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1. УВОД 
 

 

На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. Гласник 
РС“, број 88/2017), директор школе сачињава Извештај о реализацији ГПРШ за школску 
2020/21.. годину. Извештај је настао као резултат континуираног праћења, вредновања, 
реализације и процењивања постављених програмских задатака из ГПРШ, усвојеног на седници 
Школског одбора на почетку школске године. 

Извештај је настао и из потребе да се сви заинтересовани субјекти – Школски одбор, 
Савет родитеља школе, Школска управа Сомбор, Одељење за друштвене делатности Општине 
Кула упознају са спроведеним активностима у школи у протеклој школској години, те да својим 
конструктивним предлозима допринесу унапређењу истог и то у циљу побољшања квалитета 
рада у школи и сталног напредовања у том смислу. 
 

 

1.1. ОСТВАРЕНОСТ ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

 

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе, извештај о самовредновању и 
извештај о реализацији Развојног плана били су полазна основа за утврђивање приоритетних 
задатака за протеклу школску годину. 

Развојним планом школе предвиђен први развојни задатак ,,подизање квалитета кључне 
области НАСТАВА и УЧЕЊЕ“ сматра се делимично реализованим а други развојни задатак, 
који се односио на побољшање материјално техничких услова рада – асфалтирање горњег села 
дворишта, хидроизолација старе зграде, постављање фасаде на стару зграду није реализован. 
Предузете су радње у том циљу: израђен је идејни пројекат и обезбеђена су финансијска 
средства за спровођење јавне набавке за услугу израде преостале пројектне документације за 
санацију старе школске зграде. 

Просечан број тачно урађених задатакана завршном испиту је: 
 српски језик: 8,46 
 математика: 8,37 
 комбиновани тест: 10,74 
 просек  укупних бодова је највиши у општини 78,34 

       
Углавном је обезбеђен стручни кадар у складу са прописаним Правилником (осим 

олигофренопедагога - дефектолога - 100%, наставника математике 133%, , матерњег језика са 
елементима националне културе украјинског језика 30%,  мађарског језика 50%, немачког језика 
44,44%). Инклузивно образовање је неодвојиви део сваког облика васпитно-образовног процеса. 
Конкретни подаци о ученицима који наставу похађају по ИОП-у налазе се у Извештају у одељку 
Извештај Тима за инклузивно образовање. 
 
1.1.1. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

 
 

Од почетка школске године,реализована су три  састанка Тима за Развојно планирање. 
 
 
На првом састанку  који је реализован 28.08.2020. извршена је анализа реализованих планова за текућу школску 
годину у условима Пандемије.Које активности смо успели да реализујемо а које не.Такође смо дискутовали и о 
томе да ли би можда требало изменити неке од планираних циљева за трећу годину реализације развојног 
плана.Нове околности у којима смо се нашли,указале су нам на неке слабости на којима би требали да радимо у 
циљу што бољег финкционисања у новим и другачијим условима рада(он лине наставе). 
Други састанак Тима за развојно планирање,реализован је 14.01.2021. 
Анализирали смо оствареност циљева за трећу годину и проценат остварених исхода. 
Индикатор 2.3.6 Ученик планира,реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника по 
процени тима за самовредновање остварен је у износу 15,3%. 
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Мишљенја смо да је у зависности од компетенција наставника, а у условима пандемије,појединим ученицима било 
могуће  да развије ове компетенције у зависности од тога колику слободу у планирању наставници омогућавају 
својим ученицима. 
Развој ове компетенције код ученика у великој мери зависи од тога колико их наставници подстичу  у развоју 
самосталности и планирања у раду а свакако и родитељи.Неопходан услов за развој ове компетенције је слобода 
,иницијатива и активност ученика. 
Индикатор 2.5.6. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме,обликом рада или материјала,по 
процени тима за самовредновање остварен је у проценту 15,3%. 
Мишљење Тима за Развојно планирање је да је веома пожељно повећати овај проценат јер већи проценат 
остварености овог индикатора позитивно утиче на мотивацију ученика а самим тим и на постигнуће. 
Оствареност овог индикаора као и претходног зависи највише од тога колико наставници омогућавају својим 
ученицима избор у вези са начином обраде теме и остало. 
Закључак:Да би се позитивно утицало на развој поменутих компетенција код ученика,треба пре свега утицати на 
наставнике истицањем значаја развоја ових компетенција не само у вези школског успеха ученика него животног 
успеха уопште. 
Стручна служба школе такође може да утиче на развој поменутих компетенција кроз помоћ 
ученицима(индивидуално и групно) у развоју самопоштовања и иницијативе. 
Један од начина да се мотивишу наставници у подстицању развоја поменутих компетенција код ученика је 
награђивање наставника  . 
Трећи састанак је планиран за август 2021,где би на основу извештаја тима за самовредновање требао да се 
направи нови развојни план за наредни(трогодишњи или петогодишњи)период. 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА ЗА ТРЕЋУ  ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЈНОВИЈЕГ РАЗВОЈНОГ 
ПЛАНА 
 
 

 
Назив задатка 

 
Реализатори 

 
Докази 

 
Евалуација 
 

1.Формирање нових 
тимова за 
самовредновање и 
других тимова. 

Директор школе. Свеска –Наставничко веће. На састанку Тимова. 
 

1.1Избор 
координатора за 
сваки тим у циљу 
подизања квалитета 
рада међу тимовима. 

Директор у сарадњи са 
стручним сарадницима и 
наставницима,учитељима. 

Извештаји 
тимова,оперативни планови. 

На састанку Тима 

1.2РАЗВОЈ 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА 2.3.6 И 2.5.6. 

Запослени. Свеске-тимови. На састанку тима 

2.Израда новог 
развојног плана за 
наредни(трогодишњи 
или 
петогодишњи)период. 

 Директор,стручна 
служба,наставници,учитељи 

Оперативни планови,свеске 
тимова. 

На састанку Тима 

    

    

 
 
Координатор тима-психолог Татјана Беквалац. 
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1.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Чланови актива 

 

1. Јелена Бајагић Тот, педагог 

2. Михајло Шанта, професор технике и технологије 

3. Рената Мандић, професор физичког васпитања 

4. Злата Митрић, професор разредне наставе 

5. Драгана Бајагић, професор разредне наставе 

6. Љиља Дрча, професор разредне наставе 

7. Татјана Килибарда, професор разредне наставе 

8. Маја Стојанов, професор разредне наставе 

9. Никола Косановић, професор техничкоги  информатичког образовања 
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АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

-Стручни актив је конституисан            Кординатор 
тима 

Састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови стручног актива извршили су 
усклађивање Школског програма са Законом о 
основама система 
-Чланови стручног актива су током године 
пратили излажење законских и подзаконских 
аката и благовремено вршили ажурирање 
промена у Школском програму 

           Тим за развој 
Шк.програма 

Измене Шк.прог Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови стручног актива су вршили проверу 
тока оставaривања Школског програма 

           Тим за развој 
Шк.програма 

Састанак, договори Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови тима су поделили задужења и 
предметним наставницима и учитељима 
проследилли нове табеле за израду Школског 
програма.Од школске 2021/22. године усваја се 
наови Школски програм. 

            Састанак,подела 
материјала, слање 
меилова 

Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

-Стручни актив је 
конституисан 

           Кординатор тима Састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови стручног актива 
извршили су усклађивање 
Школског програма са 
Законом о основама 
система 
-Чланови стручног актива 
су током године пратили 
излажење законских и 
подзаконских аката и 
благовремено вршили 
ажурирање промена у 
Школском програму 

           Тим за развој Шк.програма Измене Шк.прог Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови стручног актива 
су вршили проверу тока 
оставaривања Школског 
програма 

           Тим за развој Шк.програма Састанак, договори Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови тима су 
поделили задужења и 
предметним наставницима 
и учитељима проследилли 
нове табеле за израду 
Школског програма.Од 
школске 2021/22. године 
усваја се наови Школски 
програм. 

            Састанак,подела 
материјала, слање 
меилова 

Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

2.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 
Процесу реализације свих наставних и ваннаставних активности школа користи три 
објекта: 
-објекат број 1, Лењинова 28 и 
-објекат број 2, Маршала Тита 115 (од маја месеца 2018. се не користи за реализацију наставних 
активности због опште лошег стања у ком се налази) 
-зграда некадашњег Дома пионира у Лењиновој улици, где се налазе школска библиотека и 
зубна ординација, тако да је ученицима омогућена, у оквиру примарне здравствене заштите, и 
стоматолошка услуга. 
Настава се изводи у згради у Лењинивој улици у којој су учионице делом кабинетског, а делом 
општег типа. У објекту број 2 је дигитални кабинет, док се у објекту бр. 1 поред учионица и 
кабинета (информатички кабинет) за друге наставне предмете налазе школска кухиња, 
трпезарија и простор намењен активностома продуженог боравка за ученике првог и другог 
разреда. За просторне услове рада може се рећи да су углавном на нивоу прописаним 
одговарајућим Правилником. У згради школе недостаје већи хол у ком би се одвијале 
активности везане за разне свечаности, као што су пријем првака, испраћај ученика осмих 
разреда, итд. Због тога су се такве активности одржавале у сали Културног центра Кула и 
објекту КУД „Дурмитор“. Услови рада у школској згради у улици Маршала Тита 115 су 
недопустиво лоши. Евидентно је присуство влаге у зидовима, лоше стање  
фасаде. Због тога се може рећи да боравак у њему представља потенцијалну опасност по 
здравље и безбедност ученика и запослених. Објекат захтева санацију која би обухватила 
хидроизолацију целе зграде, замену комплетне грађевинске столарије, израду нове фасаде, и др. 
Такође, стање дела дворишта испред старе зграде је веома лоше. Наиме, бетонска подлога је 
толико оштећена да и она представља реално потенцијалну опасност од повређивања ученика. 
Упућивани су захтеви локалној самоуправи за решавање горе наведених проблема. 
Финансијским планом за 2018. годину су обезбеђена средства за израду техничке документације 
за санацију и адаптацију поменутог школског објекта. Треба напоменути да се од маја месеца 
2018. године овај објекат није користио за реализацију наставних активности због опште лошег 
стања у ком се налази. 
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    Пре почетка нове школске године извршена је хигијенско-естетска припрема свих просторија 
школе за несметан почетак рада у оквирима које поставља финансијски план. У свим школским 
објектима су извршени дезинсекција, дезинфекција и дератизација. Радови на инвестиционом 
одржавању школске зграде у Лењиновој улици, односно санација и замена подова у учионицама, 
санација тоалета, замена ученичког улаза су почели у августу месецу2018. и њихов завршетак је 
био у октобру 2018.године.  
      За потребе наставе у одељењима ученика са посебним потребама користи се учионица 
опремљена најсавременијим наставним средствима (интерактивна табла, рачунари , 3Д штампач 
и др.). Све учионице су опремљене рачунаром и пројектором. За потребе наставе физичког и 
здравственог васпитања користи се фискутурна сала (кошаркашки и одбојкашки терен, 
гимнастичке справе)са припадајућом свлачионицом, у дворишту школе спортски терени 
(кошаркашки и рукометни), скакалиште у даљ и постоље за бацање кугле, као и стаза поред 
Великог бачког канала. За потребе одржавања кроса користе се спортски терени  на 
„Вашаришту“. 
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2.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ 2020/21.  ГОДИНЕ: 
 
 
 
 

СТАЊЕ  У  ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ  ШКОЛСКЕ  2020/21. 
ГОДИНЕ 

 
ШКОЛА, МЕСТО:ОШ „ Иса Бајић“ Кула 

ре
дн

и 
бр

ој
:  

рп
аз

ре
д:

 

од
ељ

ењ
е:

 НАВЕСТИ  
ВРАСТУ 
ОДЕЉЕЊА: 
 
●комбиновано 
●редовно 
 

НАВЕСТИ: 
●наставни 
језик 
 

Навести  
укупан  
број  
ученика/глава 
шк. 2020/21. 
који су 
похађали  
наставу по  
редовном пл. 
и програму 
(тј. без 
ученика/глава 
по ИОП-у 1, 
ИОП-у2) 

Навести  
укупан  
број  
ученика/глава 
шк. 2020/21. 
који су 
похађали  
наставу по  
измењеномпл. 
и програму 
(по ИОП-у 1) 

Навести  
укупан  
број  
ученика/глава 
шк. 2020/21. 
који су 
похађали  
наставу по  
измењеном 
пл. 
и програму 
(по ИОП-у 2) 

1. Први 11 редовно српски језик 27   
2. Први 12 редовно српски језик 25   
3. Први 13 редовно српски језик 24 1  
4. Други 21 редовно српски језик 22   
5. Други 22 редовно српски језик 20 1 1 
6. Други 23 редовно српски језик 21 1  
7 Трећи 31 редовно српски језик 21  1 
8. Трећи 32 редовно српски језик 21 2  
9. Трећи 33 редовно српски језик 22   
10. Четврти 41 редовно српски језик 25   
11 Четврти 42 редовно српски језик 26   
12. Четврти 43 редовно српски језик 25   
13. Четврти 44 редовно српски језик 26   
14. Пети 51 редовно српски језик 25   
15. Пети 52 редовно српски језик 23   
16. Пети 53 редовно српски језик 24  1 
17. Пети 54 редовно српски језик 26   
18. Шести 61 редовно српски језик 23   
19. Шести 62 редовно српски језик 23   
20. Шести 63 редовно српски језик 24   
21. Шести 64 редовно српски језик 21  1 
22. Седми 71 редовно српски језик 22 1 1 
23. Седми 72 редовно српски језик 19  1 
24. Седми 73 редовно српски језик 21  1 
25. Седми 74 редовно српски језик 24  1 
26. Осми 81 редовно српски језик 22  2 
27. Осми 82 редовно српски језик 21   
28. Осми 83 редовно српски језик 20   
29. Осми 84 редовно српски језик 17  1 
30. СПЕЦИЈАЛНО II, 

IV 
комбиновано српски језик 0  6 

31. СПЕЦИЈАЛНО V, комбиновано српски језик 3 1 1 
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VI, 
VII 

32. СПЕЦИЈАЛНО VIII редовно српски језик 5  2 
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Подаци о броју ученика, броју одељења и сви бројчани показатељи на крају школске 

године, везани за ученике, се налазе у претходнoj табели. 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 
 

Организација рада школе, Норматив послова и радних задатака регулисани су 
Правилником о систематизацији радних места школе на основу закона и других прописа и 
прецизно дефинисани по квалитету и постављеним циљевима ГПРШ за Школску 2020/21.. 
годину. Образовно-васпитни рад се одвијао у складу са важећим прописима и одлукама 
Наставничког већа и Школског одбора које су донете усвајањем ГПРШ. 

Настава се одвијала на српском наставном језику у две смене које су се месечно 
смењивале. У једној смени су наставу похађали ученици у првом циклусу основног образовања, 
а у другој ученици у другом циклусу основног образовања. Ученици специјалних одељења су 
наставу похађали у три смене. Настава из изборних премета у другом циклусу основног 
образовања се одвијала у супротној смени. 

Остале ваннаставне активности су се реализовале следећим садржајима: 
 посете позоришним представама и изложбама,
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 културно уметнички програм поводом поводом значајних датума као што су 
Дан школе, школска слава Свети Сава

 организација ,,Дечје недеље'' са разноврсним манифестацијама ученика,
 обележавање верских и државних празника,
 завршна свечаност за ученике осмих разреда,
 спортска такмичења

 
3.1. КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ 
 

Целокупна настава се реализовала у складу са ,,Правилником о школском календару за 
основне школе Војводине за школску 2020/21. годину“, који је прописао Покрајински 
секретаријат за образовање и културу у Новом Саду. 
 
3.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

Годишњим програмом рада предвиђене послове и радне задатке за ову школску годину 
реализовали су у већем делу наставници који имају одговарајућу стручну спрему. Наставу у 
специјалним одељењима је једним делом реализовало наставно особље које нема одговарајућу 
стручну спрему (олигофренопедагог-дефектолог 200% од пуног радног времена), математике 
(155%), немачког језика (44,44%), и матерњег језика са елементима националне културе 
(украјински и мађарски језик) реализовали су, такође, наставници без одговарајуће стручне 
спреме. Школа настоји да овај проблем реши преузимањем радника. 

Настава из предмета српски језик, историја, географија, биологија, ликовна култура, 
хемија, грађанско васпитање, верска настава, физичко васпитање, енглески језик, музичка 
култура је била у потпуности стручно заступљена, уз напомену да су наставници појединих 
предмета радили и у другим школама. Наставне планове и програме у првом циклусу 
образовања реализовали су наставници са одговарајућим степеном стручне спреме. 

Планове и програме рада изборне наставе су, углавном, реализовали наставници који су 
за то стручно оспособљени током школовања, а и похађањем адекватних семинара. Наставу 
изборног предмета матерњи језик са елементима националне културе- украјински језик , 
мађарски језик ,  реализовали су наставници без одговарајуће стручне спреме. 

У случајевима одсуствовања због боловања одсутни радници су замењивани 
наставницима истог предмета из школе, тако да је настава у тим случајевима била стручно 
заступљена и није било прекида у реализацији наставних садржаја. 

На основу праћења рада наставника који нису имали одговарајућу стручну спрему, може 
се констатовати да је њихов рад био на задовољавајућем нивоу. Анализа посета часовима 
налази се у извештајима о раду директора и педагошко психолошке службе. 

Континуирано праћење напредовања ученика и њиховог ангажовања у наставним и 
ваннаставним активностима био је задатак пре свих одељењских старешина, школског Тима за 
постигнуће и педагошко-психолошке службе, која је исти обавила веома стручно. Анализа 
укључености педагошко-психолошке службе налази се у извештајима. 
 
3.2.1. РАД НАСТАВНИКА ПРИПРАВНИКА 
 

У току школске 2020/21. године није било наставника који су имали статус наставника 
приправника . 
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3.3. РАД ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Активност Време реализације Носилац активности Начин реализације 
Послови у вези са Август, септембар, библиотекар Прегледање, 

уџбеницима октобар, јун  сортирање, 
   евидентирање 

Допуњавање У току читаве библиотекар Проналажење 
електронске године  библиотечких 

инвентарне књиге   јединица, обрада, 
   увођење 

Делимична ревизија У току читаве библиотекар Проналажењем књига 
књижног фонда године  врши се и ревизија 

Упис ученика од дру- август библиотекар Исправке у картонима 
гог до осмог разреда   ученика 

Евиденција август библиотекар Прегледањем картона 
коришћења фонда   добијају се подаци за 

   потребе матичне биб. 
Извештај о септембар Библиотекар и Поновно достављање 

невраћеним књигама  одељењске обавештења јер 
на крају 2017/2018.  старешине ученици нису 

шк.године   испоштовали рокове 
   враћања књига 

Договор у вези са септембар Библиотекар, актив договарање 
распоредом обраде  наст. СЈ и наст.  
обавезне лектире  разредне наставе  
Посета школској септембар Актив првог разреда и Часови одржани у 

библиотеци  библиотекар библиотеци; 
   евидентирано у 
   дневнику 

У туђим ципелама – октобар Библиотекар и Ученици су имали 
дечија недеља  ученици практичну обуку 

   ради упознавања 
   занимања 

Слободне сктивности новембар Библиотекар и актив Читање бајки и 
у библиотеци  наставника првог разговор 

  разреда  
Сарадња са децембар Библиотекар, Саветовање и 

литерарном и  наставници и предлагање збирки 
рецитаторском  ученици песама 

секцијом    
Прваци постају јануар библиотекар Отварање картона 

чланови биб.    

Час I/3 одржан у јануар 
Библиотекар, 

Милица Голубовић 
Разговор о домаћој 

лектири Песме Ј.Ј.Змаја 
библиотеци    

Час у библиотеци: јануар Библиотекар и актив Песме за децу у избо- 
други разред  наставника другог ру Душана Радовића – 

  разреда читање и разговор 
Свакодневни биб. Током читаве библиотекар Помоћ око избора и 

послови школске године  издавање књ. 
Месец библиотека фебруар Библиотекар и Волонтерски рад 

  ученици ученика 
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Обрада и изложба март, април, мај библиотекар Уписивање књига у 
поклоњених књига   инвентарну књигу и 

   излагање 
Ученици 8. разреда мај библиотекар Прегледање картона и 

обавештени су о оба-   евидентирање 
вези враћања књига     
Ученици од 1. до 7. јун библиотекар Прегледање картона и 

разреда опоменути су   евидентирање 
о роковима враћања   навраћених књига 
књига и уџбеника     

Сређивање август 2019. библиотекар Прегледање картона 
евиденције   ради података 

прочитаних књига   потребних матичној 
   библиотеци 

Посета старије групе фебруар Васпитачице Тинде и Разговор ради 
деце „Звездице“  Ивана и библиотекар упознавања простора 

школ.биб.   и намене библиотеке 
   и читање бајке 

Сарадња вртића и фебруар библиотекар Читање приче
библиотеке   „Девојчица  и  мачак“ 

   доказ  су фотографије
   на њиховом сајту 

  Библиотекар Јарослава Коњовић
 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАД СТРУЧНИХ, 
РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
 
4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 

Школски одбор је разматрао садржаје који су планирани и доносио одговарајуће одлуке 
из своје надлежности. Посебно ангажовање управних органа школе захтевало је поред праћења 
реализације ГПРШ, инвестиционо одржавање и побољшање материјалних услова рада. Учињен 
је напор за благовремено обезбеђивање свих средстава неопходних за рад школе, рационалну 
расподелу и коришћење истих. 

Орган управљања је у оквиру својих надлежности усвојио Извештај о реализацији ГПРШ за 
школску 2018/19 годину, ГПРШ за 2020/21.. годину, Анекс ГПРШ, Извештај о реализацији Плана 
стручног усавршавања, Извештај о самовредновању, Измене Плана набавки и финансиј-ског плана, 
финансијски план, План јавних набавки за 2019, План стручног усавршавања, Извештаје о раду 
директора, Одлуке о коришћењу фискултурне сале и спортских терена, Извештај комисије за попис, 
завршни рачун школе. Исто тако Школски одбор је усвојио нови Развојни план и Анекс Школског 
програма. Такође, Школски одбор је усвојио Правилнике о дисциплинској и материјалној 
одговорностизапослених, о обавезама и одговорностима ученика, 
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о мерама начину и поступупку заштите и безбедности ученика, понашања у школи, о унутрашњој 
организацији рада школе, о испитима у школи,о похваљивању и награђивању ученика, о стручном 
усавршавању, о раду ШО. разматрао извештаје о успеху ученика по кварталима, на крају школске 
године и на такмичењима, извештаје о ђачким екскурзијама, могућности побољшања услова у 
којима се изводи настава и бавио се другим питањима из своје надлежности. У току школске 
2020/21. године било је  дванаест седница Школског одбора. 
 

Динамика  Садржај рада  Носилац Праћење 
15.9.2020. Именовани  стручни  активи  за  развојно Директор  

 планирање и за развој школског програма,   
 Донета  одлука  о  формирању педагошког   
 колегијума,      
 Усвојени: Извештај о остваривању Плана Школски  
 стручног усавршавања  одбор Записник са 
 План  стручног  усавршавања  за  2020/21..  седнице ШО 
 Годину,       
 Извештај о реализацији ГПРШ за школску   
 2017/18. годину,      
 ГПРШ за школску 2020/21..годину, Извештај   
 о самовредновању.     

7.10.2020. Измењен  финансијског  плана  за  2019, директор Записник са 
 Донета Одлука о расписивању набавке за  Финансијски 
 куповину књига за школску библиотеку  план . 
 Усвојен Правилник заштите од пожара  План јавних 
       набавки. 

6.11.2020 Извештај  Школског  тима  за  заштиту  од Психолог, Записник са 
 насиља, злостављања и занемаривања, Директор седнице ШО 
 Други ребаланс буџета Председник  
   ШО  
     
 Разматране мере за побољшање услова рада   
 Разматран извештај о успеху и дисциплини   
 ученика и реализацији плана рада школе   
 Именована  комисија  за  попис  и  донета   
 одлука о попису      
 Раматран  извештај  о  реализацији  плана   
 стручног усавршавања     
       
    
    

2.12.2020. Усвојена измена финансијског план Шеф Записник са 

 
Усвојена измена Плана јавних набавки 
Анекс ГШПР  рачуноводства седнице ШО 

      Директор Извештаји 
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14.1.2021. Усвојен финансијски план за 2020. годину , Директор Записник са 
 Усвојен План јавних набавки за 2020. Шеф седнице ШО 
 годину  рачуноводства Финансијски 
 Усвојен извештај о раду директора Секретар План 
 Усвојен анекс ГПРШ  План јавних 
 Разматран Извештај о успеху ученика на  Набавки 
 крају другог квартала  Анекс 
    

28.1.2021. Донесене  одлуке  о  измени  финансијског Директор Записник са 
 плана за 2020. годину и плана јавних набавки  седнице ШО 
 за 2020. годину   

21.2. 2021.  Директор Записник са 
    седнице ШО 
  Рачунополагач Извештаји 

    
    
    
    
    
     
    
    

27.2.2021. 

Разматрање и Усвајање Извештаја комисије 
за попис 
   

 Завршни рачун   
     
    
    

8.7.2021.  Директор , Записник, 
  секретар Правилници 
     
    
    
    
    
    

 

Усвојен извештај о раду директора 
Именована комисија за утврђивање листе 
радника за чијим радом је престала потреба 
ШО информисан о резултатима завршног 
испита и са успехом ученика   
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13.08.202.

Усвајање одлуке о измењеном финансијском 
плану за 2020.  
Усвајање интерног акта за спровеођење 
јавних набавки Психолог Записник 

  (координатор Развојни план 
  стручног  
  актива)  
  Директор  
 

 

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА 
 

 

У оквиру својих надлежности планирала сам и организовала остваривање програма 
образовања и васпитања и свих активности школе. Старала сам се о унапређивању квалитета 
образовно-васпитног рада, остваривању стандарда постигнућа.. Учествовала сам у раду Тимова 
школе .  

У циљу унапређења наставе и превазилажења слабости због онлајн наставе , 
организовала сам разговоре са наставницима  у сарадњи са педагогом и психологом. Током 
школке 2020/21..године, старала сам се о наменском коришћењу средстава утврђених 
финансијским планом, у складу са свим законима и прописима. Заједно са рачуноводственом 
службом учествовала  сам у изради измена финансијског плана за 2020. годину, захтева за 
додатна средства, као и измена Плана набавки за 2020. годину. Измене су биле неопходне због 
ребаланса буџета општине Кула, добијања средстава из текуће буџетске резерве. 

 У оквиру својих законом утврђених надлежности сарађивала сам и омогућила сарадњу 
са органима јединице локалне самоуправе (спровођење набавки, сарадња на реализацији 
различитих пројеката, ...), Центром за социјални рад (решавање појединачних „случајева“), 
одељењем МУП у Кули (организација предавања на тему насиља и безбедности у саобраћају), 
Црвеним крстом Кула, ДМНРО „Плава птица“ (прикупљање помоћи), спортским колективима 
у Кули, Домом здравља (реализација програма здравствене превенције, координација у 
случајевима деце која су зарежена короном), Институтом за јавно здравље Сомбор, Удружењем 
инвалида општине Кула, хуманитарном организацијом „Сви за Космет“. 

Заједно са психологом и педагогом посећивала сам онлајн часове на Гугул учионицама 
због Дневног извештаја ШУ Сомбор. 

У више наврата обављала сам разговоре са ученицима који су чинили дисциплинске 
прекршаје.  

У оквиру сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, имала сам 
индивидуалне састанке са родитељима ученика (по потреби), присуствовала сам свим 
састанцима Савета родитеља. 

Током школске 2020/21. сам се старала да се сви потребни подаци благовремено и тачно 
уносе у базу података у информационом систему „Доситеј“ и нови информациони ситем ЈИСП. 

Старала сам се о благовременом обавештавању запослених, ученика и родитеља, 
стручних органа и Школског одбора о свим питањима од интереса за рад установе, што се може 
документовати увидом у записнике, Књигу обавештења, школску веб адресу. 

 Организовала сам одласке ученика и наставника на општинска , окружна  и републичка 
такмичења која су одржана у редукованом броју због погоршања епидемијске ситуације у 
марту. 

Сазивала сам и руководила седницама Наставничког већа, које су се одвијале предвиђеном 
динамиком. Такође су одржаване седнице Школског одбора, педагошког колегијума и састанци 
Савета родитеља. Повремено, по потреби, сам одржавала састанке са помоћно-техничким 
особљем школе и сарадницима (рачуноводство, секретаријат).  

Образовала сам школску комисију и друге комисије за потребе спровођења завршног 



19 
 

испита, пратила сам сва упутства и дописе МПНТР, уносила сам податке на ЗИОС платформу, 
присуствовала свим састанцима актива директора Општине Кула и Западнобачког округа. 

У сардњи са локалном самоуправом , Тимом школе за културне манифестације, колегама 
школе организовала сам прославу матурске вечери уз поштовање свих препоручених 
епидемијских мера. 

Одржала сам састанке Педагошког колегијума, Тима за квалитет установе и Наставничког већа и на 
тај начин смо припремилу почетак нове школске године уз поштовање свих ставки Стручног 
упутства о организацији рада школе. 
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4.3 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Август - септембар: У оквиру ова два месеца помоћник директора је 

 
 Упознат са новим планом и програмом,
 Узео учешћа у изради годишњег плана и програма рада школе за 2020/2021. 

школску годину
 Помагао наставницима у годишњем и месечном планирању
 Извршио преглед педагошке документације
 Увид у педагошку документацију
 Извршио увид у месечне ппланове
 Руковођење Педагошким колегијумом

 

Октобар 
 Активно учествовао на организовању допунске и додатне наставе
 Извршио посете часовима код наставника у разредној и предметној настави
 Активно учествовао у планирању и реализацији Дечје недеље
 Извршио увид у месечне ппланове
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Новембар 
 

 Пратио коришћење и примену наставних средстава
 Извршио увид у рад библиотеке и коришћења библиотечког фонда
 Извршио увид у месечне ппланове
 Руковођење Педагошким колегијумом

 

Децембар 
 

 Учествовање у организацији Дана школе
 Присуствовао седницама стручних већа за утврђивање општег и појединачног 

успеха на крају
 другог класификационог периода
 Увид у педагошку документацију
 Извршио увид у месечне ппланове

 

Јануар 
 

 Учествовао у предузимању мера за унапређење образовно-васпитног рада у 
другом полугодишту

 Учествовао у организацији поводом дана Светог Саве
 Учествовао у анализи остварености планираних активности из Школског 

развојног плана
 Извршио увид у месечне планове

 

Фебруар 
 

 Извршио увид у месечне планове
 Посета часовима свих видова наставе
 Руковођење Педагошким колегијумом
 Увид у педагошку документацију
 Учешће у организацији такмичења

 

Март 
 

 Извршио анализу реализације програма образовно - васпитног рада
Април, Мај, Јун 
 

 Помоћ око спровођења свих упутстава МПНТР
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4.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 

Савет родитеља школе се састајао по плану, али и по потреби и доносио одлуке и 
препоруке из свог домена. Савет родитеља је учествовао у поступку предлагања изборних 
предмета и поступку избора уџбеника, као и одлучивању везаном за набавку истих, предлагао 
Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља, дао сагласност на 
програм екскурзија и наставе у природи, пратио услове за рад и учење у школи. Савет 
родитеља је својим активним деловањем, примедбама и предлозима Савет родитеља је редовно 
и благовремено информисан о свему битном за рад школе. Један члан Савета родитеља 
учествовао је у раду тима за превенцију насиља. Својим предлозима родитељи су преко свог 
органа унапређивали образовноваспитни рад. У току школске 2020/21. године било је шест 
састанака Савета родитеља. 
 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РЕАЛИЗАЦИЈА ДОКАЗ 
 Конституисан Савет родитеља  Записник, 
 Усвајен Пословника рада Савета  пословник, план 
 родитеља Директор рада 
 Усвајање Плана рада Савета   

Септембар 
родитеља   
Изабрани председник и заменик  Записник 

(13.09.2020.) Савета родитеља за школску Чланови Савета  
 2020/21.. годину   
 Изабрани: члан Стручног актива за  Записник 
 развојно планирање, 

Чланови Савета 
 

 члан Тима за самовредновање, члан  
   

 Тима за заштиту деце од насиља   

    



23 
 

 фискултурне сале од стране   
 спортских клубова   
 Извештај о успеху ученика на крају  Записник 
 1. Полугодишта   
    
    
    
   Записник, 
  

Педагог 
Споразумни раскид 

Фебруар  Уговора, Директор 
(23.02.2020.)   

Директор 
 

   
   

    
    
    
    
 новог поступка јавне набавке, о   
 резултатима са такмичења ученика   
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  и надзору инспектора за ПП   

  заштиту.   
     
  СР информисан о пројекту набавке  Записник , 
  бесплатних уџбеника и донета  Пословник 
  сионалну оријентацију ученика   
  Директор поднео извештај о свом   

  раду   
 

 

4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 
 

 
Педагошки колегијум се стајао у више наврата и доносио Одлуке о организацији почетка рада 
школе на почетку нове школске године и почетку другог полугодишта 2020/21. 
 
Сва текућа и круцијална питања за рад школе решавали смо у складу са Стручним упутством и 
пратећи Дописе Министарства. У време погоршаних емидемијолошких услова  прилагођавали 
смо рад у условима који су се мењали у зависности од ситуације на терену.  
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 Време   
Активности/теме 

   
Начин реализације 

  Носиоци  
 реализације        реализације  
                

 Август  • Конституисан је Педагошки   • договор   Чланови  
    колегијума за школску 2020/2021.      Педагошког  
    годину            колегијума  
   •   Прочитан је извештај о раду         
    Педагошког колегијума за школску        
    2020/21.. годину           
   • Донесен  је  план  рада  за  школску        
    2020/21. годину           
   •   Утврђена је динамика рада за школску        
    2020/21. годину           
   • Усвојен је план Стручног        
    усавршавања за школску 2020/21.        
    годину              
   • Усвојени  су предлози  представника        
    актива и тимова за школску 2020/21.        
    годину              
   • Утврђени   су   термини        
    класификационих периода,         

 Октобар  • Разметрана  је 
опремљен
ост школе  • договор,   Чланови  

    наставним средствима      дискусија   Педагошког  
   • Усвојени   су   ИОП-и   за   прво      колегијума  
    полугодиште             
   • Услови  рада  школе  су  побољшани        
    захваљујући   инвестиционом        
    одржавању,  али  и  инвестицијама        
    донатора              
   • На реализацију допунске и додатне        
    наставе је стављен акценат и планиране        
    супосете овим часовима          
 Новембар  • Прочитана је анализа успеха на крају  • Дискусија,   Чланови  
    првог класификацио-ног периода   извештај   Педагошког  
   • Прочитан је план посете часо-вима за      колегијума  

    школску 2020/21. годину         
 Децембар  • Заказана реализација семинара Активна   •   Дискусија,   Чланови  
    настава         извештај   Педагошког  
   • Анализиран план реализације угледних      колегијума  
    часова              
   •   Анализир је план реализације прославе        
    Светог Саве              
   • Разматрана  је  сарадња  са  органи-ма        
    јединице  локалне самоуправе,        
    организацијама и удружењима         
                

 Јануар  • Анализа успеха након другог  • Дискусија,   Чланови  
    класификационог периода     извештај   Педагошког  
   • Утврђене  су  мере  за  унапређење      колегијума  
    наставе у другом полугодишту        
   •   Усвојени су ИОП-и за друго        
    полугодиште             
   • Прочитана   су  домаћинтва        
    отпштинских такмичења           
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Април • Прочитана је Анализа успеха након • Дискусија, Чланови 
  трећег класификаионог периода   извештај Педагошког 
 •   Разматран је ток реализације угледних   колегијума 
  и огледних часова      
 • Анализирана  је  посета  допунске  и    
  додатне наставе       
         

Мај • Формиране су комисије за • договор Чланови 
  организацију завршних испита    Педагошког 
 • Формирана  је  комисија  за  одабир   колегијума 
  ученика генерације      
 •   Дате су информације у вези са уписом    
  ученика у први разред     

Јун • Прочитана је Анализа успеха ученика • Дискусија, Чланови 
  осмог разреда     извештај Педагошког 
 •   Анализа успеха за ученике од 1-7.   колегијума 
  Разреда       
 •   Дата је коначна информација у вези са    
  уписом ученика у први разред     
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4.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
                                   
    Активност    Време реализације активности  Начин  Носиоци активности 
                I X X XI XII I II I II I V V VI VII VIII  реализација    
 • Кoнституисaњe  *               Дискусија Прeдстaвници ђaчкoг 
 пaрлaмeнтa (избoр                   пaрлaмeнтa и 
 рукoвoдствa)                   руководилац 
 • Усвajaњe Прoгрaмa                   парламента, 
 рaдa и дoгoвaрaњe o                   зaинтeрeсoвaни 
 прeдстojeћим                   учeници шкoлe и 
 aктивнoстимa                   нaстaвници  
 • Aнaлизa рaдa                     
 пaрлaмeнтa у прeтхoднoj                     
 шкoлскoj гoдини                     
 Самовредновање                     
  • 21.9. Дан мира                        
    (дрво мира)                          
  • Европски дан                     
   језика                     
 Трибина: безбедан                          
 интернет                            
 • Oбeлeжaвaњe вaжних  *              Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу oктoбру:                   зaинтeрeсoвaни 
 • 1. октобар - Дан старих                    учeници шкoлe, 
 • 4-10.“Светски дани                      нaстaвници биoлoгиje и 
 свемира“-пројекат                      ликoвнoг  
 ✓ 16. oктoбaр – Свeтски                       
 дaн хрaне                        
 • Учешће у обележавању                      
 Дечје недеље (7-11.10)                     
 Дечја права, Повеља УН                     
 • 25.10.Дан бундеве                      
 • Aктуeлни шкoлски                      
 прoблeми                     
 Aктуeлни шкoлски   *             Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 прoблeми:                   стручнa службa шкoлe 
 
✓ Oднoси мeђу                     

 учeницимa и                     
 нaстaвницимa                     
 Aнaлизa успeхa учeникa и                     
 изoстajaњe у првoм                     
 трoмeсeчjу рaдa шкoлскe                     
 гoдинe                                  
 Oбeлeжaвaњe вaжних    *             Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу                   зaинтeрeсoвaни 
 нoвeмбру:                   учeници шкoлe, 
 
✓ 16. нoвeмбaр –                   нaстaвници  

 Meђунaрoдни дaн                     
 Toлeрaнциje;                     
 20. нoвeмбaр - Свeтски                     
 дaн дeтeтa                     
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 • Укрaшaвaњe шкoлe зa           *         Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 прeдстojeћe зимскe                             зaинтeрeсoвaни 
 прaзникe                                        учeници шкoлe, 
 • Oбeлeжaвaњe вaжних              нaстaвници ликoвнoг, 
 дaтумa у мeсeцу:              нaст. биoлoгиje, 
 ✓ 01. дeцeмбaр – Свeтски              вршњачки едукатори из 
 дaн бoрбe прoтив СИДA-              мед.школе 
 e;               
 ✓ 9.децембар- Дан школе                   
 10. дeцeмбaр – Дaн               
 људских прaвa               
 Разматрање успeха    * *        Анализа, Ђaчки пaрлaмeнт, 
 учeникa, владања и             дискусија стручнa службa шкoлe 
 изостајања нa крajу првoг               
 пoлугoђa – прoцeнa и               
 прeдлoг мeрa зa               
 пoбoљшaњe…               
 Oбeлeжaвaњe вaжних     *        Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу:              зaинтeрeсoвaни 
 27. Jaнуaр – Свeти Сaва              учeници шкoлe, 
                                             нaстaвници српскoг 
                                             jeзикa 
 Oбeлeжaвaњe вaжних      *       Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa :              зaинтeрeсoвaни 
 ✓ 14. фeбруaр –                        учeници шкoлe, 
   Свети Трифун, Дан                нaстaвници jeзикa 
   заљубљених                          
   (украшавање                        
   школе)-журка                       
   „Валентрифуново “                
 

✓ Дан матерњег               
  језика               

 Aнaлизa пoнaшaњa             *       Радионица Ђaчки пaрлaмeнт 
 учeникa у шкoли, правила                
 понашања                             
 -шта ћу бити кад                         
 порастем?                            
 Aктуeлни шкoлски             *      Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 прoблeми :                        стручнa службa шкoлe 
 Aнaлизa успeхa и                     
 изoстaнaкa учeникa нa                  
 крajу трoмeсeчja                     
 -сусрет са успешним                   
 суграђанима                    
 Oбeлeжaвaњe вaжних          *      Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу:                 зaинтeрeсoвaни 
 ✓ 22. мaрт – Свeтски дaн               учeници шкoлe, 
 вoдe;                 нaстaвници српскoг 
 ✓ 27. мaрт - Свeтски дaн                jeзикa, истoриje, 
 пoзoриштa                ликoвнoг, биoлoгиje… 
 Зaвршни испит зa учeникe       *      Анализа Ђaчки пaрлaмeнт, 
 VIII рaзрeдa (анализа,              стручнa службa шкoлe 
 припреме, дељење               
 информација у групи УП,                
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 подршка током онлајн                
 периода...)                
 Aктуeлни шкoлски                              *      Дискусија Ђaчки пaрлaмeнт 
 прoблeми :                                          
 ✓ Прeдстojeћe eкскурзиje                   
 учeникa шкoлe,                                     
 пoнaшaњe учeникa нa                             
 eкскурзиjaмa…                                      
 Eдукaтивнe трибинe нa                  *     Предавање и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 тeмe :                                         радионица eдукaтoри, Школска и 
 • o здрaвљу пoвoдoм                          Грaдскa библиoтeкa, 
 свeтскoг дaнa здрaвљa                         
 (07. aприл) ;                                    
 • Дaн плaнe тe Зeмљe (22.                
 aприл)                
 • Свeтски дaн књигe (23.                
 aприл)                
 Прoдajнa излoжбa и                         *     Изложба и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 aукциja ускршњих jaja у                     радионица учeници шкoлe, 
 сарадњи са „Плавом                            нaстaвници ликoвнoг, 
 птицом“(хумaнитaрнa                         учитeљи, „Плава птица“ 
 aкциja)                                     
 Сaрaдњa сa Црвeним                     *    Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 крстoм (8. мaj – Свeтски                    Црвeни крст 
 дaн Црвeнoг крстa)                             
 Oбeлeжaвaњe вaжних                   *    Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa :                             зaинтeрeсoвaни 
 ✓ 09. мaj - Дaн Eврoпe;                      учeници шкoлe, 
 ✓ 31. мaj - Свeтски дaн                       нaстaвници 
 бeз дувaнскoг димa                          
 Прoцeнa успeшнoсти                  *    Анализа Ђaчки пaрлaмeнт, 
 рeaлизoвaних eкскурзиja                  дирeктoр шкoлe 
 Успeх учeникa нa крajу                 *   Анализа и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 шкoлскe гoдинe,Aнaлизa                 дискусија стручнa службa шкoлe 
 успeхa,Aнaлизa                      
 изoстaнaкa                      
 • Прoцeнa рaдa Ђaчкoг               *   Предавање и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 пaрлaмeнтa и прeдлoзи                 радионица секција еколога/билога 
 зa дaљи                   школе 
 рaд,обeлeжaвaњe вaжних                 
 дaтумa:                   
 05. jун – Свeтски дaн                  
 зaштитe живoтнe срeдинe                 
 • Организација матурске           * *  Онлајн Ђачки парламент, 
 вечери              консултације  
                                                 (Viber група  
                                                 УП, имејл)   

 
Нерализоване активности маркиране су жутом бојом у календару активности и резултат су 
проглашења пандемије. Поново је отказан одлазак представника 8. разреда у Београд на Институт за 
савремено образовање у оквиру активности које су планиране у сарадњи са Тимом за професионалну 
оријентацију.  
Током онлајн периода активности ученичког парламента су се одвијале у Viber групи и биле су усмерене на 
информације везане за здравствено и емотивно стање ученика током пандемије, пробни и завршни испит, 
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линкови за онлајн процену склоности у оквиру теста за професионалну оријентацију и припрему завршне 
свечаности. 
Ученици су добијали информације и упутства у вези са безбедношћу, организацијом, терминима и 
условима одржавања пробног и завршног испита.  
4. групи су у договору са родитељима, управом школе и разредним старешинама давани 
предлози везани за место, начин и време организације завршне свечаности. Услови пандемије 
променили су и отежали организацију, али је на крају све протекло у најбољем реду.  
За ђака генерације проглашена је ученица 8/3 Милана Томић, председник УП 2020/2021. 
 

 

Кула, 15. јул 2021. 
 

Извештај подноси: 
Председник УП: 

Милана Томић 
 

Координатор: 
Валентина 
Мујичић 
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4.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

 

Одржано је и 12 седница Наставничког већа, на којима су чланови већа, у оквиру 
послова предвиђеним Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом школе и 
Пословником о раду верификовали резултате рада ученика, пратили остваривање задатака 
предвиђених у ГПРШ, предузимали различите активности како би се створили услови за 
напредовање свих ученика, превазилазиле тешкоће и створили услови у којима би се задаци из 
ГПРШ ефикасније остваривали 
 
 Време   САДРЖАЈИ   Носилац   

Праћење 
  

 реализације   Реализоване активности   активности     
          

 15.09.2020.  Именован стручни актив за развој школског програма        
    Разматран и усвојен План стручног усавршавања        
    Разматран   и   усвојен   Извештај   Тима   за  Директор     
    самовредновање     

Записник 
 

    Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о  реализацији      
           

    ГПРШ за школску 2020/21.. годину  Тим     
    Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 2020/21.        
    годину        
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29.10.2020. 1. Усвајање Записника са прошле седнице 
Наставничког већа 

2. Анализа успеха и владања на крају првог 
квартала 

3. ------- 
4. Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 

  
   
 

Директор 
 

 

Записник 
  

 

Педагог 
  

  
   

   
   
.   
   

23.12.2020.    
    
  Педагог  
  Директор  
  Психолог 

Записник   Педагог   Извештаји  

 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

2. Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта 

3. Извештај координатора Тима за инклузију 
4. Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 Тимова 
   
    
    
    

15.1.2021. 

 
Директор је објавио следеће 
информацијевезане за почетак другог 
полугодишта: 
-часови трају по 30 минута и одељења су 
подељена у две групе као и на почетку школске 
године.  
-у прву тј. преподневну смену иду ученици од 1. 
до 4. разреда, а у другу тј. послеподневну, иду 
ученици од 5.-8. разреда. 
-сваки разред је у својој учионици  
-настава почиње од А групе 
-распоред часова и звона остаје исти 
-током прве седмице треба направити распоред 
писмених провера дужих од 15 минута 
-наставници који имају неоцењене ученике 
треба да направе план за надокнаду 
-наставници који раде по ИОП-у треба да имају 
дневне припреме за рад са тим ученицима или 
да их  уврсте у редовне припреме за час. 
-распоред дежурства наставника и учитеља је 
истакнут по данима 
-родитељи који желе да им деца похађају 
наставу онлајн морају да потпишу сагласност  у 
понедељак и треба им напоменути да деца 
прате наставу на РТС-у и долазе да одговарају у 
заказаним терминима. 
-одељењске старешине треба да обавесте 
родитеље и ученике о начину рада од 18.01.21. 

Директор Записник 
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8.4.2021. 

1. Усвајање Записника са прошле седнице 
Наставничког већа 

2. Анализа успеха и владања на крају 3. 
Квартала 

3. Пробни завршни испит 
4. Питања из делокруга рада Наставничког 

већа 
 

Директор 
Педагог 

Записници 

23.4.2021. 

1. Усвајање Извештаја анализа пробног завршног 
испита 

2. Одлука Наставничког већа о захтевима 
родитеља  да деца промене групу или да увек 
буду група од 12.30  због термина тренинга 
 

Психолог, 
Директор 

Записници 

3.6.2021.    

    
    
    

 

         Термин  Матурске вечери и  организација 
Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 
 

 
   
  Директор 

Записници   Психолог 
    
    

    

 Директор поднео извештај о свом раду   
10.6.2021. 1. Усвајање Записника са претходне седнице 

Наставничког већа 
2. Анализа успеха и владања  на крају другог 

полугодишта за ученике 8. Разреда 
3. Одлука о додели диплома Вук Караџић и 

Посебних диплома 
4. Извештај Комисије за избор Ђака генерације 

Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 Записник 
 Директор,  
   

   
  

  
Извештаји 

вибер група 

28.6.2021. 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

2. Анализа успеха и владања  на крају другог 
полугодишта за ученике од 1. До 7. Разреда 

3. Анализа резултата завршног испита 
4. Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 

Директор, 
педагог 

Вибер група 

30.6.2021. 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

2. Изјашњавање чланова Наставничког већа о 
отварању друге групе продуженог боравка 

3. Питања из делокруга рада Наставничког већа 
 

Директор 
 

  
 Одељењске 

Записник,  старешине 
  Извештаји 
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 Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

 Извештај са одржаних такмичења 
 Извештај о резултатима са Завршног испита и 

уписа у жељену средњу школу 
 Календар рада за школску 2021/22. годину 
 Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 

  
   
18.8.2021.   

 Педагог  
 Психолог 

Записник  

 Директор  Извештаји  Рената   
 

Мандић 
 

  
   
   
   
   

30.8.2021 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

2. Анализа успеха и владања после поправних и 
разредних испита 

3. Организација рада Школе за нову школску 
2021/22. Годину 

4. Обука: „Одговоран однос према здрављу“ 
5. Питања из делокруга рада Наставничког већа 

 

  

 

 
 
 

               

  

 
 

 

 
 
4.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
 

 
Одељењска већа су се током школске године бавила стручним и организационим питањима, 

настојећи да својим радом допринесу побољшању и осавремењавању наставне праксе  
и свеукупном сагледавању личности ученика. Нарочиту активност чланова већа захтевају 
квартали, кад се сагледава рад и активност сваког ученика понаособ. Након сваког квартала 
сачињавана је статистичка и квалитативна анализа постигнутих резултата ученика. Приликом 
квалитативне анализе највећа пажња је посвећена могућим узроцима слабијих резултата ученика 
 
из појединих предмета или одељења. На тим седницама показао се висок ниво 
професионалности чланова већа. У Дневницима образовно-васпитног рада у делу са 
записницима детаљно су приказане све активности одељењских већа 
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ИЗВЕШТАЈ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА OДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 
СПЕЦИЈАЛНИХ OДЕЉЕЊА 2020/21. 

 

 
Чланови већа : 
Председник и координатор, дипломирани дефектолог-олигофренопедагод 
Гордана Бакић 
Наставник разредне наставе Хелена Шикора 
Дипломирани дефектолог Адријана Лукишић 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

- Конституисање већа 
и избор 
руководиоца 

- Разматрање и 
усвајање планова 
образовно васпитног 
рада 

- Међусобна сарадња 
и размена искустава 
наставника у раду са 
децом са 
потешкоћама у 
учењу  

 

  
 
 
 
 
 
 
X 
 

         Стручно веће Разговор на 
састанцима стручног 
већа 

ПП 
служба 

 

- Анализа сарадње 
породице и школе 

- Анализа образовно 
васпитних резултата 

   
 
 
 

        Стручно веће Разговором и 
сарадњом са 
родитељима 

ПП 
служба 
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на крају првог 
класификационог 
периода  

 

 
 
X 
 

-  
- Сарадња чланова 

већа у вези са 
реализацијом 
планова рада 
Подстица јсоцијо-         
емоционалног 
развоја ученика 

    
 
x 

       Стручно веће Састанак и разговор 
стручног већа у вези 
посете позоришту и 
других активности 

ПП 
служба 

 

- Анализа резултата 
образовно васпитног 
рада на крају првог 
полугодишта 

- Социјална 
проблематика 
ученика 
 

 

    x       Стручно веће и психолог 
школе 

Са психологом школе 
анализирана 
социјална 
проблематика 
ученика и извршена 
аланлиза образовно-
васпитног рада 

ПП 
служба 

 

- Активности везане 
за обележавање 
школске славе 

- Размена искуства о 
раду са ученицима 
који заостају у раду  

- Подстицај општег 
моторног и говорно-
језичког развоја 

 

      
 
 
x 

     Стручно веће Посетом и 
разговором  

ПП 
служба 

 

- Сарадња са 
педагогом и 

       
 

    Стручно веће, педагог и 
психолог школе 

Са педагогом и 
психологом школе 
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психологом школе  
- Размена искуства у 

помоћи детету јер 
детету треба помоћи 
неупоредиво , само 
тако се долази до 
изражаја очуваних 
потенцијала којима 
свако дете 
располаже 

 

 
 
 
 
 
X 

направљени планови 
ИОП-а 1 и ИОП-а 2 за 
ученике који имају 
потешкоће у учењу 

- Сарадња породице и 
школе 

- Анализа реализације 
свих облика 
образовно-
васпитног рада 

- Анализа резултата 
на крају трећег 
класификационог 
периода 

 
 
 

- Праћење социјалне 
проблематике 
ученика 

 

        
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручно веће  

 
 
 
 
 анализирана 
социјална 
проблематика 
ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПП 
служба 

 

- Анализа резултата 
допунске наставе 

- Сарадња чланова 
већа у реализацији 
свих облика 

          
 
 
 
 
X 

 Стручно веће На састанку већа 
анализирани сви 
облици образовно-
васпитног рада 

ПП 
служба 
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образовно-
васпитног рада 

-  
- Договор око 

припреме за 
испраћај ученика 
осмих разреда 

- Анализа остварене 
сарадње са 
родитељима 

- Реализација свих 
облика образовно-
васпитног рада 

           
 
 
X 

Стручно веће Анализа сарадње са 
родитељима 

ПП 
служба 

 

- Сарадња чланова 
већа 

- Анализа постојећих 
планова рада 
 

X           Стручно веће Извршена анализа 
планова рада за 
предстојећу школску 
годину 

ПП 
служба 
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4.9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

 
1.Област:ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Крајњи циљ ове 
активности је упознавање 
свих релевантних фактора 
са акционим планом Тима 
за инклузивно 
образовање,подизање 
свести о значају 
инклузивног образовања 
као и о индикаторима за 
укључивање инклузије у 
обрзовно-васпитни 
процес. 
 
Информисање се 
реализује на: 
-Седницама Наставничког 
већа. 
-На састанцима Тима за 
инклузивно образовање и 
тимова за додатну 
подршку. 
На Савету родитеља. 
-На школском одбору. 
-На састанцима 
одељенских зједниц 
 
 
2.Област: 
ИНТЕГРАЦИЈА 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Тим за Инклузивно 
образовање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тим за Инклузивно 
образовање. 

 
 
Састанак тима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Састанак тима. 

 
 
Координатор 
тима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор 
тима. 

Х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х 
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Крајњи циљ ове 
активности је 
укључиваање деце са 
посебним потребама у 
редовну наставу. 
 
 
 
3.Област:ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Крајњи циљ је процена 
примењивости школског 
акционог плана. 
 
 

            
Тим за Инклузивно 
образовање. 

 
Састанак тима. 

 
Координатор 
тима. 
 

 
Х 

4.Први састанак 
Инклузивног тима 
Реализован је у ужем 
саставу у августу 2019. 
 
Организован је састанак 
будућег ученика А.Ђ.из 
Црвенке са 
педагогом,пихологом,буду
ћим од.старешином у 
присуству старатељице. 
Циљ састанка је био 
упознавање ученика са 
од.старешином,упознавањ
е са просторијама у школи 
а све у циљу што боље 
адаптације на нову 
средину. 
 
 

           Тим за Инклузивно 
образовање. 

Састанак тима. Координатор 
тима. 

Х 
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5.Други састанак 
Инклузивног тима 
реализован је 05.09.2019. 
на иницијативу 
од.старешине Гојка 
Секеруша у циљу што 
боље припреме за 
подршку ученику И.Т.6-4. 
 

           Тим за инклузивно 
образовање. 

Састанак тима. Координатор 
тима. 

Х 

6.Трећи састанак 
Инклузивног тима 
реализован је 21.11.2019. 
На тиму су анализирани 
до сада примењени 
планови рада по ИОП-у. 
На састанку је истакнута 
обавеза да ученици 
8.разрееда поново иду на 
ревизију на Интерресорну 
комисију,да би се 
евалуирао досадашњи 
рад и предложиле нове 
мере подршке,ако 
постоји потреба. 
 

           Тим за инклузивно 
образовање. 

Састанак тима. Координатор 
тима. 

Х 
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7.Четврти састанак тима 
реализован је у сарадњи 
са тимом за 
самовредновање 
30.01.2020. 
Циљ састанка је био 
анализа извештаја тима за 
самовредновање 
,дискусија о деловима 
извештаја где не постоји 
корелација између 
извештаја тимова те 
договор око 
превазилажења слабости 
у будућем периоду. 
Поредд поменутог,бавили 
смо се случајевима 
дисграфије,дискалкулије 
и дислексије (како 
препознати,како помоћи 
детету,коме упутити). 
 
 
 

            
Тим за инклузивно 
образовање. 

 
Састанак тима. 

 
Координатор 
тима. 

8.Пети састанак тима 
12.05.2020. 
Састанак је реализован у 
ужем 
саставу(директорица,педа
гог и психолог). 
Циљ састанка је био 
анализа тога да ли су 
испоштовани сви чиниоци 
за упис ученика 8.разреда 
у средњу школу.Психолиг 
је информисала присутне 
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да је ревизија решења 
Интерресорне комисије 
обављена у фебруару 
месецу,при чему су 
наведени предлози три 
жеље за упис у средњу 
школу.Педагог је обавила 
разговоре и са ученицима 
специјалног одељења,при 
чему су они,који желе да 
наставе школовање 
такође били на ревизији 
на Интерресорној 
комисији. 
 
 
 
9.Састанци Тимова за 
додатну подршку. 
 
Током године,по потреби. 
 
За сваког ученика,који 
наставу прати по ИОП-
у,одржавани су састанци 
за додатну 
подршку,којима су 
присуствовали стручни 
сарадници,чланови тима. 

           Тимови за додатну 
подршку. 

Састанак тима. Координатор 
тима. 

Х 
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Наративни извештај: 
У току првог полугодишта одржан је један састанак Тима-он лине  и осам састанака тимова за 
додатну подршку. 
Први састанак тима,реализован је 13.01.2021. 
На састанку су прочитана имена деце која су прешла на рад по ИОП-у 2 и дато је образложење за 
ту врсту подршке. 
Координатор тима је навео да су се састанци тимова за додатну подршку реализовали по 
потреби и да сва деца која имају решење за рад по ИОП-у 2 прате наставу у складу са решењем. 
За ученика Н.И. наведено је да иако има решење да наставу прати по ИОП-у 2 из свих 
предмета,он наставу прати по ИОП-у 2 само из предмета где није могао да оствари позитивну 
оцену (сј.,мт,еј. И историја). 
Координатор тима је пренео информацију да сви који раде по ИОП-у су у обавези да у дневне 
припреме наведу име ученика који прати наставу из конкретног предмета по ИОП-у и да за сваки 
час има припремљен материјал за рад у складу са планом рада по ИОП-у. 
Дана 21.01.2021.одржан је стручни састанак са темом“Инклузија деце са тешкоћама у развоју у 
образовни систем и улога личног пратиоца детета“ у Великој сали СО КУла. 
Састанку су присуствовали представници локалне самоуправе,образовних установа као и 
представници система социјалне заштите и сами родитељи корисника. 
Што се тиче реализације састанака Тима у другом полугоодишту,планирана су два састанка 
тима,у складу са годишнјим планом рада а састанци тимова за додатну подршку ,реализују се на 
три месеца(када ученик почиње да прати наставу по ИОП-у 2 или једанпут у току 
полугодишта,ако ученик дуже време прати наставу по ИОП-у 2. 
У случају потребе,састанци тимова за додатну подршку и Тима за инклузију,реализоваће се и 
мимо плана. 
У току другог полугодишта ,реализован је један он лине састанак 09.03.2021. и шест састанака за 
додатну подршку. 
На састанку одржаном 09.03.2021. координатор тима је обавестио присутне о динамици и 
реализавији рада по ИОП-у у условима пандемије.У свим случајевима ,настава по ИОП-у се 
реализује у складу са планом рада.Наставници шалју извештаје а испитивање и провера знања 
се врши у складу са препорукама. 
Координатор је обавестио чланове да је у току фебруара месеца реализована 6 састанака за 
додатну подршку.Са ученицима 8 р. који наставу прате по ИОП-у 2 и њиховима родитељима 
обављен је саветодаван рад у вези избора средње школе.Попуњени су упитници које су тражили 
саветници из Школске управе Собмор.За ученицу Н.Б. из 5-4 психолог је дала препоруку на рад 
по ИОп-у 2 из математике а по потреби и других предмета али наставници за сада не сматрају да 
је та врста подршке потребна. 

Координатор тима.Татјана Беквалац 
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4.10.СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
Терезија Димитрић 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО докази 

 
- Сарадња чланова 
већа и размена 
искустава о 
уџбеницима и 
плановима рада  
- Анализа 
постојећих планова 
рада и договор о 
потребама њихове 
корекције . 
 

+ 
 

          Одељењска већа  Дискусија, размена 
искустава , 
анализирање 

Чланови већа Записник 

 
- Конституисање 
већа и избор 
руководиоца 
- Разматрање и 
усвајање планова 
образовно-
васпитног рада 
.Планирање 
писмених и 
контролних 
задатака, 
- Договор о 
активностима 
поводом 
обележавања Дечје 
недеље 
- Договор о 

 +          Одељењска већа  Дискусија,реализација  Разредно веће , 
педагог , 
психолог 

Записник 
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извођењу 
екскурзија и излета 
-Договор о 
реализацији 
активности  и 
сарадње са 
Црвеним крстом 
Куле 
- израда 
сагласности за 
фотографисање 
ученика, извођење 
амбијенталне 
наставе итд. 
Идентификација и 
израда ИОП за 
ученике који су 
укључени у 
инклузивни 
програм. 
Предлози за 
реализацију 
угледних часова 
Размена искустава 
у вези са 
реализацијом 
планова рада, и 
успеха ученика у 
тку 1. тромесечја 
- Сарадња чланова 
већа  у реализацији 
активности 
планираних у 
оквиру Дечје 
недеље и „ 
Спортске недеље“, 
као и разговор о 

  +         Одељењска већа  Презентације, 
разговори, 
организација и 
реализација 
планираних 
активности ,посете, 
слање ликовних 
радова, учешћа на 
литерарним  
конкурсима 

Разредно веће , 
,чланови већа 
Наставничко 
веће 

Записник, 
извештаји, 
фотографије, 
сајт школе, 
дневник рада,  
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реализацији 
ваннаставних 
активности 
- Прикупљање 
ликовних и 
литерарних радова 
за "Месец књиге". 
 
Учешћа на 
конкурсима које 
расписује 
министарство 
просвете. 
Договор о 
реализацији 
амбијенталне 
наставе у оквиру 
предмета природа 
и друштво. 
 
 
- Размена искустава 
у вези са 
реализацијом 
планова рада 
- Анализа сарадње 
породице и школе 
 
Договор о 
реализацији 
амбијенталне 
наставе у оквиру 
предмета природа 
и друштво. 
 

   +        Одељењска  
већа 

Разговор, 
организација и 
спровеђење 
планираних 
активности 

Разредно веће , 
стручна служба и 
,чланови већа 

Записник, 
извештаји, 
фотографије, 
сајт школе 
дневник рада, 

- Анализа резултата 
образовно- 

    +       Одељењска већа Дискусија, подела 
задужења, договор 

Разредно веће , 
стручна служба и 

Записници 
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васпитног рада на 
крају 1. 
полугодишта 
- Анализа 
реализације свих 
облика образовно-
васпитног рада 
- Договор о 
обележавању 
Школске славе- 
одабир ученика 
који ће учествовати 
на свечаној 
академји, 
 договор о 
реализацији 
додатних часова из 
математике, као и 
допунских часова 
из математике и 
српског током 
распуста. 
 

,чланови већа 
Наставничко 
веће 

- Активности везане 
за обележавање 
Школске славе 
- договор о 
реализацији 
наставних планова 
и програма у току 
другог 
полугодишта. 
Планирање 
писмених и 
контролних 
задатака 
- организација 

     +      Одељенска већа Планирање, договор, 
реализација 

Разредно веће, 
чланови већа 

Записник, сајт 
школе, 
фотографије, 
дневник рада, 
припремљени 
задаци  
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ваннаставних 
активности 
-договор о 
реализацији 
угледних часова 
- договор о 
реализацији 
слободних 
активности у 
оквиру 
Математичке 
радионице ради 
припреме ученика 
за школско 
такмичење из 
математике. 
Предлози за 
реализацију 
угледних часова 
- Сарадња чланова 
већа у вези са 
реализацијом 
планова рада 
- Размена искустава 
о раду са 
ученицима који 
брже напредују 
 
 
 

      +     Одељењска већа Разговор и дискусија Чланови већа Записник 

 
- Анализа успеха на 
крају трећег 
класификационог 
периода 
- Анализа 
реализације свих 

       +    Одељењска већа Разговор, договор , 
планирањње и 
реаллизација 

Разредно веће , 
стручна служба и 
чланови већа, 
Наставничко 
веће 

Записник, 
дневник рада 
припремљени 
задаци , 
Сајт школе, 
књига 
обавештења, 
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облика образовно-
васпитног рада 
- Анализа резултата 
успеха  ученика 
који похађају 
часове допунске 
наставе. 
- Сарадња 
породице и школе, 
анализа 
- планирање 
организације и 
реализације 
математичких 
такмичења( 
општинског, 
Мислиша и Кенгур). 
Прављење 
позивница,медаља 
и звезда за будуће 
прваке... 
 
 

сартификати 

- Сарадња чланова 
већа у реализацији 
свих облика 
образовно 
васпитног рада  
 
- Договор о 
активностима 
ученика поводом 
Календара светских 
дана на часовима 
ПД и ЧП ( Дан 
шума, Дан река, 
Дан планете 

        +   Одељењска већа дискусија Чланови већа Записник 
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Земље...). 
 
- Сарадња чланова 
већа у реализацији 
свих облика 
образовно 
васпитног рада ( 
наставних и 
ваннаставних). 
 
Планирање и  
припреме за 
реализацију  
школске приредбе 
поводом пријема 
ђака у први разред 

         +  Одељењска већа Договор, дискусија 
организација и 
реализација, 
планирање и 
припремање 

Чланови већа, 
стручна служба, 
Разредно и 
Наставничко 
веће 

Записник  , 
дневник рада, 
сајт школе, 

- Анализа резултата 
образовно- 
васпитног рада на 
крају 2. 
полугодишта  
- Реализација свих 
облика образовно-
васпитног рада 
- Анализа 
остварене сарадње 
са родитељима. 
  
 

          + Одељењско 
веће  

Дискусија и 
реализација 

Чланови већа, 
Разредно веће 
Наставничко 
веће 

Записник 
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4.10.1.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 

 

Чланови већа : 
Председник и координатор, дипломирани дефектолог-олигофренопедагод Гордана Бакић 
Наставник разредне наставе Хелена Шикора 
Професор разредне наставе Маја Стојанов 

 
 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН 

 Усвајање 
годишњег 
извештаја за 
школску 2018-
2019.годину. 

 Усвајање 
годишњег плана 
и програма 2019-
2020.годину. 

 Сарадња 
сапсихологом 
школе 

 

 
 
 
 

18.09.2019. 

 
 
 

 
Oдељенско веће 

 Усвојен 
годишњи 
извештај за 
школску 
2018-
2019.годин
у од стране 
директора 
школе. 

 Усвојен 
годишњи 
план и 
програм за 
2018-
2019.годин
у. 

 Договор о  
ИОП-у 2 за 
ученике 
Алексић 
Николу, 
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ИОП-2 
Душан 
Младенови
ћ, Нина 
Канчар, 
Душан 
Путник, 
Урин 
Никола, 
Вукелић 
Милица, 
Царевић 
Стеван и 
Бјелан 
Милутин и 
Будински 
Валентина 

 
 

 
 Анализа 

образовно 
васпитног 
резултата на 
крају првог 
класификационог 
периода. 

 Анализа сарадње 
породице и 
школе. 

 Анализа 
реализације 
Дечије недеље. 

 

 
 

 
 
 
 

25.10.2019. 

 
 
 
 
 
 
Oдељенсковеће 

 
 
 Успешно је 

оствариван
а сарадња 
са 
родитељим
а ученика 
.Путем 
родитељск
их 
састанака и 
индивидуал
них 
разговора 
на пријему 
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за 
родитеље.  

 Сви 
ученици су 
присуствов
али као и 
посматрачи 
и били су 
активни  

 
 Анализа успеха 

васпитно 
образовног рада 
на крају првог 
полугодишта . 

 

 
 
 20.12.2019. 

 
 
Oдељенсковеће 

 Сви 
ученици су 
позитивно 
оцењени.П
лан и 
програм је 
у 
потпуности 
реализован 
као и 
часови 
допунске 
наставе 
.Сви 
ученици 
имају 
примерно 
владање.  

 
 Сарадња са 

педагогом и 
психологом 
школе  

 Развојнаискуства 

 
 12.03.2020. 

Oдељенско 
веће,педагог и 

психолог школе 

 У сарадњи 
са 
педагогом 
и 
психологом 
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у помоћидетету 
 

школе 
договорено 
је око 
израде 
ИОП-а  

 Сарадња са 
психологом 
школе 

 Анализа 
остварених 
посета и 
реализацији 
Ускршње 
продајне 
изложбе  

 Теоретско 
предавање 

 

 
 
Планирано није реализовано. 
Због ванредне ситуације 
настава се одвијала на 
даљину и све активности су 
отказане. 
  

 
 
 
Одељенско веће 
и психолог школе 

 Ученици у 
специјални
м 
одељењим
а редовно 
су 
укључивани 
у посете 
позоришни
х представа  

 

 Реализација свих 
облика 
образовно 
васпитног рада  
 

 
 
 
 
 15.06.2020. 

 
 
 
 
Одељенско веће 

 Сви 
ученици су 
позитивно 
оцењени и 
сви имају 
примерно 
владање.  
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

5.1 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА 
 

 

АКТИВНОСТ 
   ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ  

8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 КО  

   0 1 2           
1.ПЛАНИРАЊЕ И            ПСИХОЛОГ Самостално и у ДИРЕКТОР,СПОЉА  

ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-             сарадњи са педагогом. ШЊА  
ОБРАЗОВНОГ,ОДНОСНО              ЕВАЛУАЦИЈА.  
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ                
РАДА                
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ            ПСИХОЛОГ НА СЕДНИЦАМА ДИРЕКТОР Х 
ОБРАЗОВНО-             ОДЕЉЕНСКОГ И ШКОЛЕ.  
ВАСПИТНОГ,ОДНОСНО             НАСТАВНИЧКОГ   
ВАСПИТНО –ОБРАЗОВНОГ             ВЕЋЕ,НА   
РАДА             САСТАНЦИМА   

             ТИМОВА,САВЕТУ   
             РОДИТЕЉА.   
3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА            ПСИХОЛОГ САВЕТОДАВНИ ДИРЕКТОР  
ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА             РАЗГОВОРИ, ШКОЛЕ.  

             ТИМСКИ РАД.   
4. РАД СА ДЕЦОМ,ОДНОСНО            ПСИХОЛОГ ИНДИВИДУАЛАН,ГР ДИРЕКТОР  
УЧЕНИЦИМА             УПНИ ШКОЛЕ.  

             РАД,РАДИОНИЧАРСК   
             И РАД   
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5.РАД СА            ПСИХОЛОГ САВЕТОДАВАН РАД ДИРЕКТОР  
РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНОСТА             (ПРЕВЕНТИВАН ИЛИ ШКОЛЕ.  
РАТЕЉИМА.             ИНТЕРВЕНТАН)   

             - НА ИНИЦИЈАТИВУ   
             РОДИТЕЉА,   
             НАСТАВНИКА ИЛИ   
             ПСИХОЛОГА.   
6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ,            ПСИХОЛОГ САСТАНЦИ ТИМОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,             ЗАЈЕДНИЧКЕ   
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ             АКТИВНОСТИ У   
И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА,             ЦИЉУ РЕШАВАЊА   
ОДНОСНО УЧЕНИКА             АКТУЕЛНИХ   

             ПРОБЛЕМСКИХ И   
             ДРУГИХ   

             СИТУАЦИЈА.   
7. РАД У СТРУЧНИМ            ПСИХОЛОГ САСТАНЦИ ДИРЕКТОР  
ОРГАНИМА И ТИМОВИМА             ТИМОВА,СЕДНИЦЕ ШКОЛЕ,СПОЉАШ  

             НАСТАВНИЧКОГ И ЊА ЕВАЛУАЦИЈА.  

             ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА.   
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5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОГА 
 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДА 
 

1. Израдила сам годишњи и месечне планове рада педагога, 
2. Учествовала сам у изради индивидуалног образовног плана за ученике, 
3. Пружала сам помоћ и подршку у иновативним видовима планирања наставе, 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

1. Систематски сам пратила и вредновала наставни процес путем посета часовима и 
напредовања ученика, 

2. Пратила сам реализације образовно-васпитног рада, 
3. Израђивала сам анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање, 
4. Учествовала сам у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика, 
5. Пратила сам узроке школског неуспеха ученика и предлагала решења за побољшање 

школског успеха, 
6. Пратила сам поступке и ефекте оцењивања ученика. 

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА И УЧИТЕЉИМА 
 

1. Пружала сам помоћ наставницима и учитељима у усклађивању програмских захтева са 
специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног 
окружења, установе и шире средине), 

2. Пружала сам стручну помоћ наставницима и учитељима на унапређивању квалитета 
наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика 

 рада (уз проучавање програма и праћење стручне литературе),   
3. Пружалас  сам помоћ  наставницима  и учитељима  у  проналажењу начина за

 имплементацију општих и посебних стандарда,   
4. Анализирала  сам реализацију  праћених часова  редовне  наставе којима сам

 присуствовала и давала сам предлоге за њихово унапређење,   
5. Пратила сам начине вођења педагошке документације наставника и учитеља, 
6. Пружала сам стручну помоћ наставницима и учитељима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика, 
7. Пружала сам помоћ наставницима и учитељима у осмишљавању рада са децом, односно 

ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци 
односно ученицима са тешкоћама у развоју), 

8. Оснаживала сам наставнике и учитеље за рад са ученицима из осетљивих друштвених група 
кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 
интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,  

9. Пружала сам помоћ наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације 
и унапређивање тога рада, 

10. Пружала сам помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 
одељењске заједнице, 

11. Пружала сам помоћ наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом, 
 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

1. Испитивала сам децу приликом уписа у основну школу, 
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2. Пратила сам дечји развој и напредовања свих ученика, нарочито ученика првог, трећег и 
петог разреда, 

3. Стварала сам оптималне услове за индивидуални развој детета односно ученика и 
пружање помоћи и подршке, 

4. Радила сам на идентификовању и на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 
понашању, путем разговора са ученицима, 

5. Радила сам на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу, све 
активности су евидентиране у Годишњем извештаји о раду Тима за професионалну 
оријентацију 

6. Промовисала сам, предлагала мере, учествовала у активностима у циљу смањивања 
насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање 
здравих стилова живота, путем радионица, разговора и посета ЧОС-овима, 

7. Учествовала сам у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна 
додатна подршка израда индивидуалног образовног плана, 

8. Учествовала сам у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила 
понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано 
изостане са наставе, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању 
њихових права. 

 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 

1. Пружала сам подршку родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 
учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 
путем саветодавних разговора, 

2. Пружала сам подршку и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена 
ученика, путем саветодавних разговора, 

3. Радила сам са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци, 
путем саветодавних разговора, 

 
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
 

1. Сарађивала сам са директором и психологом на истраживању постојеће образовно-
васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагала мера за 
унапређење, 

2. Сарађивала сам са директором и психологом у оквиру рада стручних тимова и комисија 
и редовном разменом информација, 

3. Сарађивала сам са директором и психологом на заједничком планирању активности, 
изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе, 

4. Сарађивала сам са директором и психологом на формирању одељења и расподели 
одељењских старешинстава, 

5. Тимски сам радила на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 
педагошке документације у установи, 

6. Сарађивала сам са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и 
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

1. Учествовала сам у раду наставничког већа давањем саопштења, информисањем о 
резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја 
за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција, 

 
 
 
 



60 
 

2. Учествовала сам у раду тимова, разредног и одељењског већа и комисија на нивоу 
установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. О 
свим активностима постоје извештаји. 

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

1. Сарађивала сам са образовним, здравственим, социјалним, културним и другим 
установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада 
установе, 

2. Учествовала сам у раду и сарађивала сам са интерресорном комисијом 
 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

1. Водила сам евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, 
2. Израђивала сам, припремала и чувала посебне протоколе за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе, 
3. Припремала сам се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима свога рада 
4. Прикупљала сам податке о ученицима и чувала материјале који садржи личне податке о 

ученицима у складу са етичким кодексом педагога, 
5. Стручно сам се усавршавала: праћењем стручне литературе и периодике, праћењем 

информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у 
активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој 
секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на 
конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом 
акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом 
са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању, специјалистичким 
студијама из области психотерапије. 
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

 

Подаци о реализацији часова одељењског старешине, теме и време одржавања, налазе се 
у Дневницима образовноваспитног рада. 

 
 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ИПРОГРАМА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

8.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

 

Слободне активности ученика су се реализовале кроз рад следећих секција: 
 

СЕКЦИЈА НАСТАВНИК 
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА Валентина Вулић, 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА Валентина Мујичић, Владана Цицмил, Валентина Вулић 
ХОР Софија Патковић 

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА Наталија Харди 
САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА Михајло Шанта 

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Марина Ћурић 
ИСТОРИЈА Љиљана Васовић, Јасна Товарић 

ФУДБАЛ (ж) Снежана Вујичић 
ФУДБАЛ (м) Роберт Вендел 

ОДБОЈКА Рената Мандић 
КОШАРКА Рената Мандић 

 
Подаци о реализацији планова слободних активности се налазе у Дневницима осталих 

облика рада. 
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 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА И РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ 
 
 
 
Услед пандемије корона вируса, реализација екскурзија и рекреативних настава нису могле да 
се реализују по плану. Пратили смо сва упутства МПНТР као и препоруке Кризног штаба. 
 
Реализоване су екскурзија 8. разреда, 3. разреда и рекреативне наставе четвртог, трећег, другог 
и првог разреда. 
 
Пратили смо свакодневно препоруке и одлуке и 31.8.2020. нису остале запланиране активности 
реализоване.
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8.4 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

 

У циљу пружања помоћи запосленим и преангажовним родитељима, ОШ “Иса Бајић“ пужа 
могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаствном времену као облик васпитнo  
- oбразовног рада. Ученици у продуженом боравку имају своју учитељицу и учионицу за 
вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен 
деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Учитељица је направила распоред и 
организовала је активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. 
Ученици у продуженом боравку,организовано и плански, уз стручно–педагошку помоћ и 
сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и 
навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Учитељица поклања 
пажњу и пружа помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. У групи продуженог 
боравка укључени су ученици из различитих одељења првог и другог разреда. У продужени 
боравак је уписано 11 девојчицa и 10 дечака првог разреда и 3 девојчицe и 5 дечака другог 
разреда. Ученици су похађали подужени боравак у зависности од потреба родитеља и у складу 
са обавезама ученика,од којих су троје похађали и музичку школу која је у непосредној 
близини школе. Продужени боравак био је организован у две смене у складу са сменама 
наставних часова. У преподневној смени боравак је прихватао ученике од 7 часова, у току 
преподнева ученици су доручковали, радили домаће задатке, самостално или уз помоћ 
учитељице у виду индивидуалног рада. Слободно време су користили за одмор,игру или 
одлазак у спортску салу или на школске терене за спорт. У 12 сати ученици су одлазили на 
ручак. Време после ручка је било коришћено за одмор и припремање за одлазак на наставу 
после 13 часова. У другој смени, ученици су прихватани у боравак од 11 часова, у 12 су 
ученици одлазили на ручак, до 13 часова су боравили у сали или на спортским тренима школе. 
Од 13 часова је следила израда домаћих задатака, уколико је било слободног времена ученици 
су га користили по слободном избору, до одласка кући . Завршетак рада ове смене је у 17 
часова. Сви садржаји плана рада продуженог боравка су у потпуности реализовани и 
остварени. Продужени боравак Основне школе “Иса Бајић” је и ове школске године омогућио 
ученицима, који су ван куће пре или после наставе занимљиво и корсно проведено време, а 
родитељима, на првом месту, безбедност њихове деце, сигурност и поверење у васпитно– 
образовни рад учитељице. 
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9.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 
 

 
 
Чланови ПО тима:  

       ▪     Јелена Бајагић Тот 
 Јасна Товарић 
 Андреа Рапчак 
 Маријана Јакшић 
 Валентина Вулић 
 Верица Лукета 
 Светлана Тргић 
 Валентина Лабовић 

 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 
На 1.састанку је: 
*Усвојен плана рада 
тима за школску 
2020/21.годину-
реализовано 
* Подељена су 
задужења (динамика 
реализације радионица 
из пројекта ПО на 
преласку у средњу 
школу реализоваће 
педагог на ЧОС-овима 
током фебруара и марта, 
ликовни конкурс на тему 
„Моје будућа визит 
карта“, писмени састави 
везани за поједина 
занимања који ће бити 
имплементирани кроз 
часове српског језика, 
анкета за ученике осмог 
разреда у вези 

           координатор тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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занимања која су им 
привлачна биће 
спроведена током 
фебруара, а чланови 
новинарске секције биће 
ангажовани око 
интервјуа представника 
актрактивних 
занимања)-није 
реализовано 
На 2.састанку је 
договорено: 
*На часовима 
грађанског вапситања 
биће реализоване  
радионица из програма 
ПО-није реализовано 
* Ученици ће 
припремити и 
презентовати 
презентације школа које 
планирају да упишу-
ЧОС-делимично 
реализовано 

           чланови тима састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

 Радионица „На раскрсници између основне и  средње школе“ реализована је само у одељењу 8/5. У осталим одељењима није реачизована због прекида наставе и 
касније надокнаде. 
Ни једна од планираних активности није реализована из истог разлога.  
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9.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 
 

 

 
АКТИВНОСТ 

           ДИНАМИКА     
НОСИЛАЦ 

  
НАЧИН 

  ПРАЋЕЊЕ 
   8  9  10   11  12  1  2   3   4   5  6      КО   докази  

                                   

 Израда плана                                   Координатор  Планирање,  Одељенско  извештај о ГПРШ 
 сарадње Црвеног                                   Јелена Салонтаји,  писање,  веће, пп  за шк. 2018/2019. 
 крста Куле и ОШ                                   Јелена  договарање  служба,  год. 
 „Иса Бајић“                                   Крајиновић     координатори.    
                                           Наставничко    
                                           веће    
 Прва помоћ     +                             Црвени крст Кула  Промоција,  Учитељи,  Дневник рада, 
 показна                                   и Разредно веће  практична  ученици од 1  записник 
 Вежба                                   нижих разреда  примена (демон-  до 4, Разреда,  Разредног већа 
                                        стрирање и  волонтери  записник 
 Тема - Повреде у                                      увежбавање)  Црвеног крста  одељенског већа, 
 кући                                            сајт школе 
                                        

 Хуманитарна        +                           Црвени крст Кула  Промоција,  Учитељи,  Дневник рада, 
 акција под                                   ( у сарадљи са  прикупљање  ученици од 1до  записник 
 слоганом- Обој                                   Црвеним крстом  средстава у  4, секретар и  Разредног већа, 
 мој свет,                                   Србије)  складу са  активисти  записник 
 прикупљање                                   и(Разредно веће  хуманитарним  Црвеног крста  одељенског већа 
 школског прибора                                   нижих разреда  акцијама.  Куле  сајт школе 
 и гардеробе.                                              
 Учлањење у        +                           Црвени крст Кула  Посета  Актив трећег  Записник 
 Црвени крст                                   и ученици трећег  Општинском  разреда и  одењенског већа 
                                     разреда  огранку Црвеног  ЦККула  трећих разреда, 
                                        крста, пријем и     сајт школе 
                                        регистрација       
                                        нових чланова       
                                        (добијање       
                                        чланских карата)       
 Национални Дан             +                 Црвени крст Кула  Презентација ,  Актив осмих  Дневник рада, сајт 
 против дуванског                                   и ученици и  разговор и  разреда и  школе 
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дима            одељенске дискусија ЦККула  
            старешине 8.    
            разреда    
Обележавање          +  Црвени крст Кула Презентација Актив трећих Записник 
Недеље Црвеног            и принципа на разреда. одењенског већа 

             пројекција цртаног   
               

             филма на ову тему)   
Координатор за ниже разреде: Јелена Салонтаји       

       
 

 

9.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО-ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 
 

 

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО-ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Име и презиме: ХАРДИ НАТАЛИЈА – координатор тима 
Чланови тима: Маријана Јакшић, Хилда Бертрон, Маја Стојанов, Хелена Шикора, Наталија Секулић-Шљивић 

 
1.Састанак тима одржан је 12.01.2021. преко вибер групе.  
Дневни ред: 1.Реализација плана тима у првом полугодишту 
Закључак: Пошто је настава у првом полугодишту школске 2020-21. прилагођена условима мера за спречавање и субијање заразне болести 
COVID-19, план рада и реализација плана прилагођена је истим. Неке активности нису реализоване због немогућности окупљања ван 
редовних часова. Неке активности, као обележавање значајних еколошких датума само су споменути на редовним часовима у осмом 
разреду. 
2. Састанак тима одржан је 28..06.2021. преко вибер групе. 
Закључак: Због постојећих епидемиолошких мера неке активности нису реализоване а неке онлајн. 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   КО  

1.  Уређење учионица, 
ходника и централног 
паноа 
2.  Обележавање 15.09. 
Светски дан очувања 
озонског омотача 
3. Обележавање 22.09. 

           * Сви чланови тима и 
ученици 
 
 
* наставници биологије и 
ученици осмог разреда 
 

* Панои 
 
 
 
* Пано, разговор на 
часу биологије 
 

ПП 
служба 

Извештај тима 
- уређени су 
панои по 
учионицама 
- на часовима  
Чувари природи 
који су се 
изводили онлајн 
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Светски дан без 
аутомобила 
 
 

*наставници биологије и 
ученици виших разреда 
 
 

* Разговор, вожња 
ролера и бицикла 
 
 

обележен је дан 
озонског омотача 

                

4. Уређење школског 
дворишта 

           * наставници биологије и 
ученици 5,6. разреда 

* радна акција   

                

5. Обележавање Дана 
јабуке 20.09. 

           * Наставници биологије и 
ученици седмих  разреда 

* Пано, дискусија   

6. Долазак јесени, 
сређивање централног 
паноа 

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

Централни пано  - Наставници 
Хелена Шикора и 
Маја Стојанов са 
својим 
ученицима 
средили су 
централни пано 
на тему »јесени« 

6а.            8-1, и одељенски старешина 
Владана Цицмил 

  Ученици 8-1, и 
њихов 
одељенски 
старешина 
Владана 
Цицмил 
покренули су 
акцију 
прикупљања 
чепова, 
постављањем 
кутије у холу 
коле. 

7. Обележавање Дана 
здраве хране 

           * Наставници биологије и 
ученици од 5-8 разреда 

* Пано, дискусија  - на часовима 
:Чувари природе, 
обележен дан 
здраве хране. 

                

8. Дебата на тему: 
коришћење животињског 
крзна 

           * Наставници биологије и 
ученици осмих разреда 

* Дебата   
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9. Сарадња са члановима 
литерарне или новинарске 
секције 

           * Ученици виших одељења * Литерарни радови   

10. Прављење 
новогодишњих украса од 
рециклажног материјала 

           * Ученици других разреда * Новогодишњи 
украси 

 - ученици нижих 
разреда и 
специјалних 
одељења  
правили су 
новогодишње 
украсе 

11. Долазак зиме, 
сређивање централног 
паноа 

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

* Централни пано  - уређен је 
централни пано 
на тему »зима« 

12. Значај рециклаже, 
вршњачка едукација 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - значај 
рециклаже 
урађен је на 
редовним 
часовима 
биологије у 
осмом разреду 

13. Долазак пролећа, 
уређење централног 
паноа 

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

* Централни пано  - уређен је 
централни пано 
на тему 
„пролеће“ 

14. Обележавање 21. март,  
Дан шума 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - ученици осмог 
разреда онлајн 
су обележили  
Дан шума 

15. Акција: Искључи светло            * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - онлајн је 
обележен значај 
датума. 

16. Радна акција, уређење 
школског дворишта и 
жардињера 

           * Наставници биологије и 
ученици 6. разреда 

* Радна акција  - због 
епидемиолошких 
мера није 
реализована 
радна акција 

17. Хуманитарна продајна 
изложба предмета од 
рециклажног материјала  

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

* Изложба  - због 
епидемиолошких 
мера није 
реализована 
радна акција 

18. Изложба ликовних 
радова на тему “Дан 
планете Земље” 

           * Ученици од 5-8 разреда * ликовни радови  - одрађено 
онлајн 
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19. Обележавање 24. 05. 
Европски дан паркова 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - ученици осмих 
разреда 
обележили 
датум онлајн 

20. Обележавање дана 
борбе против пушења 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  ученици осмих 
разреда 
обележили 
датум онлајн 

21. Обележити Дан 
заштите животне средине 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  ученици осмих 
разреда 
обележили 
датум онлајн 

 
Координатор тима: Наталија Харди                                                                  
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9.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ 
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 
 
Планирањешко
лскогпрограма 
 

● Развојкључнихкомпетенцијаједефинисан у оквиру „традиционалних“ 
предмета; 
● Развојкључнихкомпетенцијаједефинисанмеђупредметно 
(крозразличитепредмете); 
● Дефинисанисупосебнипредметизаразвојпојединихкључнихкомпетенција (нпр. 
предузетништвоилиинформационе и комуникацијскетехнологије);  

 
 
Методеподучав
ања и учења 

● Ученичкипројекти; 
● Личниплановиучења; 
● Групни и тимскирад; 
● Експерименти;  
● Практичноискуство; 
● Формативновредновање и оцењивање; 

 
Организацијара
да у школи 

● Ваншколскеактивности; 
● Укључивањеспољашњихстручњака; 
● Сарадњанаставника, школсколидерство; 
● Одговорностделегирананаученике. 

Методе и приступи у подучавању и учењу 
Ученичкипројекти  -проблемски и истраживачкиусмеренанастава 

● Уважавајуиницијативуученика у процесуучења и његовуунутрашњумотивацију и 
тиместављајуученика у позицијусубјекта, а необјекта, тј. главногносиоцапроцесаобразовања, а 
наставникудодељујуулогу „водича“ крозпроцессамосталнеконструкцијезнања (улогафацилитатора и 
ментора). Менторскиодносомогућавависокнивоиндивидуализацијепроцесаобразовања, 
гдесусвеинтервенцијенаставникаосмишљенепремастварнимпотребамаученика (уводиученика у 
„наменсковежбање“ узонинаредногразвоја). 
● Пројектнизадатакможебитииндивидуалниилигрупни, можеобухватитирад у школи и кодкуће, 
можебитизадат у склопуједногиливишепредмета. У свакомслучајуовајприступомогућава: 
● Самосталноучење и делање; 
● Свест о сопственимвештинама и интересовањима и њиховдаљиразвој; 
● Развој и преузимањеодговорностизасопственоучење и делање; 
● Препознавањеизазова и структурирањепроблемскихситуација, као и 
развојкреативнихприступарешењима; 
● Развојкомуникацијских и сарадничкихвештина и компетенцијасналажења у конфликтима; 
● Уочавање и планирањеорганизационогаспектапосла. 
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Личниплановиучења 
Ученицисуохрабрени и подстакнутидасамосталноуче и сходнотомеправеличнипланучења. 
Кадаприкупеодређеноискуство, у следећемкоракуважноједаимсепружиприликадаискусе и увежбајусамо-
процену и вршњачкупроцену. Оваквоискуствојенеопходнозаприпремузацеложивотноучење и 
директнодоприносиразвојукомпетенцијеучитикакосеучи. 
 

Групни и тимскирад 
Сарадничкоучење, крозразноврснеактивности у малојгрупикојесуусмерененапостизањезаједничкогциља, 
представљаефикасносредствозапостизањеакадемских и социјалнихпостигнућа. 
Онополазиодпретпоставкида: 
 
● јеучењеактиванпроцесконструкцијезнања; 
● учењезависиодбогатстваконтекста – богатијиконтекстпредстављаизазовзаученике; 
● сеученициразликују, тестогауносевишеструкеперспективе у учионицу  (различитопорекло, 
стиловиучења, искуства, интересовања и аспирације – једанистиприступнеможедаодговарасвима); 
● јеучењесоцијалнидогађајгдесевећибројумоваусмераванаистипроблем. 

 

Експерименти 
Методавештачкогизазивањаприроднихпојаваомогућаваученицимадаихдетаљноупознају и истраже, као и 
дапроверепостојећеидеје и усвојеновечињенице и научноразмишљање. 
Експериментразвијаспособностпосматрања и уочавања, развојлогичногмишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивањетеоријесапраксом. 
Експеримент и истраживачканаставауопштеподржавају и развијају: 
 
Систематскоразмишљање Способностуочавањаодносамеђупојавама 
Апстракција Способностоткривањаправилности и значења 
Експериментисање Способностналажењаличногпута у трајномучењу 
Социјалнекомпетенције Способностсарадњесадругима 

 
 

Чланови тима: 
Јелена Бајагић Тот, Јасна Товарић, Андреа Рапчак, Светлана Тргић, Наталија Харди, 
Милица Голубовић, Кристина Сабадош,  
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА за 2020/2021. школску годину  

-друго полугодиште- 
 
 
 ЦИЉ/   

АКТИВНОСТ 
  

ОДГОВОРНА ОСОБА, учесници 
  ВРЕМЕНС  

 
ОБЛАСТ 

      
КИ ОКВИР 

 

          

    
- Формирање тима за предузетништво 

 Директор    
          
           
    

- Размена искустава 
 Председници стручних већа    

          
           
    

- Израда Акционог плана 
 Координатор за предузетништво, чланови тима    

          
 

Наставна и 
        СЕПТЕМ  

      

Учитељи 3.разреда 
  

       БАР  
 ваннаставна   - Припремање и извођење програма за Пријем првака    
         

 активност           
 Ваннаставна           
 активност           

   Мере и активности на превенцији и заштити, смањењу  

Чланови тима, предметни наставници у сарадњи са 
   

        
    

ризика од Ковид-а 19 
    

     родитељима, локалном заједницом и надлежним    
          

    -информације, радионице и материјали  министарствима    
          

       Наставници разредне и предметне наставе, српског    
    - Прављење прилога за школски сајт  језика, руководиоци секција    
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   Обележавање 21.септембра „Дана мира“ (литерарни и 
Наставници разредне и предметне наставе 

   
   ликовни радови, сађење дрвећа, цвећа...)    
       
        

   Прикупљање секундарних сировина (стара хартија, 
Наставници предметне и разредне наставе 

   
   чепови)    
       
        
   

- Обележавање 1.октобра „Дана старих“ није реализовано 
    

       
   због епидемиолошке ситуације; послата честитка Дому за Наставници разредне и предметне наставе    
   старе     

   -Обележавање16.октобра „Светског дана здраве хране“   ОКТО  
   

(радионица Теодоре Трбојевић уз конзумирање здраве Координатор УП, заинтересовани наставници 
 БАР  

      

   хране одложена за период повољније епидемилошке     
   ситуације)     
   - укључивање у националне пројекте     

   -укључивање у eTwinning пројекте са међупредметним     
 Ваннаставна  компетенцијама (недостатак времена за пројектне Наставници разредне и предметне наставе    
  

активности) 
    

 активност и      
       

 сарадња са       
 

локалном 
      

  
- Обележавање „Месеца књиге“ Руководилац новинарске и литерарно-драмске    

 

заједницом 
    

  

секције, библиотекарка, наставници предметне и 
   

      
   

-прикупљање књига и уџбеника 
   

   разредне наставе    

   -активности и пројектни задаци у школским пројектима     
       
 

Ваннаставна 
 

Школска пијаца (Дечја недеља, Продаја/размена 
  

ТОКОМ 
 

     
 

активност и 
   ШКОЛСКЕ  

  уџбеника, Божићни вашар)    
    

ГОДИНЕ 
 

 

сарадња са 
 

Наставници разредне и предметне наставе, УП 
  

     

  

Није било могуће организовати због немогућности 
   

 локалном      
 заједницом  окупљања.     
       
   

- Организација и припрема прославе Дана школе је Наставници предметне и разредне наставе, 
   

      
 

Ваннаставна 
 отказана руководиоци секција  

НОВЕМ 

 
  

-презентовање пројектних активности -координатори и учесници пројеката, учесници 
  

 активност    
     

БАР 
 

   Посета Институту за савремено образовање: отказана до 
УП, Валентина Мујичић, Андреа Рапчак, Кристина Сабадош 

  
      

   

побољшања епидемиолошке ситуације 
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  Ваннаставна  
-Приредба поводом Дана школе - отказана 

     
  активност и  Наставници разредне и предметне наставе     
        
  

сарадња са 
 

- Организовање Новогодишњег хуманитарног базара - 
    

   

Руководиоци секција 
    

  

локалном 
     

   отказано     
     

ДЕЦЕМ 
  

  

заједницом 
     

        
    - Праћење предузетничких активности на нивоу школе и Помоћници директора,  БАР   
        

  ПРНШ  извештавање о раду 
Председници Стручних већа и координатор за 

    
        
         

     предузетништво     
           
 Професионална    
 оријентација и  - Приредба поводом Светог Саве – школске славе Наставници ликовне и музичке културе и  сарадња са  Није организована због погоршања епидемиолошке   наставници српког језика и књижевности  локалном  ситуације. Постављени пригодни онлајн материјали.    

 заједницом    
   - Учешће на журки поводом Светог Трифуна-Дана  
   заљубљених Наставници предметне и разредне наставе 
   Није одржана због епидемије.  
 Ваннаставна    
 активност и  - „Дан ружичастих мајица“ – Дан подршке  
 сарадња са  ненасилној комуникацији  
 локалном  -Сарадња са предузетницима (трибине, радионице, 

Наставници предметне и разредне наставе  заједницом  анкете)    

   Није одржана због епидемије, организоване онлајн  
   радионице, табле са порукама, предавања у сарадњи  
   са ученицима.  
     

 
ЈАНУАР 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕБРУАР 

 
  Наставна  - Организовање радионица на тему „Ја за 10 година“ Одељењске старешине ученика завршног     
   Није одржано.     
  активност  разреда     
        
       

МАРТ 
  

         

  Наставна и  - Обележавање „Дана жена“ (жене у и литератури  и Наставници ликовне и музичке културе и     
  ваннаставна  у ликовном ствралаштву, програм) наставници српког језика и књижевности,     
  активност и  Није било могуће организовати, постављани онлајн разредне старешине, наставници предметне и     
  сарадња са  материјали и радови ученика. разредне наставе     
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локалном 

заједницом 
 
 
 

 
    

- Сарадња са „Плавом птицом“ организовање акције 
     

         
  АПВаннаставна  „Торта за осмех“ 

Ученички парламент 
    

  активност  Отказано до побољшања епидемиолошке ситуације.     
        

          
    - Саветовање о избору занимања и израда тестова за      
    професионалну оријентацију      
  Професионална  Ученицима завршног разреда постављени линкови 

УП 
    

  оријентација  за тестове за самопроцену и помоћ у избору     
        

    занимања. (тест личности, склоности, потреба на      
    тржишту рада)      
    - Обележавање Дана планете Земље (израда паноа и      
    електронских материјала, уређивање школског      
    дворишта, покретање акција у сарадњи са      
    Еколошким покретом Ратка Ђурђевца)      
    Радионице отказане, постављена изложба са Руководиоци еколошке, ликовне, новинарске     
  

Наставна и 
 тематским паноима које су радили ученици. секције     

   Одржане радионице WWF у оквиру мини-пројекта      
  ваннаставна       
   „Еколошка Робинзонијада“ на часовима српског      
  активност и       
   језика (5/1, 5/2)      
  сарадња са       
         
  локалном        
   - Едукативни час/радионица на тему   АПРИЛ   

  заједницом      
   „Предузетништво“ у сарадњи са Заводом за 

Разредне старешине и ученици 7. и 8. разреда и 
    

        
    запошљавање     
    представници Завода за запошљавање, педагог,     
    - Разговор са стручњацима (професионална     
    психолог, родитељи     
    орјентација)     
         

    -Представљање успешних предузетника(интервју      
    или трибина, посета)       
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   - Посета предузетним школама (Техничка,     
   Економска...), установама/појединцима     
   - Правимо рекламу (8.разред)     
   Отказано до побољшања епидемиолошке ситуације.     
        
   - Обележавање Светског дана књиге 

Руководиоци драмске, литерарне, ликовне, 
   

   Направљен онлајн пано са ученичким предлозима    
   новинарске и библиотечке секције    
   књига за читање у сврху промоције књиге и читања.    
       

        
   

- Обележавање Дана породице (15.5) 
    

       
   - сарадња са родитељима, радионице, спортски     
   сусрети, активно учешће што већег броја чланова Наставници разредне и предметне наставе,    
   породице (Бициклијада, Крос РТС-а) разредне старешине, родитељи    
 Ваннаставна  Отказано до побољшања епидемиолошке ситуације,   МАЈ  
 активност  обележено пригодним порукама и литерарним     
   радовима на часовима српског језика.     
   - Организовање спортских такмичења 

Руководиоци спортских секција 
   

   Отказано.    
       

 Ваннаставна       
 активност и  - Обележавање Дана заштите човекове околине 

Еколошка секција, предметни и разредни 
   

 сарадња са  (сарадња са Друштвом еколога)    
  наставници    
 локалном  Отказано.    
      

 заједницом       
 

Ваннаставна 
 Организовање квиз-такмичења о природи и Руководиоци еколошке секције, наставници  

ЈУН 
 

  екологији разредне и предметне наставе   
 активност     
       
        

   -Евалуација предузетничких активности, извештај о Председници стручних већа, координатор,    
   раду    
 ПРНШ  директор/ помоћници директора    
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Амбициозни план рада није било могуће реализовати у датим околностима. 
Немогућност окупљања и рада у групи одложила је многе планиране активности. 
Очекујемо побољшање епидемиолошке ситуације у наредној школској години и 
бољу реализацију планираних активности. 
 

Чланови тима: Андреа Рапчак, Ида Миловић, Валентина Лабовић, Кристина 
Сабадош, Владан Маравић, Јелена Бајагић Тот, Наталија Харди, Светлана 
Тргић, Валентина Лабовић, Кристина Сабадош, Милица Голубовић, Татјана 
Лабовић, Јасна Товарић, Софија Патковић Координатор тима: Валентина 
Мујичић 
 

Кула, 15. јул 2021. 
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9.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 
УСТАНОВЕ 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Чланови тима: 
 Гојко Секеруш/Мирјана Ивић Михајловић, директор  
 Татјана Беквалац, координатор тима, школски психолог 
 Јелена Бајагић Тот, школски педагог 
 Снежана Вујичић, помоћник директора 
 Вукан Поповић, наставник техничког и информатичког образовања 
 Наталија Секулић Шљивић, професор разредне наставе 
 Злата Митрић, професор разредне наставе 
 Смиљана Мрђа, професор разредне наставе 
 Биљана Поповић, родитељ 
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1.4.2. Наставници 
су прилагодили 
годишњи план 
рада школе 
специфичностима 
одељења. 
-Индикатор је 
остварен 

           предме
тни 
настав
ници 

израда 
годиш
љих 
планов
а 

Татја
на 
Бекв
алац 

годишњи 
планови 
наставник
а 

 1.4.3. У 
годишњем плану 
рада школе 
предвиђен је план 
израде ИОП-а на 
основу анализе 
напредовања 
ученика у учењу. 
-Индикатор није 
остварен 

           чланов
и тима 
за 
израду 
ГПРШ 

ГПРШ Татја
на 
Бекв
алац 

ГПРШ 
дел.бр 1-
887; 
усвојен 
дана:14.09
.2018. 

 1.4.4. 
Факултативни 
програми и план 
ваннаставних 
активности 
сачињени су на 
основу 
интересовања 
ученика и 
постојећих 
ресурса. 
-Индикатор је 
делимичнооствар
ен 

           предме
тни 
настав
ници 

годиш
њи 
планов
и 

Татја
на 
Бекв
алац 

ГПРШ 
дел.бр 1-
887; 
усвојен 
дана:14.09
.2018., 
анкете 
наставник
а( Тим за 
самовредн
овање-
Област 1) 

Н
А

С
Т

А
В

А
  

И
  

У
Ч

Е

2.1.1. Наставник 
јасно истиче 
циљеве учења 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв

Извештај 
о 
посећеним 
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-Индикатор је 
неостварен 

алац часовима 

2.2.1. Наставник 
учи ученике како 
да користе 
различите 
начине/приступе 
за решавање 
задатака/проблем
а. 
-Немогуће је 
устврдитиостваре
ност овог 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

 

2.2.3. Наставник 
учи ученике како 
да повежу 
наставне садржаје 
са примерима из 
свакодневног 
живота. 
-Индикатро је 
делимично 
остварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.2.4. Наставник 
учи ученике како 
да у процесу 
учења повезују 
садржаје из 
различитих 
области. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.2.5. Наставник 
учи ученике да 
постављају себи 
циљеве у учењу. 
-Немогуће је 
утврдити 
оствареност овог 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

 

2.3.1. Наставник 
прилагођава 
захтеве 
могућностима 
ученика. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.3.2. Наставник 
прилагођава 
темпо рада 
различитим 
потребама 
ученика. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 
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 2.3.3. Наставник 
прилагођава 
наставни 
материјал 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.3.4. Наставник 
посвећује време 
ученицима у 
складу са 
њиховим 
образовним и 
васпитним 
потребама. 
-Индикатор је 
делимично 
остварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.3.5. Наставник 
примењује 
специфичне 
задатке/активност
и/материјале на 
основу ИОП-а за 
ученике којима је 
потребна додатна 
подршка у 
образовању. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.4.4. Ученици 
користе доступне 
изворе знања. 
-Није могуће 
утврдити 
оставреност овог 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

 

2.4.6. Ученици 
процењују 
тачност 
одговора/решења. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.5.4. Наставник 
функционално 
користи постојећа 
наставна 
средства. 
-Индикатор је 
неостварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.5.6. Наставник 
проверава да ли 
су постигнути 
циљеви часа. 
-Није могуће 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 
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утврдитиоставрен
ост овог 
индикатора 

 2.6.1. Наставник 
оцењује у складу 
са Правилником о 
оцењивању 
ученика. 
-Индикатор није 
остварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

2.6.3.Наставник 
похваљује 
напредак ученика.  
-Није могуће 
утврдити 
оставреност 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

 

2.6.4.Наставник 
даје потпуну и 
разумљиву 
повратну 
информацију 
ученицима о 
њиховом раду.  
-Није могуће 
утврдити 
оствареност 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

 

2.6.5.Наставник 
учи ученике како 
да процењују свој 
напредак.  
-Није могуће 
утврдити 
оствареност 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

 

2.7.4. Наставник 
користи 
различите 
поступке за 
мотивисање 
ученика. 
-Није могуће 
утврдити 
оствареност 
индикатора 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 
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 6.2.4. Задужења 

запослених у 
школи 
равномерно су 
распоређена 
-Овај индикатор 
је неостварен 

           директ
ор 

налози 
са 
задуже
њима 

Татја
на 
Бекв
алац 

Резултати 
чек листе 
Тима за 
област 6 
(самовред
новање) 

Р
Е

С
У

Р
С

И
 

7.2.5. Запослени 
примењују 
новостечена 
знања из области 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

дневне 
припреме 
наставник
а и 
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у којима су се 
усавршавали. 
-Овај индикатор 
је неостварен 

учетеља (у 
њима нису 
наведени 
семинари 
и обуке са 
којих се 
знања 
примењуј
у) 

7.4.3. Наставна 
средства се 
користе у циљу 
постизања 
квалитета 
наставе. 
-Овај индикатор 
није остварен 

           ПП 
служба 

посете 
часови
ма 

Татја
на 
Бекв
алац 

Извештај 
о 
посећеним 
часовима 

 
 

 
 

 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
 

 

10.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

У својој свакодневној активности школа сарађује са бројним институцијама, како 
на локалном тако и на ширем, републичком нивоу. 

У свом раду и свакодневној делатности, школа је повезана са предшколском 
установом „Бамби“ и свим основним и средњим школама у Општини. Наставља се 
сарадња са ОШ „Петефи бригада“ у Кули. У току трајања Дечије недеље је организована 
размена ученика седмог и осмог разреда, чланова Ученичких парламената две школе. 
Сарадња са ДМНРО „Плава птица“ се одвија кроз заједничке радионице са децом из 
удружења и посете деце из наше школе Друштву и полазника Друштва нашој школи. У 
октобру месецу, ученици трећег и четвртог разреда наше школе су били гости КУД 
Дурмитор из Куле, којом приликом су се упознали са радом тог КУД-а. У сарадњи са КУД 
Дурмитор организују се и посете Дому пензионера (Хор, рецитатори, ученици-волонтери 
чланови Парламента). Школа је, у оквиру сарадње са културно-уметничким друштвима са 
територије Општине Кула, угостила представнике КУД Србија. Том приликом, ученици 
првог и другог разреда наше школе су се упознали са радом друштва. 

У оквиру сарадње са Домом културе у Кули ученици наше школе су посетили 
позоришне представе. Школа користи салу Културног центра, у недостатку погодног 
простора, за потребе одржавања свечаности прилком поласка у школу и завршетка 
основне школе . 

Сарадња са школском, али и градском библиотеком, као и сваке године, одвија се 
кроз омогућивање бесплатног уписа ученицима првог разреда наше школе. 

На републичком нивоу школа сарађује са Министарством просвете, односно 
Школском управом западно-бачког округа путем бројних активности, почев од 
обавештавања везаних за делатност школе, па до спровођења завршних испита. Сарадња 
школе и Центра за социјални рад је у досадашњем делу ове школске године била 
обострано правовремена..Сем тога Центар за социјални рад у складу са својим 
могућностима обезбеђује уџбенке за одређену групу ученика чије породице су корисници 
социјалне помоћи 
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Црвени крст Општине Кула пружа подршку социјално угроженим кроз веома 
конкретну активност (исхрана, хигијена, помоћ у изради домаћих задатака). Школа пак са 
своје стране, у овиру Дечије недеље у акцији „деца деци“ прикупља одећу, средства за 
хигијену и један део те прикупљене помоћи упућује у Црвени крст. Сарадња са Црвеним 
крстом, иницирана на почетку прошле школске године у циљу што успешније интеграције 
Рома у школу се одвија континуирано. Ученици школе су се и ове године укључили у 
активност Друштва за целебрарну парализу прикупљајући материјална средства као 
солидарну помоћ за рад ове установе. 

Сарадња школе и Дома здраља у Кули се као и сваке године одвија према 
утврђеном распореду и спроводи се кроз: систематске прегледе и вакцинацију ученика, 
стоматолошке прегледе, издавање здравствених картона ученицима који дуже од једног 
дана бораве на екскурзији или школи у природи, као и прегледима ученика осмог разреда 
пре уписа у средњу школу. Сем тога Дом здравља врши и преглед ученика који се уписују 
у први разред. Посебно је вредно истаћи да се медицинско особље увек одазивало на 
позиве у случају да је неком од ученика или радника позлило, а да није могао да оде у ову 
здравствену установу. 

У оквиру сарадње са станицом милиције у Кули, непосредно пред почетак школске 
године у станици милиције је организован састанак представника МУП-а са 
представницима школа са територије Општине Кула. Урађена је анализа безбедности у 
 

 
школама. Организована су и пригодна предавања за ученике четвртог и шестог разреда 
од стране ПУ Сомбор. Ученици првог разреда су на почетку школске године добили 
пригодне поклоне везане за безбедност деце у саобраћају (светлеће прслуке). У 
септембру је појачана контрола свих раскрсница у близини школе у време доласка и 
одласка ученика из школе. 

Сарадња школе са општинским органима као што је Одељење за друштвену 
делатности се одвија континуирано. 
 
 
10.2.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

 

Сарадња наставника, стручних сарадника и родитеља одвијала се на више 
начина током претходне школске године. 

1. Кроз међусобну сарадњу родитеља и наставника ради бољег упознавања 
ученика. Овај вид сарадње састојао се од међусобног информисања о психофизичком и 
социјалном напредовању ученика. о информисању о резултатима њиховог рада и 
понашања због побољшања резултата образовног рада са ученицима. 

Овај вид сарадње обављао се путем индивидуалних разговора и родитељских 
састанака. Индивидуална сарадња је била учестала и одвијала се веома интензивно. 
Међутим, поједини родитељи нису схватили значај и важност овакве сарадње, па нису 
сарађивали са предметним наставницима, одељењским старешинама, али и ПП 
службом довољно интензивно како би све потешкоће са учењем и понашањен били 
отклоњени. Родитељски састанци одвијали су се прем а планираном распореду, у 
појединим одељењским заједницама одржан је и већи број родитељских сатанака од 
планираног. Одзив родитеља је варирао. 

2. Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализовано је кроз 
разговоре са родитељима који су се одвијали на иницијативу родитеља, или 
одељењских старешина и ПП службе. Планирано предавање за родитеље није 
реализовано, а могућност контактирања педагога или психолога путем сајта школе није 
коришћен од стране родитеља. 

3.Родитељи су учествовали у реализацији задатака школе кроз рад Савета 
родитеља, низа хуманитарних акција које су реализоване у школи 
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Сарадња са родитељима била је константна, али је у појединим значајним 
сегментима заказала, ма шта је неопходно обратити више пажње у току следеће 
школске године. 
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10.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   КО 

 
 

ДОКАЗИ 
 
Формирање тима, 
план и програм рада 
Договор са 
школским 
библиотекаром око 
израде школског  
алманаха. 
  Наставница 
Валентина Мујичић 
са својим 
ученицима 
награђена је 
Националним 
ознакама 
квалитета за 
међународне 
пројекте „Реч по 
реч – наш мали 
Рјечник“, 
„Paleografski 
ambasadori – 
Mother Language 
day 2019“ и „Our 
Book of a magic 
Christmas“. 
У сарадњи са 

          Наставници  
одељенске 
старешине и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
тимови, 
библиотекар 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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Еколошким 
покретом Ратка 
Ђурђевца 
Ученички 
парламент ОШ 
„Иса Бајић“ из Куле 
са координатором 
наставницом 
Валентином 
Мујичић, започео је 
еко-школицу.  
Славко Спасојев- 
бивши ученик 
наше школе 
донирао лопте. 
Реализација 
пројекта#Сусрет 
светова2019.год“ 
У сарадњи са 
Каролином Есе из 
Центра за 
промоцију и 
едукацију Organic 
life и пројекта 
„Паметно бирај – 
рециклирај“ 
учествовали смо у 
акцији  садње 
цвећа. 
Радионица на 
тему- Енергетска 
ефикасност 
Обележен Дан 
светског мира 
Садња новог 
дрвећа у сарадњи 
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са Севеплантом 
У сарадњи са  ЦК 
реализован 
национални 
пројекат 
„Безбедност у 
саобраћају“ 
Чланови 
Добровољног 
ватрогасног 
друштва 27.9.2019. 
извели су вежбу . 
Обележили смо 
Дан старих особа 
са пријатељима у 
Дому за старе и 
пензионере у Кули. 
Програм је део 
светског пројекта 
UN World Space 
Week 2019. 
 
 
Посета сајму 
Екологије  у Новом 
Саду 
Спроведена анкета 
ЕСВ-колико 
куљани воде 
рачуна о зављу 
Акдивности 
поводом Дечје 
недеље Сарадња  
са ЦК 
-учлањење  у  
савез 

          Наставници и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
одељенске 
старешине 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
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Трка пријатељства-
за моје сретније 
детињство. 
Посета чланова  
рвачког клуба 
„ШКОЛА РВАЊА“ 
из Новог Сада 
Извештај са 
јесењег кроса 
Забележене су 
активности 
чланова тима за 
Заштиту животне 
средине и 
естетскохигијенско
г уређења школе. 
Документација о 
јавним набавкама 
за екскурзију о 
школу у природи. 
 Активнсти у оквиру 
пројекта World 
Space Week 2019. 
Спортски успеси 
кошаркаша. 
Састанак  тима за 
маркетинг је одржан 
18.10.2019. у  
учионици број 3. 
Састанку су 
присуствовали сви   
чланови тима, који 
су једногласно 
усвојили дневни ред. 
Дневни ред: 
1. План рада тима за 

фотографије 
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маркетинг  за 
школску 
2020/2120.год. 
 
 
 Обележен Дан 
примирја у Првом 
светском рату,  11. 
Новембра 
 Награђени 
ликовни радови од 
5 до 8 разреда на 
ликовном конкурсу 
„Сусрет светова“ 
Univerexport 
поклонио је 
пригодне пакетиће. 
У нашој школи 
обележен је Дан 
паукова.  
Републички 
конкурс „Ликовно-
калиграфских 
радова „VI Дани 
Николе Тесле““-
успех ученика. 
 
 

          Наставници и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
одељенске 
старешине 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 

Полицијски 
инспектор-
форензичар, из 
полицијске управе 
Сомбор, одржао је 
предавање 
ученицима 

           
Наставници и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
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четвртог разреда о 
безбедном 
коришћењу 
интернета и 
друштвених 
мрежа. 
Свечан додела 
награда у оквиру 
општинске 
манифестације 
градске 
библиотеке Месец 
књиге. 
Саобраћајац је 
одржао час 
ученицима 
четвртог разреда 
„Безбедно 
понашање у 
саобраћају“. 
 Активности 
Чланова тима за 
Заштиту животне 
средине и 
естетскохигијенско
г уређења школе 
 
Насграде са 
општинског 
такмичења из 
математике 
Обележавање Дана 
школе. 
Спотск тасмичења 
одбоојкаши пливачи 
Акција Роде -2000лти 

ученици  Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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за асове 
Пројекат- Безбедне 
руте до школе 
 
Представници 
фирме „Екстра 
Ауто Транспорт“ из 
Врбаса још једном 
су показали да су 
друштвено 
одговорно 
предузеће. 
Чувари природе, 
домаћинство у 
вишим разредима-
активности и 
пројекат Здрава 
исхана 
Састанак  тима за 
маркетинг је одржан 
20.12.2019. у  
учионици број 3. 
Састанку су 
присуствовали сви   
чланови тима, који 
су једногласно 
усвојили дневни ред. 
Дневни ред: 
Извештај рада тима 
на крају првог 
полугодишта 
2.Разно 
 
 Извештај са  
Међународног 

          Наставници  
одељенске 

Промоција и 
презентација 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
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литерарног конкурса 
ПРВА НАГРАДА  
ЗА ДОРОТЕЈУ 
ТОШИЋ 

Интервју са 
директорицом 
Мирјаном Ивић 

Михајловић 
поводом донације 

копир апарата 
Праћење свих 

активности 
поводом 

школске славе 
Свети Сава 

Издаваштво у нашој 
школи 

Летопис ОШ „Иса 
Бајић“ Кула 

 

старешине и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
тимови, 
библиотекар 

на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 

 
Вредне руке већ 
сакупљају чепове 

На иницијативу 
ученика VII 1 
одељења и њихове 
разредне, у нашој 
школи је покренута 
акција сакупљања 
пластичних чепова. 

Обавештење о 
прекиду рада 
Прекида се 

          Наставници  
одељенске 
старешине и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
тимови, 
библиотекар 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
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образовно 
васпитни рад од 

12. фебруара 
закључно са 21. 

фебруаром 2020. 
Праћење такмичења 

у школи 
Општинско 

такмичење из 
информатике и 

рачунарства 
 

Сајам спорта, 27. 
фебруар 2020. 

 

старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 

Ученици ОШ „Иса 
Бајић“ успешни на 

ликовном и 
литерарном 

конкурсу „Крв 
живот значи“ у 
организацији 
Црвеног крста 
Привремена 

обустава 
непосредног 
образовно-

васпитног рада 
школе 

Едукативни 
садржаји за учење 

на даљину 
Завидни резултати 

Општинског 
такмичења из 

историје 

          Наставници  
одељенске 
старешине и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
тимови, 
библиотекар 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
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Праћење успеха 
ученика на 

такмчењима 
Организација 

такмичења 
„Мислиша2020“ 

маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 

Упис нове 
генерације првака 

наше школе  
 

Online тестирање 
ученика 8. разреда 

– први пробни 
завршни испит 

Термини за онлајн 
тестирање 

 
 

          Наставници  
одељенске 
старешине и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
тимови, 
библиотекар 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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 Резултати 
такмичења 

МИСЛИША 2020. 
 
 

2.место на 
ликовном конкурсу 

„Како дете види 
Свемир“ за Нађу 

Нешовић 
Састанак тима за 

маркетинг 3.7.2020. 
Прослава матурске 
вечери генерације 

2020/2120.год 
Промоција ученика 

генерације 
Анастасије Мркић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Наставници  
одељенске 
старешине и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор 
школе, 
ученици, 
тимови, 
библиотекар 

Промоција и 
презентација 
на сајту 
школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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11. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 
ГОДИНУ 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 
 

У школској 2020/21. години сви тимови за области 1-6 нису радили према плану, мада су 
усвојили планове,поједини тимови су извршили анализу стања установе и на крају 
школске године послали извештаје о раду. 
 
Тим за Област 1:Програмирање, планирање и извештавање у извештају наводи да су 
анализирани стандарди 1.1, 1.2 и 1.3. Извршено је усклађивање Школског програма са 
Законом, Годишњи план рада је донесен у складу са Законом. Анализа стања је показала 
да је лоша оствареност следећих индикатора: 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 
 
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.   

 
 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).  

 
 
 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.   
 
 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 
проценама квалитета рада установе.  

 
 
 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 
ученика.  
  

1.1 

 
 
 
 

 
Школски програм и годишњи план рада школе су урађени у складу са Законом и садрже 
све прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским 
програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма у складу са 
потребама ученика и родитеља, школе и града и заснован је на реалним потенцијалима 
школе.  
При изради Годишњег плана рада школе 2020/2021.,пошло се од:  
- Закона о основном образовању и васпитању,  
- Закона о основама система образовања и васпитања  
- Правилника о Наставном плану и програму,  
-Уредби о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања,  
-Правилника о школском календару 2020/2021.,  
- Правилника о норми часова непосредног рада,  
- Статута школе,  
-Школског програма 
- Развојног плана школе 2015-2020.,  
- резултата спољашњег вредновања  
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-резултата самовредновања рада школе,  
-Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  
- свих Правилника у складу са Законом  
У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе и у складу са 
потребама и могућностима исте донет је развојни план.  
Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе: 
индивидуализовани рад са ученицима кроз иоп-1, иоп2, Програмирање рада школе 
заснива се на аналитичко-истраживачким активностима и прикупљању података кроз 
анкете за родитеље, ученике и наставнике. Заснива се на евалуацији рада школе у свим 
сегменатима (настава, ваннаставне активности, сарадње школе, рада тимова, органа, 
анализа рада Ученичког парламента, Вршњачког тима, анализа постигнућа ученика на 
такмичењима и завршном испиту, као и упису у средње школе, опремљеност)  
У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика које 
су подржане индивидуалним и индивидуализованим плановима рада кроз поменуте 
начине подршке у образовању и васпитању ученика и кроз подршку за социјалне, 
здравствене и психолошке потребе.  
Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада (План заштите 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања, Ученичких организација, професионална 
оријентација, план заштите и унапређења здравља, животне средине и хуманих односа 
међу половима, План здравстевне и социјалне заштите, План школског спорта, сарадња са 
друштвеном средином, Планшколског маркетинга.  

 
 
На основу анализе упитника дошло се до закључка да је програмирање 

образовно-васпитног рада у функцији квалитетног рада школе. На прецизан и 
оперативан начин су предвиђени време, место, начин и носиоци остваривања 
програма уважавајући све специфичности школе  

 
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у школи 
 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом 
и годишњим календаром.  

 
 
 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и 
уважене су актуелне потребе школе.  

 
 
 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују 
промене на свим нивоима деловања.  

 
 
 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме 
за праћење рада и извештавање током школске године.  

 
 
 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је 
са садржајем годишњег плана рада.  

1.2 
 

Циљеви и задаци петогодишњег развојног плана унети су у годишњи план рада који је 
донет у складу са школским програмом.  
У оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора 
планиране су активности у складу са циљевима развојног плана и школског програма и 
уважене су актуелне потребе школе.  
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Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама школе.  
Оперативно планирање је предвидело механизме и активности за праћење рада и 
извештавање кроз записнике, мејлове, презентације, фотографије, уверења, извештаје 
које појединци, односно тимови достављају Наставничком већу, стручној служби, 
Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.  
Годишњи извештај садржи потребне информације о раду школе и потпуно је усклађен 
са садржајем годишњег плана рада.  
У годишњи план рада школе је уграђен акциони план школског развојног плана и 
оперативно су разрађени структурни елементи школског програма.  
 
 
Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног рада школе. У 
годишњи план рада је уграђен акциони план школског развојног плана, разрађени су 
структурни елементи школског програма. 
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 
општих међупредметих и предметних компетенција  
  

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 
стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 
планирање наставе.  

 
 
 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на 
часу.  

 
 
 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано 
је на праћењу постигнућа ученика.  

 
 
 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 
интересовања ученика.  

 
 
 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-
истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима 
непосредног окружења.  

 
 
 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или 
напомене о реализацији планираних активности.  
 

1.3 

 
 
 

 

У глобалним плановима наставника користе се међупредметне и предметне 
компентенције за планирање наставе као и исходи за оперативно планирање наставе. 
Образовни стандарди су присутни у глобалном планирању наставе  
У опепративним плановима наставника видљиви исходи, методе и технике којима је 
планирано активно учешће учемика на часу  
Планирање допунске наставе и додатног рада је засновано на праћењу постигнућа 
ученика и њиховим потребама које процењују предметни наставници и учитељи.  
У планирању слободних активности ученика углавном се уважавају резултати испитивања 
интересовања ученика  
Планирање васпитног рада засновано је на аналитичко/истраживачким подацима, 
специфичним потребама ученика, њиховом окружењу и видљиво је кроз активности: 
Ученичког парламента, тематске наставе, Програм заштите ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања, занемаривања, рад Вршњачког тима, као и актуелним 
дешавањима и потребама.  
У припремама наставника постоји област самовредновање релаизације активности.  
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Годишњи план рада школе омогућава развој циљева и стандарда образовања и 
васпитања. Планирање је функционално и засновано је на праћењу конкретних 
специфичности и потреба школе. У оперативним плановима наставника су видљиви 
исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће учемика на часу  

Наставници користе  у глобалном плнирању предметне и међуредметне 
компетенције и стандарде. 
На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у потпуности 
задовољени.  

 
Тим за Област 2: Тим за област 2-Настава и учење је у току  школске 2020/21. године имао 4 састанка, са 
којих постоје записници. 
На првом састанку анализиран је извештај за претходну школску годину,уочене слабости и дати предлози за 
њихово превазилажење. 
На другом састанку усвојен је план рада тима за ову школску годину,акценат је стављен на стандарду 2.3. 
На трећем састанку урађена је краћа анализа свега онога што је панирано за прво полугодиште и сачињен 
извештај. 
На четвртом састанку чланови тима су анализирали степен остварености плана који је усвојен на почетку 
школске године и донели следећи закључак: 
У току школске 2020.-2021.школске године,због новонастале ситуације одржан је мали број угледних 
часова.ПП служба  није била у могућности да обилази часове.Анализа чек листа планирана  за друго 
полугодиште,није урађена јер није било довољно посећених часова ,ако се изузму часови на даљину ,где су 
рађени извештаји на дневном нивоу. 
Ово су само неке од активности које је тим планирапо за ову школску годину  и које су реализоване према 
утврђеном плану рада тима,активности које нису реализоване(угледни часови,анализа чек листе) ,а 
планиране су за ову школску годину биће реализоване у наредној школској години. 
 
Тим за Област 3:Образовна постигнућа ученика је одржао 4 састанка. 
3. Образовна постигнућа ученика 
 
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 
 
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика   
  Школа помаже ученицима да буду успешни како  током наставе у школи, тако и  на он лајн настави, 
излазећи у сусрет њиховим потребама и  интересовањима. Успех се адекватно награђује према постигнутом 
резултату.  
 
3.2.2. . Ученици за које је сачињен ИОП 2 споро напредују. Тешко је поставити циљеве јер је могућност 
таквих ученика често веома мала и потребно је време да се она испита, а често је и мотивација слаба. 
Ученици који раде по  ИОП 1 углавном успевају да остваре зацртане циљеве. 
 
3.2.3.Допунска настава није организована у току 1. И 2. полугодишта због недостатка времена због корона 
распореда. Ученици до он-лајн наставе боље напредовали због рада у мањим групама. По преласку на 
онлајн наставу напредованје ученика је било веома тешко пратити. 
 
3.2.4 
 
3.2.5. Додатна настава такође није организована због недостатка времена, али је више наставника са 
заинтересованим ученицима радило на даљину, тако да се и ту радило колико се могло. 
 
3.2.6. Пробног завршног испита није било. 
 
На завршном испиту 8. разреда, као и претходних година ученици су имали просек изнад републичког на 
свим тестовима . 
 
Тим за Област 4:Подршка ученицима одржао је три састанка. Након попуњавања Чек 
листе закључује се да: 
Ученици се не обавештавају о врстама подршке у учењу које пружа школа. Нису истакнути (на огласној 
табли школе, школском сајту) термини одржавања допунске и додатне наставе.  
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Успех ученика анализира се редовно, квартално, на седницама Одељенског већа. Након анализе успеха не  
организује се допунска настава за ученике који имају недовољан или лошији успех из појединих наставних 
предмета и додатна настава за ученике који остварују изузетне резултате у учењу. Предузимају се потребне 
мере за побољшање успеха ученика у оквиру редовне наставе и индивидулизован рад са ученицима. 
Родитељи се редовно обавештавају о успеху и напредовању ученика писменим путем и сл. Родитељски 
састанци и пријем родитеља се не организују Родитељи ученика који раде по ИОП-у директно су укључени у 
планирање рада са њиховом децом. У школи не постоји распоред индивидуалних разговора са 
родитељима. Ученицима који имају тешкоћа у прилагођавању школском животу обезбеђена је подршка од 
стране одељенског старешине, предметних наставника, школског педагога и психолога. У пружању подршке 
ученицима школа сарађује са локалном самоуправом, Домом здравља, Центром за социјални рад, МУП-ом. 
 
Ваннаставне активности у школи  не организују се према потребама и интересовањима ученика, а у складу 
са ресурсима школе. Током школске 2020/21. године нису одржавани  часови слободних активности. У 
школи се не организују активности за развијање социјалних вештина(конструктивно решавање проблема, 
ненасилна комуникација...). Програмски садржаји остваривани су на часовима редовне наставе. У школи се 
промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. Кроз наставни рад подстиче се професионални 
развој ученика. Ученици су током године били у прилици да на часовима редовне наставе упознају разна 
занимања и добију потребне информације, чак и у млађим разредима. Нису реализоване промоције 
средљих школа. 
Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група. Активности које школа 
предузима су сарадња са предшколском установом, локалном самоуправом, центром за социјални рад. 
Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. Сарадња одељенских 
старешина и стручне службе са родитељима је континуирана. Анализа изостанака ученика врши се 
квартално на седницама Одељенског већа. Поред тога, стручна служба месечно контролише ажурност 
правдања изостанака од стране одељенских старешина увидом у дневнике ОВ рада. У школи се остварује 
индивидуализација за све ученике из осетљивих група, односно за ученике којима је потребна додатна 
подршка у образовању, а није им потребан ИОП или њихови родитељи нису пристали да им дете похађа 
наставу по индивидуалном образовном плану. У школи се не организују компензаторни програми за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група. Школа сарађује са релевантним институцијама и 
појединцима у подршци осетљивим групама. Тим за инклузивно образовање остварује сарадњу са Центром 
за социјални рад и Домом здравља. 
 
Тим за Област 5:Етос је одржао 6 састанака. Закључак до кога су дошли је: 
Због пандемије предложене активности нису спроведене. 
 
Тим за област 6:Организација рада школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима је одржао 4 састанка. 
6.1 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 
Директор организује несметано одвијање рада у школи.У школи се обавезе и задужења запосленима деле у 
складу са законом и увек на основу њихове стручности,знања и способности.Код организације замена током 
школске године директор за дуже одсуствовање углавном обезбеђује стручне замене али се проблем јавља 
код краћих одсуствовања.Код разредног већа учитеља је увек стручна замена. 
  
У школи је у потпуности развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и рада 
школе.Проток информација у школи обезбеђен је преко извештаја стручних органа,огласне табле,књиге 
обавештења,сајта школе, итд. Информације о важним садржајима за живот  и рад школе достављају се 
благовремено свим актерима образовања.Сарадња међу стручним тимовима школе је делимично 
остварена. 
 
У школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима активности  
Материјални докази: Систематизација радних места, решење о 40-часовној радној недељи, распоред 
дежурства (ГПРШ  Деловодни број 693 од 13.09.2019.) 
Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама запослених  
Материјални докази:ГПРШ  деловодни број 693 од 13.09.2019.) 
Директор прати делотворност рада стручних тимова  и доприноси квалитету њиховог рада  
Материјални докази:  Записници са састанка, извештај о раду директора школе 
Директор обезбеђује услове да  запослени, ученички парламент и  савет родитеља активно учествују у 
доношење одлука у циљу унапређења рада школе 
Материјални докази:  Записници Наставничког већа, Записници Одељењског већа, Извештај Ученичког 
парлмента, Записници са састанака Савета родитеља, Записник са седница Шкоског одбора 
Директор користи различите механизме за мотивисање запослених 
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Материјални докази:Књига обавештења (похвала), Записник са седница Наставничког већа 
Оцена остварености је 3. 
 
6.2 У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 
Стручни органи школе у потпуности прате и анализирају  успех и владање ученика, а Тим за 
самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе.Унапређење рада наставника 
реализује се у оквиру семинара.Један од циљева дефинисаних Развојним планом школе је подизање 
квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника. У школи се спроводи самовредновање.Сви  
запослени уредно извршавају своје задатке.Већина чланова колектива је заинтересована за свој  задатак у 
тиму у којем ради. Резултати самовредновања су евидентни и помажу нам да отклонимо сопствене 
грешке,али и да утврдимо приоритете.Сваки месец сви чланови колектива уредно предају реализацију 
остварености плана за претходни месец.Сви чланови колектива редовно шаљу у електронској форми ПП 
служби свој извештај о реализацији месечних оперативних планова. 
 
Директор редовно остварује инструктивни увид  и надзор у образовно-васпитни рад. 
Материјани докази: Извештај о раду директора 
Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно- васпитни рад и предлажу мере за 
побољшање квалитета рада 
Материјални докази:план посете часовима, извештај о посећеним часовима, извештај о обављеним 
разговорима са наставницима, ученицима и родитељима 
Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања  квалитета 
Материјални докази: Записници са састанка, извештај самовредновања школе 
У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање  
унапређивање рада школе 
Материјални докази: Јединствени информациони систем Доситеј (праћење потреба запослених, 
технолошких вишкова, радници са пуном непуном нормом...) 
Директор ствара услове за континуирано праћење  и вредновање дигиталне зрелости школе 
Материјални докази: Учешће у пројектима, обуке запослених, ЕС дневник 
Директор предузима мере за унапређење образовно- васпитног рада на основу резултата праћења  и 
вредновања 
Материјални докази: Извештај о раду директора 
Оцена остварености је 3. 
 
6.3 Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

Директор уводи промене и иновације. Директор у потпуности има поверење у запослене и њихове 
могућности.Директор у потпуности подстиче целоживотно учење свих у школи.  Директор је спреман на 
преузимање одговорности када треба да се донесе нека важна одлука;стручно се усавршава и подстиче 
исто код чланова колектива.Директор у потпуности подстиче развој школе преговарањем и придобијањем 
других за остваривање заједничких цињева.Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје 
пример другима. 

Материјални докази: Редовно долази на посао (евиденција присуства), испуњава радне обавезе, подноси 
извештај  

Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације 

Материјални докази: спремност укључивања у пројекте, конкурисање 

Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења.  

Матријални докази: Истиче резултате такмичења (књигаобавештења, сајт школе), похвале усменим 
путем (Записник седнца Наставничког већа), награђивање ђака генерације (фотографије) 

Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и 
самовредновања свог рада. 

Материјални доказ: План рада директора школе 

Оцена остварености је 3. 
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6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу 
са могућностима школе 

Материјални докази: организовање семинара, обука, сертификати 

 Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују 
професионално деловање. 

Материјални докази: Записник просветних саветника, извештај пп службе о обављеним разговорима  

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између 
школа вреднују и унапређују наставу и учење. 

Материјални докази: Друштво учитеља Кула, Актив стручних сарадника Општине Кула 

(Сертификати, угледни/ огледни часови, фотографије, сајт школе) 

 Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.  

Материјални докази: Записници Стручних већа, припреме 

Оцена остварености је 3. 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.  

Материјани докази: Предлог финансијског плана деловодни број 739 од 7.10.2019., финансијски план по 
првом ребалансу делоодни број 151 од 18.03.2020., Ребаланс буџета коначни деловодни број 439 од 
07.07.2020. 

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.  

Материјални докази: припреме наставника, извештаји ПП лужбе о посећеним часовима, фотографије, 
сајт  

 Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, научне 
институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења. 

Материјални докази: фотографије, сајт школе, Записник Ученичког парламента, извештај  записника 
стручних већа ( посета Позоришту, галерији, сајму Лорист у Новом Саду, сарадња са Црвеним крстом, 
Центром за социјали рад, МНРО Плава птица, Музичком школом, Вртићем, организована хуманитарна 
акција, трка пријатељства...)и све то у складу са новонасталом ситуацијом која је у вези са епидемијом 
корона вируса. 

Оцена остварености је 3. 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

 Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и 
локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. 

Материјални докази: прикупљање чепова и хартије  записник тима за Заштиту животне средине, 
Записник Тима за предузетништво, записник са састанка Ученичког парламента) 

 У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције. 
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Материјални докази: 2000. Дигиталних учионица, Школе за 21. Век, настава оријентисана ка исходима, 
дигитално компетентан наставник, Сусрет светова (Worldspaceweek), вебинари, сертификати, 
припреме, ЕСдневник, фотографије, сајт школе 

Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и предузетничке 
компетенције ученика и наставника. 

Матријални докази: угледне активности и сарадња, промоција занимања, припреме, ЕСдневник, 
фотографије, видео записи,сајт школе, извештај Тима за предузетништво 

Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 

Материјални докази: Извештај Ученичког парламента,  Записник Савета родитеља, учешће у 
тимовима, организација матуре 

Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за 
целоживотно учење ученика и наставника 

Материјални докази: Пројектне активности 
Оцена остварености је 3. 
 
Закључак тима за организацију рада школе,управљање људским и материјалним ресурсима 
Тим је одржао четири састанка од планираних шест. Томе је допринела и ванредна ситуација тј. 
организовање наставе на даљину. Три састанка реализована су у школи, а један онлајн. Утврђено је да има 
одређених предности и јаких страна, али и недостатака. 
 Предлог тима за превазилажење недостатака је следећи:  
* Стално унапређивати наставни процес и ваннаставне активности 
* Побољшати комуникацију и пратити квалитет рада тимова и актива на нивоу школе. Предлог за бољу 
комуникацију организовати обуку за коришћење гугл драјва (коме је потребно) где би се сва документација 
налазила на једном месту, што би омогућило лакше праћење и вредновање квалитета рада 
* Равноправна подела послова међу запосленима 
* Ефикасно управљати школом уз добар проток информација 
* Истицање примера добре праксе 
* Промовисање радника и ученика који показују изузетне резултате у свом раду 
* Омогућити благовремени проток информација 
* Више примењивати знања са семинара у  пракси (представљати Наставничком већу, стручним активима и 
евидентирати у својим припремама) 
* Омогућити развој предузетничких компетенција ученика 
*Укључити више наставника у међународне пројекте 
 
У школској 2021/22. години неопходно је већу пажњу посветити самовредновању. Планиране активности 
махом нису реализоване због епидемиолошке ситуације, што нећемо допустити у новој школској години. 
 
 

Извештај саставила координатор тима: 
Јелена Бајагић Тот 
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РЕАЛИЗАЦИЈА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА запослених 

(похађање акредитованих стручних семинара) у школској 2020/21. години 
 

РБ 

Име и 
презиме 

наставника 
Наставни 
предмет Назив стручног усавршавања и каталошки број 

Датум одржавања 
и место 

Број 
бодо

ва 

1. Верица 
Лукета 

 Енглески 
језик „Савремени уџбенички комплет – за ученике и наставнике“ 

 онлајн 1 

Дигитални алати и занати онлајн 1 
Здрави стилови живота и због чега су важни онлајн 1 
Подршка ученицима у онлајн учењу онлајн 1 

2. Андреа 
Рапчак 

 

Енглески 
језик 

G Suite   
( Google Classroom ): G Suite израда ефикасних тестова знања и упитника и 
G Suite Meet - потпуна интеракција свих учесника наставног процеса 

онлајн 1 

Од доброг плана преко ефикасне евиденције до најбољих резултата онлајн 1 
Дигитални алати и занати онлајн 1 
Кроз акцију и интеракцију подстакнути ученичку мотивацију онлајн 1 
Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу у 
предметној настави 

онлајн 1 

Добро осмишљен пројекат онлајн 1 
Ученичка пажња и онлајн настава онлајн 1 
Комуникација телом и гласом онлајн 1 

3. Драгана 
Мандић 

српски језик Програм обуке за запослене у образовању- Дигитална учионица, 
дигитално компетентан наставник- Увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

учешће 19,5 

4. Валентина  
Мујичић 

српски језик 

Дигитално учење-занимљивији час 

учешће 34 

Конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији учешће 4 
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25 Међународна научна конференција „Педагошка истраживања и 
школска пракса“ Мотивација у образовању:између теорије и праксе 

учешће 1 

34 Сабор  учитеља Србије „Унапређење наставничке праксе кроз размену 
професионалних искустава“ 

учешће 1 

Решавање проблема-симулација интелектуалног развоја учешће 1 

Учимо брзо и лако јер знамо како учешће 8 

Како до интерактивног софтвера у настави учешће 16 

Савремени уџбенички комплет-за ученике и наставнике учешће 1 

Регионална онлајн комференција о образовању „Пројектна настава у 
окружењу“ 

учешће 1 

   „Лектира не боли“, развој читалачке мотивације учешће 8 

„Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ учешће 40 
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„Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој друг/другарица трпе 
насиље“ 

учешће 8 

5. Ида Миловић немачки 
језик 

Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу у 
предметној настави – Вебинар – Клет 

учешће 1 

Проблемски и истраживачки оријентиосана настава - онлине“, учешће 24 

Обука за дежурне наставнике на малој матури учешће 8 

6. Тања 
Сератлић 

немачки 
језик 

Онлајн обука „ Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник.“ 

учешће 24 

Онлајн обука „Проблемски и истраживачки оријентисана настава.“ учешће 8 

7. Гојко 
Секеруш 

техника и 
технологија 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту учешће 8 

8. Бранка 
Поповић 

хемија „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ учешће 40 
 

 
9. Тереза 

Димитрић 
проф.раз. 
наставе 

„Проговори да видим ко си-култура говора и усмено изражавање“ учешће 2 

10. Наталија 
Секулић 
Шњивић 

проф.раз. 
наставе 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту учешће 8 
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11. Смиљана 
Мрђа 

проф.раз. 
наставе Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном 

образовању 

 

учешће 8 

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане на 
исходима учења 

учешће 24 

''Програм обуке наставника разредн е наставе за предмет Дигитални свет 
" 

учешће 16 

Прогрм обуке за запослене у образовању /дигитална 
учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских 
уџбеника уи дигиталних образовних материјала 

 

учешће 8 

12. Тања 
Вукелић 

проф.раз. 
наставе 

''Програм обуке наставника разредн е наставе за предмет Дигитални свет 
" 

учешће 16 

13. Драгана 
Бајагић 

проф.раз. 
наставе 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту учешће 8 

14. Драгана 
Губеринић 

проф.раз. 
наставе 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту учешће 8 

15. Јелена 
салонтаји 

проф.раз. 
наставе 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту учешће 8 

16. Милица 
Голубовић 

проф.раз. 
наставе 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту учешће 8 

17. Јелена 
Бајагић Тот 

педагог „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ учешће 40 
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            Извештај о раду Ученичког парламента ОШ „Иса Бајић“ у Кули 2020/2021. 
                                   
    Активност    Време реализације активности  Начин  Носиоци активности 
                I X X XI XII I II I II I V V VI VII VIII  реализација    
 • Кoнституисaњe  *               Дискусија Прeдстaвници ђaчкoг 
 пaрлaмeнтa (избoр                   пaрлaмeнтa и 
 рукoвoдствa)                   руководилац 
 • Усвajaњe Прoгрaмa                   парламента, 
 рaдa и дoгoвaрaњe o                   зaинтeрeсoвaни 
 прeдстojeћим                   учeници шкoлe и 
 aктивнoстимa                   нaстaвници  
 • Aнaлизa рaдa                     
 пaрлaмeнтa у прeтхoднoj                     
 шкoлскoj гoдини                     
 Самовредновање                     
  • 21.9. Дан мира                        
    (дрво мира)                          
  • Европски дан                     
   језика                     
 Трибина: безбедан                          
 интернет                            
 • Oбeлeжaвaњe вaжних  *              Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу oктoбру:                   зaинтeрeсoвaни 
 • 1. октобар - Дан старих                    учeници шкoлe, 
 • 4-10.“Светски дани                      нaстaвници биoлoгиje и 
 свемира“-пројекат                      ликoвнoг  
 ✓ 16. oктoбaр – Свeтски                       
 дaн хрaне                        
 • Учешће у обележавању                      
 Дечје недеље (7-11.10)                     
 Дечја права, Повеља УН                     
 • 25.10.Дан бундеве                      
 • Aктуeлни шкoлски                      
 прoблeми                     
 Aктуeлни шкoлски   *             Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 прoблeми:                   стручнa службa шкoлe 
 
✓ Oднoси мeђу                     

 учeницимa и                     
 нaстaвницимa                     
 Aнaлизa успeхa учeникa и                     
 изoстajaњe у првoм                     
 трoмeсeчjу рaдa шкoлскe                     
 гoдинe                                  
 Oбeлeжaвaњe вaжних    *             Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу                   зaинтeрeсoвaни 
 нoвeмбру:                   учeници шкoлe, 
 
✓ 16. нoвeмбaр –                   нaстaвници  

 Meђунaрoдни дaн                     
 Toлeрaнциje;                     
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 20. нoвeмбaр - Свeтски                     
 дaн дeтeтa                     
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 • Укрaшaвaњe шкoлe зa           *         Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 прeдстojeћe зимскe                             зaинтeрeсoвaни 
 прaзникe                                        учeници шкoлe, 
 • Oбeлeжaвaњe вaжних              нaстaвници ликoвнoг, 
 дaтумa у мeсeцу:              нaст. биoлoгиje, 
 ✓ 01. дeцeмбaр – Свeтски              вршњачки едукатори из 
 дaн бoрбe прoтив СИДA-              мед.школе 
 e;               
 ✓ 9.децембар- Дан школе                   
 10. дeцeмбaр – Дaн               
 људских прaвa               
 Разматрање успeха    * *        Анализа, Ђaчки пaрлaмeнт, 
 учeникa, владања и             дискусија стручнa службa шкoлe 
 изостајања нa крajу првoг               
 пoлугoђa – прoцeнa и               
 прeдлoг мeрa зa               
 пoбoљшaњe…               
 Oбeлeжaвaњe вaжних     *        Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу:              зaинтeрeсoвaни 
 27. Jaнуaр – Свeти Сaва              учeници шкoлe, 
                                             нaстaвници српскoг 
                                             jeзикa 
 Oбeлeжaвaњe вaжних      *       Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa :              зaинтeрeсoвaни 
 ✓ 14. фeбруaр –                        учeници шкoлe, 
   Свети Трифун, Дан                нaстaвници jeзикa 
   заљубљених                          
   (украшавање                        
   школе)-журка                       
   „Валентрифуново “                
 

✓ Дан матерњег               
  језика               

 Aнaлизa пoнaшaњa             *       Радионица Ђaчки пaрлaмeнт 
 учeникa у шкoли, правила                
 понашања                             
 -шта ћу бити кад                         
 порастем?                            
 Aктуeлни шкoлски             *      Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 прoблeми :                        стручнa службa шкoлe 
 Aнaлизa успeхa и                     
 изoстaнaкa учeникa нa                  
 крajу трoмeсeчja                     
 -сусрет са успешним                   
 суграђанима                    
 Oбeлeжaвaњe вaжних          *      Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa у мeсeцу:                 зaинтeрeсoвaни 
 ✓ 22. мaрт – Свeтски дaн               учeници шкoлe, 
 вoдe;                 нaстaвници српскoг 
 ✓ 27. мaрт - Свeтски дaн                jeзикa, истoриje, 
 пoзoриштa                ликoвнoг, биoлoгиje… 
 Зaвршни испит зa учeникe       *      Анализа Ђaчки пaрлaмeнт, 
 VIII рaзрeдa (анализа,              стручнa службa шкoлe 
 припреме, дељење               
 информација у групи УП,                
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 подршка током онлајн                
 периода...)                
 Aктуeлни шкoлски                              *      Дискусија Ђaчки пaрлaмeнт 
 прoблeми :                                          
 ✓ Прeдстojeћe eкскурзиje                   
 учeникa шкoлe,                                     
 пoнaшaњe учeникa нa                             
 eкскурзиjaмa…                                      
 Eдукaтивнe трибинe нa                  *     Предавање и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 тeмe :                                         радионица eдукaтoри, Школска и 
 • o здрaвљу пoвoдoм                          Грaдскa библиoтeкa, 
 свeтскoг дaнa здрaвљa                         
 (07. aприл) ;                                    
 • Дaн плaнe тe Зeмљe (22.                
 aприл)                
 • Свeтски дaн књигe (23.                
 aприл)                
 Прoдajнa излoжбa и                         *     Изложба и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 aукциja ускршњих jaja у                     радионица учeници шкoлe, 
 сарадњи са „Плавом                            нaстaвници ликoвнoг, 
 птицом“(хумaнитaрнa                         учитeљи, „Плава птица“ 
 aкциja)                                     
 Сaрaдњa сa Црвeним                     *    Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 крстoм (8. мaj – Свeтски                    Црвeни крст 
 дaн Црвeнoг крстa)                             
 Oбeлeжaвaњe вaжних                   *    Радионица Ђaчки пaрлaмeнт, 
 дaтумa :                             зaинтeрeсoвaни 
 ✓ 09. мaj - Дaн Eврoпe;                      учeници шкoлe, 
 ✓ 31. мaj - Свeтски дaн                       нaстaвници 
 бeз дувaнскoг димa                          
 Прoцeнa успeшнoсти                  *    Анализа Ђaчки пaрлaмeнт, 
 рeaлизoвaних eкскурзиja                  дирeктoр шкoлe 
 Успeх учeникa нa крajу                 *   Анализа и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 шкoлскe гoдинe,Aнaлизa                 дискусија стручнa службa шкoлe 
 успeхa,Aнaлизa                      
 изoстaнaкa                      
 • Прoцeнa рaдa Ђaчкoг               *   Предавање и Ђaчки пaрлaмeнт, 
 пaрлaмeнтa и прeдлoзи                 радионица секција еколога/билога 
 зa дaљи                   школе 
 рaд,обeлeжaвaњe вaжних                 
 дaтумa:                   
 05. jун – Свeтски дaн                  
 зaштитe живoтнe срeдинe                 
 • Организација матурске           * *  Онлајн Ђачки парламент, 
 вечери              консултације  
                                                 (Viber група  
                                                 УП, имејл)   

 
Нерализоване активности маркиране су жутом бојом у календару активности и резултат су проглашења 
пандемије. Поново је отказан одлазак представника 8. разреда у Београд на Институт за савремено образовање у 
оквиру активности које су планиране у сарадњи са Тимом за професионалну оријентацију.  
Током онлајн периода активности ученичког парламента су се одвијале у Viber групи и биле су усмерене на 
информације везане за здравствено и емотивно стање ученика током пандемије, пробни и завршни испит, линкови за 
онлајн процену склоности у оквиру теста за професионалну оријентацију и припрему завршне свечаности. 
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Ученици су добијали информације и упутства у вези са безбедношћу, организацијом, терминима и условима 
одржавања пробног и завршног испита.  
5. групи су у договору са родитељима, управом школе и разредним старешинама давани предлози везани 
за место, начин и време организације завршне свечаности. Услови пандемије променили су и отежали 
организацију, али је на крају све протекло у најбољем реду.  
За ђака генерације проглашена је ученица 8/3 Милана Томић, председник УП 2020/2021. 
 

 

Кула, 15. јул 2021. 
 

Извештај подноси: 
Председник УП: 

Милана Томић 
 

Координатор: 
Валентина Мујичић 
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ОШ „Иса Бајић“, Кула 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА за 2020/2021. школску годину  

-друго полугодиште- 
 
 
 ЦИЉ/   

АКТИВНОСТ 
  

ОДГОВОРНА ОСОБА, учесници 
  ВРЕМЕНС  

 
ОБЛАСТ 

      
КИ ОКВИР 

 

          

    
- Формирање тима за предузетништво 

 Директор    
          
           
    

- Размена искустава 
 Председници стручних већа    

          
           
    

- Израда Акционог плана 
 Координатор за предузетништво, чланови тима    

          
 

Наставна и 
        СЕПТЕМ  

      

Учитељи 3.разреда 
  

       БАР  
 ваннаставна   - Припремање и извођење програма за Пријем првака    
         

 активност           
 Ваннаставна           
 активност           

   Мере и активности на превенцији и заштити, смањењу  

Чланови тима, предметни наставници у сарадњи са 
   

        
    

ризика од Ковид-а 19 
    

     родитељима, локалном заједницом и надлежним    
          

    -информације, радионице и материјали  министарствима    
          

       Наставници разредне и предметне наставе, српског    
    - Прављење прилога за школски сајт  језика, руководиоци секција    
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   Обележавање 21.септембра „Дана мира“ (литерарни и 
Наставници разредне и предметне наставе 

   
   ликовни радови, сађење дрвећа, цвећа...)    
       
        

   Прикупљање секундарних сировина (стара хартија, 
Наставници предметне и разредне наставе 

   
   чепови)    
       
        
   

- Обележавање 1.октобра „Дана старих“ није реализовано 
    

       
   због епидемиолошке ситуације; послата честитка Дому за Наставници разредне и предметне наставе    
   старе     

   -Обележавање16.октобра „Светског дана здраве хране“   ОКТО  
   

(радионица Теодоре Трбојевић уз конзумирање здраве Координатор УП, заинтересовани наставници 
 БАР  

      

   хране одложена за период повољније епидемилошке     
   ситуације)     
   - укључивање у националне пројекте     

   -укључивање у eTwinning пројекте са међупредметним     
 Ваннаставна  компетенцијама (недостатак времена за пројектне Наставници разредне и предметне наставе    
  

активности) 
    

 активност и      
       

 сарадња са       
 

локалном 
      

  
- Обележавање „Месеца књиге“ Руководилац новинарске и литерарно-драмске    

 

заједницом 
    

  

секције, библиотекарка, наставници предметне и 
   

      
   

-прикупљање књига и уџбеника 
   

   разредне наставе    

   -активности и пројектни задаци у школским пројектима     
       
 

Ваннаставна 
 

Школска пијаца (Дечја недеља, Продаја/размена 
  

ТОКОМ 
 

     
 

активност и 
   ШКОЛСКЕ  

  уџбеника, Божићни вашар)    
    

ГОДИНЕ 
 

 

сарадња са 
 

Наставници разредне и предметне наставе, УП 
  

     

  

Није било могуће организовати због немогућности 
   

 локалном      
 заједницом  окупљања.     
       
   

- Организација и припрема прославе Дана школе је Наставници предметне и разредне наставе, 
   

      
 

Ваннаставна 
 отказана руководиоци секција  

НОВЕМ 

 
  

-презентовање пројектних активности -координатори и учесници пројеката, учесници 
  

 активност    
     

БАР 
 

   Посета Институту за савремено образовање: отказана до 
УП, Валентина Мујичић, Андреа Рапчак, Кристина Сабадош 

  
      

   

побољшања епидемиолошке ситуације 
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  Ваннаставна  
-Приредба поводом Дана школе - отказана 

     
  активност и  Наставници разредне и предметне наставе     
        
  

сарадња са 
 

- Организовање Новогодишњег хуманитарног базара - 
    

   

Руководиоци секција 
    

  

локалном 
     

   отказано     
     

ДЕЦЕМ 
  

  

заједницом 
     

        
    - Праћење предузетничких активности на нивоу школе и Помоћници директора,  БАР   
        

  ПРНШ  извештавање о раду 
Председници Стручних већа и координатор за 

    
        
         

     предузетништво     
           
 Професионална    
 оријентација и  - Приредба поводом Светог Саве – школске славе Наставници ликовне и музичке културе и  сарадња са  Није организована због погоршања епидемиолошке   наставници српког језика и књижевности  локалном  ситуације. Постављени пригодни онлајн материјали.    

 заједницом    
   - Учешће на журки поводом Светог Трифуна-Дана  
   заљубљених Наставници предметне и разредне наставе 
   Није одржана због епидемије.  
 Ваннаставна    
 активност и  - „Дан ружичастих мајица“ – Дан подршке  
 сарадња са  ненасилној комуникацији  
 локалном  -Сарадња са предузетницима (трибине, радионице, 

Наставници предметне и разредне наставе  заједницом  анкете)    

   Није одржана због епидемије, организоване онлајн  
   радионице, табле са порукама, предавања у сарадњи  
   са ученицима.  
     

 
ЈАНУАР 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕБРУАР 

 
  Наставна  - Организовање радионица на тему „Ја за 10 година“ Одељењске старешине ученика завршног     
   Није одржано.     
  активност  разреда     
        
       

МАРТ 
  

         

  Наставна и  - Обележавање „Дана жена“ (жене у и литератури  и Наставници ликовне и музичке културе и     
  ваннаставна  у ликовном ствралаштву, програм) наставници српког језика и књижевности,     
  активност и  Није било могуће организовати, постављани онлајн разредне старешине, наставници предметне и     
  сарадња са  материјали и радови ученика. разредне наставе     
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локалном 

заједницом 
 
 
 

 
    

- Сарадња са „Плавом птицом“ организовање акције 
     

         
  АПВаннаставна  „Торта за осмех“ 

Ученички парламент 
    

  активност  Отказано до побољшања епидемиолошке ситуације.     
        

          
    - Саветовање о избору занимања и израда тестова за      
    професионалну оријентацију      
  Професионална  Ученицима завршног разреда постављени линкови 

УП 
    

  оријентација  за тестове за самопроцену и помоћ у избору     
        

    занимања. (тест личности, склоности, потреба на      
    тржишту рада)      
    - Обележавање Дана планете Земље (израда паноа и      
    електронских материјала, уређивање школског      
    дворишта, покретање акција у сарадњи са      
    Еколошким покретом Ратка Ђурђевца)      
    Радионице отказане, постављена изложба са Руководиоци еколошке, ликовне, новинарске     
  

Наставна и 
 тематским паноима које су радили ученици. секције     

   Одржане радионице WWF у оквиру мини-пројекта      
  ваннаставна       
   „Еколошка Робинзонијада“ на часовима српског      
  активност и       
   језика (5/1, 5/2)      
  сарадња са       
         
  локалном        
   - Едукативни час/радионица на тему   АПРИЛ   

  заједницом      
   „Предузетништво“ у сарадњи са Заводом за 

Разредне старешине и ученици 7. и 8. разреда и 
    

        
    запошљавање     
    представници Завода за запошљавање, педагог,     
    - Разговор са стручњацима (професионална     
    психолог, родитељи     
    орјентација)     
         

    -Представљање успешних предузетника(интервју      
    или трибина, посета)       
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   - Посета предузетним школама (Техничка,     
   Економска...), установама/појединцима     
   - Правимо рекламу (8.разред)     
   Отказано до побољшања епидемиолошке ситуације.     
        
   - Обележавање Светског дана књиге 

Руководиоци драмске, литерарне, ликовне, 
   

   Направљен онлајн пано са ученичким предлозима    
   новинарске и библиотечке секције    
   књига за читање у сврху промоције књиге и читања.    
       

        
   

- Обележавање Дана породице (15.5) 
    

       
   - сарадња са родитељима, радионице, спортски     
   сусрети, активно учешће што већег броја чланова Наставници разредне и предметне наставе,    
   породице (Бициклијада, Крос РТС-а) разредне старешине, родитељи    
 Ваннаставна  Отказано до побољшања епидемиолошке ситуације,   МАЈ  
 активност  обележено пригодним порукама и литерарним     
   радовима на часовима српског језика.     
   - Организовање спортских такмичења 

Руководиоци спортских секција 
   

   Отказано.    
       

 Ваннаставна       
 активност и  - Обележавање Дана заштите човекове околине 

Еколошка секција, предметни и разредни 
   

 сарадња са  (сарадња са Друштвом еколога)    
  наставници    
 локалном  Отказано.    
      

 заједницом       
 

Ваннаставна 
 Организовање квиз-такмичења о природи и Руководиоци еколошке секције, наставници  

ЈУН 
 

  екологији разредне и предметне наставе   
 активност     
       
        

   -Евалуација предузетничких активности, извештај о 
Председници стручних већа, координатор, 

   
   раду    
 ПРНШ  директор/ помоћници директора    
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Амбициозни план рада није било могуће реализовати у датим околностима. Немогућност окупљања и рада 
у групи одложила је многе планиране активности. Очекујемо побољшање епидемиолошке ситуације у 
наредној школској години и бољу реализацију планираних активности. 
 

Чланови тима: Андреа Рапчак, Ида Миловић, Валентина Лабовић, Кристина Сабадош, Владан Маравић, 
Јелена Бајагић Тот, Наталија Харди, Светлана Тргић, Валентина Лабовић, Кристина Сабадош, Милица 
Голубовић, Татјана Лабовић, Јасна Товарић, Софија Патковић Координатор тима: Валентина Мујичић 
 

Кула, 15. јул 2021. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
Терезија Димитрић 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО докази 

 
- Сарадња чланова 
већа и размена 
искустава о 
уџбеницима и 
плановима рада  
- Анализа 
постојећих планова 
рада и договор о 
потребама њихове 
корекције . 
 

+ 
 

          Одељењска већа  Дискусија, размена 
искустава , 
анализирање 

Чланови већа Записник 

 
- Конституисање 
већа и избор 
руководиоца 
- Разматрање и 
усвајање планова 
образовно-
васпитног рада 
.Планирање 
писмених и 
контролних 
задатака, 
- Договор о 
активностима 
поводом 
обележавања Дечје 
недеље 

 +          Одељењска већа  Дискусија,реализација  Разредно веће , 
педагог , 
психолог 

Записник 



123 
 

- Договор о 
извођењу 
екскурзија и излета 
-Договор о 
реализацији 
активности  и 
сарадње са 
Црвеним крстом 
Куле 
- израда 
сагласности за 
фотографисање 
ученика, извођење 
амбијенталне 
наставе итд. 
Идентификација и 
израда ИОП за 
ученике који су 
укључени у 
инклузивни 
програм. 
Предлози за 
реализацију 
угледних часова 
Размена искустава 
у вези са 
реализацијом 
планова рада, и 
успеха ученика у 
тку 1. тромесечја 
- Сарадња чланова 
већа  у реализацији 
активности 
планираних у 

  +         Одељењска већа  Презентације, 
разговори, 
организација и 
реализација 
планираних 
активности ,посете, 
слање ликовних 
радова, учешћа на 
литерарним  
конкурсима 

Разредно веће , 
,чланови већа 
Наставничко 
веће 

Записник, 
извештаји, 
фотографије, 
сајт школе, 
дневник рада,  
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оквиру Дечје 
недеље и „ 
Спортске недеље“, 
као и разговор о 
реализацији 
ваннаставних 
активности 
- Прикупљање 
ликовних и 
литерарних радова 
за "Месец књиге". 
 
Учешћа на 
конкурсима које 
расписује 
министарство 
просвете. 
Договор о 
реализацији 
амбијенталне 
наставе у оквиру 
предмета природа 
и друштво. 
 
 
- Размена искустава 
у вези са 
реализацијом 
планова рада 
- Анализа сарадње 
породице и школе 
 
Договор о 
реализацији 

   +        Одељењска  
већа 

Разговор, 
организација и 
спровеђење 
планираних 
активности 

Разредно веће , 
стручна служба и 
,чланови већа 

Записник, 
извештаји, 
фотографије, 
сајт школе 
дневник рада, 
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амбијенталне 
наставе у оквиру 
предмета природа 
и друштво. 
 
- Анализа резултата 
образовно- 
васпитног рада на 
крају 1. 
полугодишта 
- Анализа 
реализације свих 
облика образовно-
васпитног рада 
- Договор о 
обележавању 
Школске славе- 
одабир ученика 
који ће учествовати 
на свечаној 
академји, 
 договор о 
реализацији 
додатних часова из 
математике, као и 
допунских часова 
из математике и 
српског током 
распуста. 
 

    +       Одељењска већа Дискусија, подела 
задужења, договор 

Разредно веће , 
стручна служба и 
,чланови већа 
Наставничко 
веће 

Записници 

- Активности везане 
за обележавање 
Школске славе 
- договор о 

     +      Одељенска већа Планирање, договор, 
реализација 

Разредно веће, 
чланови већа 

Записник, сајт 
школе, 
фотографије, 
дневник рада, 
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реализацији 
наставних планова 
и програма у току 
другог 
полугодишта. 
Планирање 
писмених и 
контролних 
задатака 
- организација 
ваннаставних 
активности 
-договор о 
реализацији 
угледних часова 
- договор о 
реализацији 
слободних 
активности у 
оквиру 
Математичке 
радионице ради 
припреме ученика 
за школско 
такмичење из 
математике. 
Предлози за 
реализацију 
угледних часова 

припремљени 
задаци  

- Сарадња чланова 
већа у вези са 
реализацијом 
планова рада 
- Размена искустава 

      +     Одељењска већа Разговор и дискусија Чланови већа Записник 
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о раду са 
ученицима који 
брже напредују 
 
 
 
 
- Анализа успеха на 
крају трећег 
класификационог 
периода 
- Анализа 
реализације свих 
облика образовно-
васпитног рада 
- Анализа резултата 
успеха  ученика 
који похађају 
часове допунске 
наставе. 
- Сарадња 
породице и школе, 
анализа 
- планирање 
организације и 
реализације 
математичких 
такмичења( 
општинског, 
Мислиша и Кенгур). 
Прављење 
позивница,медаља 
и звезда за будуће 
прваке... 

       +    Одељењска већа Разговор, договор , 
планирањње и 
реаллизација 

Разредно веће , 
стручна служба и 
чланови већа, 
Наставничко 
веће 

Записник, 
дневник рада 
припремљени 
задаци , 
Сајт школе, 
књига 
обавештења, 
сартификати 
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- Сарадња чланова 
већа у реализацији 
свих облика 
образовно 
васпитног рада  
 
- Договор о 
активностима 
ученика поводом 
Календара светских 
дана на часовима 
ПД и ЧП ( Дан 
шума, Дан река, 
Дан планете 
Земље...). 
 

        +   Одељењска већа дискусија Чланови већа Записник 

- Сарадња чланова 
већа у реализацији 
свих облика 
образовно 
васпитног рада ( 
наставних и 
ваннаставних). 
 
Планирање и  
припреме за 
реализацију  
школске приредбе 
поводом пријема 
ђака у први разред 

         +  Одељењска већа Договор, дискусија 
организација и 
реализација, 
планирање и 
припремање 

Чланови већа, 
стручна служба, 
Разредно и 
Наставничко 
веће 

Записник  , 
дневник рада, 
сајт школе, 

- Анализа резултата 
образовно- 

          + Одељењско 
веће  

Дискусија и 
реализација 

Чланови већа, 
Разредно веће 

Записник 
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васпитног рада на 
крају 2. 
полугодишта  
- Реализација свих 
облика образовно-
васпитног рада 
- Анализа 
остварене сарадње 
са родитељима. 
  
 

Наставничко 
веће 
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Извештај рада актива природних наука школске 2020/21 
 
 

Актив природних наука чине следећи наставници: 
1.Математика  
Бранко Крунић, Јелица Аџић, Јелена Крајиновић, Марина 
Ковач 
2. Хемија 
Бранка Поповић, Снежана Вукмировић 
3. Биологија 
Наталија Харди, Маријана Јакшић 
4. Физика 
Кристина Молнар, Милош Кривокућа 
 
Председник актива: Милош Кривокућа 
 
 
 
 
Актив је у току школске године поступао у складу са мерама 
заштите од корона вируса, тако да су састанци одржавани 
он лине путем вибер групе. 
 
25.8.2020 
 
Први састанак је одржан 25.8 путем вибер групе. 
Наставници су изнели мишљења о начину вредновања 
ученика у ванредним ситуацијама и у току он лине наставе. 
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Такође дали су предлоге како да се што објективније 
спроведе оцењивање ученика у току он лине наставе. 
Извршема је расподела норме, и изабран је председник 
актива Милош Кривокућа 
 
30.10.2020. 
 
Састанак је такође одржан путем вибер групе.  
Извршена је анализа успеха ученика у првом кварталу. 
Наставници су изнели предлоге о допунској подршци 
ученицима који су имали опомене. Допунски садржај и 
вежбе би качили на гоогл учионицу. 
11.1.2021. 
 
На састанку је извршена анализа успеха ученика на крају 
првог полудишта. 
Анализиран је успех допунске наставе која је одржавана 
путем гоогл учионице и није било неког значајног напретка. 
Планиране су допунске и додатне наставе и даље преко 
гоогл учионица.  
Такође разматрало се кад и на који начин ће се одржавати 
припрема осмака за завршно испит. 
 
 
19.3.2021 
 
Састанак је одржан како би се одабрали уџбеници за 
наредну школску годину. 
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Математика 8.разред Клетт (5. , 6. , и 7.разреди такође 
користе Клеттове 
уџбенике) 
Хемија за 8.разред Логос (7.разреди такође Логос) 
Биологија за 8.разред Вулкан (5.разред Едука, 6. и 7.разреди 
Дата 
Статус) 
Физика за 8.разред Клетт (6. и 7.разреди такође Клетт) 
 
 
30.4.2021 
 
На састанку је извршена анализа успеха ученика на крају 
другог квартала. 
Такође разматрани су резултати са пробног завршног 
испита. При чему се дошло до закључка да ученицима треба 
добра додатна подршка како би савладали средњи и 
напредни ниво. 
 
27.8.2021 
 
На састанку је извршена расподела норме, и изабран је нов 
председник актива Бранко Крунић 
 
 
Стручно усавршавање наставника: 
Хемија: Бранка Станић семинари: Програм обуке за 
запослене у 
образовању/дигитално компетентан наставник 
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Програм обуке наставника орјентисан ка исходима учења 
Вебинари: Г суит, Клетт стручни скуп- ванредно стање психе, 
Типови интеракција наставник-ученика, Од доброг плана до 
ефикасне евиденције до најбољих резултата. 
Биологија:  
Маријана Јакшић Вебинари: Г суит 
Наталија Харди: Семинари: Дигитална учионица, Вебинари: 
Онлајн 
презентација уџбеника биологије за 8.разред Клетт, Онлајн 
презентација уџбеника биологије за 8.разред Логос, 
Примена 
интерактивног приступа реализацији садржаја из Биологије 
Дата 
статус, Г суит, Методе и технике у настави Дата Статус први и 
други део. 
 
Председник актива: Милош Кривокућа 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА 
СПЕЦИЈАЛНИХ ОДЕЉЕЊА 

(2020/2021) 
 
Чланови већа : 
Председник и координатор, дипломирани дефектолог-олигофренопедагод Гордана Бакић 
Наставник разредне наставе Хелена Шикора 
Дипломирани дефектолог Адријана Лукишић 
 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  
- Конституисање 

већа и избор 
руководиоца 

- Разматрање и 
усвајање планова 
образовно 
васпитног рада 

- Међусобна 
сарадња и 
размена искустава 
наставника у раду 
са децом са 
потешкоћама у 
учењу  

 

  
 
 
 
 
 
 
X 
 

         Стручно веће Разговор на 
састанцима 
стручног већа 

ПП 
служба 

 

- Анализа сарадње 
породице и школе 

- Анализа 

   
 
 

        Стручно веће Разговором и 
сарадњом са 
родитељима 

ПП 
служба 
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образовно 
васпитних 
резултата на крају 
првог 
класификационог 
периода  

 

 
 
 
X 
 

-  
- Сарадња чланова 

већа у вези са 
реализацијом 
планова рада 
Подстица јсоцијо-         
емоционалног 
развоја ученика 

    
 
x 

       Стручно веће Састанак и 
разговор стручног 
већа у вези посете 
позоришту и других 
активности 

ПП 
служба 

 

- Анализа резултата 
образовно 
васпитног рада на 
крају првог 
полугодишта 

- Социјална 
проблематика 
ученика 
 

 

    x       Стручно веће и психолог 
школе 

Са психологом 
школе анализирана 
социјална 
проблематика 
ученика и 
извршена аланлиза 
образовно-
васпитног рада 

ПП 
служба 

 

- Активности везане 
за обележавање 
школске славе 

- Размена искуства 
о раду са 
ученицима који 

      
 
 
x 

     Стручно веће Посетом и 
разговором  

ПП 
служба 
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заостају у раду  
- Подстицај општег 

моторног и 
говорно-језичког 
развоја 

 
- Сарадња са 

педагогом и 
психологом школе  

- Размена искуства 
у помоћи детету 
јер детету треба 
помоћи 
неупоредиво , 
само тако се 
долази до 
изражаја очуваних 
потенцијала 
којима свако дете 
располаже 

 

       
 
 
 
 
 
 
X 

    Стручно веће, педагог и 
психолог школе 

Са педагогом и 
психологом школе 
направљени 
планови ИОП-а 1 и 
ИОП-а 2 за ученике 
који имају 
потешкоће у учењу 
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- Сарадња 
породице и школе 

- Анализа 
реализације свих 
облика 
образовно-
васпитног рада 

- Анализа резултата 
на крају трећег 
класификационог 
периода 

 
 
 

- Праћење 
социјалне 
проблематике 
ученика 

 

        
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручно веће  

 
 
 
 
 анализирана 
социјална 
проблематика 
ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПП 
служба 

 

- Анализа резултата 
допунске наставе 

- Сарадња чланова 
већа у 
реализацији свих 
облика 
образовно-
васпитног рада 

-  

          
 
 
 
 
X 

 Стручно веће На састанку већа 
анализирани сви 
облици образовно-
васпитног рада 

ПП 
служба 

 

- Договор око 
припреме за 
испраћај ученика 

           
 
 
X 

Стручно веће Анализа сарадње 
са родитељима 

ПП 
служба 
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осмих разреда 
- Анализа 

остварене 
сарадње са 
родитељима 

- Реализација свих 
облика 
образовно-
васпитног рада 

- Сарадња чланова 
већа 

- Анализа 
постојећих 
планова рада 
 

X           Стручно веће Извршена анализа 
планова рада за 
предстојећу 
школску годину 

ПП 
служба 
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Извештај рада стручног актива географије и историје 
 (2020/2021) 
 
У току школске 2020/2021.године одржано је пет састанака Стручног већа у саставу: Љиљана 
Васовић,наставник историје и географије, Душанка Поповић,наставник географије,Јасна 
Товарић,наставник историје. 
1. састанак,у септембру,био је посвећен  договору о раду у условима епидемије и уџбеницима које 
смо изабрали,издавачке куће Едука. 
2.састанак,у новембру,био је посвећен анализи ученичких постигнућа,начину оцењивања и 
могућностима да се успех поправи. 
3. састанак,у јануару, био је посвећен је анализи успеха ученика у току првог полугодишта. 
4. састанак,у марту,био је посвећен избору уџбеника за осми разред и једногласно је изабран 
уџбеник издавачке куће Едука за историју,а за географију издавачке куће Креативни центар. 
Услед онлине наставе, састанак је одржан на Вибер групи. 
5.састанак,,у јуну,био је посвећен подели норме часова у нашој школи,због одласка колегинице 
Љиљане Васовић у пензију. 
Директору школе предали смо наш предлог поделе часова. 
                  Председник Стручног већа, 
                   Јасна Товарић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 
Чланови актива 
 

1. Јелена Бајагић Тот, педагог 

2. Михајло Шанта, професор технике и технологије 

3. Рената Мандић, професор физичког васпитања 

4. Злата Митрић, професор разредне наставе 

5. Драгана Бајагић, професор разредне наставе 

6. Љиља Дрча, професор разредне наставе 

7. Татјана Килибарда, професор разредне наставе 

8. Маја Стојанов, професор разредне наставе 

9. Никола Косановић, професор техничкоги  информатичког образовања 

 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО ДОКАЗ 

-Стручни актив је 
конституисан 

           Кординатор тима Састанак Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови стручног 
актива извршили су 
усклађивање Школског 
програма са Законом о 
основама система 
-Чланови стручног 
актива су током године 
пратили излажење 

           Тим за развој Шк.програма Измене Шк.прог Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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законских и 
подзаконских аката и 
благовремено вршили 
ажурирање промена у 
Школском програму 
-Чланови стручног 
актива су вршили 
проверу тока 
оставaривања Школског 
програма 

           Тим за развој Шк.програма Састанак, договори Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 

-Чланови тима су 
поделили задужења и 
предметним 
наставницима и 
учитељима проследилли 
нове табеле за израду 
Школског програма.Од 
школске 2021/22. године 
усваја се наови Школски 
програм. 

            Састанак,подела 
материјала, слање 
меилова 

Јелена 
Бајагић 
Тот 

записник 
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ОШ ,,Иса Бајић“ – Кула  
Школска 2020/21. година  
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ   
о раду Стручног већа наставника матерњег и страног језика за II полугодиште  

школске 2020/21. године 
 

 
    Стручно веће наставника матерњег и страног језика у школској 2020/21. години чинили су:  
Валентина Вулић, Валентина Мујичић, Владана Цицмил, Александра Херцег-Рокнић, Драгана Мандић (наставнице 
српског језика и књижевности), Верица Лукета, Андреа Рапчак (наставнице енглеског језика), Ида Миловић, Тања 
Таталовић, Хилда Бертрон, Тања Сератлић, Биљана Килић (наставнице немачког језика), Кристиан Војчина (наставник 
мађарског језика), Надија Воротњак (наставница украјинског језика) и Тамара Хома (наставница русинског језика).  
 
 
   У току 2. полугодишта одржана су такмичења на школском, општинском, окружном и републичком нивоу, за 
ученике 8. разреда. Ученици наше школе постигли су завидне резултате на окружном и републичком такмичењу из 
српског језика, као и из енглеског језика. Из немачког језика наша школа је имала једног представника на окружном 
такмичењу, а исто тако су биле успешне и две ученице из русинског језика.   
 
   У суботу 10. априла 2021. ученици 8. разреда радили су пробни завршни тест из матерњег језика, док је завршни 
испит одржан 23. јуна.   
 
   Током месеца марта 2021. наставници су извршили одабир уџбеника за следећу школску 2021/22. годину. Следећи 
уџбеници су одабрани, по предметима:  
 

- Српски језик: Наставници су се определили за уџбеничке комплете издавачке куће „Едука“, за све разреде од 
5. до 8.   

 
- Енглески језик:  Наставници ће у нижим одељењима (од 1. до 4. разреда) користити уџбеника издавачке куће 

„Дата Статус“, у 5. и 6. разреду уџбенички комплет ИК „Фреска“, а у 7. и 8. разреду уџбенике ИК „Нови Логос“.  
 
     -     Немачки језик: И у следећој школској години наставници немачког језика користиће    

уџбенике ИК „Клетт“ (Maximal 1-4).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Стручно веће наставника матерњег и страног језика  
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Извештај о раду стручног већа УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА 
2020./2021. 

Име и презиме: Валентина Лабовић (ликовна к.) и Софија Патковић (музичка к.) 
Радно место: наставник ликовне и музичке културе 

АВГУСТ 2020. 
- Одржан је састанак актива - договорене су активности (с обзиром на околности услед пандемије)у овој 
школској години и усвајен је плана рада актива 
- Преглед корелације музичке  и ликовне к. са другим предметним наставницима  
(Састанак, договор, преглед планова и консултације са предметним наставницима око корелације) 
СЕПТЕМБАР 2020. 
 -Договорен начин рада, оквирно, услед услова у којима радимо 
-По могућности, одржати угледне часове 
-  
ОКТОБАР 2020. 
-Како обележити  Дана старих  
-Обележавање Дечје недеље , у складу са околностима.. 
 
 
НОВЕМБАР 2020. 
- Одржан је састанак актива(шта је и на који начин реализовано) 
ДЕЦЕМБАР 2020. 
-Уређење школе и израда Новогодишњих честитки за предстојеће празнике (изложба радова ученика, 
фотографије,...) 
- Почетак израде радова за предстојеће ликовне конкурсе 
-Договор о обележавању школске славе 
(Ученици креирају ликовне радове, дизајнирају честитке, са наставницом музичке културе одлазе на 
концерт..Договор наставника о прослави школске славе) 
ЈАНУАР 2021. 
-Обележавање Св. Саве - школске славе:кроз радионице онлајн 
(Договор наставника и ученика о прослави школске славе.  Уређење школског паноа .  
-Урађено низ радионица.  Ликовна култура - Средњовековни портрет.  
-Одржан је састанак актива  
ФЕБРУАР 2021. 
-Припрема радова за предстојећи лик. конкурс "Мали Пјер" и Републичке смотре ликовног стваралаштва 
ученика основне школе, Каравуково и друге актуелне конкурсе 
-Обележавање Дана подршке против вршњачког насиља - "Дан ружичастих мајица" - дрво са порукама  (На 
часовима ликовне културе ученици креирају мајице и поруке против вршњачког насиља) 
МАРТ 2021. 
-Одржан је састанак актива 
-текућа питања, реализација наставе 
АПРИЛ 2021. 
-Активности се не реализују јер је настава онлајн 
МАЈ  2021. 
 
-Путем Google учионице припрема осмака за упис у средњу уметничку школу. Реализовано  8 часова 
припремне наставе за ученике који уписују уmеничку школу. 

ЈУН 2021. 
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-Одржан је састанак актива где смо утврдили шта нисмо реализовали због пандемије корона вирусом, шта 
треба изменити, поправити за следећу школску годину. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА   ПО МЕСЕЦИМА 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

 
 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

У септембру ће се 
изабрати ново 
руководство и 
председник 
Стручног већа за 
2020/2021 год ,  
донет је и 
усклађен план 
рада са 
календаром 
школске 
2019/2020 године. 
 

+           Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизма, Гојко 
Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 

  

У октобру смо 
направили 
корелацију 
наставног 
садржаја између 
предмета и унутар 
самих предмета и 
урадили анализу 
прошломесечних 
планова рада. 
 

           Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизмар ,Гојко 
Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 

  

У новембру је 
анализиран успех 
ученика на крају 
првог квартала 
као и број слабих 
оцена. Анализа 
вршњачког 
насиља.... 

   +        Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизмар, Гојко 
Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 

  

У јануару Анализа 
успеха и владања 
на крају првог 
полугодишта 
Унапређивање 
ваннаставних 
активности 
Вршњачко насиље 
 

     +      Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизмар , 
Гојко Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 
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У априлу је 
извршен одабир 
уђбеника за 
наредну школску 
годину за 
пете,шесте,седме 
и осме 
разреде......... 
 
 

        +   Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизмар ,Гојко 
Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 

  

У јуну је урађена 
комплетна 
анализа успеха на 
крају четвртог 
квартала, као и 
анализа резултата  
Наставе на 
даљину....... 
 

          + Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизмар ,Гојко 
Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 

  

            Шанта Михајло, 
Никола Косановић, 
Саша Чизмар,Гојко 
Секеруш 

Присуство и 
активно 
укључивање у 
рад актива 

  

 
 

 
 
СЕПТЕМБАР 
 
1. Избор руководства стручног већа 
2. Доношење плана и програма рада стручног већа 
3. Корекција плана рада према календару 
4. Тема:усклађивање контролних и писмених задатака 
6. Разно 
 
НОВЕМБАР 
 

1. Анализа успеха и владања на крају првог квартала 
2. Вршњачко насиље 

 
ЈАНУАР 
 

1. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 
2. Унапређивање ваннаставних активности 
3. Вршњачко насиље 

 
АПРИЛ 
 

1. Избор уџбеника за школску 2021/2022 
 

JУН 
 

1. Комплетна анализа успеха на крају четвртог квартала,електронским путем 
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2. Анализа броја ученика и подела разреда на групе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК               ЗАПИСНИЧАР 
 
Никола Косановић      
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  TИМА ЗА МАРКЕТИН ШКОЛСКЕ  2020/2021.ГОД. 
Током првог и другог  полугодишта школске  2019/2020. године реализован је низ активности са циљем маркетинга( интерни и екстерни), промоције 
и презентације активности школе у наставним и ваннаставним активностима . 
 

- Прво полугодиште 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7   КО 

 
 

ДОКАЗИ 
 
Формирање тима, 
план и програм рада( 
осмишавање 
активности за текућу 
школску годину). 
 
Договор са школским 
библиотекаром око 
израде школског  
алманаха. 
 
 Организација и 
праћење активности 
поводом пријема 
првака.  
Oбавештавање  о 
мерама заштите 
здравља ученика и 
запослених за 
основне и средње 
школе (Препоруке за 
безбедан повратак у 
школе током 
трајања пандемије 
( интерни и 
екстерни), 

            Наставници  
одељенске 
старешине и 
учитељи, ПП-
служба, директор 
школе, ученици, 
тимови, 
библиотекар 

Промоција и 
презентација на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа ,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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промоције и 
презентације 
активности школе у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима . 
Праћење 
организације и 
реализације 
васпитно-образовног 
рада у 
шк.2020/2021.год. 
Израда плаката 
поводом пријема 
првака и петака у 
школској 2020/21. 
год. 
Израда плаката и 
флајера са мерама 
заштите и 
спречавања Ковида 
-19 у школској 
средини. 
Обавештење о 
распореду 
звоњења. 
Презентација 
јесењег паноа – 
специјална 
одељења. 
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Обележavaњe Дана 
старих особа – није 
реализовано због 
Ковида-19 
Акдивности 
поводом Дечје 
недеље 
 Сарадња  са ЦК 
-учлањење  у  савез 
Трка пријатељства-
за моје сретније 
детињство. – није 
била реализована 
због Ковида-19 
Извештај са јесењег 
кроса. Није био 
реализован због 
Ковида-19 
Хуманитарна акција 
„ Обој мој свет“ 
Прављење венчића 
пријатељства као 
порука другу који 
иде у другу групу. 
Промоција збирке 
Тодета Николетића  
Спортски дан и 
промоција Помоћка 
ЦК Куле , еколошки 
дан и Безбедност у 
саобраћају 
Ученици наше 
школе, од V до VIII 
разреда, који 

            Наставници и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор школе, 
ученици, 
одељенске 
старешине 

Промоција и 
презентација 
на сајту школе 
и локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа ,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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похађају наставу 
грађанског 
васпитања, 
покренули су са 
својом наставницом 
акцију прикупљања 
визит карти. 
Похвала Давиду 
Нинкову за поетско 
стваралаштво у 
оквиру Дана Раше 
Попова у Мокрину. 
Документација о 
јавним набавкама за 
огрев 
 Активнсти у 
оквиру пројеката 
Састанак  тима за 
маркетинг  
( интерни и екстерни), 
промоције и 
презентације 
активности школе у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима . 
Праћење 
организације и 
реализације 
васпитно-образовног 
рада у 
шк.2020/2021.год. 
 
 
 Обележавање  Дана  

            Наставници и 
учитељи, ПП-

Промоција и 
презентација 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
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примирја у Првом 
светском раду 
Пројекти у школи 
У сарадњи са 
локалном 
заједницом -  
Савет за саобраћај 
Општине Кула у 
оквиру пројекта 
„Безбедан пут до 
школе“ обновио је 
и поставио нову 
саобраћајну 
сигнализацију у 
Лењиновој улици 
испред Основне 
школе „Иса Бајић“. 
Редовно ажурирање 
сајта 
Извештаји са 
ликовних и других 
такмичења. 
 Орагиназија 
активности поводом 
Дана толеранције. 
( интерни и екстерни), 
промоције и 
презентације 
активности школе у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима . 
 

служба, 
директор школе, 
ученици, 
одељенске 
старешине 

на сајту школе 
и локалним 
медијима 
 

уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа ,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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Oпштинскa 
манифестацијa 
градске библиотеке 
Месец књиге. – није 
одржана због 
Ковида-19 
 
Општинског 
такмичење из 
математике - није 
одржано због 
Ковида-19 
Обележавање Дана 
школе. - није 
одржано због 
Ковида-19 
Спортска 
такмичења – нису 
одржана због 
Ковида-19 
 
Пројекти у оквиру 
школе - нису 
реализовани због 
Ковида-19 
Састанак  тима за 
маркетинг  
Обавештење о 
преласку на онлине 
наставу за ученике 
од 5. до 8. разреда. 
Израда школског 

             
Наставници и 
учитељи, ПП-
служба, 
директор школе, 
ученици 

Промоција и 
презентација 
на сајту школе 
и локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа ,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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паноа на тему Зима. 
Обележен Дан 
људских права. 
Фондација „Новак 
Ђоковић“ је у 
сарадњи са 
компанијом Колоид 
и Галеника 
фармацијом, а уз 
подршку Привредне 
коморе Србије 
донирала 100.000 
пакета за заштиту 
здравља ђацима 
првих разреда свих 
основних школа у 
Србији. 
Додела пакетића 
ученицима са 
посебним 
потребама у 
сарадњи са 
локалном 
заједницом. 
Празнично 
даривање Сигме 
Хуманитарна акција 
за другаре на 
Косову и Метохији 
као и за децу која су 
на болничком 
лечењу. 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  TИМА ЗА МАРКЕТИН ШКОЛСКЕ  2020/2021.ГОД. 
-друго  полугориште 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
9 10 11 1

2 
1 2 3 4 5 6   КО 

 
 

ДОКАЗИ 
 Састанак тима         за 
маркетинг 
Дневни ред: 
-планиране 
активности током 
другог полугодишта 
 

Праћење свих 
активности 

поводом 
школске славе 

Свети Сава 
Ликовне и 
литерарне 
радионице 
Свечано 

обележавање 
школске 

славе Свети 
сава у 

просторијам
а школе уз 
присуство 
кумова и 

свештеника  
Издаваштво у 
нашој школи 

          Наставници  одељенске 
старешине и учитељи, 
ПП-служба, директор 
школе, ученици, 
тимови, библиотекар 

Промоција и 
презентација на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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Летопис ОШ 
„Иса Бајић“ 

Кула 
 

 
Обележавање  
Дана сигурног 

интернета 
 

Праћење 
Општинских  
такмичења  и 

успехаученика на 
њима 

Општинско 
такмичење из 

математике,нем
ачког и 

енглеског језика 
 
 

Обележавање 
Дана 

ружичастих 
мајица-борбе 

против 
вршњачког 

насиља 

          Наставници  одељенске 
старешине и учитељи, 
ПП-служба, директор 
школе, ученици, 
тимови, библиотекар 

Промоција и 
презентација на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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Ликовна 
радионица 
посвећена 

дигиталном 
насиљу. 

Обавештења 
Министарства 

просвете, науке  
и технолошког 

развоја о 
организацији 

наставе у 
периоду од 15-
19.3.02021. као 

и распоред 
полагања 
пробног 

матурског 
испита. 

Успех ученика 
на Окружном 
такмичењу из 

пливања у 
Сомбору. 

Информације о 
завршном 

испиту и упису у 
средње школе 
за ученике 8. 

разреда. 
Допис 

Министарства 
просвете, науке 
и технолошког 

развоја по 
питању 

оцењивања у 

          Наставници  одељенске 
старешине и учитељи, 
ПП-служба, директор 
школе, ученици, 
тимови, библиотекар 

Промоција и 
презентација на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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условима 
наставе на 

даљину 
Школско 

такмичење за 
најбољу дечју 

карикатуру. 
Обавештењео 

изменама 
школског 

календара. 
 

Састанак Тима 
за маркетинг 
Дневни ред: 
-договор о 

активностима 
везаних за 

пријем првака, 
расподела 
задужења 
-договор о 

преосталим 
активностима у 

наредном 
периоду. 

Упис нове 
генерације 

првака наше 
школе  

 
Резултати 

Општинског 
такмичења 
„Мали Пјер“ 

 
Обавештење за 

          Наставници  одељенске 
старешине и учитељи, 
ПП-служба, директор 
школе, ученици, 
тимови, библиотекар 

Промоција и 
презентација на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 
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родитеље 
 Портал Моја 

средња школа 
представља 

платформу која 
Вам омогућава 

да извршите 
електронске 

услуге у вези са 
пријемним 
испитом, 

завршним 
испитом и 

уписом у први 
разред средње  

Календар 
активности за 
спровођење, 

завршног 
испита на крају 

основног 
образовања и 
васпитања за 

школску 
2020/2021. 
годину и 

пријемног 
испита и уписа 

ученика у 
средњу школу . 

На ликовном 
конкурсу “За 

здравији живот 
без цигарета” у 
организацији 

Црвеног Крста 
Кула, ученици 
наше школе 
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освојили су 
прва места. 

Ученици 7. и 8. 
разреда на 
часовима 

домаћинства 
учествовали су 

у школском 
пројекту, 
поводом 

обележавања 
7.04.2021. 
године-

Светског дана 
здравља.  

Крнајац 
Михајло на 
Светском 
Школском 
првенству 

Црвени крст 
Кула, прилоком 

посете нашој 
школи уручио 

је захвалнице и 
три ваучера 
награђеним 

ученицима који 
су учествовали 

на ликовном 
конкурсу “За 

здравији живот 
без цигарета 
Активности 

поводом 
обележавања 
Међународног 
Дана планете 
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земље. 
Резултати 
ученика                     

на општинским 
Окружним 

такмичењима 
из српског 

језика , малог 
вудбала             

икарикатуре.ат
летике 

Донације 
дезифекционих 

ссредстава 
фирме Сигма 

 
 Резултати 

такмичења  из 
русинског , 

српског језика, 
успех 

одбојкаша, као 
и резултати 

ликовно-
калиографског 
конкурса Дани 
Николе Тесле 
Обележавање 
светског Дана 

породице. 
 
 
 
 

Састанак тима 
за маркетинг 

Договор о 

          Наставници  одељенске 
старешине и учитељи, 
ПП-служба, директор 
школе, ученици, 
тимови, библиотекар 

Промоција и 
презентација на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 
 

Чланови 
тима 

Сајт школе. 
Алманах који 
уређује 
библотекар, 
записници са 
седница 
Разредног 
већа,  
Наставничког 
већа 
,планови 
одељенских 
старешина. 
дневници 
рада, 
припреме 
ваннаставних 
активности. 
Записници 
Тима за 
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праћењу 
активноссти             
везаних за 
матурску 

свечаност. 
Прослава 
матурске 
вечери 

генерације 
2020/2021 
Промоција 

ученика 
генерације  - 

Милане Томић,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

маркетинг 
Локални 
медији, 
фотографије 

Чланови тима: Јелена Салонтаји-координатор,Татјана Лабовић, Валентина Лабовић,Валентина Мујачић, Драгана Мандић и Милан Костић. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ,ШАХА ,ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ ЗА 2019/2020 
ГОДИНУ   

 
ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 
 
 
 

ЗАПИСНИК  БРОЈ 1 СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА наставника Физичког васпитања,Шаха 
,Грађанског васпитања и Верске наставе 

ОДРЖАНОГ 11.09.2020.- петак  
ДНЕВНИ РЕД: 

 
1.Избор председника и записничара стручног актива 
2.Усклађивање наставних планова и програма-оперативних наставних планова ,програма и наставних 
јединица 
3.Договор о организацији и раду слободних активности-секција 
4.Усклађивање наст. планова и програма-корелација:ГВ,ВН и домаћинство 
5.Разно 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
1. На првом састанку Већа наставника физичког васпитања одлучено је да председник стручног Већа за 
школску 2020 /2021 . годину, буде  наставник физичког и здравственог васпитања Роберт Вендел  
2. У оквиру друге тачке дневног реда ,одлучено је да наставне планове наставници израде 
појединачно тако да буду усклађени наставни садржаји и теме  . Што се тиче корекције наставних 
садражаја она је углавном извршена у оквиру седмог  разреда  и осмог разреда ,у предмету 
физичко и здравствено васпитање .У изради наставних сдаржаја руководили смо се важећим 
Службеним Гласником РС  .Тако да број часова у оквиру предмета Физичко и здравствено 
васпитање је 108  за седми разред и 102 за осми разред .  
  
3.Упоређени су наставни садржаји и извршена је корелација рада на наставним часовима физичког 
васпитања , тако да се наставне теме временски поклапају а наставни садржаји делимично 
разликују Ова тачка дневног реда се надовезује на претходну и можемо рећи да да су наставни 
планови и програми сва три наставника физичког васпитања усклађени.. Такође због новонастале 
ситуације и превентивних епидемиолошких мера – ученици су подељени у две групе А и Б . 
Часови трају 30 минута . У раду се придржавамо препоручиних мера , датих од страна МНПР и 
ССПФВ. Мали број часова се у оквиру наставе се одвија на даљину , када је реч о настави ФИЗВ 
 
4. Сви часови шаха , домаћинства , грађансог васпитања и верске наставе се због тренутне 
епидемиолошке ситуације одржавају на даљину – у учионицама .  
 
5. Договорено је да се прате препоруке и ученици изведу на такмичења у складу са постојећом 
епидемиолошком ситуацијом- ако тренутна ситуација дозволи  . Начин организовања ученика за 
такмичење такође се врши на даљину , путем постојећих учионица и вибер група.  
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                                           ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА : 
1. Вендел  Роберт 
2. Вујичић Снежана 
3. Мандић Рената 
4. Светлана Тргић 
5.  Драгана Николић  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАПИСНИК  БРОЈ 2 СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА наставника Физичког васпитања,Шаха 

,Грађанског васпитања и Верске наставе 
ОДРЖАНОГ 30.11.2020.- понедељак  

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Организација наставе на даљину ради спречавања ширења Корона вируса  
2. Разно  

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Због тренутне новонастале ситуације и актуелних епидемиолошких мера – настава се 
организује на даљину и у предмету Физичко и здравствено васпитање . Ученици су 
позвани у учионице . Потребно је урадити недељни план и извршити евалуацију на 
недељном нивоу . Предлог и договор наставник ФИЗВ је да се на часовима до краја 
полугодишта презентују вежбе у кућним условима , водич о здравој исхрани ...а такође је 
веома важно проверити и присуство ученика и одзив пријављивања уучионице . Углавном 
, у оквиру школе дат је распоред часова , ученици једног одељења су по распореду часова 
у учионици . У оквиру распореда , придржавајући се сатнице , ученицима се поставља 
садржај и врши комуникација на даљину у току часа.  

2. Рад осталих предмета Стручних већа- шаха , Верске наставе , Грађанског васпитања , 
домаћинства се и даље одвија у оквиру учионица , исто као у претходном периоду – на 
даљину.  
 

                                             ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА : 
1. Вендел  Роберт 
2. Вујичић Снежана 
3. Мандић Рената 
4. Светлана Тргић 
5.  Драгана Николић  
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ЗАПИСНИК  БРОЈ  3 СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА наставника Физичког васпитања,Шаха 

,Грађанског васпитања и Верске наставе 
ОДРЖАНОГ 18.12.2021.- понедељак  

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Организација наставе на даљину ради спречавања ширења Корона вируса – друго 

полугодиште  
2. Разно  

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
1. И даље пратећи упутсва у оквиру епидемиолошке ситуације – коригован је наставни план и 

пеограм за предмет Физичко и здравствено васпитање . Настава се одвија и даље на 
даљину , у учионицама по утврђеном распореду часова. Корелација наставног рада у 
оквиру предмета се врши на недељном нивоу . На тај начин се врши и усаглашавање око 
наставних јединица и наставних тема .  

2. Рад осталих предмета Стручних већа- шаха , Верске наставе , Грађанског васпитања , 
домаћинства се и даље одвија у оквиру учионица , исто као у претходном периоду – на 
даљину. Анализирајући претходни рад у учионицама . можемо рећи да смо задовољни 
начином и бројем ученика укључених у рад . Осим неколико ученика , највећи део активно 
учествује у раду , прати рад на даљину , сарађује , размењују се информације. Потребно је 
континуирано обавештавати разредне старешине о раду као и о потреби укључивања и 
редовних  активности ученика који нису активни у учионицама. Такође је указано на 
потребу редовне евиденције присустности ученика и њихове активности кроз  елктронски 
дневник .  

                                             ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА : 
1. Вендел  Роберт 
2. Вујичић Снежана 
3. Мандић Рената 
4. Светлана Тргић 
5.  Драгана Николић  

 
 

 
 
 
 

 
ЗАПИСНИК  БРОЈ 4 СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА наставника Физичког васпитања,Шаха 

,Грађанског васпитања и Верске наставе 
ОДРЖАНОГ 26.04 .2021.- понедељак  

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Прелазак са рада на даљину на непосредан рад  у школи . Анализа  активности – рад на 

даљину  
2. Такмичења  
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РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. У досадашњем раду на даљину , задовољни смо активностима ученика  у учионицама 
.Планирање је у оквиру радне недељне као и евалуација наставних садржаја и активности . 
Прелазимо на месечно усклађивање и планирање наставних планова и програма  јер рад 
се од 26. 04. одвија у школи .  

2. У току другог полугодишта уз придржавање мера  у оквиру тренутне епидемиолошке 
ситуације – одржано је такмичење у Пливању и Атлетици. Ученици успешно представили 
школу , резултати представљени – на сајту школе . У договору са УПФКОКула – најављена 
су предстојећа такмичења у екипним спортовима .  
 

                                             ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА : 
1. Вендел  Роберт 
2. Вујичић Снежана 
3. Мандић Рената 
4. Светлана Тргић 
5.  Драгана Николић  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК  БРОЈ 5СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА наставника Физичког васпитања,Шаха 
,Грађанског васпитања и Верске наставе 

ОДРЖАНОГ 07.06 .2021.- понедељак  
ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа рада  
2. Разно  

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. У току досадашњег рада , у оквиру постојеће ситуације – наставни планови су кориговани 
и усклађени датој епидемиолошкој ситуацији . Можемо рећи да смо у практичном делу и 
непосредном раду са ученицима већи део плана кориговали . Многе наставне јединице , 
предвиђене на почетку године нису могле да се у потпуности реализују (Гимнастика , 
спортске игре , Атлетика ...)  . Тако да је потребно на основу овог извештаја утврдити на 
почетку следеће школске године садржај , задатке и исходе рада .  

2. Учествовали смо на следећим такмичењима , уз придржавање и поштовање 
епидемиолошких мера : Пливање , Атлетика , Одбојка , Кошарка и Фудбал . Сви резултати 
су приказани на сајту школе .  
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                                             ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА : 
1. Вендел  Роберт 
2. Вујичић Снежана 
3. Мандић Рената 
4. Светлана Тргић 
5.  Драгана Николић  
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Годишњи извештај о раду актива за Развојно планирање 
 
Од почетка школске године,реализована су три  састанка Тима за Развојно планирање. 
 
 
На првом састанку  који је реализован 28.08.2020. извршена је анализа реализованих планова за текућу 
школску годину у условима Пандемије.Које активности смо успели да реализујемо а које не.Такође смо 
дискутовали и о томе да ли би можда требало изменити неке од планираних циљева за трећу годину 
реализације развојног плана.Нове околности у којима смо се нашли,указале су нам на неке слабости на 
којима би требали да радимо у циљу што бољег финкционисања у новим и другачијим условима рада(он 
лине наставе). 
Други састанак Тима за развојно планирање,реализован је 14.01.2021. 
Анализирали смо оствареност циљева за трећу годину и проценат остварених исхода. 
Индикатор 2.3.6 Ученик планира,реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 
наставника по процени тима за самовредновање остварен је у износу 15,3%. 
Мишљенја смо да је у зависности од компетенција наставника, а у условима пандемије,појединим 
ученицима било могуће  да развије ове компетенције у зависности од тога колику слободу у планирању 
наставници омогућавају својим ученицима. 
Развој ове компетенције код ученика у великој мери зависи од тога колико их наставници подстичу  у развоју 
самосталности и планирања у раду а свакако и родитељи.Неопходан услов за развој ове компетенције је 
слобода ,иницијатива и активност ученика. 
Индикатор 2.5.6. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме,обликом рада или 
материјала,по процени тима за самовредновање остварен је у проценту 15,3%. 
Мишљење Тима за Развојно планирање је да је веома пожељно повећати овај проценат јер већи проценат 
остварености овог индикатора позитивно утиче на мотивацију ученика а самим тим и на постигнуће. 
Оствареност овог индикаора као и претходног зависи највише од тога колико наставници омогућавају својим 
ученицима избор у вези са начином обраде теме и остало. 
Закључак:Да би се позитивно утицало на развој поменутих компетенција код ученика,треба пре свега 
утицати на наставнике истицањем значаја развоја ових компетенција не само у вези школског успеха 
ученика него животног успеха уопште. 
Стручна служба школе такође може да утиче на развој поменутих компетенција кроз помоћ 
ученицима(индивидуално и групно) у развоју самопоштовања и иницијативе. 
Један од начина да се мотивишу наставници у подстицању развоја поменутих компетенција код ученика је 
награђивање наставника  . 
Трећи састанак је планиран за август 2021,где би на основу извештаја тима за самовредновање требао да се 
направи нови развојни план за наредни(трогодишњи или петогодишњи)период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА ЗА ТРЕЋУ  ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЈНОВИЈЕГ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 
 

 
Назив задатка 

 
Реализатори 

 
Докази 

 
Евалуација 
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1.Формирање нових 
тимова за 
самовредновање и 
других тимова. 

Директор школе. Свеска –Наставничко веће. На састанку Тимова. 
 

1.1Избор 
координатора за 
сваки тим у циљу 
подизања квалитета 
рада међу тимовима. 

Директор у сарадњи са 
стручним сарадницима и 
наставницима,учитељима. 

Извештаји 
тимова,оперативни 
планови. 

На састанку Тима 

1.2РАЗВОЈ 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА 2.3.6 И 2.5.6. 

Запослени. Свеске-тимови. На састанку тима 

2.Израда новог 
развојног плана за 
наредни(трогодишњи 
или 
петогодишњи)период. 

 Директор,стручна 
служба,наставници,учитељи 

Оперативни планови,свеске 
тимова. 

На састанку Тима 

    

    

 
 
Координатор тима-психолог Татјана Беквалац. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 
 

У школској 2020/21. години сви тимови за области 1-6 нису радили према плану, мада су 
усвојили планове,поједини тимови су извршили анализу стања установе и на крају 
школске године послали извештаје о раду. 
 
Тим за Област 1:Програмирање, планирање и извештавање у извештају наводи да су 
анализирани стандарди 1.1, 1.2 и 1.3. Извршено је усклађивање Школског програма са 
Законом, Годишњи план рада је донесен у складу са Законом. Анализа стања је показала 
да је лоша оствареност следећих индикатора: 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 
 
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.   

 
 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).  

 
 
 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.   
 
 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 
проценама квалитета рада установе.  

 
 
 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 
ученика.  
  

1.1 

 
 
 
 

 
Школски програм и годишњи план рада школе су урађени у складу са Законом и садрже 
све прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским 
програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма у складу са 
потребама ученика и родитеља, школе и града и заснован је на реалним потенцијалима 
школе.  
При изради Годишњег плана рада школе 2020/2021.,пошло се од:  
- Закона о основном образовању и васпитању,  
- Закона о основама система образовања и васпитања  
- Правилника о Наставном плану и програму,  
-Уредби о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања,  
-Правилника о школском календару 2020/2021.,  
- Правилника о норми часова непосредног рада,  
- Статута школе,  
-Школског програма 
- Развојног плана школе 2015-2020.,  
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- резултата спољашњег вредновања  
-резултата самовредновања рада школе,  
-Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  
- свих Правилника у складу са Законом  
У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе и у складу са 
потребама и могућностима исте донет је развојни план.  
Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе: 
индивидуализовани рад са ученицима кроз иоп-1, иоп2, Програмирање рада школе 
заснива се на аналитичко-истраживачким активностима и прикупљању података кроз 
анкете за родитеље, ученике и наставнике. Заснива се на евалуацији рада школе у свим 
сегменатима (настава, ваннаставне активности, сарадње школе, рада тимова, органа, 
анализа рада Ученичког парламента, Вршњачког тима, анализа постигнућа ученика на 
такмичењима и завршном испиту, као и упису у средње школе, опремљеност)  
У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика које 
су подржане индивидуалним и индивидуализованим плановима рада кроз поменуте 
начине подршке у образовању и васпитању ученика и кроз подршку за социјалне, 
здравствене и психолошке потребе.  
Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада (План заштите 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања, Ученичких организација, професионална 
оријентација, план заштите и унапређења здравља, животне средине и хуманих односа 
међу половима, План здравстевне и социјалне заштите, План школског спорта, сарадња са 
друштвеном средином, Планшколског маркетинга.  

 
 
На основу анализе упитника дошло се до закључка да је програмирање 

образовно-васпитног рада у функцији квалитетног рада школе. На прецизан и 
оперативан начин су предвиђени време, место, начин и носиоци остваривања 
програма уважавајући све специфичности школе  

 
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у школи 
 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом 
и годишњим календаром.  

 
 
 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и 
уважене су актуелне потребе школе.  

 
 
 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују 
промене на свим нивоима деловања.  

 
 
 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме 
за праћење рада и извештавање током школске године.  
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1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 
садржајем годишњег плана рада.  

1.2 
 

Циљеви и задаци петогодишњег развојног плана унети су у годишњи план рада који је 
донет у складу са школским програмом.  
У оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора 
планиране су активности у складу са циљевима развојног плана и школског програма и 
уважене су актуелне потребе школе.  
Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама школе.  
Оперативно планирање је предвидело механизме и активности за праћење рада и 
извештавање кроз записнике, мејлове, презентације, фотографије, уверења, извештаје 
које појединци, односно тимови достављају Наставничком већу, стручној служби, 
Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.  
Годишњи извештај садржи потребне информације о раду школе и потпуно је усклађен 
са садржајем годишњег плана рада.  
У годишњи план рада школе је уграђен акциони план школског развојног плана и 
оперативно су разрађени структурни елементи школског програма.  
 
 
Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног рада школе. У 
годишњи план рада је уграђен акциони план школског развојног плана, разрађени су 
структурни елементи школског програма. 

 
 
 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 
општих међупредметих и предметних компетенција  
  

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 
стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 
планирање наставе.  

 
 
 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на 
часу.  

 
 
 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано 
је на праћењу постигнућа ученика.  

 
 
 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 
интересовања ученика.  

 
 
 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-
истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима 
непосредног окружења.  

 
 
 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или 
напомене о реализацији планираних активности.  
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1.3 

 
 

У глобалним плановима наставника користе се међупредметне и предметне 
компентенције за планирање наставе као и исходи за оперативно планирање наставе. 
Образовни стандарди су присутни у глобалном планирању наставе  
У опепративним плановима наставника видљиви исходи, методе и технике којима је 
планирано активно учешће учемика на часу  
Планирање допунске наставе и додатног рада је засновано на праћењу постигнућа 
ученика и њиховим потребама које процењују предметни наставници и учитељи.  
У планирању слободних активности ученика углавном се уважавају резултати испитивања 
интересовања ученика  
Планирање васпитног рада засновано је на аналитичко/истраживачким подацима, 
специфичним потребама ученика, њиховом окружењу и видљиво је кроз активности: 
Ученичког парламента, тематске наставе, Програм заштите ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања, занемаривања, рад Вршњачког тима, као и актуелним дешавањима 
и потребама.  
У припремама наставника постоји област самовредновање релаизације активности.  
Годишњи план рада школе омогућава развој циљева и стандарда образовања и 
васпитања. Планирање је функционално и засновано је на праћењу конкретних 
специфичности и потреба школе. У оперативним плановима наставника су видљиви 
исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће учемика на часу  

Наставници користе  у глобалном плнирању предметне и међуредметне 
компетенције и стандарде. 
На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у потпуности 
задовољени.  

 
Тим за Област 2: Тим за област 2-Настава и учење је у току  школске 2020/21. године имао 4 састанка, са 
којих постоје записници. 
На првом састанку анализиран је извештај за претходну школску годину,уочене слабости и дати предлози за 
њихово превазилажење. 
На другом састанку усвојен је план рада тима за ову школску годину,акценат је стављен на стандарду 2.3. 
На трећем састанку урађена је краћа анализа свега онога што је панирано за прво полугодиште и сачињен 
извештај. 
На четвртом састанку чланови тима су анализирали степен остварености плана који је усвојен на почетку 
школске године и донели следећи закључак: 
У току школске 2020.-2021.школске године,због новонастале ситуације одржан је мали број угледних 
часова.ПП служба  није била у могућности да обилази часове.Анализа чек листа планирана  за друго 
полугодиште,није урађена јер није било довољно посећених часова ,ако се изузму часови на даљину ,где су 
рађени извештаји на дневном нивоу. 
Ово су само неке од активности које је тим планирапо за ову школску годину  и које су реализоване према 
утврђеном плану рада тима,активности које нису реализоване(угледни часови,анализа чек листе) ,а 
планиране су за ову школску годину биће реализоване у наредној школској години. 
 
Тим за Област 3:Образовна постигнућа ученика је одржао 4 састанка. 
3. Образовна постигнућа ученика 
 
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 
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3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика   
  Школа помаже ученицима да буду успешни како  током наставе у школи, тако и  на он лајн настави, 
излазећи у сусрет њиховим потребама и  интересовањима. Успех се адекватно награђује према постигнутом 
резултату.  
 
3.2.2. . Ученици за које је сачињен ИОП 2 споро напредују. Тешко је поставити циљеве јер је могућност 
таквих ученика често веома мала и потребно је време да се она испита, а често је и мотивација слаба. 
Ученици који раде по  ИОП 1 углавном успевају да остваре зацртане циљеве. 
 
3.2.3.Допунска настава није организована у току 1. И 2. полугодишта због недостатка времена због корона 
распореда. Ученици до он-лајн наставе боље напредовали због рада у мањим групама. По преласку на 
онлајн наставу напредованје ученика је било веома тешко пратити. 
 
3.2.4 
 
3.2.5. Додатна настава такође није организована због недостатка времена, али је више наставника са 
заинтересованим ученицима радило на даљину, тако да се и ту радило колико се могло. 
 
3.2.6. Пробног завршног испита није било. 
 
На завршном испиту 8. разреда, као и претходних година ученици су имали просек изнад републичког на 
свим тестовима . 
 
Тим за Област 4:Подршка ученицима одржао је три састанка. Након попуњавања Чек 
листе закључује се да: 
Ученици се не обавештавају о врстама подршке у учењу које пружа школа. Нису истакнути (на огласној табли 
школе, школском сајту) термини одржавања допунске и додатне наставе.  
Успех ученика анализира се редовно, квартално, на седницама Одељенског већа. Након анализе успеха не  
организује се допунска настава за ученике који имају недовољан или лошији успех из појединих наставних 
предмета и додатна настава за ученике који остварују изузетне резултате у учењу. Предузимају се потребне 
мере за побољшање успеха ученика у оквиру редовне наставе и индивидулизован рад са ученицима. 
Родитељи се редовно обавештавају о успеху и напредовању ученика писменим путем и сл. Родитељски 
састанци и пријем родитеља се не организују Родитељи ученика који раде по ИОП-у директно су укључени у 
планирање рада са њиховом децом. У школи не постоји распоред индивидуалних разговора са родитељима. 
Ученицима који имају тешкоћа у прилагођавању школском животу обезбеђена је подршка од стране 
одељенског старешине, предметних наставника, школског педагога и психолога. У пружању подршке 
ученицима школа сарађује са локалном самоуправом, Домом здравља, Центром за социјални рад, МУП-ом. 
 
Ваннаставне активности у школи  не организују се према потребама и интересовањима ученика, а у складу 
са ресурсима школе. Током школске 2020/21. године нису одржавани  часови слободних активности. У 
школи се не организују активности за развијање социјалних вештина(конструктивно решавање проблема, 
ненасилна комуникација...). Програмски садржаји остваривани су на часовима редовне наставе. У школи се 
промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. Кроз наставни рад подстиче се професионални 
развој ученика. Ученици су током године били у прилици да на часовима редовне наставе упознају разна 
занимања и добију потребне информације, чак и у млађим разредима. Нису реализоване промоције 
средљих школа. 
Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група. Активности које школа 
предузима су сарадња са предшколском установом, локалном самоуправом, центром за социјални рад. 
Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. Сарадња одељенских 
старешина и стручне службе са родитељима је континуирана. Анализа изостанака ученика врши се 
квартално на седницама Одељенског већа. Поред тога, стручна служба месечно контролише ажурност 
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правдања изостанака од стране одељенских старешина увидом у дневнике ОВ рада. У школи се остварује 
индивидуализација за све ученике из осетљивих група, односно за ученике којима је потребна додатна 
подршка у образовању, а није им потребан ИОП или њихови родитељи нису пристали да им дете похађа 
наставу по индивидуалном образовном плану. У школи се не организују компензаторни програми за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група. Школа сарађује са релевантним институцијама и 
појединцима у подршци осетљивим групама. Тим за инклузивно образовање остварује сарадњу са Центром 
за социјални рад и Домом здравља. 
 
Тим за Област 5:Етос је одржао 6 састанака. Закључак до кога су дошли је: 
Због пандемије предложене активности нису спроведене. 
 
Тим за област 6:Организација рада школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима је одржао 4 састанка. 
6.1 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 
Директор организује несметано одвијање рада у школи.У школи се обавезе и задужења запосленима деле у 
складу са законом и увек на основу њихове стручности,знања и способности.Код организације замена током 
школске године директор за дуже одсуствовање углавном обезбеђује стручне замене али се проблем јавља 
код краћих одсуствовања.Код разредног већа учитеља је увек стручна замена. 
  
У школи је у потпуности развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и рада 
школе.Проток информација у школи обезбеђен је преко извештаја стручних органа,огласне табле,књиге 
обавештења,сајта школе, итд. Информације о важним садржајима за живот  и рад школе достављају се 
благовремено свим актерима образовања.Сарадња међу стручним тимовима школе је делимично 
остварена. 
 
У школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима активности  
Материјални докази: Систематизација радних места, решење о 40-часовној радној недељи, распоред 
дежурства (ГПРШ  Деловодни број 693 од 13.09.2019.) 
Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама запослених  
Материјални докази:ГПРШ  деловодни број 693 од 13.09.2019.) 
Директор прати делотворност рада стручних тимова  и доприноси квалитету њиховог рада  
Материјални докази:  Записници са састанка, извештај о раду директора школе 
Директор обезбеђује услове да  запослени, ученички парламент и  савет родитеља активно учествују у 
доношење одлука у циљу унапређења рада школе 
Материјални докази:  Записници Наставничког већа, Записници Одељењског већа, Извештај Ученичког 
парлмента, Записници са састанака Савета родитеља, Записник са седница Шкоског одбора 
Директор користи различите механизме за мотивисање запослених 
Материјални докази:Књига обавештења (похвала), Записник са седница Наставничког већа 
Оцена остварености је 3. 
 
6.2 У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 
Стручни органи школе у потпуности прате и анализирају  успех и владање ученика, а Тим за 
самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе.Унапређење рада наставника 
реализује се у оквиру семинара.Један од циљева дефинисаних Развојним планом школе је подизање 
квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника. У школи се спроводи самовредновање.Сви  
запослени уредно извршавају своје задатке.Већина чланова колектива је заинтересована за свој  задатак у 
тиму у којем ради. Резултати самовредновања су евидентни и помажу нам да отклонимо сопствене 
грешке,али и да утврдимо приоритете.Сваки месец сви чланови колектива уредно предају реализацију 
остварености плана за претходни месец.Сви чланови колектива редовно шаљу у електронској форми ПП 
служби свој извештај о реализацији месечних оперативних планова. 
 
Директор редовно остварује инструктивни увид  и надзор у образовно-васпитни рад. 
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Материјани докази: Извештај о раду директора 
Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно- васпитни рад и предлажу мере за 
побољшање квалитета рада 
Материјални докази:план посете часовима, извештај о посећеним часовима, извештај о обављеним 
разговорима са наставницима, ученицима и родитељима 
Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања  квалитета 
Материјални докази: Записници са састанка, извештај самовредновања школе 
У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање  унапређивање 
рада школе 
Материјални докази: Јединствени информациони систем Доситеј (праћење потреба запослених, 
технолошких вишкова, радници са пуном непуном нормом...) 
Директор ствара услове за континуирано праћење  и вредновање дигиталне зрелости школе 
Материјални докази: Учешће у пројектима, обуке запослених, ЕС дневник 
Директор предузима мере за унапређење образовно- васпитног рада на основу резултата праћења  и 
вредновања 
Материјални докази: Извештај о раду директора 
Оцена остварености је 3. 
 
6.3 Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

Директор уводи промене и иновације. Директор у потпуности има поверење у запослене и њихове 
могућности.Директор у потпуности подстиче целоживотно учење свих у школи.  Директор је спреман на 
преузимање одговорности када треба да се донесе нека важна одлука;стручно се усавршава и подстиче исто 
код чланова колектива.Директор у потпуности подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других 
за остваривање заједничких цињева.Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 
другима. 

Материјални докази: Редовно долази на посао (евиденција присуства), испуњава радне обавезе, подноси 
извештај  

Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације 

Материјални докази: спремност укључивања у пројекте, конкурисање 

Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења.  

Матријални докази: Истиче резултате такмичења (књигаобавештења, сајт школе), похвале усменим 
путем (Записник седнца Наставничког већа), награђивање ђака генерације (фотографије) 

Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и 
самовредновања свог рада. 

Материјални доказ: План рада директора школе 

Оцена остварености је 3. 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу 
са могућностима школе 
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Материјални докази: организовање семинара, обука, сертификати 

 Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују 
професионално деловање. 

Материјални докази: Записник просветних саветника, извештај пп службе о обављеним разговорима  

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа 
вреднују и унапређују наставу и учење. 

Материјални докази: Друштво учитеља Кула, Актив стручних сарадника Општине Кула 

(Сертификати, угледни/ огледни часови, фотографије, сајт школе) 

 Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.  

Материјални докази: Записници Стручних већа, припреме 

Оцена остварености је 3. 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.  

Материјани докази: Предлог финансијског плана деловодни број 739 од 7.10.2019., финансијски план по 
првом ребалансу делоодни број 151 од 18.03.2020., Ребаланс буџета коначни деловодни број 439 од 
07.07.2020. 

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.  

Материјални докази: припреме наставника, извештаји ПП лужбе о посећеним часовима, фотографије, 
сајт  

 Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, научне 
институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења. 

Материјални докази: фотографије, сајт школе, Записник Ученичког парламента, извештај  записника 
стручних већа ( посета Позоришту, галерији, сајму Лорист у Новом Саду, сарадња са Црвеним крстом, 
Центром за социјали рад, МНРО Плава птица, Музичком школом, Вртићем, организована хуманитарна 
акција, трка пријатељства...)и све то у складу са новонасталом ситуацијом која је у вези са епидемијом 
корона вируса. 

Оцена остварености је 3. 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

 Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и 
локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. 
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Материјални докази: прикупљање чепова и хартије  записник тима за Заштиту животне средине, 
Записник Тима за предузетништво, записник са састанка Ученичког парламента) 

 У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције. 

Материјални докази: 2000. Дигиталних учионица, Школе за 21. Век, настава оријентисана ка исходима, 
дигитално компетентан наставник, Сусрет светова (Worldspaceweek), вебинари, сертификати, 
припреме, ЕСдневник, фотографије, сајт школе 

Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и предузетничке 
компетенције ученика и наставника. 

Матријални докази: угледне активности и сарадња, промоција занимања, припреме, ЕСдневник, 
фотографије, видео записи,сајт школе, извештај Тима за предузетништво 

Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 

Материјални докази: Извештај Ученичког парламента,  Записник Савета родитеља, учешће у тимовима, 
организација матуре 

Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за 
целоживотно учење ученика и наставника 

Материјални докази: Пројектне активности 
Оцена остварености је 3. 
 
Закључак тима за организацију рада школе,управљање људским и материјалним ресурсима 
Тим је одржао четири састанка од планираних шест. Томе је допринела и ванредна ситуација тј. 
организовање наставе на даљину. Три састанка реализована су у школи, а један онлајн. Утврђено је да има 
одређених предности и јаких страна, али и недостатака. 
 Предлог тима за превазилажење недостатака је следећи:  
* Стално унапређивати наставни процес и ваннаставне активности 
* Побољшати комуникацију и пратити квалитет рада тимова и актива на нивоу школе. Предлог за бољу 
комуникацију организовати обуку за коришћење гугл драјва (коме је потребно) где би се сва документација 
налазила на једном месту, што би омогућило лакше праћење и вредновање квалитета рада 
* Равноправна подела послова међу запосленима 
* Ефикасно управљати школом уз добар проток информација 
* Истицање примера добре праксе 
* Промовисање радника и ученика који показују изузетне резултате у свом раду 
* Омогућити благовремени проток информација 
* Више примењивати знања са семинара у  пракси (представљати Наставничком већу, стручним активима и 
евидентирати у својим припремама) 
* Омогућити развој предузетничких компетенција ученика 
*Укључити више наставника у међународне пројекте 
 
У школској 2021/22. години неопходно је већу пажњу посветити самовредновању. Планиране активности 
махом нису реализоване због епидемиолошке ситуације, што нећемо допустити у новој школској години. 
 
 

Извештај саставила координатор тима: 
Јелена Бајагић Тот
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ2020-21. 
У току првог полугодишта одржан је један састанак Тима-он лине  и осам састанака тимова за додатну 
подршку. 
Први састанак тима,реализован је 13.01.2021. 
На састанку су прочитана имена деце која су прешла на рад по ИОП-у 2 и дато је образложење за ту врсту 
подршке. 
Координатор тима је навео да су се састанци тимова за додатну подршку реализовали по потреби и да сва 
деца која имају решење за рад по ИОП-у 2 прате наставу у складу са решењем. 
За ученика Н.И. наведено је да иако има решење да наставу прати по ИОП-у 2 из свих предмета,он наставу 
прати по ИОП-у 2 само из предмета где није могао да оствари позитивну оцену (сј.,мт,еј. И историја). 
Координатор тима је пренео информацију да сви који раде по ИОП-у су у обавези да у дневне припреме 
наведу име ученика који прати наставу из конкретног предмета по ИОП-у и да за сваки час има припремљен 
материјал за рад у складу са планом рада по ИОП-у. 
Дана 21.01.2021.одржан је стручни састанак са темом“Инклузија деце са тешкоћама у развоју у образовни 
систем и улога личног пратиоца детета“ у Великој сали СО КУла. 
Састанку су присуствовали представници локалне самоуправе,образовних установа као и представници 
система социјалне заштите и сами родитељи корисника. 
Што се тиче реализације састанака Тима у другом полугоодишту,планирана су два састанка тима,у складу са 
годишнјим планом рада а састанци тимова за додатну подршку ,реализују се на три месеца(када ученик 
почиње да прати наставу по ИОП-у 2 или једанпут у току полугодишта,ако ученик дуже време прати наставу 
по ИОП-у 2. 
У случају потребе,састанци тимова за додатну подршку и Тима за инклузију,реализоваће се и мимо плана. 
У току другог полугодишта ,реализован је један он лине састанак 09.03.2021. и шест састанака за додатну 
подршку. 
На састанку одржаном 09.03.2021. координатор тима је обавестио присутне о динамици и реализавији рада 
по ИОП-у у условима пандемије.У свим случајевима ,настава по ИОП-у се реализује у складу са планом 
рада.Наставници шалју извештаје а испитивање и провера знања се врши у складу са препорукама. 
Координатор је обавестио чланове да је у току фебруара месеца реализована 6 састанака за додатну 
подршку.Са ученицима 8 р. који наставу прате по ИОП-у 2 и њиховима родитељима обављен је саветодаван 
рад у вези избора средње школе.Попуњени су упитници које су тражили саветници из Школске управе 
Собмор.За ученицу Н.Б. из 5-4 психолог је дала препоруку на рад по ИОп-у 2 из математике а по потреби и 
других предмета али наставници за сада не сматрају да је та врста подршке потребна. 
Координатор тима.Татјана Беквалац 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА  
ШКОЛСКУ 2020-21. 

У току школске 2020-21.реализовано је шест састанака тима,три у првом и три у другом полугодишту. 
 У току првог полугодишта ,школске 2020-21.реализована су три састанка Тима за заштиту. 
Први састанак јереализован 07.10.2020. 
Координатор Тима је упознао присутне са планираном динамиком састајања као и са тим да је изашао нови 
правилник . 
Координатор Тима је упознала присутне са Правилником о изменама и допунама Правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље,злостављање и занемаривање,на основу члана 111.став 
12.Закона о основама система образовања и васпитања. 
Посебан акценат је стављен на заштиту запослених који гласи: 
Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да запослени трпи насиље од 
стране ученика,родитеља или трећег лица за време организовања активности наставе. 
На састанку су анализирани до сада евидентирани случајеви насиља и предузете мере. 
Констатовали смо да се проблем са учеником у одељенској заједници 4-2 не решава јер све што је до сада 
предузето није довело до позитивних промена. 
Ученик редовно долази на разговоре код стручних сарадника при чему је сарадљив али у току рада у 
одељењу нема промена.Родитељи су били на разговорима али нема већих промена. 
Дат је предлог да се ученик пребаци у друго одељење исте школе али то није усвојено. 
Други састанак је реализован 10.11.2020. 
На другом састанку Тима,бавили смо се анализом континуираних проблема са учеником У.Ц.из 4-2. 
Тим је предложио меру пребацивања у друго одељење али то није прихваћено као добра идеја јер се верује 
да ће проблем само да се пребаци у другу одељенску заједницу а суштински се ништа не решава. 
Поред тога,координатор тима је изнео нове случајеве насиља где смо на основу праћења констатовали да је 
дошло до смиривања ситуације. 
Трећи састанак Тима је реализован он лине-15.01.2021. 
На сатсанку су чланови Тима упознати са бројем евидентираних случајева насиља,нивоом и врстом 
насиља,као и предузетим мера.а 
Само у једном случају насиља не долази до промена,остало је за сада решено. 
Координатор Тима је информисала чланове са планом и динамиком састајања ,коју смо испланирали 
почетком школске године.Такође,чланови су информисани да ће се у случају потребе,састанци тима 
реализовати мимо плана. 
У другом полугодишту планирана су три сатанка. 
Први састанак у другом полугодишту,реализован је 24.02.2021. 
Координатор Тима је на састанку информисао присутне чланове о активностима које су предузете поводом 
обележавања међународног дана борбе против вршнјачког насиља. 
Други  састанак у другом полигодишту реализован је 16.03.2021.На састанку смо се бавили анализом 
предузетих мера појачаног васпитног рада.Поред тога,анализирани су спорадични случајеви насилја који се 
повремено понавлјају између истих ученика у нижим разредима.Иако нису у питању озбилјнији облици 
насиља ,реаговано је након сваког од њих у циљу спречавања ширења и повећавања интензитета. 
Трећи састанка у другом полугодишту реализован је 22.04.2021. 
Циљ састајања био је анализа ситуације насиља која се догодила између ученика 5.р ,анализа предузетих 
мера и договор око динамике праћења понашања ученика након инцидента. 
Након тога извршена је анализа (на годишњем нивоу) броја и врсте насилних ситуација као и ефеката 
предузетих мера. 
У току другог полугодишта рађен је појачан васпитни рад са три ученика од стране стручне службе 
школе.Ефекти рада су веома добри што закључујемо на основу тога што се насилне ситуације више нису 
понављале или се интензитет конфликта у великој мери смањио. 
Приметили смо да се у свим случајевима где постоји добра сарадња са родитељима ученика остварује 
потпуни ефекат повећаног васпитног рада.Подршка родитеља је од великог значаја у постизању позитивних 
резултата. 
Координатор тима-Татјана Беквалац-психолог. 
Датум:17.08.2021.
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Основна школа "Иса Бајић" 
Лењинова 28 
Кула 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 
 
 
 
 
 

 Педагог                                                                                                        Директор 
 
 
 
Јелена Бајагић Тот                                                            Мирјана Ивић Михајловић 

 
 
 
 
 
 
 
                                            

У Кули, јун 2021. године 
 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

1. Израдила сам годишњи и месечне планове рада педагога,  

2. Учествовала сам у изради индивидуалног образовног плана за ученике,  
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3. Пружала сам помоћ и подршку у иновативним видовима планирања наставе, 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

1. Систематски сам пратила и вредновала наставни процес путем посета часовима који су 
реализовани он-лајн и напредовања  ученика,  

2. Пратила сам реализације образовно-васпитног рада,  

3. Израђивала сам анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 
предлагање мера за њихово побољшање,  

4. Учествовала сам у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама 
ученика,  

5. Пратила сам узроке школског неуспеха ученика и предлагала решења за побољшање школског 
успеха,  

6. Пратила сам  поступке и ефекте оцењивања ученика.  

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА И УЧИТЕЉИМА 

1. Пружала сам помоћ наставницима и учитељима у усклађивању програмских захтева са 
специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног окружења, 
установе и шире средине, он-лајн наставе),  

2. Пружала сам  помоћ наставницима и учитељима у проналажењу начина за имплементацију 
општих и посебних стандарда,  

3. Пратила сам начине вођења педагошке документације наставника и учитеља,  

4. Пружала сам стручну помоћ наставницима и учитељима у коришћењу различитих метода, 
техника и инструмената оцењивања ученика, нарочито приликом он-лајн наставе, 

5. Пружала сам помоћ наставницима и учитељима у осмишљавању рада са децом, односно 
ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци односно 
ученицима са тешкоћама у развоју),  

6. Оснаживала сам наставнике и учитеље за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 
развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне 
осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,  

7. Пружала сам помоћ наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и 
унапређивање тога рада,  

8. Пружала сам помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 
одељењске заједнице,  

9. Пружала сам помоћ наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом, у условима 
он-лајн рада и наставе 
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IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Испитивала сам децу приликом уписа у основну школу,  

2. Пратила сам дечји развој и напредовања свих ученика, нарочито ученика првог, трећег и петог 
разреда,  

3. Стварала сам оптималне услове за индивидуални развој детета односно ученика и пружање 
помоћи и подршке,  

4. Радила сам на идентификовању и на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 
понашању, путем разговора са ученицима,  

5. Промовисала сам, предлагала мере, учествовала у активностима у циљу смањивања насиља, а 
повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова 
живота, путем радионица, разговора и посета ЧОС-овима,  

6. Учествовала сам у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна 
подршка израда индивидуалног образовног плана,  

7. Учествовала сам у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у 
школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе, 
односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права.  

 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

1. Пружала сам подршку родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 
проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, путем 
саветодавних разговора,  

2. Пружала сам подршку и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена ученика, путем 
саветодавних разговора, 

3. Радила сам са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци, путем 
саветодавних разговора, 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ  И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

1. Сарађивала сам са директором и психологом на истраживању постојеће образовно-васпитне 
праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагала мера за унапређење,  

2. Сарађивала сам са директором и психологом у оквиру рада стручних тимова и комисија и 
редовном разменом информација,  

4. Сарађивала сам са директором и психологом на заједничком планирању активности, изради 
стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе,  
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5. Сарађивала сам са директором и психологом на формирању одељења и расподели одељењских 
старешинстава,  

6. Тимски сам радила на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 
документације у установи,  

7. Сарађивала сам са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.  

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1. Учествовала сам у раду наставничког већа давањем саопштења, информисањем о резултатима 
обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни 
рад и јачање наставничких компетенција,  

2. Учествовала сам у раду тимова, разредног и одељењског већа и комисија на нивоу установе који 
се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. О свим активностима 
постоје извештаји. 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Сарађивала сам са образовним, здравственим, социјалним, културним и другим установама које 
доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада установе,  

2. Учествовала сам у раду и сарађивала сам са интерресорном комисијом 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Водила сам евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,  

2. Израђивала сам, припремала и чувала посебне протоколе за праћење наставе и васпитних 
активности на нивоу школе,  

3. Припремала сам се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима 
свога рада  

4. Прикупљала сам податке о ученицима и чувала материјале који садржи личне податке о 
ученицима у складу са етичким кодексом педагога,  

5. Стручно сам се усавршавала: праћењем стручне литературе и периодике, праћењем 
информација од значаја за образовање и васпитање на интернету;, похађањем акредитованог 
семинара, трибинама, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним 
сарадницима у образовању, специјалистичким студијама из области психотерапије.  
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ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО-ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Име и презиме: ХАРДИ НАТАЛИЈА – координатор тима 
Чланови тима: Маријана Јакшић, Хилда Бертрон, Маја Стојанов, Хелена Шикора, Наталија Секулић-Шљивић 

 
1.Састанак тима одржан је 12.01.2021. преко вибер групе.  
Дневни ред: 1.Реализација плана тима у првом полугодишту 
Закључак: Пошто је настава у првом полугодишту школске 2020-21. прилагођена условима мера за спречавање и субијање 
заразне болести COVID-19, план рада и реализација плана прилагођена је истим. Неке активности нису реализоване због 
немогућности окупљања ван редовних часова. Неке активности, као обележавање значајних еколошких датума само су 
споменути на редовним часовима у осмом разреду. 
2. Састанак тима одржан је 28..06.2021. преко вибер групе. 
Закључак: Због постојећих епидемиолошких мера неке активности нису реализоване а неке онлајн. 
 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   КО  

1.  Уређење учионица, 
ходника и централног 
паноа 
2.  Обележавање 15.09. 
Светски дан очувања 
озонског омотача 
3. Обележавање 22.09. 
Светски дан без 
аутомобила 
 
 

           * Сви чланови тима и 
ученици 
 
 
* наставници биологије и 
ученици осмог разреда 
 
*наставници биологије и 
ученици виших разреда 
 
 

* Панои 
 
 
 
* Пано, разговор на 
часу биологије 
 
* Разговор, вожња 
ролера и бицикла 
 
 

ПП 
служба 

Извештај тима 
- уређени су 
панои по 
учионицама 
- на часовима  
Чувари природи 
који су се 
изводили онлајн 
обележен је дан 
озонског омотача 

                

4. Уређење школског 
дворишта 

           * наставници биологије и 
ученици 5,6. разреда 

* радна акција   

                

5. Обележавање Дана 
јабуке 20.09. 

           * Наставници биологије и 
ученици седмих  разреда 

* Пано, дискусија   
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6. Долазак јесени, 
сређивање централног 
паноа 

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

Централни пано  - Наставници 
Хелена Шикора и 
Маја Стојанов са 
својим 
ученицима 
средили су 
централни пано 
на тему »јесени« 

6а.            8-1, и одељенски старешина 
Владана Цицмил 

  Ученици 8-1, и 
њихов 
одељенски 
старешина 
Владана 
Цицмил 
покренули су 
акцију 
прикупљања 
чепова, 
постављањем 
кутије у холу 
коле. 

7. Обележавање Дана 
здраве хране 

           * Наставници биологије и 
ученици од 5-8 разреда 

* Пано, дискусија  - на часовима 
:Чувари природе, 
обележен дан 
здраве хране. 

                

8. Дебата на тему: 
коришћење животињског 
крзна 

           * Наставници биологије и 
ученици осмих разреда 

* Дебата   

9. Сарадња са члановима 
литерарне или новинарске 
секције 

           * Ученици виших одељења * Литерарни радови   

10. Прављење 
новогодишњих украса од 
рециклажног материјала 

           * Ученици других разреда * Новогодишњи 
украси 

 - ученици нижих 
разреда и 
специјалних 
одељења  
правили су 
новогодишње 
украсе 
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11. Долазак зиме, 
сређивање централног 
паноа 

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

* Централни пано  - уређен је 
централни пано 
на тему »зима« 

12. Значај рециклаже, 
вршњачка едукација 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - значај 
рециклаже 
урађен је на 
редовним 
часовима 
биологије у 
осмом разреду 

13. Долазак пролећа, 
уређење централног 
паноа 

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

* Централни пано  - уређен је 
централни пано 
на тему 
„пролеће“ 

14. Обележавање 21. март,  
Дан шума 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - ученици осмог 
разреда онлајн 
су обележили  
Дан шума 

15. Акција: Искључи светло            * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - онлајн је 
обележен значај 
датума. 

16. Радна акција, уређење 
школског дворишта и 
жардињера 

           * Наставници биологије и 
ученици 6. разреда 

* Радна акција  - због 
епидемиолошких 
мера није 
реализована 
радна акција 

17. Хуманитарна продајна 
изложба предмета од 
рециклажног материјала  

           * Шикора Хелена и Маја 
Стојанов са ученицима 

* Изложба  - због 
епидемиолошких 
мера није 
реализована 
радна акција 

18. Изложба ликовних 
радова на тему “Дан 
планете Земље” 

           * Ученици од 5-8 разреда * ликовни радови  - одрађено 
онлајн 

                

19. Обележавање 24. 05. 
Европски дан паркова 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  - ученици осмих 
разреда 
обележили 
датум онлајн 
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20. Обележавање дана 
борбе против пушења 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  ученици осмих 
разреда 
обележили 
датум онлајн 

21. Обележити Дан 
заштите животне средине 

           * Наставнице биологије и 
ученици осмог разреда 

* Презентација  ученици осмих 
разреда 
обележили 
датум онлајн 

 
Координатор тима: Наталија Харди                                                                  
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