
током школске
године

Саветовање о
ангажованости родитеља на
плану пружања подршке у
учењу ученицима који
слабије усвајају знања

Сарадња школе и родитеља
деце са која су укључена у
Инклузивно образовање
Састанци са родитељима у
организацији СТИО
Сарадња родитеља и
тренера спортских
активности у служби
спортског и целокупног
психосоцијалног развоја
младих спортиста

Индивидуални разговори
(пријеми родитеља од
стране свих наставника и
професора разредне
наставе);

Кооперативна сарадња са
председницом и члановима
Савета родитеља са
одабиром начина
Током школске организације рада школе у
године
околностима пандемије
вирусом Covid 19

Психолог
педагог

Директор
Тим

Наставници
Физичког
васпитања,
тренери

Записници,
договори,
разматрање

Записници са
састанака,
Евиденција
стручних
сарадника

Евиденција
наставника

Наставници
Професори
разредне
наставе

Евиденција
наставника, е
дневник

Савет
родитеља
Директор
Психолог
Педагог

Евиденција
Записник са
СР

Родитељи упознати са
развојним
карактеристикама
ученика, саветовани о
начину пружања
помоћи у учењу.
Реализовани састанци
подршке родитељима и
ученицима који су
укључени у ИО,
израђени ИОП-и за
ученике којима је
потребна подршка .
Остварена сарадња са
родитељима у
организацији одласка
ученика на такмичења
разних спортских
вештина.
Редовно су
организовани
родитељски састанци на
крају класификационог
периода, дани
отворених врата и
индивидуални пријеми
родитеља.
Остварена сарадња са
СР, родитељи упознати
са превентивним и
интервентним
активностима у школи
као одговор на појавне
облике насиља.
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Континуирано
током школске
године
Новембар
2020.
- мај 2021.
Децембар,
март, април,
мај, јуни, јули

Децембар/ Мај
2020-21.

Саветодавни рад са
родитељима ученика
Упознавање родитеља са
реализацијом програма ПО
и ЗИ на крају школске
године
Активно учешће родитеља
у стручним активима и
тимовима делегираних од
стране Савета родитеља

Техничка помоћ родитеља
приликом прикупљања
података у анкети о
самовредновању школе

Директор
Психолог
Педагог

Евиденција

Збор
родитеља
Директор
Психолог
Педагог

Извештај са
збора
родитеља

Тимови,
Директор,
Психолог,
Педагог

Извештаји,
записници

Директор
Тим

Анкета

Остварен саветодавни
рад са родитељима по
потреби на двосмерну
иницијативу.
Реализован Збор
родитеља, родитељи
упознати са корацима
реализације ЗИ
Сачињена важна
документа ђколе
активним учешћем и
сарадњом родитеља и
школе
Насумични узорак
родитеља учествовао је
у спроведеном
анкетирању за потребе
самовредновања рада
школе , кључне области
„Планирање,
програмирање и
извештавање“, као и
„Образовна постигнућа
“
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52. АНАЛИЗА СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ КОЈА ИСПИТУЈЕ СТЕПЕН
ЗАДОВОЉСТВА САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа је организовал
анкетирање родитеља, односно других законских заступника, у погледу њиховог
задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно
полугодиште, односно наредну школску годину. Мишљење родитеља, односно других
законских заступника, добијено као резултат анкетирања, узели смо у обзир у поступку
вредновања квалитета рада школе.
Узорак: Анкетом је обухваћен узорак од 20% родитеља наших ученика, док је исту
урадило 81,87% . Анкета је била анонимна.
Након обраде анкетних листића, на седници Наставничког већа детаљно су анализирани
резултати. Предлоге и сугестије родитеља Школа ће уважити и донети мере за
унапређивање сарадње у наредном периоду. У наставку следи приказ резултата анал
задовољства сарадње родитеља и школе:
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SWOT АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ
ПРЕДНОСТИ (СНАГЕ) ШКОЛЕ

НЕДОСТАЦИ ШКОЛЕ (СЛАБОСТИ) /

/ЗАДОВОЉСТВО РОДИТЕЉА

НЕЗАДОВОЉСТВО РОДИТЕЉА

-

наставни и ваннаставни кадар

-

недовољно часова допунске наставе

-

благовремено информисање

-

приватни часови (математика и

-

уважавање предлога родитеља

-

уредна и чиста школа

-

пријатан амбијент школе

овлашћених лица (школски полицајац,

-

опремљеност наставним средствима

портир)

-

безбедност ученика

-

истицање резултата и успеха

-

објективно оцењивање

енглески)
-

недостатак обезбеђења од стране

МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ОПАСНОСТИ (ПРОБЛЕМИ) ЛОШЕ

САРАДЊЕ

САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

-

континуирано организовање

-

незадовољство родитеља и ученика

допунског рада са ученицима

-

осипање ученика

већи степен укључености родитеља у
васпитни рад ученика
( предавања, трибине, радионице за
родитеље у организацији запослених
као и родитеља за запослене у школи)

Извештај сачинила
Неда Лукић
психолог школе
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53. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Школа је у циљу реализације активности на подручју образовно-васпитног рада
сарађивала са стручним институцијама и службама Локалне заједнице чија су подручја
рада везана за живот и рад ученика /Центар за социјални рад, Школски диспанзер,
Развојно саветовалиште, Саветовалиште за младе, Интерресорна комисија, Завод за
јавно здравље, Центар за превенцију здравља, Национална служба за запошљавање,
Полицијска управа Суботица, Канцеларија за младе, Дневни центар, Фондација за
менталну хигијену Експекто, и др./.
Сарадња се одвијала

и са културним институцијама и другим друштвеним

организацијама у зависности од садржаја због којих се сарадња успоставља /Дечје
позориште, Народно позориште, Градска библиотека, Градски музеј, Фондацја „Данило
Киш“, Фондација „Тијана Јурић“, Јеврејска општина, Савремена галерија Суботица, МЗ
“Кертварош” Зоолошки врт – ЗОО-еко центар, јавно предузеће Палић-Лудаш, Аеро клуб
„Иван Сарић“ ,као и са свим другим основним и средњим школама и са СИОСШ „Жарко
Зрењанин“, у циљу умрежавања основних и средњих школа како би се свим ученицима
омогућили исти услови, равноправан положај, унапредила комуниксација међу ученицима
и наставницима раде ефикасне размене информација и искустава, односно подизања
квалитета наставе.
У наставку је приказана реализација годишњег плана сарадање са друштвеном средином:
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Сарадници Институције

Дом здравља,
Школски диспанзер,
Завод за заштиту
здравља

Центар за превенцију
здравља (патронажна
сестра), Школски
диспанзер,
Саветовалиште за
младе, Завод за
заштиту здравља

МУП, СУП

Центар за социјални
рад Суботица, Црвени
крст

Садржај рада
Праћење
здравственог
стања ученика
(систематски
прегледи,
вакцинација,
прегледи при
упису у средњу
школу)

Начин
реализације

Систематски
прегледи,
вакцинација

Стручна
предавања и
радионице у
циљу
превенције
здравља

Предавања,
презентације,
радионице,
интерактивне
изложбе

Протокола о
безбедности
ученика

Разговори,
анкете,
прегледи
аутобуса

Пружање
подршке и
помоћи деци из
социјално
угрожених
породица и
депривираним
породицама

Разговори,
договори,
информисање,
интервенције на
основу мера и
протокола

Носиоци
реализације

ОС,
наставници,
ППС

ОС,
наставници,
ППС,
директор, тим
за безбедност и
заштиту од
насиља,
ученици осмог
разреда
ППС,
директор, тим
за безбедност и
заштиту од
насиља
ОС,
наставници,
родитељи, СР,
ШО, ППС,
директор

Време
реализације

Током
школске
године по
распореду

Током
школске
године по
распореду

Током
школске
године

Током
школске
године
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Сарадња и
пружање
помоћи у раду
ШУ, МП, МИО,
са децом којој
Интерересорна
је потребна
комисија, Развојно
подршка у
саветовалиште, ОШШ учењу и развоју
„Жарко Зрењанин“,
и наставак рада
Предшколска
са ученицима
уставова „Наша
на основиу
радост“ и друге
пројекта
основне и средње
„Даровит
школе
ученик изазов и
шанса за развој
у основној
школи“
Гимназија „Светозар
Марковић“, Гимназија
„Костолањи Деже“,
Средња медицинска
школа, Теххничка
школа „Иван Сарић“,
Политехничка школа,
Хемијско-технолошка
школа, Економска
Реализација
школа, Музичка
садржаја из
школа,
области ПО
Пољопривредна
школа,
Ваздухопловна
академија-Београд,
Аеро клуба „Иван
Сарић“, Завод за
запошљавање,
електронски, папирни
и нтернет медији

Идентификациј
а потреба за
подршком,
информисање,
захтеви за
подршком,
анализе,
договори,
сачињавање
транзиционх
планова,
сарадња тимова
ИО у
сачињавању
ИОПа

ОС,
наставници,
ППС,
директор, тим
за ИО

Током
школске
године

Презентације,
посете, реални
сусрети,
представљање
занимања –
родитељи
експерти,
представљање
занимања,
Сајам
образовања,
Отворена врата,
Пројектна
недеља,
вршњачка
едукација, Ноћ
истраживачаучешће,
представљање у
вестима медија

ОС,
наставници,
ППС,
директор, тим
за ПО и ЗИ,
Ђачки
парламент

Током
школске
године
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Основне школе у
Суботици

Размена
искустава
међусобне
подршке и
сарадње

Дечје позориште,
Народно позориште,
Градска библиотека,
биоскопи, Градски
музеј, Фондацја
„Данило Киш“,
Фондација „Тијана
Јурић“, Савремена
галерија Суботица,
КУД, Месна
заједница, ЛЗ

Праћење и
учешће у
културним
дешавањима

Савез за школски
спорт, спортска
друштва, Железнички
планинарски клуб
„Спартак“, Савезом
извиђача, Покретом
горана, ЛЗ

Учешће у
спортским и
рекреативним
активностима

ЛЗ, МЗ, школа

Учешће и
организација
хуманитарних
акција

Примери добре
праксе,
заједничке
акције
Посета
изложбама,
учествовање у
конкурсима и
радионицама
које организују
институције,
посета
филмиским
пројекцијама,
учешће у
приредбама
школе, МЗ и
ЛЗ
такмичења у
више спортских
дисциплина,
излети,
пешачко
планинарски
маратони,
обележавање
Дана физичке
активности,
учешће у
кросевима

приредбе,
сакупљачке
акције,
хуманитарни
програми

директор,
ученици, ЂП,
наставници,
ППС,

Током
школске
године

Тим за
културне и
јавне
делатности,
Тим за
промоцију
школе,
наставници,
стр. веће
уметности и
вештина,
родитељи,
ППС

Током
школске
године

наставници ,
стр. веће
спортских
вештина,

Током
школске
године

Тим за
културне и
јавне
делатности,
Тим за
промоцију
школе, Тим за
ИО,
наставници,

Током
школске
године
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родитељи,
ППС
Зоолошки врт – ЗООеко центар, јавно
предузеће ПалићЛудаш, Аеро клуб
„Иван Сарић, Градска
библиотека, Градски
музеј, Фондацја
„Данило Киш“,
Савремена галерија
Суботица

Сарадња са
институцијама
у реализацији
наставних
садржаја,
Амбијентална
настава и др

интердисципли
нарна,
тематска обрада
садржаја,
предавања,
презентације,
радионице,
изложбе,
креативне
радионице

наставници,
ППС,
директор,
стручна већа

Током
школске
године

Извештај сачинили стручни сарадници
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54. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Предметни наставник: Саша Терзија
Један од обавезних изборних наставних предмета јесте и Грађанско васпитање. По
наставном плану и програму предвиђено је да ученици овај предмет имају један час
недељно, тј. 36 часова годишње, осим ученика осмог разреда који имају 34 часа годишње.
У ОШ „Јован Микић“ на почетку школске 2020/2021. године на српском наставном језику,
за наставу Грађанско васпитање се определило 188 ученика, који су били распоређени у
тринаест група.

V разред -

Са свим одељењима 5. разреда смо у септембру месецу реализовали тему Правила понашања на часу. Након реализације смо направили и плакате на
ову тему, које смо поставили у учионицама.

-

Ученици петог разреда (5.а , 5.б и 5.д одељење) су радили ликовне радове
на тему „Дечија права“. Најбоље радове ћемо изложити у холу школе за
време трајања Дечије недеље. Ученици су сами изабрали најуспешније
радове које смо и симболично наградили.

-

Радионицу на тему „Промене у мојој школи“ нисмо успели да реализујемо
до краја, и то ће бити једна од првих радионица у септембру месецу следеће
школске године.

VI разред -

Ученици шестог разреда су радили на изради разредне студије.
Организовали смо такмичење по групама у оквиру одељења.
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VII разред -

У току септембра месеца на часовима одељенског старешине у одељењима
седмог разреда на српском наставном језику (7.а,7.б и 7.д) је представљен
рад Ђачког парламента. Изабрани су представници ученика наведених
одељења. Активности ове организације се налазе у посебном извештају.

VIII разред

У оквиру Дечије недеље је организована једнодневна екскурзија у Нови Сад
за ученике 7. и 8. разреда.
Наставник грађанског васпитања је одржавао веома активну комуникацију
са ученицима током наставе на даљину путем платформе Едмодо. Са
ученицима је редовно разговарао на тему заштите од заразе вирусом корона,
о поштовању прописаних епидемиолошких мера, о понашању на интернету,
о организацији слободног времена током ванреднг стања.
Извештај сачинио наставник грађанског васпитања
Саша Терзија
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55. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

за школску 2020/2021. годину

Наставни предмет православног катихизиса школске 2020/2021. године похађало је
укупно 315 ученика. Као и претходних година, настојали смо кроз 36 наставних јединица
да се дотакнемо основних питања и тема предвиђених наставним планом и програмом,
увек у корелацији са сродним предметима, како би се остварила што већа фамилијарност и
пријемчивост ученика за наш предмет, јер је циљ православног катихизиса како
подучавање и преношење основних учења хришћанске вере и предања Цркве, тако и
формирање и успостављање новог квалитета међуљудског односа и грађење односа
узајамне љубави међу ученицима у духу хришћанског етоса. То, свакако, подразумева и
обавезује и вероучитеља, као просветног радника, да успоставља и развија са ученицима
осећај и дух „интердисциплинарности“, тј. да указује на везе и релације свога предмета са
другим предметима и дисциплинама које ученици изучавају, како би ученици стваралачки
приступили изучаваноме предмету.
Као и претходних година, ученици су у недељу 18. септембра у храму Вазнесења
Господњег у Суботици, након Свете литургије, заједно са верним народом учествовали у
молебану за почетак школске године, молећи се Духу Светоме да им отвори умове и срца
за усвајање и разумевање предаване им науке, еда би усвајали предаване им науке на
радост родитељима и на корист Цркви својој.
У оквиру светосавске прославе, 27. јануара, ученици су учествовали у светосавској
приредби, која је била обогаћена разноврсним програмом који су приредили ученици
нижих и виших разреда, као и поједини наши бивши ученици, а садашњи ученици средње
музичке школе. Ученици православног катихизиса су узели учешћа у програму кроз
музички програм, у оквиру школског хора, предвођеним наставницом Ружицом Инић.
Поред тога, ученици су прилагали своје ликовне радове за конкурс у оквиру „Дечијих
светосавских дана“.
Школска 2020/2021. је протекла једним делом у online настави, због рестриктивних
мера у циљу сузбијања вируса COVID-19. Настава у овако измењеним околностима
изискује другачији приступ, као и другачије материјале приликом реализације часова. Ми
смо се у настави користили свим расположивим средствима комуникације са ученицима
преко разних платформи нама расположивих. Са ученицима ниижих разреда смо могли
уживо да обављамо наставу, додуше у подељеним групама. Предност подељених група је
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то што су многи ученици могли да дођу до израза, да лакше учествују и буду активни у
настави, с обзиром на смањени број група (до 15 ученика по групи), што је давало
наставнику другачији и детаљнији увид у индивидуални рад сваког ученика.
Са вишим разредима наставу смо држали у потпуности online. Тешко је издвојити
предности у online настави, али приметно је било интересовање и активност ученика, јер
ови - другачији и новонастали услови наставе - сигурно су многе ученике учили
пријемчивијим за садржај верске наставе. Ученицима су се у овој за њих новој ситуацији
сигурно отварала многа питања, многе егзистенцијалне дилеме и стрепње, те су, верујемо,
и у садржају верске наставе тражили и надамо се налазили утеху и охрабрење за
превазилажење многих страхова и несигурности.
На крају могу да кажем да смо, поред новонастале околности и измењеног облика
наставе, задовољни са учињеним и оствареним у овој школској години. Захваљујем се
својим ученицима на великој пажњи и заинтересованости за наш предмет, што обавезује и
подстиче наставника да што истрајније и са већом усрдношћу и еланом приступа свом
предмету, како би што пријемчивије приступао предмету православног катихизиса, као
што приступа великој тајни Христа и Цркве, а то и јесте сама основа веронауке и
вероучитељства.

Вероучитељ Михаило Јовишевић
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56. ИЗВЕШТАЈ

О

РЕАЛИЗАЦИЈИ

РАДА

ИЗБОРНОГ

ПРЕДМЕТА

КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Предмет верске наставе - католичког вјеронаука у протеклој 2020/2021.
школској години похађао је 31 ученик. Од тога је 14 ученика било у нижим, а 17 у вишим
разредима. Реализовано је 36 (за осме разреде 34) наставних јединица. Обрадили смо све
планиране наставне садржаје. Са ученицима нижих разреда се настава одвијала
непосредно, док су виши разреди наставу пратили на даљину. Кроз непосредну
комуникацију са ученицима, као и путем Google учионице тежили смо упознавању Бога и
своје вере, трудили смо се бити усмерени и на духовни живот, развијати однос и
отвореност према Богу и људима, преносити искуства кршћанске вере и препознавати
проблеме и димензије живота у заједници на темељу искуства Цркве.
Нажалост, због ситуације изазване пандемијом, почетак нове школске и
веронаучне године није обележен на уобичајен начин слављењем свете Мисе у нашој
катедрали - базилици св. Терезије Авилске у Суботици. Ипак, драге ђаке прваке сам имала
прилику поздравити на топлом пријему првака који је одржан у дворишту школе
31.8.2021.године.
Током школске године једна ученица осмог разреда се марљиво припремала за
кризму. Сакрамент св. Потврде је свим кризманицима поделио наш бискуп Мсгр. Славко
Вечерин у суботичкој катедрали 23.6.2021. Такође, један ученик трећег разреда 30.6.2021.
годинне примио сакрамент св. Причести у жупи Марија Мајка Цркве у Александрову.
Након једногодишње паузе, на радост свих малих и великих министраната, у
Таванкуту је 5.6.2021.године одржан СУСРЕТ МИНИСТРАНАТА суботичке бискупије.
Сусрет је започео св. Мисом у таванкутској цркви, а потом је следио квиз, заједнички
ручак, и на крају турнир у фудбалу. Дечаци су се лепо провели и стекли нове пријатеље из
различитих жупа нашега града и околине.
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Кармелићански самостан у Сомбору је и ове године расписао конкурс у част
нашем кандидату за свеца, слузи Божјем оцу Герарду Томи Стантићу. Ове године је
конкурс био ликовног карактера. Тема је била ШКАПУЛАР (платнени предмет који носе
припадници фрањевачког реда).
Иако је тема наизглед била тешка и непозната, посебно ученицима нижих разреда,
морам признати да сам се врло угодно изненадила трудом неких родитеља и деце, јер су
веома озбиљно и савесно приступили цртању овог инетесантног предмета. Пристигло ми
је доста радова, а веома сам сретна што су неки ученици заслужили и награде. Тако је рад
Лауре Прћић 2.а разреда у групи првонаграђених, рад Леоне Прћић из 2.а у групи
другонаграђених, а радови Катарине Бошњак из 1.б и Страхиње Ковача из 2.а разреда у
групи трећенаграђених. Радујем се због њих. На свечаност прославе Герардова смо
ходочастили 24.6.2021. у Сомбор. Присуствовали смо кратком и интересантном програму
где је лепо приказано и објашњено како изгледа шкапулар, а потом су подељене награде
ученицим а који су нацртали најлепше шкапуларе. Након тога је била св. Миса, и на крају
весело дружење и забава са осталим награђеним учесницима конкурса. Награђени радови
су били изложени у кармелићанској цркви.
Иза нас је једна врло необична школска година рада на даљину са ученицима
виших разреда. Неки од њих су остављали своје коментаре у Google учионицу, док ми се
већина обраћала путем приватних порука. Сретна сам што знатан број ученика наше
школе похађа и жупни вјеронаук (у катедралној жупи и жупи св Криж), па сам их имала
прилике виђати уживо.
На крају школске године, желим изразити своју захвалност свим ученицима и
родитељима на сарадњи и пријатељству које обогаћује мој живот. Захвалност упућујем и
свим колегама, као и стручној служби и директорици школе на подршци и
великодушности.
Наставник верске наставе Невена Габрић
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57. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
РИМОКАТОЛИЧКА ВЕРСКА НАСТАВА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Наставни предмет: Римокатоличка верска настава на мађарском језику
Берска настава се обављала од првог до осмог разреда по групама. ( 5 група)
Број ученика уписаних на верску наставу по разредима:
1ц.1е - 19, 2.ц - 8, 3.ц - 8, 4.ц - 11, 5.ц - 13,

6.ц,- 8, 7.ц - 2, 8.ц - 6,

Наставни план и програм предмета римокатоличке веронауке на мађарском језику је
савладан редовно у нижим разредима, а у онлајн форми наставе у групама виших
разреда.
Учешће у различитим облицима активности школске године 2020/21:
•

Током школске године, од октобра до марта месеца жупни веронаук за децу који
похађају веронаук у школи и додатно на жупи Исус Радник, а који се припремају за
пријем сакрамената (прва исповед, прва причест, кризманје) .

•

примање сакрамента Еухаристије - прва причест у цркби Исус Радник 09.05.2021

•

Кризмање 30.05.2021

•

Планирано учешће у такмичењу из веронауке између школе на територији
Суботице и околине за 4.5. 6. и 7. разред, као и учешће на светој миси поводом
почетка/завршетка школске-веронаучне године у катедрали Света Терезија
Авилска у Суботици – отказано због епидемолошке ситуације.

•

дан веронаучне деце на жупи Исус Радник у новембру поводом јубилеја цркве:
отказано због епидемолошке ситуације

•

Бетлехемске игре у изведби веронаучне групе 7. и 8. разреда - отказано због
епидемолошке ситуације

•

Планирани наградни излет учесницима такмичењу из веронауке отказано због
епидемолошке ситуације

вероучитељ
Бернадета Гарајски Озбалд
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58. ПРИЛОЗИ

ИЗВЕШТАЈИ СА ЕКСУРЗИЈА
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА
ИЗВЕШТАЈИ О ТАКМИЧЕЊИМА
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗЛЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ И РЕКРЕАТИВНУ
НАСТАВУ
Извештај урадила: Биљана Рашовић (председник комисије за излете, екскурзије и
рекреативну наставу)
План о реализацији екскурзија, излета и рекреативне наставе није реализован.
Како се због пандемије вируса Ковид19, школа,ученици. учитељи и наставници од
почетка школке године налазе у посебним околностима похађања наставе, уз поштовање
епидемиолошких мера, екскурзије и рекреативна настава се није организовала.
У току јуна месеца, излет , екскурзију су организовали једино нижи разреди, од 1-4 .
Начини организовања излета:
-договор, сарадња са родитељима, одређивање дестинација, термина, садржаја излета
- Договори, сарадња са туристичким агенццијама, састанци комисија
- Извештаји, родитељски састанци, објаве на сајту школе
- Сачињавање извештаја од стране учитеља
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА ПО РАЗРЕДИМА:
4.РАЗРЕДИ–ИЗЛЕТ
Место: ИДВОР, Србија
Датум: 18.6.2021.
Четири четврта разреда посетили су у пратњи водича Идвор, музеј и родну кућу Михајла
Пупина, Зрењанин и Бечеј.
Посетили су Царску бару, пловили су бродом по природном резервату. Слободно време
проведено је у шетњи и игри. Деца су ручала у ресторану Заплет у Зрењанину. Повратак је
уследио у 20h, тачно по плану.
Учитељице које су водиле децу на излет :Љубица Давчик, Јелена Албијанић, Слађана
Маргетић и Ева торма.
Излет је прошао у најбољем реду.
250

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

3. РАЗРЕДИ – ИЗЛЕТ
Место:НОВИ САД
Датум: 10. 06. 2021.
Нови Сад –Петроварадин-Стражилово –обилазак природњачког музеја и подземних
галерија на Петроварадинској тврђави
Сви ученици трећих разреда, ишли су на излет. По доласку у Нови Сад ученици су
посетили Природњачки музеј у пратљи кустоса. Потом се група упутила на тврђаву где су
шетали подземном галеријом тврђаве уз пратњу стручног водича. Ручак је био у ресторану
„Војводина“. Затим, шетња Дунавским парком и Змај Јовином улицом.Након шетње,
група је отишла на Фрушку гору, на Стражилово. Овде су имали слободно време за игру и
забаву.
Учитељице: Ева Тот, Татјана Прибићевић, Татјана Ђ. Ђембер
Излет је прошао у најбољем реду.
Агенција „Профис“
2.РАЗРЕДИ-ИЗЛЕТ
Место: КАТАИ САЛАШ, МАЛИ ИЂОШ
Датум: 11.06. 2021.
Излету су присуствовали ученици 2.а,б,ц,д разреда. Полазак је био у 8и15h и преко Бачке
Тополе група стиже на салаш. Била је организована вожња кочијама, јахање коња, забавни
дрвени парк, обилазак мини врта домаћих животиња. Деца су имала време за ручак и игру.
Након тога, се ишло у Мали Иђош у музеј пекарства. Посетили су кућу Катајевих и
прошетали око језера. Повратак је био око 17h.
Излет је прошао у најбољем реду.
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1.РАЗРЕДИ –ИЗЛЕТ
Место: Палић
Датум: 22.06. 2021.
Ученици 1.а и б разреда организовали су једнодневни излет на Палић и посетили су ЗОО
врт. Све је прошло у добром расположењу и игри.
Излет је организовала и вероучитељица Невена Габрић у Сомбор.
Тема: Прослава Герардова у Сомбору– Света Миса
Датум: 24.6.2021.
Ученица 1.б разреда и три ученика 2.а разреда заједно са награђеним ученицима из
других школа ишли су на излет. Путовање идружење је лепо протекло.Кратко је група
прошетала Сомбором, а потом су присуствовали програму и додели награда у
кармелићанској цркви. Након тога је одржана Света Миса уистој цркви. Уследело
једружење.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЂАЧКЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ

У четвртак, 10. 6.2021.године кренули смо у остваривање једнодневне
екскурзије,релација путовања –Суботица-Нови Сад –Петроварадин-СтражиловоСуботица.
Учествовали су ученици 3.А (23 ученика), 3.Б (21 ученик) и 3.Ц (14 ученика) разреда.
Програм путовања:
По доласку у Нови Сад посетили смо ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ и разгледали богате збирке
музеја у пратњи кустоса-биолога.
Следећа дестинација била нам је ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА , где смо прошетали
подземном галеријом тврђаве КАТАКОМБЕ уз пратњу стручног водича-историчара.
Вратили смо се у Нови Сад, ручали у ресторану хотела „Војводина“.
Потом следи обилазак центра града –ЗМАЈ ЈОВИНЕ улице и ДУНАВСКИ ПАРК.
Затим смо отишли на планину ФРУШКУ ГОРУ и место СТРАЖИЛОВО, где смо
слободно време за одмор и рекреативне активности провели на травнатим теренима
излетишта.
Повратак за Суботицу је уследио око 18.00 часова.
Дошли смо испред бивше ОШ“Милош Црњански“ у Суботици у 20.00 часова.

Учитељи:
Ева Тот
Татјана Прибићевић
Татјана Ђ.Ђембер
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ
у школској 2020/21. години
Предмет : Музичка култура
Наставник: Ружица Инић
Назив секције
Презиме и име наставника
р.бр.

Теме које су
реализоване
Извођење
композиција домаћих
и страних аутора

1.

Хор и оркестар
Inić Ružica
Циљеви одабране теме
Упознавање ученика са
ауторским
композицијама, њиховим
настанком и уметничким
садржајм-читање с листа
-правилно интонирање
-правилна вокална
интерпретација
музичких садржаја
-учење правилног
дисања
-развијање тимског духа

Датум
одржаног часа
секције

Ученици који су учествовали у раду секције
Сташа Мак
Марија Бајовић
Тара Басарић
Милица Вукелић
Ања Кљајић
Леила Молнар
Милица Ћурчић
Матеа Бајић
Јана Скала
Миона Станић
Уна Стипић
Нађа Марковић
Нина Кљајић
Јана Стевановић
Јелена Дамјановић

Одељење

Број
часова за
тему

5б
5д
6а
6а
6а
6а
6а
6б
6б
6б
6б
7д
8а
8а
8а

14
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2.

Извођење
композиција
фолклорног садржаја

Упознавање ученика са фолклорном традицијом и значајем неговања фолклорног наслеђа
-читање с листа
-правилно интонирање
-правилна вокална интерпретација музичких садржаја
-учење правилног дисања
-развијање тимског духа
Затварање Светосавских дана- наступ ученика
3.2.2021.
Јана Стевановић, Јелена Дамјановић

8а

4

8а
8а
8а
5д
6а
6а
6а
6а
6а
6б
6б
6б
6б
7д

4

2.1
Завршна приредба осмих разреда, наступ солиста
и хора

1.1

11.6.2021

Јана Стевановић,
Јелена Дамјановић,
Нина Кљајић,
Марија Бајовић
Тара Басарић
Милица Вукелић
Ања Кљајић
Леила Молнар
Милица Ћурчић
Матеа Бајић
Јана Скала
Миона Станић
Уна Стипић
Нађа Марковић

Укупан број часова
Укупан број ученика

22
15

Име и презиме наставника
Ружица Инић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ
у школској 2020/21. години
Предмет: Мађарски језик и књижевност
Наставник: Валерија Хорват Рице
Назив секције:

Креативна
књижевна
радионица и
драмска секција
датум

С обзиром на ситуацију у вези пандемије секција није радила у уобичајеној форми, нису одржане радионице и
драмске вежбе где треба да се окупе ученици, него смо радили онлајн, индивидуално. Фокус смо ставили на
креативно писање јер ова активност не захтева физички контакт. Ученичке радове смо објавили у дечјим
новинама Јо Пајташ (Jó Pajtás), учествовали смо на међуокружном Уметничком такмичењу основних
школаца „ÁMV”, учествовали на конкурс „Ружичасте мајице“, Међународни дан толерације, за дечју
недељу, конкурс за превод енглеских сонгова „Magyarra hangolva” („Аранжирано на мађарски“), на смотри
рецитатора „Песниче народа мог“ (онлајн), погледали смо и анализирали позоришне представе.
врста активност

име ученика

6. 10. 2020.

Конкурс поводом дечје недеље, тема:
Твоја радост је моја срећа

34 ученика из 5.ц, 6.ц, 7.ц и 8ц. разреда

03. 11. 2020.

Анализа драме: „Klamm háborúja”

Јаношич, Хорват, Мартон, Здењак,
Јухас, Тукач, Петраш, Микуска, Хечко,
Тот (8.ц)

16. 11. 2020.

Дан толеранције - конкурс

Рац Хана (7ц), Серенчес Фекете Маћаш
(6.ц), Јухас Леона (8ц)

24. 02. 2021.

Дан ружичастих мајица

Рац Хана (7ц) Шебек Чаки Синтија
(6.ц), Урањи Емеше (6ц)

доказ
Билтен ученичких
радова подељен на
платфом класрум
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
белешке са дебата
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
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19. 03. 2021.

Смотри рецитатора „Песниче народа мог“
(онлајн)

Шебек Чаки Синтија (6.ц)

16. 03. 2021.

Анализа драме: „Gergő szobája”

14 ученика из свих разреда

Драматизација и сценарија

Шебек Чаки Синтија (6.ц)

26. 02. 2021.
15. 03. 2021.

Ученички радови објављени у дечјим
новинама Јо Пајташ (Jó Pajtás),

Кучера Кинга (7ц), Рац Хана (7ц),
Кучера Давид (5ц), Ваш Давид (7ц),
Серенчес Ф. М. (6ц)

19. 05. 2021

Уметничком такмичењу основних школаца
„ÁMV – слободан састав (3. место),
рецитовање (похвала)

Салма Алисиа (6.ц), Рац Хана (7.ц),
Урањи Емеше (6.ц)

20. 04. 2021.

снимак рецитатора:
на вибер
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
листа имејлова за
редакцију:
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
листа имејлова за
редакцију:
https://classroom.googl
e.com/w/MzY2Nzk5O
TIwMTM4/t/all
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ПРЕДМЕТ: Школска библиотека
НАСТАВНИК: Колар Перић Весна
Назив секције

библиотекарска секција „Млади библиотекари

Презиме и име наставника

Колар Перић Весна

р.бр.

1.

Теме које су реализоване

1. Уређење и опремање
школске библиотеке
•

Уређивање,опремање и
улепшавање школске
библиотеке (декорације
,креативни украси и
панои)

Циљеви одабране теме

-простор у коме деца
бораве учинити што
топлијим и
приступачнијим за њих
-развијање дечје
креативности,маштовитос
ти и организације
приликом улепшавања и
уређивања библиотеке

Датум
одржаног
часа секције

Ученици који су
учествовали у
раду секције
Урош Перић

током целе
школске
године

Одељење

Број
часова
за тему

1.б

Леон Фараго
Михаела
Ифковић

3.а

часа

Петра Мак
Соња Перић

2

3.д

Лена Раткајец
Маша Климпф

5.а

Ива Радовановић
Јана Стипић
Елена Будимир
Дуња Ћулибрк
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Софија Проле

5.б

Ања Самац
Дуња Жарић
Сташа Мак
Анђела Дорошки
Марија Бајовић
Тара Басарић

5.д

Милица Шевер

6.а

Уна Стипић
Анастасија
Беланчић

6.б
6.д

Маша Јовановић
Марија
Драгичевић

7.б

Нађа Тробоњача
Маша Петковић
Ивана Жарић
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2.

2. Подстицање ученика на
читање књижевних дела и
читање ради задовољства и
забаве
•
•
•
•
•
•
•

•

Kњига коју сам прочитао
за време распуста
Драматизације бајке
Живот и дела познатих
писаца
Драмске и сценске игре у
датом тексту
Правимо сопствену бајку
Довршите започету
песмицу
Тематски речник
(јесен,зима,час у природи)

Часови читања и
рецитовања (подстицање
комуникативних
способности код деце ,
вежбање изражајног
читања и технике

Урош Перић

1.б

Леон Фараго
Михаела
Ифковић

3.а

Петра Мак

-развијати смисао и
способност за правилно и
уверљиво усмено и
писмено изражавање

11.09.2020.

-подстицање ученика на
самостално
језичко,литерарно и
сценско стваралаштво

28.4.2021.

-оспособљавање ученика
да говоре и пишу на
задату тему користећи
књижевни језик

5.03.2021.

Соња Перић

6
3.д

Лена Раткајец
18.09.2020.

Маша Климпф

часова

5.а

Ива Радовановић
Јана Стипић

12.02.2021.

2.10.2020.
9.10.2020.

16.10.2020.
-упознавање ученика са
животом,радом и значајем
29.01.2021.
познатих писаца,значајних
28.05.2021.
личности

Елена Будимир
Дуња Ћулибрк

5.б

Софија Проле
Ања Самац
Дуња Жарић
Сташа Мак
Анђела Дорошки

-оспособљавање ученика
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•

рецитовања, уживљавање
у улогу лика из дела) .
Значај Вука Стефановића
Караџића; Значај Светог
Саве

•
•

Упознавање са бајкама
Народне умотворине

•

Прикључивање и
реализација акције
„Читалачки маратон“

да препознају и издвајају
заплет,време,место
догађаја,след
догађаја,главне
актере,њихове особине и
поступке
-развијати код ученика
способност да изражавају
мисли,идеје,осећања и
ставове о теми из свог
окружења на основу
искуства и маште
-оспособљавање ученика
да напишу песму

он - лине

Марија Бајовић
Тара Басарић

5.д

23.10.2020.

Милица Шевер

6.а

26.02.2021.

Уна Стипић
Анастасија
Беланчић

14.05.2021.

6.б
6.д

Маша Јовановић
21.05.2021
6.11.2020.

Марија
Драгичевић

22.1.2021.

Нађа Тробоњача

19.02.2021.

Маша Петковић

9.03.2021.

Ивана Жарић

7.б

фебруар,март,а
прил
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3.

3.Креативно осмишљавање и
обележавање важних датума
•

•
•
•

•

•

Припрема за обележавање
Дана планете Земље,
Светског дана
писмености, Дечје
недеље, Светског дана
детета, Дана Светог Саве,
Светског дана књиге,
Међународног дана
дечјих права,
Међународног дана
људских права, Дана
школске библиотеке,
Светски дан бајки.
„Моја мама,моје све“
(говорна и ликовна
вежба)
Припрема за обележавање
Дана ружичастих мајица
(ликовни конкурс)
Припрема за
обележавање Дана
толеранције (ликовно литерарни конкурс)
Учествовање у акцији
„Читај гласно“ на
иницијативу Друштва
школских библиотекара
Србије
Припрема за обележавање
новогодишњих, божићних

Урош Перић

1.б

Леон Фараго
Михаела
Ифковић

-вежбање поступка
правилног усменог и
писмног изражавања

3.а

часа

Петра Мак
Соња Перић

-развој еколошке свести

4

3.д

Лена Раткајец
током целе

-оспособљавање ученика за
шк.године
самостално стицање нових
знања коришћењем
различитих извора знања

Маша Климпф

-развијати потребу за
читањем

Елена Будимир

Ива Радовановић
Јана Стипић

Дуња Ћулибрк

-повезивање писменог и
усменог изражавања са
ликовним изразом

5.а

5.б

Софија Проле
Ања Самац
Дуња Жарић

-кроз игру развој
моторике, концентрације,
стрпљења при раду као и
едукацију чула

Сташа Мак
Анђела Дорошки
Марија Бајовић
5.д
март

Тара Басарић
6.а
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и ускршњих празника
•
•

•

•

•
•

Машта може свашта
(Прича новогодишње
јелке, Једна моја прича)
Израда креативних радова
(честитке,ситни поклони
за Нову годину и Божић,
Ускрс и 8.март)
Групни креативни рад са
бакама и декама на тему
„Сунчана јесен живота“
(колаж рукотворина од
јесењих плодова)
Постављање изложбе у
атријуму школе поводом
обележавања свих
значајних датума
Креирање и израда
сценских реквизита
Некад и сад (старе
фотографије,новине,часоп
иси...)

фебруар

Милица Шевер

новембар

Уна Стипић

6.б

Анастасија
Беланчић

6.д

фебруар
децембар,
април

Маша Јовановић

7.б

Марија
Драгичевић
Нађа Тробоњача

5.02.2021.

Маша Петковић

11.12.2020.

Ивана Жарић

18.12.2020.
он- лине
октобар
током целе
шк.год
25.09.2020.
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4.

4. Подстицање
самосталности ученика у
истраживању ради трајнијег
усвајања знања
•

•

Мотивисање ученика
(другара) на писање
Читалачког дневника и
акције „Сачувајмо књиге“
Опис природе

Урош Перић
Леон Фараго
Михаела
Ифковић

-припремање ученика за
краће саопштење на
задату тему помоћу
заједничког плана
-подстицање ученика на
самостално
језичко,литерарно и
сценско стваралаштво

•

•

Истраживачки рад
(изучавање енциклопедија
и остале архивске грађе,
живот и дело Вука С.
Караџића,књиге по
слободном избору,
Најпознатије библиотеке
света)
“Млади библиотекаримали песници“

1.б

-оспособљавање ученика
да говоре и пишу на
задату тему користећи
књижевни језик
-упознавање ученика са
животом,радом и значајем
познатих писаца,значајних
личности
-развијати код ученика
способност да изражавају
мисли,идеје,осећања и
ставове о теми из свог

3.а

8

Петра Мак
током
шк.године

Соња Перић

4.12.2020.

Лена Раткајец

6.11.2020.

Маша Климпф

20.11.2020.

Ива Радовановић

зимски распуст

Јана Стипић

он-лине

Елена Будимир
Дуња Ћулибрк

30.10.2020.

часова
3.д

5.а

5.б

Софија Проле
Ања Самац
Дуња Жарић
Сташа Мак
Анђела Дорошки
Марија Бајовић
5.д
264

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
окружења на основу
искуства и маште
-оспособљавање ученика
да напишу песму

Тара Басарић

6.а

Милица Шевер
Уна Стипић

6.б

Анастасија
Беланчић

6.д

Маша Јовановић

7.б

Марија
Драгичевић
Нађа Тробоњача
Маша Петковић
Ивана Жарић
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5.

5. Развијање ненасилне
комуникације и толеранције
•

•

•

•

•

Обележавање дечје
недеље (дружење, игра,
заједничка израда
литераних и ликовних
радова)
Обележавање
Међународног дана
толеранције (дружење,
игра, заједничка израда
литераних и ликовних
радова)
Обележавање
Међународног дана
матерњег језика (дружење
са ученицим на српском и
мађарском наставном
језику)
Акција „Књига по књигабиблиотека“
Квиз „Читам и скитам“

Урош Перић

1.б

Леон Фараго

-развијати код ученика
способност да изражавају
мисли,идеје,осећања и
ставове о теми из свог
окружења на основу
искуства и маште

октобар

- подстицање ученика на
самостално
језичко,литерарно и
сценско стваралаштво

новембар

Михаела
Ифковић

3.а

часа

Петра Мак
Соња Перић

1

3.д

Лена Раткајец
Маша Климпф

5.а

Ива Радовановић
Јана Стипић

-развијати потребу за
читањем

Елена Будимир
Дуња Ћулибрк

-повезивање писменог и
усменог изражавања са
ликовним изразом

5.б

Софија Проле
Ања Самац

фебруар

Дуња Жарић
Сташа Мак
Анђела Дорошки
Марија Бајовић
5.д
266

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
Тара Басарић

током целе
шк.године

цео фебруар,
март

6.а

Милица Шевер
Уна Стипић

6.б

Анастасија
Беланчић

6.д

Маша Јовановић

7.б

Марија
Драгичевић
Нађа Тробоњача
Маша Петковић
Ивана Жарић
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6.

6. Укључивање у активности
локалне средине
•
•

Квиз „Читам и скитам“
(сарадња са Градском
библиотеком)
Учествовање у пројекту
МЗ „Сунчана јесен
живота“

Урош Перић

1.б

Леон Фараго

-развијање способности за
правилно и уверљиво
усмено изражавање
- развијати потребу за
читањем
-подстакнути ученике на
читање са разумевањем и
истраживање прочитаног

цео фебруар,
март

Михаела
Ифковић

2
часа

Петра Мак
Соња Перић

октобар

3.а

3.д

Лена Раткајец
Маша Климпф

5.а

Ива Радовановић
Јана Стипић
Елена Будимир
Дуња Ћулибрк

5.б

Софија Проле
Ања Самац
Дуња Жарић
Сташа Мак
Анђела Дорошки
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Марија Бајовић
Тара Басарић

5.д

Милица Шевер

6.а

Уна Стипић
Анастасија
Беланчић

6.б
6.д

Маша Јовановић
Марија
Драгичевић

7.б

Нађа Тробоњача
Маша Петковић
Ивана Жарић
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7.

7. Увођење ученика у посао
библиотекара
•

Упознавање ученика са
радом и обавезама
школског библиотекара

Урош Перић

1.б

Леон Фараго

-показати ученицима шта
ради библиотекар школе и
на који начин обавља свој
посао

септембар,де
цембар,фебру
ар

Михаела
Ифковић

3.а

часа

Петра Мак
Соња Перић

-подстакнути их и
мотивисати да још више
заволе књигу

3

3.д

Лена Раткајец
Маша Климпф

5.а

Ива Радовановић
Јана Стипић
Елена Будимир
Дуња Ћулибрк

5.б

Софија Проле
Ања Самац
Дуња Жарић
Сташа Мак
Анђела Дорошки
Марија Бајовић
5.д
Тара Басарић
6.а
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Милица Шевер
Уна Стипић

6.б

Анастасија
Беланчић

6.д

Маша Јовановић

7.б

Марија
Драгичевић
Нађа Тробоњача
Маша Петковић
Ивана Жарић

8.

8. Развијање читалачких и
других вештина као и
способности код ученика
•
•

Акција „Лектира за све“ ,
„Књига мој највернији
пријатељ“
Развијање и подстицање
развоја вештина казивања
најлепших стихова
,учествовање на конкурсу
„Млади таленти Србије“

Урош Перић

1.б

Леон Фараго
Михаела
Ифковић

-подстицање вербалне и
невербалне комуникације
међу децом и развој
комуникативних
способности код деце

током целе
шк.године

3.а

часова

Петра Мак
Соња Перић

8

3.д

Лена Раткајец
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•

•

•
•

Зборник радова српске
издавачке куђе (песме
„Младих библиотекара“
налазе се у њој)
Израда стрипа на
одабрану тему (развијање
вештина графичког
изражавања)
Драматизација текстова и
сценско извођење
Креативне радионице

-кроз рад на секцији
утицати на позитивна
мишљења и ставове о
књизи
-развијање креативности
која доприноси јачању
самопоуздања код
децембар

током целе
шк.године

Маша Климпф

5.а

Ива Радовановић
Јана Стипић
Елена Будимир
Дуња Ћулибрк

током целе
шк.године

-развијање говорне
културе и богаћење
речника

5.б

Софија Проле
Ања Самац
Дуња Жарић
Сташа Мак

26.3.2021.

Анђела Дорошки
Марија Бајовић

5.д

Тара Басарић

6.а

Милица Шевер
9.4.2021.
11.6.2021.
18.6.2021.
23.4.2021.

Уна Стипић

6.б

Анастасија
Беланчић

6.д

Маша Јовановић

7.б

Марија
Драгичевић
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Нађа Тробоњача
Маша Петковић
Ивана Жарић

Укупан број
часова

34

Укупан број
ученика

25

Име и презиме наставника
Весна Колар Перић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ
у школској 202021. години
Предмет : Физичко васпитање
Наставник: Дијана Пеић
Назив секције
Презиме и име наставника
р.бр.

Теме које су
реализоване
Одбијање лопте
прстима и
подлактицама-игра

1.

ОДБОЈКА-УЧЕНИЦЕ 5.-6.разред
Пеић Дијана
Циљеви одабране теме
Усвоје и примене
правилну технику
елемената одбојке

Датум
одржаног часа
секције
.19. 4. 2021.

Ученици који су учествовали у раду секције
- Марија Бајовић
V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак
VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Леона Себеледи
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Сташа Тунгуз
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Невена Дуло
VI d - Хана Кешељ
VI d - Лукијана Стојадиновић

Одељењ
е
V d VI b
VI dd

Број
часова
за тему
2
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Одбијање лопте
подлактицама-игра

Усвоје и примене
правилну технику
елемената одбојке

.26. 4. 2021.

Сервис одозго-игра

Усвоје и примене
правилну технику
елемената
одбојке(сервис)

10. 5. 2021.

Сервис и смеч-игра

Усвоје и примене

.17. 5. 2021.

2.

3.

4.

d - Марија Бајовић
V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак
VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Леона Себеледи
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Сташа Тунгуз
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Невена Дуло
VI d - Хана Кешељ
VI d - Лукијана Стојадиновић
d - Марија Бајовић
V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак
VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Хана Кешељ
d - Марија Бајовић

V d VI b
VI d

2

V d VI b
VI d

2

V d VI b

2
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6:6

правилну технику
елемената
одбојке(сервис)

Игра 6:6,уигравање за
такмичење

Усвоје и примене
правила игре
Да развијају међусобну
сарадњу и подршку

24. 5. 2021.

Игра 6:6,уигравање за
такмичење

Усвоје и примене
правила игре
Да развијају међусобну
сарадњу и подршку

31. 5. 2021.

5.

6.

V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак
VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Хана Кешељ

VI d

d - Марија Бајовић
V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак
VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Хана Кешељ
d - Марија Бајовић
V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак

V d VI b
VI d

2

V d VI b
VI dd

2
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Игра 6:6,уигравање за
такмичење

Усвоје и примене
правила игре
Да развијају међусобну
сарадњу и подршку

7.

7. 6. 2021.

VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Хана Кешељ
d - Марија Бајовић
V d - Јована Перин
V d - Елена Петровић
V d - Ена Пршић
V d - Елена Рајак
VI b - Матеа Баић
VI b - Ена Рајчић
VI b - Јована Симић
VI b - Јана Скала
VI b - Миона Станић
VI b - Симона Шефчић
VI d - Вања Ђаковић
VI d - Невена Бојанић
VI d - Хана Кешељ

V d VI b
VI dd

Укупан број часова
Укупан број ученика

2

14
19

Име и презиме наставника: Дијана Пеић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ
у школској 2020/21. години
Предмет : Физичко и здравствено васпитање
Наставник: Цетић Здравко
Назив секције
Презиме и име наставника
р.бр
.

1.

2.

3.

4.

5.

Кошарка
Цетић Здравко

Датум
одржаног часа
Ученици који су учествовали у раду секције
секције
Основни
-усвајање основних
2. 2. 2021.
Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Милица Вукелић,
ставови,додавања,крет елемената кошаркашке
Стефан Иршевић, Душан Копуновић, Ања Кљајић,
ања Игра
игре
Данило Јовановски, Вељко Вишњић, Давид Ловрић,
Филип Старчевић, Сташа Тунгуз
Разни
-правилно извођење кош. 9.2.2021.
Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Стефан Иршевић,
шутеви,кретања,скок
шутирања из разних
Душан Копуновић, Ања Кљајић, Данило Јовановски,
шут Игра
позиција
Вељко Вишњић, Давид Ловрић, Филип Старчевић,
Сташа Тунгуз
Скок шут после
-усвајање разноврсних
23.2.2021.
Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Милица Вукелић,
дриблинга, кретања кретања уз примену скок
Душан Копуновић, Ања Кљајић, Данило Јовановски,
Игра
шута
Вељко Вишњић, Филип Старчевић, Сташа Тунгуз
Баскет 3:3, Игра
- правилна примена
2.3.2021.
Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Милица Вукелић,
научених елемената кроз
Стефан Иршевић, Душан Копуновић, Ања Кљајић,
игру баскет
Данило Јовановски, Вељко Вишњић, Давид Ловрић,
Филип Старчевић, Сташа Тунгуз
Камиказе и осмице
-усвајање и увежбавање
9.3.2021.
Филип Ђурић, Милица Вукелић, Душан Копуновић,
преко целог терена
сложенијих облика
Ања Кљајић, Данило Јовановски, Давид Ловрић,
Теме које су
реализоване

Циљеви одабране теме

Одељење

Број
часова за
тему

6а, 6б

1

6а, 6б

1

6а, 6б

1

6а, 6б

1

6а, 6б

1
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6.

,Игра- Увежб
Извођење слободних
бацања- Игра

7.

Леви и десни
двокорак -Баскет

8.

9.

10.

11.

Кретање играча са
лоптом и без ње са
променом прав...
Кондиционе вежбе,
баскет 3:3
Крис-крос кретања,
увежбавање блока,
баскет
Заустављање у поседу
лопте, пивотирање,
баскет

кретања
-Правилно извођење
технике слободног
бацања-примена у игри
-усвајање кош.
двокорака и његова
примена у игри баскета
-усвајање разноврсних
кретања на терену са
лоптом и без ње
-подизање нивоа
физичке спремности и
спретности
-увежбавање сложенијих
облика кретања као и
преузимање играча уз
примену блока
-усвајање и увежбавање
пивотирања и његова
примена и игри баскета

20.4.2021.

27.4.2021.

11.5.2021.

18.5.2021.

25.5.2021.

1.6.2021.

Филип Старчевић, Сташа Тунгуз
Филип Ђурић, Милица Вукелић, Стефан Иршевић,
Ања Кљајић, Данило Јовановски, Вељко Вишњић,
Давид Ловрић, Филип Старчевић,
Леон Будинчевић, Душан Копуновић, Данило
Јовановски, Вељко Вишњић, Давид Ловрић, Филип
Старчевић, Сташа Тунгуз
Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Милица Вукелић,
Душан Копуновић, Ања Кљајић, Давид Ловрић

6а, 6б

1

6а, 6б

1

6а, 6б

1

Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Стефан Иршевић,
Ања Кљајић, Данило Јовановски, Вељко Вишњић,
Давид Ловрић, Филип Старчевић, Сташа Тунгуз
Леон Будинчевић, Милица Вукелић, Ања Кљајић,
Данило Јовановски, Вељко Вишњић, Сташа Тунгуз

6а, 6б

1

6а, 6б

1

Филип Ђурић, Леон Будинчевић, Милица Вукелић,
Душан Копуновић, Ања Кљајић, Давид Ловрић,
Филип Старчевић,
Укупан број часова
Укупан број ученика

6а, 6б

1

11
11

Име и презиме наставника
Здравко Цетић

279

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ
у школској 2020/21. години
Предмет : Физичко и здравствено васпитање
Наставник: Саша Терзија
Назив секције
Презиме и име наставника
р.бр.

Теме које су
реализоване
Обрада елемената
технике: вођење,
додавање, шутирање,
штоповање, ролинг и
дриблинг

1.

ФУДБАЛ
Терзија Саша
Циљеви одабране теме

Датум
одржаног часа
секције
10. 9. 2019.

12.9.2019.бло
к час
26.9.2019.бло
к час
12.9.2019.бло
к час
1.10.2019.бло
к час

Ученици који су учествовали у раду секције
1.Вања Антонијевић
2.Борис Барши
3. Андрија Шарчевић
4. Берчек Марко
5.Алекса Буквић
6.Петраш Богларка
7.Вања Ђаковић
8.Миона Станић
9.Душан Јањатовић
10.Јован Попов
11.Невена Дуло
12.Милин Бајић
13.Лука Узелац
14.Александар Самац
15.Марковић Нађа
16. Никола Квала
17. Стефан Самац

Одељењ
е

Број
часова
за тему
12
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4.10.2019.бло
к час
10.10.2019.бл
ок час

18. Вук Басарић
19. Боројевић Петар
20. Лулић Дарио
21. Бенце Трњанов

14.10.2019.бл
ок час
22.10.2019.бл
ок час
29.10.2019.бл
ок час
8.11.2019.бло
к час

Обрада елемената
технике: игра у
одбрани и нападу;
дупли пас у игри

2.

1.Вања Антонијевић
2.Борис Барши
3. Андрија Шарчевић
4.Леила Молнар
5.Алекса Буквић
6.Марина Месарош
7.Леа Орловић
8.Миона Станић
9.Душан Јањатовић
10.Јован Попов
11.Јелена Радошевић
12.Анђела Станишић
13.Лука Узелац

12
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14.Александар Самац
15.Филип Јукић
16. Никола Квала
17. Стефан Самац
28. Богларка Петраш
Ситуациона игра: игра са применом технике и
тактике

3.

1.Вања Антонијевић
2.Борис Барши
3. Андрија Шарчевић
5.Алекса Буквић
8.Миона Станић
9.Душан Јањатовић
10.Јован Попов
13.Лука Узелац
14.Александар Самац
16. Никола Квала
17. Стефан Самац
18. Богларка Петраш

12

Укупан број часова
21
Укупан број ученика
21
Име и презиме наставника
__Саша Терзија____
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

Ликовна култура

Математика

Képzőmüvészet

Matematika

Likovna kultura

Matematika

Szemerédi Emili 1 ц

1.
место

градско
такмичење

Мрваљевић 3 д
Душан

2.
место

градско
такмичење

Krizsán Nikolett 1 ц

2и
градско
3.место такмичење

Калмар Ема 3 д

3.мес
то

градско
такмичење

Koza Hanna 1 ц

2.
место

градско
такмичење

Стипић Лука 3 б

похва
ла

градско
такмичење

Gogolák Ádám 1 ц

2.
место

градско
такмичење

Радуловић Дамјан 3 б

похва
ла

„Мислиша“

Borsos Emma 1 ц

2.
место

градско
такмичење

2.
место

градско
такмичење

3.
место

градско
такмичење

3.
место

окружно
такмичење

Влачић Нађа 7 д

2.
место

градско
такмичење

покрајинско
такмичење

Bakács Bence 3 ц

2.
место

градско
такмичење

Шебек Чаки 6 ц
Синтиа

1.место окружно
такмичење
2.место
„Дан
ружичастих
мајица“

Баћовић Огњен 2 б

3.
место

„Мислиша“

Урањи Емеше 6 ц

2.место „Дан
ружичастих

Вајда Матео 5 а

2.мес

окружно

Radaković Máté 1 ц
Kesegi Ema 4 ц

3.место градско
такмичење

Pap Natália 2 ц

1.
место

Dobó Ármin

8ц

283

Извештај о реализцији ГП рада школе 2020/21. године
мајица“

то

Српски језик

Мађарски језик

Szerb nyelv

Magyar nyelv

Srpski jezik

Mađarski jezik

Живановић 7 a
Катарина

награда

„Међународни
дан
толеранције“

Јовановић 7 а
Милица

награда

„Ружичасте
мајице“

Марић Ива 7 д

1. место

школско
такмичење

пласман
на

градско,
окружно и
покрајинско
такмич.

Csehák Emma 2 ц

пласм окружно
ан
такмичење

1.место

литерарни
конкурс

Csehák Emma 2 ц

2.мес
то

градско
такмичење

Márton Szófia 2 ц

посеб
на
награ
да

градско
такмичење

Ђуран Вукашин 2 б

Rac Hanna 7 ц

такмичење

Šebek Čaki Tiana

3.
место

градско
такмичење

4 ц 3.мес
то

recitovanje

1.мес
то

etno pevanje

„Свети Сава“
Баћовић Коста 5 а

похвала

конкурс
„Дан матерњег
језика“

Информатика и рачунарство

Физика

Informatika i računarstvo

Fizika

Informatika és számítástechnika

Fizika

Dobó Ármin 8 ц
Марко Звекић

7б

пласман
на

Окружно
такмичење

пласман
на

Окружно
такмичење

Музичка култура

Dobó Ármin 8 ц

Влачић Нађа 7 д

3.
место

градско
такмичење

2.
место

окружно
такмичење

2.

градско
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Zene kultúra

место

такмичење

1.
место

окружно
такмичење

2.
место

градско
такмичење

2.
место

окружно
такмичење

Muzička kultura

Koложи Ана 5 c

1. место

соло певање
Брајић Илија 7 д

Хемија
Kémia
Hemija
Влачић Нађа

7д

1.место на градском и
3.место на окружном
такмичењу

Матеа Ифковић

7 б 2.место на градском и
3.место на окружном
такмичењу

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Test-egészégügyi nevelés

Test-egészégügyi nevelés

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Bakács Bence 3 ц ШАХ
3.место
Kesegi Ema 4 ц ШАХ

градско
такмичење

фудбал – 3.место на међуокружном такмичењу

градско
такмичење

Буквић Алекса 6 б

градско
такмичење

Шарчевић Андрија 6 а

Баћовић Елег 2 б ПЛИВАЊЕ градско
такмичење
1.место

Антонијевић Вања 6 а

1.место
Kőszegi Dávid 2 ц ШАХ
1.место
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ПЛИВАЊЕ републичко
такмичење
3.место

Берчек Марко 8 ц

Јовановић 2 б ПЛИВАЊЕ градско
Богдан
такмичење
1.место

Квала Никола 8 а

Нишевић 2 б ПЛИВАЊЕ градско
Светозар
такмичење
1.место

Самац Стефан 8 а

Баћовић Коста 5 а

ПЛИВАЊЕ Окружно
такмичење
1.место
ПЛИВАЊЕ републичко
такмичење
10.место

Марковић 6 д стони
Немања
тенис

Самац Александар 7 б

Трњанов Бенце 8 ц

републичко
такмичење

3.место
Вуковић Ана 7 а

ПЛИВАЊЕ окружно
такмичење
1.место

одбојка – 2.место на међуокружном такмичењу

Барши Борис 6 а

Павловић Горан 7 а

Јањатовић Душан 6 д

Берчек Марко 8 ц

Узелац Лука 7 б

Добо Армин 8 ц

одбојка – 1.место на окружном такмичењу

Узелац Лука 7 б

Миљковић Јелена

Самац Александар 7 б

Дамјановић Јелена

Диманић Лазар 5 а

Јелача Никол

Видаковић Јован 5 а

Бојанић Ленка

Стојановић Богдан 5 а

Кајчић Милица

Милановић Андрија 5 а

Јосимовић Јована

Басарић Вук 8 а

Филиповић Миња

атлетика – 1.место на окружном такмичењу

Бошњак Јована
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Кузмановић Огњен

Гргић Маша

Јосимовић Јована

Влачић Нађа

Бем Карло
Радуловић Аљоша

Матковић Милош 6 д

стони
тенис

1. место
окружно и

3.место 3. место
републичко
такмичење
Трњанов Бенце

Добо Армин

Мартон Ференц 5 ц

Кузмановић 6 б
Огњен

пливањ 3. место
е
окружно
такмичење
пливањ 1.место окружно
е
такмичење

Квала Никола
Узелац Лука
Берчек Марко
Петраш Богларка
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