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УСЛОВИ  РАДА 

 

 Извештај је сачињен на основу података прикупљених током и на 

крају наставне, односно школске године, систематским посматрањем - директним и 

индиректним, као и увидом у документацију коју водe школа, одељењске 

старешине, предметни наставници, стручна већа и тимови, стручни сарадници и 

директор школе. 

 

 

УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ 

 

Образовно - васпитни процес се одвијао у адекватном простору - модерној 

школској згради са довољним бројем учионица, кабинета и пратећих просторија. 

 

Настава физичког васпитања и спортске активности су сe реализовале у 

спортској хали и на теренима у школском дворишту.  

 

Наставни кадар је био стручно заступљен, како у предметној, тако и у 

разредној настави.Сви наставници који предају у млађим разредима имају завршен 

одговарајући наставнички факултет или вишу школу, те су у потпуности и у складу 

са законом припремљени и оспособљени за рад у школи. Настава у старијим 

разредима такође је стручно заступљена. 

           У настави специјалних одељења ангажовани су наставници разредне и 

предметне наставе 

 

Инвестиције у првом полугодишту школске 2017/2018: 
 

 

- естетски су оплемењене учионице млађих разреда, уређен је хол и ходници 

школе, у току летњег распуста извршено је хобловање и лакирање паркета у свим 

просторијама, купљене су и постављене нове табле у учионицама млађих разреда, 

купљени су сетови лењира, шестара, модела геометријских тела, магнетних слова и 

бројева, купљени су ЦД плејери 

 

- купљен је намештај за савремену наставу посебно погодан за рад у групи чија ће 

монтажа бити реализована у јануару 2018. 

 

- купљени су блу тут звучници за наставу физичког васпитања 

 

- у школској кухињи купљен је нови замрзивач и бојлер 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

 

У  току првог полугодишта школске 2017/2018. године у школу је уписано  укупно  

421 ученик. 

 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Први циклус 

 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

Укупно – I 46 22 24 

 

Укупно – II 56 26 30 

 

Укупно – III 49 23 26 

 

Укупно - IV 51 21 30 

 

Укупно I – IV 

 
202 92 110 

 

Други циклус 

 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

Укупно – V 44 15 29 

 

Укупно – VI 61 30 31 

 

Укупно – VII 59 28 31 

 

Укупно - VIII 55 31 24 

 

Укупно  V- VIII 

 
219 104 115 

 

Укупно I – VIII 

 
421 196 225 
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Одељења за ученике са сметњама у развоју  

 

Разред и 

одељење 
Број ученика Број девојчица Број дечака 

Укупно I – VIII 16 7 9 

  

УКУПНО У 

ШКОЛИ 
437 203 234 

 

Током школске године било је флуктуације појединих ученика због 

пресељења, што је евидентирано у Дневницима образовно-васпитног рада.  

На крају првог полугодишта, закључно са 22.12.2017. године у школи је 

било укупно 433 ученика. 

 

Школски календар 

 

 

 Правилником о школском календару за основне школе са седиштем 

на територији АП Војводине, за школску 2017/2018. годину, утврђује се време 

остваривања образовно-васпитног рада у току школске године и време и трајање 

распуста ученика. 

 Настава и други облици образовно-васпитног рада се остварују у току два 

полугодишта. 

 

 

 Трајање  
Број наставних 

дана 

Прво полугодиште Од 01.09. 2017.год.  до 22.12.2017. год.  80 

Друго 

полугодиште 

Од 15.1.2018. год до 15.6.2018. године 

(01.06.2018.)* 
98 (89)* 

 

 

Распуст Трајање 

Зимски Од 25.12.2017. год. до 15.01.2018. год. 

Пролећни Од 30.03.2018. до 09.04.2018. год. 

Летњи  Од 15.06.2018. до 31.08.2018. год. 

(Распуст почиње по завршетку завршног испита)*  

 

*односи се на ученике осмог разреда 

 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, по 

завршетку првог  полугодишта је у току прве недеље по завршетку полугодишта. 

На крају првог  квартала школа је била у обавези да у року од осам дана од 

дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о 

постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и 

изречене  васпитно-дисциплинске мере), што је и реализовано.  

Реализација додатног рада и допунске наставе у току зимског распуста  се одвијала   

са по пет часова по програму. 
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Календар значајних активности у школи 

 

Током претходне школске године реализоване су следеће активности: 

 

Време реализације                    Активности 

Август  2017. * Пријем првака - приредба ученика четвртог разреда 

 

Септембар 2017. * Обележавање Недеље мобилности 

*Хуманитарна акција „Солидарност са дистрофичарима“ 

Октобар 2017. * Дечија недеља: 

- изложба ликовних радова у холу школе 

- „Игре без граница“ 

- хуманитарни базар Ученичког парламента и тима за 

социјалну заштиту 

-Радионица – израда играчака 

-Спортски дан 

- Биоскоп у холу школе 

- Размена књига  

- Писање стихова ученика и упућивање једни другима лепих 

речи 

- Дечија пијаца 

- хуманитарна акција за помоћ девојчици Нађи Чолаковић из 

новог Сада 

* Уличне трке поводом Дана ослобођења Србобрана-

организоване на општинском нивоу за ученике свих узраста, 

наступ школскогт хорам поводом Дана ослобођења 

 

* Ученичка журка у холу школе 

 

 

Новембар 2017. * Дан школе и Дан просветних радника: 

- Свечани рецитал и наступ хора ученика старијих разреда 

- Такмичење у малом фудбалу и одбојци 

 

* Показна ватрогасна вежба 

 

Децембар 2017. * „Вече младих песника“ - сусрет литерарних секција 

основних школа у Србобрану, на коме је узело учешћа више 

ученика различитог узраста, а  по 3 ученика из сваке школе 

су освојила награде 

* Ученичка журка у холу школе 

* Новогодишња приредба и базар ученика другог и четвртог 

разреда 

*Новогодишња приредба ученикиа продуженог боравка 
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Распоред рада продуженог боравка   

 

Продужени боравак је организован у школи за ученике првог и другог 

разреда у две хомогене групе са недељним смењивањем, супротно од смена 

редовне наставе. Прва група почиње са  активностима у 7:00, а завршава поласком 

на наставу у 12:55. Друга смена боравка  почиње по завршетку наставе и траје до 

16 сати.  

 

 

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

Редовна настава обухвата обавезне, обавезне изборне и изборне наставне  

предмете. У Годишњем плану рада за ову школску годину већ су дати подаци по 

разредима који су наставни предмети обавезни, обавезни изборни и изборни, који 

су реализовани и са којим фондом часова недељно, односно током првог 

полугодишта.  

      За школску 2017/2018. годину, сваки наставник за потребе свог предмета 

планирао је  наставну грађу са свим неопходним елементима за успешну 

реализацију наставних садржаја, односно израђује Годишњи и оперативни план 

рада, као и дневне припреме за часове. Наставни планови рада за сваки предмет и 

сваки разред су саставни делови Годишњег плана рада школе. У наставне планове, 

годишње (глобалне) и месечне (оперативне), имплементирани су образовни 

стандарди. 

 

 

НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И 

ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ 

 

 

 

Први циклус 

 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗР. ДРУГИ РАЗР. ТРЕЋИ РАЗР. ЧЕТВРТИ РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО:А 19 684 20 720 20 720 20 720 
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1 - Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета и 

изучава га те школске године. У наставном предмету верска настава изучава се 

православни катихизис. 

2 -  Школа је понудила са листе изборних наставних предмета три предмета, од 

којих ученик бира један према својим склоностима.  

У првом разреду  то су: чувари природе, лепо писање, народна традиција.  

У другом, трећем и четвртом разреду су: чувари природе, народна традиција и  

од играчке до рачунара. 

Након прикупљених анкетних листа – избора ученика, закључује се који ће 

предмети  бити реализовани. Анкетне листе потписује родитељ ученика. 

Анкетирање се спроводи на крају  школске године за наредну школску годину. 

 

 Одабрани предмети  постају обавезни за ту школску годину. Ученик у току једног 

циклуса може да мења изборни предмет 

Одабрани изборни предмети су: 

Лепо писање, први разред; 

Чувари природе, други и четврти разред; 

Народна традиција, трећи разред; 

 Изборне наставне предмете, сем верске наставе, предају наставници 

разредне наставе који су задужени за реализацију свих облика образовно васпитног  

рада. 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

 

3 -  Односи се на једну школску годину 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПРВИ РАЗР. ДРУГИ РАЗР. ТРЕЋИ РАЗР. ЧЕТВРТИ РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Верска настава 
 
/
 1

 

Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Лепо писање
2
 1 36       

2. Народна традиција - - 1 36 
1 36 

1 36 

3. Чувари природе - - - - - - 

УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

Ред. 

број 
ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗР. ДРУГИ РАЗР. ТРЕЋИ РАЗР. ЧЕТВРТИ РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Настава у природи
3
 7 дана 7 дана 7 дана 7 дана 

4. Додатни рад - - - - - - 1 36 

Ред. 

број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ПРВИ РАЗР. ДРУГИ РАЗР. ТРЕЋИ РАЗР. ЧЕТВРТИ РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 



 8 

 

 

 

НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И 

ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ 

Други циклус 

 

 

 У петом разреду назив наставног прдмета је Српски језик и књижевност 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗР. ШЕСТИ  РАЗР. СЕДМИ  РАЗР. ОСМИ РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик* 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 - - - - - - 

12. Техничко и 

информатичко 

образовање 
- - 2 72 2 72 2 68 

13. Информатика и рачунарство 1 36 - - - - - - 

14. Физичко и здравствено 

васпитанје 
2+1 2+1 - - - - - - 

15. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО:А 23 828 24 864 26 936 26 884 

Ред. 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗР. ШЕСТИ  РАЗР. СЕДМИ  РАЗР. ОСМИ  РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Верска настава / 

Грађанско в.
1
 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик
2
 

/Немачки језик/ 
2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Мађарски језик* 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Физичко васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34 



 9 

 

 

1 -Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета и 

изучава га те школске године. За сваку школску годину врши се избор. 

2 – Ученик бира један страни језик са листе страних језика коју нуди школа у 

складу са кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса; 

3 – Ученик бира једну спортску грану коју школа нуди и реализује је те школске 

године. За сваку школску годину врши се избор. 

Ученик у току једног циклуса може да мења изборни предмет. 

 

 

 У петом разреду Информатика је обавезан наставни предмет, а хор и 

оркестар и цртсње, сликање, вајање су слободне ваннаставне активности 

 

4 - Школа је понудила са листе изборних наставних предмета четири предмета, од 

којих ученик бира један према својим склоностима.  

У петом и шестом разреду су понуђени изборни предмети: информатика и 

рачунарство; хор и оркестар; чувари природе; а  за седми и осми разред 

информатика и рачунарство; хор и оркестар; домаћинство; Након 

прикупљених анкетних листа – избора ученика, закључује се који ће предмети  

бити реализовани. Анкетне листе потписује родитељ ученика. Анкетирање се 

спроводи на крају  школске године за наредну школску годину. 

 

Одабрани изборни настани предмети су хор и оркестар и информатика и 

рачунарство. 

  

 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

 

-изабрани спорт
3
 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Ред. 

Број 
В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
4
 

ПЕТИ  РАЗР. ШЕСТИ  РАЗР. СЕДМИ РАЗР. ОСМИ РАЗР. 

нед. Год. нед. Год. нед. Год. нед. Год. 

1. Хор и оркестар *   1 36 1 36 1 34 

2. Информатика и 

рачунарство 
  1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: А+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

Ред. 

број 
ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ  РАЗР. ШЕСТИ  РАЗР. СЕДМИ РАЗР. ОСМИ РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 
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Реализација редовне наставе, обавезних наставних предмета, изборних 

наставних предмета, обавезних изборних предмета, као и осталих облика рада 

одвијала према плану и програму, затим према календару рада и распореду часова.  

Већих, значајних одступања од планираног није било, сем у реализацији 

ваннаставне активности – екскурзије. 

У школи у протеклој школској години нису реализоване планиране 

екскурзије. 

 

 
НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И 

ФАКУЛТАТИВНЕ  НАСТАВЕ 

 (Одељења за  ученике са сметњама у развоју) 

I – IV разред 

 

Редни  

број 
А. Обавезни 

наставни 

предмети 

I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Н
ед

ељ
. 
ф

 

Г
о
д

и
ш

. 
ф

 

Н
ед

ељ
. 
ф

 

Г
о
д

и
ш

. 
ф

 

Н
ед

ељ
. 
ф

 

Г
о
д

и
ш

.ф
 

Н
ед

ељ
.ф

 

Г
о
д

и
ш

.ф
 

1. Српски језик 3 108 3 108 3 108 3 108  

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. 
Природа и друштво 2 72 2 72 2 72 2 72 

6. Математика 3 108 3 108 3 108 3 108 

7. Техничко образов. 2 72 2 72 3 108 3 108 

8. 
Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 36 

Ред. 

број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ  РАЗР. ШЕСТИ  РАЗР. СЕДМИ  РАЗР. ОСМИ  РАЗР. 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске 

и културне активности 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 
1 дан 

годишње 

2 дана 

годишње 

3 дана 

годишње 

3 дана 

годишње 
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УКУПНО А: 17 612 17 612 18 648 18 648 

 

 

Б. Обавезни изборни 

наставни предмет 

Грађанско васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

В. Изборни наставни предмет 

Цртање, сликање и вајање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО А + Б + В 19 684 19 684 20 720 20 720 

Остали облици образовно-васпитног рада 

Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

Психомоторне вежбе 2 72 2 72 2 72 2 72 

Логопедске вежбе 2 72 2 72 2 72 2 72 

Слободне активности 1 36 1 36 1 36 1 36 

Излет  1 дан годишње 

 

 

V – VIII разред        

 

                                                

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

 А.Обавезни наставни 

предмети 

    V 

разред 

VI 

разред 

VII 

разред 

VIII 

разред 

Н
ед

ељ
. 

ф
 

 Г
о
д

и
ш

. 

ф
 

Н
ед

ељ
. 

ф
 

 Г
о
д

и
ш

.

ф
 

Н
ед

ељ
.

ф
 

Г
о
д

и
ш

.

ф
 Н
ед

ељ
. 

ф
 

Г
о
д

и
ш

. 

ф
 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

2. Ликовна култура 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Природа и друштво 3 108 3 108 4 144 4 136 

5. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

6. Техничко образовање 
5 

 

180 

 

5 

 

180 

 

6 216 6 204 

7. Физичко васпитање 
3 

 

108 

 

3 108 3 108 3 102 
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УКУПНО А: 24 864 24 864 26 936 26 888 

Б. Обавезни изборни наставни 

предмет- Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

В. Изборни наставни предмет 

Цртање, сликање и вајање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО А + Б + В 24 864 24 864 26 936 26 956 

Остали облици образовно-васпитног рада 

Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

Слободне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

Излети и посете 6 данa годишње 

 

 

Допунски рад – допунска настава  се организује из cрпског језика, мататике 

и природе и друштва. За реализацију су задужени наставници тих предмета. 

У специјалним одељењима су, као и у редовним све планиране активности 

реализоване. 

 

 

***У школи је од ове године организована настава мађарског језика са 

елементима националне културе, ученици су подељени у две групе (млађа и старија 

група) 
 

ДОДАТНИ РАД – ДОДАТНА НАСТАВА 

 

За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима 

и интересовањима за поједине предмете, у школа је организована додатна настава, 

односно додатни рад.  

       Додатни рад   се реализује са потенцијално даровитим ученицима, 

односно ученицима за које процењујемо да су изнадпросечних способности и 

посебних интересовања за неки наставни предмет или област. Рад је заснован  на 

интересовању ученика за проширивање и продубљивљње знања, умења и вештина, 

непосредније активира ученике и оспособљава их за самообразовање и стваралачки 

рад. Додатни рад  се у школи организује из више наставних предмета и реализује се 

у четвртом разреду  из математике (реализују наставници разредне наставе) а   од 

петог до осмог разреда са по једним часом недељно додатну наставу су 

реализовали  наставници предметне наставе.  

 

Додатни рад је организован од четвртог до осмог разреда и то: 

 

Српски језик у V,  VI,  VII и   VIII разреду, 

Енглески језик у  VIII разреду, 

Географија у VII и VIII разреду, 

Математика у IV,  V,  VI,  VII  и   VIII разреду, 

Хемија у VII и   VIII разреду, 

Биологија у VII и VIII разреду, 

Физика у  VI,  VII и   VIII разреду, 

Немачки језик у VIII разреду, 
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Реализација часове додатног рада и евиденција присуства ученика води се у 

Дневнику образовно – васпитног рада у млађим разредима, док се у старијим 

разредима евиденција води у Дневнику осталих облика образовно васпитног рада у 

основној школи. 

  

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Допунска настава  се изводи из оних наставних предмета  код којих за овим 

обликом образовно-васпитног рада постоји потреба.  

 

Допунску наставу у првом циклусу  реализују наставници разредне наставе 

са једним часом недељно. У зависности од потребе одељења број часова допунске 

наставе по предметима се прецизира у   односну на потребе конкретног одељења. 

 

Допунску наставу у другом циклусу  реализују наставници  предметне 

наставе који одређени наставни предмет реализују у редовној настави. Број часова 

је усклађен процентуално са укупним фондом часова редовне наставе (око 10%). 

Допунска настава је реализована у свим одељењима где се наставни предмет 

реализује у редовној настави, а указала се потреба за том врстом активности. У овој 

години допунска настава је реализована из: 

Српског, енглеског и немачког језика, биологије, географије, историје, 

математике, физике и хемије. 

 

  Реализација часове допунске наставе и евиденција присуства ученика води се у 

Дневнику образовно – васпитног рада у млађим разредима, док се у старијим 

разредима евиденција води у Дневнику осталих облика образовно васпитног рада у 

основној школи. 

                   

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ,СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈЕ 

 

У школи ученици своја интересовања задовољавају поред свих облика наставе и у 

ваннаставним активностима – секцијама.  

 

 У првом циклусу секцијама руководе наставници разредне наставе који су 

задужени за то одељење. У зависности од интересовања ученика, укључују се и 

ученици из паралелних одељења. 

 

У другом циклусу секцијама руководе наставници конкретних наставних предмета, 

а секције су организоване за ученике више одељења истог разреда или више 

одељења различитих разреда. 

 

 

Број ученика који су се определили за рад у секцијама је различит по 

одељењима, што се види из приложене табеле. Укупно у школи је ангажовано 325 
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ученика у некој врсти слободне активности, односно секцији. Најбројније су 

спортске секције,које окупљају преко 100 ученика различитог узраста. 

 

Часови секција се по плану одржавају једном недељно  

 

Реализација часове слободних активности и евиденција присуства ученика води се 

у Дневнику образовно – васпитног рада у млађим разредима, док се у старијим 

разредима евиденција води у Дневнику осталих облика образовно васпитног рада у 

основној школи. 

 

ТАБЕЛА СА БРОЈЕМ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ЧАСОВА ХОРА НАЛАЗИ СЕ У ПРИЛОГУ ОВОГ 

ИЗВЕШТАЈА. 

   

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна 

подршка у складу са индивидуалним образовним планом. 

Индивидуални образовни планови се припремају за ученике којима је потребна 

додатна образовна подршка, који се са закашњењем укључују у образовни процес, 

или који не познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.  

 За ученике који остварују запажене резуктате и показују појачану мотивацију 

за рад из појединих наставних предмета, настава се одвија према обогаћеним ИОП3 

 

У овој школској години реализовани су: 

 

 ИОП-1 – 3 ученика ( 2 у четвртом разреду, у међувремену се један ученик уписао у 

другу школу и један у шестом разреду) 

 

ИОП- 2 – 11 ученика у редовним одељењима и то – 2 ученика у 2. разреду, 3 ученика 

у 3. Разреду, 4 ученика у 7. разреду и 2 ученика у 8. разреду. 

 

- 16 ученика уодељењима за ученике са сметњама у развоју 

 

ИОП- 3 – 4 ученика, 2 из енглеског језика ( други и осми разред) и 2 из математике  

( седми разред) 

 

*комплетна документација ученика који похађају наставу по ИОП налази се у 

посебном регистратору код школског психолога, а садржи Мишљења комисије за 

пружање додатне образовне, здравствене и /или социјалне подршке детету/ученику, 

педагошке профиле, индивидуалне образовне планове из појединих наставни 

предмата и евалуационе листе о реализацији ИОП за претходни период. 
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

  

 На почетку школске године формирано је 19 одељењa од првог до осмог 

разреда у редовној настави и 3 комбинована одељења за ученике са сметњама у 

развоју. Свако одељење по распореду часова је имало једном недељно час 

одељењског старешине. Часови одељењског старешине реализују се једном недељно, 

тако да је реализовано укупно 16 часова у сваком одељењу. На часовима су обрађене  

теме које су на почетку школске године уврштене у Годишњи план рада школе. Осим 

тога, на чосовима  су вођени разговори о текућим актуелностима у школи или 

одељењу и други организациони послови од интереса конкретног одељења.  

 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

 Токоме првог полугодишта школске године нису реализоване планиране 

екскурзије и настава у природи, јер није прецизно регулисана законска процедура о 

начину организовања и споровођења . 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА  У  ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 

год. 

 

Током школске године континуирано се прати и оцењује напредовање ученика.  

 

Такође првог полугодишта  наставне године, на крају првог квартала и на 

крају полугодишта, разматрани су успех и владање ученика. Успех ученика се 

оцењује на одељењским већима, на предлог предметног наставника, а на 

Наставничком већу се врше анализе. 

Након сваког квартала родитељи су упознати са успехом њихове деце, на 

крају првог квартала писменим обавештењем, на крају полугодишта путем 

ђачких књижица. 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ У ТОКУ ПРВОГ КВАРТАЛА 

школске 2017/2018. Године 

Први циклус 

Разред   I1 Одељењски старешина  -  Љубица Попглигорин Број ученика: 22 

Сви ученици редовно похађају наставу, сви имају потребне уџбенике и 

прибор за рад. Адаптирали су се на школску средину. 18 ученика добро напредује, 

док 4 ученика није сконцентрисано на рад, причљиви су и не постижу очекиване 

резултате.  

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред   I2 Одељењски старешина   - Јулка Миросављевић Број ученика: 23 

Сви ученици редовно похађају наставу, сви имају потребне уџбенике и 

прибор за рад. Већина ученика се даптирала  на школску средину. Са једним 

учеником је било проблема у адаптацији, што је током квартала углавном решено, 

али и даље треба са учеником радити на развијању сигурноси и формирању 
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позитивне слике о себи. Једна ученица, која није похађала припремни програм у 

предшколској установи, која потиче из нестимулативне, маргинализоване средине  

је након покушаја похађања школе предложена Интерресорној комисији за 

одлагање уписа и укључена у предшколски програм.  18 ученика добро напредује, 

док 5 ученика не постижу очекиване резултате.  

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред   II1 Одељењски старешина    Број ученика: 21 

  У ово одељење је уписана једа нова ученица на почетку школске године. 17 

ученика адекватно напредују у учењу, имају све позитивне оцене. За једног 

ученика ради се  ИОП 2. Три ученика спорије напредују, а једна ученица нередовно 

похађа наставу, не доноси прибор, сарадња са родитељима отежана, јер не 

испоштују договорено. Ученица има недовољне оцене из српског језика и 

математике.  Неки изостанци са наставе су јој неоправдани. 

Разред     II2 Одељењски старешина  -  Снежана Остојић Број ученика: 18 

15 ученика добро напредује и током овог квартала постигли су резултате у 

складу са способностима. Једна ученица,  која се вратила из иностранства, не 

разуме у потпуности српски језик, па се са нјом по потреби ради 

индивидуализирано. Ученица Мила Дунђерски ради енглески језик по ИОП 3. 

 Сви ученици имају примерно владање. 

 

 

Разред     II3 Одељењски старешина  -    Васна Тодоровић Број ученика: 17 

Сви ученици имају позитивне оцене. Једна ученица ради по ИОП 2. Четири 

ученика спорије напредују, а један од њих има 5 неоправданих изостанака (после 

боравка, уместо на наставу, отишао је ван школе), о чему је мајка обавештена. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред    III1 Одељењски старешина  -  Весна Крстић Број ученика: 24 

Сви ученици имају позитивне оцене.  

Једна ученица ради по ИОП 2. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред    III2 Одељењски старешина  -  Александра Лазић Број ученика: 25 

24 ученика има позитиван успех. Једана ученица има недовољан успех из 

математике. 

Два ученика раде по ИОП 2. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред    IV1 Одељењски старешина  -  Наташа Жикић Број ученика: 25 

Од 25 ученика, 23 ученика добро напредује. Слабо напредовање је код 

једног ученика који ради по ИОП 1, а код једног ученика са ИОП 1 је напредак 

изузетно слаб. Предлог учитељице да се ученик упути на ИРК  и у даљем раду 

поступи у складу са Мишљењем ИРК. Исти ученик  због напуштања школе има 4 

неоправдана изостанка, о чему је мајка упозната. Због проблема у понашању 

ученик има изречен Укор одељењског старешине и оцену из владања врло добар 4. 

24  ученика има примерно владање. 

Разред    IV2 Одељењски старешина  -  Милица Марић Број ученика: 26 
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Сви ученици имају позитиван успех. Сви ученици имају примерно 

владање.Укупно од првог до четвртог разреда имамо  201    ученика. 

Очекивани напредак у складу са могућностима и способностима је  је код 180 

ученика. Спорије напредовање, или напредовање са евидентним, мањим или 

већим проблемима је код 21    ученика, али без недовољних оцена у овом 

кварталу. Једна ученица има недовољну оцену из математике. 
2 ученика ради по ИОП 1, 5 ученика по ИОП 2 и једна ученица по ИОП 3. 

Други циклус 

Разред      V1 Одељењски старешина  -  Дејана Цвјетковић Број ученика: 22 

Позитиван успех има 15 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

2 1  Српски језик 5 

4 2  Математика 7 

1 3  Немачки језик 1 

Укупно: 7 13   13 

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред  V2 Одељењски старешина  -  Милица Лукић Број ученика: 22 

Позитиван успех има 14 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

4 1  Српски језик 4 

1 4  Енглески језик 1 

   Немачки језик 1 

   Музичка култура 2 

Укупно: 5 8   8 

22 ученика има примерно владање, мада пар дечака показује агресивност у 

међусобним односима. Један ученик има изречену Опомену, због непримереног 

понашања (без смањења оцене из владања). 

Разред       VI1 Одељењски старешина  -  Драгана Чокић Број ученика: 21 

Позитиван успех има 16 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

2 1  Српски језик 1 

2 2  Енглески језик 4 

1 6  Немачки језик 1 

   Биологија 2 

   Историја 1 

   Музичка култура 1 

   Ликовна култура 1 

Укупно: 5 11   11 

 

Сви ученици имају примерно владање,  Три ученика раде по ИОП 1. 

 

Разред     VI2 Одељењски старешина  -  Жељко Васић Број ученика: 19 
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Позитиван успех има 14 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

1 1  Енглески језик 3 

2 2  Математика 3 

2 3  Физика 1 

   Биологија 1 

   Музичка култура 2 

   Изборни предмет, спорт 1 

Укупно: 5 11   11 

 2 ученика имају Укор одељењског старешине, а 4 ученика имају изречене 

Опомене, због проблема у понашању (без смањивања оцене), тако да 17 ученика 

има примерно владање. 

Разред     VI3 Одељењски старешина  -  Милена Вукићевић Број ученика: 20 

Позитиван успех има 14 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

5 1  Српски језик 1 

1 3  Енглески језик 5 

   Географија  1 

   Немачки језик 1 

Укупно: 6 8   8 

Примерно владање има 17 ученика. 3 ученика имају Укор одељењског 

старешине, а 1 ученика има изречену Опомену, због проблема у понашању (без 

смањивања оцене). 

Разред  VII1 Одељењски старешина  -  Слободан Ракић Број ученика: 21 

Једна ученица је одселила у иностранство.Позитиван успех има 14 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

3 1  Српски језик 3 

2 3  Енглески језик 4 

2 4  Географија  2 

1 5  Немачки језик 3 

   Историја 5 

   Физика 3 

   Математика 2 

Укупно: 7 22   22 

Примерно владање има 21 ученик.  2 ученика имају изречене Опомене, због 

проблема у понашању (без смањења оцене из владања). Два ученика раде по ИОП 

2. 

Разред  VII2 Одељењски старешина  -   Сузана Довијарски Станкин Број ученика: 19 

Позитиван успех има 10 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

3 1  Српски језик 3 

1 2  Енглески језик 3 
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1 3  Географија  2 

1 4  Немачки језик 3 

1 5  Историја 5 

1 6  Физика 4 

1 7  Математика 5 

   Хемија 1 

   Ликовна култура 4 

Укупно: 9 30   30 

Примерно владање имају сви  ученици. 

Разред  VII3 Одељењски старешина  -  Јадранка Миковић Џаферовић Број ученика: 18 

Позитиван успех има 14 ученика. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

1 1  Српски језик 2 

1 3  Енглески језик 1 

2 5  Географија  1 

   Немачки језик - 

   Историја 3 

   Физика 3 

   Математика 3 

   Хемија 1 

Укупно: 4 14   14 

Примерно владање има 18 ученика.  2 ученика имају изречене Опомене, због 

проблема у понашању. Једна ученица ради по ИОП 2, а два ученика раде по ИОП 3. 

 

Разред  VIII1 Одељењски старешина  -  Ружица Милић Број ученика: 26 

 

Позитиван успех има 22 ученика. Два ученика раде по ИОП 2. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

1 3  Српски језик 3 

2 4  Енглески језик 2 

1 5  Географија  2 

   Немачки језик 4 

   Историја - 

   Физика - 

   Математика 2 

   Хемија 3 

Укупно: 4 16   16 

Сви ученици имају примерно владање. 

Разред  VIII2 Одељењски старешина  -  Лазо Гверо Број ученика: 28 

Позитиван успех има 23 ученика. Једна ученица ради по ИОП 3. 

Бр. ученика са  

недовољ. оцен. 

Бр. недовољних 

оцена 

 Наставни предмет Број недовољ. 

оцена 

1 2  Српски језик 2 

2 3  Енглески језик 2 
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2 4    

   Немачки језик 2 

     

   Физика 4 

   Математика 4 

   Хемија 2 

Укупно: 5 16   16 

Сви ученици имају примерно владање. 

 

ЗБИРНИ ПОДАЦИ по одељењима од ПЕТОГ до ОСМОГ РАЗРЕДА 

Разред / 

одељење 

Број 

ученика 

Са недов 

оценама 

Бр. недов 

оцена 

Разред / 

одељење 

Број 

ученика 

Са недов 

оценама 

Бр. недов 

оцена 

V1 22 7 13 VI1 21 5 11 

V2 22 5 8 VI2 19 4 11 

    VI3 20 6 8 

Укупно: 44 12 21  60 15 30 

 

Разред / 

одељење 

Број 

ученика 

Са недов 

оценама 

Бр. недов 

оцена 

Разред / 

одељење 

Број 

ученика 

Са недов 

оценама 

Бр. недов 

оцена 

VII1 21 7 22 VIII1 26 4 16 

VII2 19 9 30 VIII2 28 5 16 

VII3 18 4 14     

Укупно: 58 20 66 54 54 9 32 

 

Укупно у 2. циклусу :  216 ученика, са недовољним оценама 56 ученика.  

Број недовољних оцена 149. 

 

Укупно у школи: 3+149 = 152 недовољне оцене. 

Ученици који раде по ИОП-у  од другог до осмог разреда 

5  ученика ИОП 1, 11 ученика ИОП 2, а 4 ученика по ИОП 3, укупно 20 

ученика. 

Специјална одељења 

За све ученике који похађају специјална одељења урађен је ИОП 2. 

К1, други и четврти разред (2 ученика који треба да похађају трећи разред су 

одселили у иностранство), укупно 4 ученика, редовно похађају наставу и добро 

напредују. 

К2, пети и шести разред, укупно пет ученика. Похађање наставе је нередовно, 

лична хигијена на ниском нивоу, често одбијање рада на часу, код једног ученика 

изражено агресивно понашање. Сви ученици имају позитивне оцене. 

К3, седми и осми разред, 7 ученика,  два ученика имају пуно изостанака. 

Успостављена сарадња са Центром за социјални рад у циљу спречавања даљег 

проблематичног понашања и бежања од куће и школе у случају једне ученице. Код 

неких ученика је приметан помак у социјализацији и прихватању норми понашања 

у одељењу и школи. Сви ученици имају позитивне оцене. 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

I 1 – 22 ученика. Сви ученици напредују у складу са својим 

способностима и имају примерно владање, 6 ученика напредују испод 

очекиваног нивоа и укључени су у допунску наставу.Оцењивање је 

описно. 

 

Сви ученици имају примерно владање. 

I 2 – 23 ученика. Сви ученици напредују у складу са својим 

способностима и имају примерно владање, 4 ученика напредују испод 

очекиваног нивоа.Оцењивање је описно. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

II 1 – 21 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,43.Сви ученици 

имају примерно владање.Један ученик похађа по ИОП-2 

 

II 2 – 18 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,60. Три ученика 

напредују испод очекиваног нивоа.Сви ученици имају примерно 

владање. 

 

II 3 – 17 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,53, 4 ученика 

напредују испод очекиваног нивоа, једна ученица похађа по ИОП-2. 

Једном ученику изречена је васпитна мера „опомена“ због 

неоправданих часова, а остали ученици имају примерно владање. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  

 

III 1 – 24 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,49  Сви ученици 

имају примерно владање.Једна ученица похађа по ИОП-2 

 

III 2 – 25 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,32. Сви ученици 

имају примерно владање.Двоје ученика похађају по ИОП-2. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

IV 1 – 24 ученика.Просечна оцена одељења износи 4,72. Сви ученици 

имају примерно владање.Један ученик похађа по ИОП-1. 
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IV 2 – 26 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,62. Сви ученици 

имају примерно владање 

 

  

У одељењима од првог до четвртог разреда је укупно 200  ученика.  

Просечна оцена од 2.до 4.разреда износи 4,53 Једном ученику је 

изречена васпитна мера „опомена“.Остали ученици имају 

примерно владање.Пет ученика похађа по ИОП-2 и један по ИОП-1 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

V 1 – 22 ученика. Просечна оцена одељења износи 3,85, а проценат 

пролазности је 100%.Двема ученицама је изречена васпитно-

дисциплинска мера „Укор одељењског старешине“, остали ученици 

имају примерно владање. 

 

V 2 – 22 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,09, а проценат 

пролазности је 100% .Једном ученику је изречена васпитно-

дисциплинска мера „Укор одељењског старешине“. 

Остали ученици имају примерно владање. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

VI 1 – 21ученик. Просечна оцена одељења износи 3,86, а проценат 

пролазности је 100% Двојици ученика изречена је васпитно-

дисциплинска мера „ Укор од.старешине“. Остали ученици имају 

примерно владање.Два ученика похађају по ИОП-1 

 

VI 2  - 20 ученика. Просечна оцена одељења износи 4,01.Једна ученица 

је неоцењена због непохађања наставе, у току је пријава Центру за 

социјални рад и ПС Србобран.Једном ученику је након спроведеног 

васпитно-дисциплинског поступка ( документација код секретара 

школе) изречена васпитно-дисциплинска мера „Укор директора“. 

Остали ученици имају примерно владање. 

 

VI3 – 20 ученика. Просечна оцена одељења износи 3,70, а проценат 

пролазности је 95%, јер један ученик има недовољну оцену из српског 

језика. 4 ученика имају изречену васпитно-дисциплинску меру „Укор 

одељењског старешине“, а један ученик „Укор одељењског већа“. 

Остали ученици имају примерно владање. 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 

VII 1 – 21 ученик. Просечна оцена одељења износи 3,60. 4 ученика 

имају по једну недовољну оцену и то из физике, хемије и из српског 

језика. Један ученик похађа по ИОП-2.Тројици ученика изречена је 

васпитна мера „Опомена“, а једном ученику , након спроведеног 

васпитно-дисциплинског поступка, васпитно-дисциплинска мера „Укор 

директора“. Остали ученици имају примерно владање. 

 

VII 2 – 19 ученика. Просечна оцена одељења износи 3,70, а проценат 

пролазности 95%. Један ученик има две недовољне оцене и то из 

физике и немачког језика.Једна ученица похађа по ИОП-2.Двоје 

ученика имају изречену васпитно-дисциплинску меру „Укор 

одељењског старешине“, а 4 ученика васпитну меру „Опомена“. Остали 

ученици имају примерно владање. 

 

VII 3 – 18 ученика, просечна оцена одељења износи 4,26,а проценат 

пролазности је 94,44%. Једна ученица има недовољну оцену из српског 

језика. Једна ученица похађа по ИОП-2, а двоје ученика по ИОП-3.Сви 

ученици имају примерно владање. 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

VIII 1 – 26 ученика. Просечна оцена одељења износи 3,89, а проценат 

пролазности је 92,31%. Један ученик је неоцењен, о чему је обавештен 

ЦСР и ПС Србобран, једна ученица има једну недовољну оцену из 

српског језика, а један ученик две недовољне, из српског језика и 

хемије. Двојици ученика изречена је васпитна мера „Опомена“, остали 

ученици имају примерно владање. 

  

VIII 2 – 28 ученика. Просечна оцена одељења износи 3,92, а проценат 

пролазности 82,14% Једна ученица је неоцењена из свих предмета због 

непохађања, а две ученице су неоцењене из појединих предмета – једна 

из биологије и ТИО, друга из биологије, ТИО и географије.Два ученика 

имају по једну недовољну оцену из хемије, а једна ученица има две 

недовољне оцене – из хемије и физике. Једна ученица похађа по ИОП-

3. Двојици ученика је изречена васпитна мера „Опомена“. 
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У одељењима од петог до осмог разреда је укупно 217 ученика. 

Просечна оцена износи 3,88 . Девет ученика има по једну 

недовољну оцену, а три ученика по две недовољне оцене. Три 

ученика је неоцењено из свих предмета због непохађања, а две 

ученице из два, односно три предмета.Изречено је укупно 25 

васпитних, односно васпитно-дисциплинских мера и то:13 

васпитних мера «Опомена», 9 васпитно-дисциплинских мера 

«Укор одељеског старешине», један «Укор одељењског већа» и два 

«Укора директора» 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ИЗ КОЈИХ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ: 

 

 

- СРПСКИ ЈЕЗИК – 6 

- ФИЗИКА- 3 

- ХЕМИЈА – 5 

- НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-1 

 

Током зимског распуста ће за ученике са недовољним оценама из 

наведених предмета бити организована допунска настава. 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 1 

 

4 ученика 

 

II – 1 ученик са просечном оценом 3,50 

IV – 3 ученика са просечном оценом  4,34 

Сви ученици имају примерно владање. 

Просечна оцена одељења износи 3,92 
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КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 2 

 

5 ученика 

 

V – 2 ученик са просечном оценом 4,38 

VI – 3 ученика са просечном оценом 4,44 

Један ученик има изречену васпитну меру „Опомена“, а остали 

ученици имају примерно владање. 

Просечна оцена одељења износи 4,41 

 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 3 

 

7 УЧЕНИКА 

 

VII – 4 ученика са просечном оценом 4,20 

VIII – 3 ученика са просечном оценом 4,77 

Просечна оцена одељења износи 4,49 

 

У три комбинована одељења за ученике са посебним потребама је 

укупно 16  ученика. Просечна оцена износи 4,27. Један ученик има 

изречену васпитну меру „Опомена“, а остали ученици имају 

примерно владање. 

 

 

На крају првог полугодишта школске 2017/2018. године је укупно 

433 ученика у школи. Просечна оцена на нивоу школе износи 4,22 . 

Изречено је укупно 27 васпитних, односно васпитно –

дисциплинских мера. Појединачни извештаји у форми табела које 

су сачиниле одељењске старешине на нивоу савког појединог 

одељења саставни су део ове анализе и налазе се у прилогу. 

 

 
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ 

 

 

Неминовна појава која је саставни део наставног процеса је ученичко 

изостајање са наставе. У школи се уредно води евиденција о присуству (односно не 

присуству) ученика часовима наставе и ваннаставних активности. Правдање 

изостанака са часова је у складу са прописима за основну школу.  

У исказивању података о редовности похађања наставе, узимају се у обзир часови 

који јесу ученикова обавеза (часови наставе- редовни, обавезни изборни и изборни 

предмети и час одељењског старешине), док се остали изостанци статистички не 

обрађују, јер су део програма који за ученике није обавезан. 
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Са ученицима који су током године неоправдано изостајали одељењске страешине и 

психолог обављали су појачани васпитни рад. 

 

Број изостанака ученика по одељењима налази се у дневницима образовно-васпитног 

рада. 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ  

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

  

 Током првог полугодишта школске 2017/2018. године, Наставничко веће је 

реализовало 5 седница, на којима су одвијане следеће активности: 

- Реализација уписа ученика у први разред 

- Предлози за извршиоце програма рада 

- Одређивање координатора и чланства у стручним тимовима, активима и 

комисијама 

- Разматрање Извештаја о раду школе за протеклу школску годину  

- Разматрање Годишњег програма рада школе за наступајућу школску  

годину 

- Усвајање Календара рада 

- Утврђивање успеха и дисциплине за класификационе периоде; 

- Утврђивање успеха и  дисциплине на крају првог полугодишта,  

- Информисање о спољашњем вредновању школе 

 

 

 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 Педагошки колегијум је одржао два састанка. Активности које су реализоване 

односиле су се на организационе послове – разматрање предлога и усвајање ИОП-а, 

утврђивање састава тимова за додатну подршку ученицима, праћење напредовања 

ученика и остали послови 

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

 

Одељењска већа су реализовала планиране активности у току полугодишта, а оно 

што је заједничко за сва одељењска већа су следеће активности:  

- Утврђивање планова рада у редовној, допунској, додатној настави и слободним 

активностима. 

- Набавка уџбеника за рад наставника, неопходног прибора, приручника, збирки, 

вежби... 

- Одређивање дестинација за посете, екскурзије, излете, наставу у природи 

- Упознавање са бројним стањем (променама) у одељењу 

- Договор о одржавању родитељских састанака и пријема родитеља 

-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке документације и 

ученичких портфолија (континуирано до краја наставне  - школске године). 

-Идентификација ученика који слабије напредују у раду и утврђивање мера за 

побољшање успеха. 

- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за њихову афирмацију. 



 27 

- планирање активности поводом  Дечије недеље, 

- Планирање и реализација сарадње са родитељима, 

- анализа рада ученика на новим  наставним предметима, 

- анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала, 

- евалуација ИОП-а 

-Организовање родитељског састанка поводом квартала.  

-Активности поводом Дана школе 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта. 

- Евалуација ИОП-а 

- Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, слободних активности, 

секција и других активности ученика у току зимског распуста 

-Организовање родитељског састанка поводом полугодишта. 

- Организовање прославе Нове године, 

-Идентификација ученика који слабије напредују у раду и утврђивање мера за 

побољшање успеха. 

- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за њихову афирмацију. 

Део активности одељењских већа које садржи Годишњи план рада реализоване су 

на седницама којих је било по три у овом полугодишту. 

Наставници који раде у одељењима за ученике са сметњама у развоју од првог до 

осмог разреда чине једно одељењско веће.  

 

 

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ 

 

У првом полугодишту школске 2017/2018. године, одсутног психолога Виолету 

Пивнички на боловању, мењала је школски педагог Боса Радованов 

 

СЕПТЕМБАР 2017. 

 

- Израда Извештаја о раду школе за школску 2017/2018. годину (у сарадњи са 

директором,  секретаром и наставницима) 

- Израда Годишњег програма рада школе за школску 2017/2018. годину 

      (у сарадњи са директором, педагогом, секретаром и наставницима) 

- Израда годишњег и месечних планова рада школског психолога 

- Израда планова стручних тимова којима координишем (Тим за инклузивно 

образовање, Тим за професионалну оријентацију, Тим за самовредновање 

рада школе) 

- Пријем, распоређивање и праћење адаптације новоуписаних ученика 

- Сарадња са учитељима првог разреда и од.старешинама петог разреда 

- Рад са ученицима: индивидуални саветодавни рад са ученицима са 

тешкоћама у адаптацији, учењу, са емотивним, социјалним, мотивационим, 

породичним проблемима и сл. 

- Израда ИОП у сарадњи са наставницима и педагогом (израда описа ученика 

и сарадња приликом израде педагошких профила) 

- Рад са родитељима – индивидуални саветодавни рад и консултације 

- Координисање и учешће у заједничкој хуманитарној акцији школе (Тим за 

социјалну заштиту ученика) и Центра за социјални рад  – прикупљање 

гардеробе за материјално угрожене грађане, одржавање хуманитарног 

базара у Центру за социјални рад са ученицима волонтерима 

- учешће у раду стручних органа 
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- индивидуално стручно усавршавање 

- вођење документације о раду 

 

ОКТОБАР 2017. 

 

- учешће и координиосање појединим активностима у оквиру Дечије недеље 

- Састанци тимова којима координишем или сам члан 

- Рад са ученицима : индивидуални саветодавни рад са ученицима са 

тешкоћама у адаптацији,у учењу, са емотивним, социјалним, мотивационим, 

породичним проблемима и сл. 

- Рад са родитељима – индивидуални саветодавни рад и консултације 

- Рад са наставницима и од. старешинама- индивидуални саветодавни рад и 

консултације 

- Праћење реализације ИОП 

- Посета часовима (у сарадњи са директором) 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог квартала 

шк.2016/2017. године и презентација на Наставничком већу 

- Учешће у раду стручних органа 

- индивидуално стручно усавршавање 

- вођење документације о раду 

 

 

НОВЕМБАР 2017. 

 

- учешће у припремању Дана школе 

- Рад са ученицима: индивидуални саветодавни рад са ученицима са 

тешкоћама у адаптацији,у учењу, са емотивним, социјалним, мотивационим, 

породичним проблемима и сл. 

- Рад са родитељима – индивидуални саветодавни рад и консултације 

- Рад са наставницима и од. старешинама- индивидуални саветодавни рад и 

консултације 

- Праћење реализације ИОП 

- индивидуално стручно усавршавање 

- вођење документације о раду 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

 

- састанци тимова којима координишем или сам члан 

- Рад са ученицима: индивидуални саветодавни рад са ученицима са 

тешкоћама у адаптацији,у учењу, са емотивним, социјалним, мотивационим, 

породичним проблемима и сл. 

- Рад са родитељима – индивидуални саветодавни рад и консултације 

- Рад са наставницима и од. старешинама- индивидуални саветодавни рад и 

консултације 

- Праћење реализације ИОП 

- Посета часовима (у сарадњи са директором) 

- Посета новогодишњој приредби ученика продуженог боравка 

- Посета новогодишњој приредби ученика специјалних одељења 

- Посета разредној приредби ученика другог и четвртог разреда 



 29 

- Професионална оријентација ученика – предавања у осмом разреду 

„Фактори избора позива, грешке при избору позива, врсте средњих школа“ 

- Прикупљање доказа за самовредновање рада школе  

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 

2017/2018. године и презентација на Наставничком већу 

- учешће у раду стручних органа школе 

- индивидуално стручно усавршавање 

- вођење документације о раду 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНА ВЕЋА, СТРУЧНИ АКТИВИ  И ТИМОВИ 

   

СТРУЧНА ВЕЋА 

 

Један од облика стручног усавршавања наставника реализује се и кроз рад 

стручних већа у школи, као и на нивоу општине. Реализован јер рад већа за 

разредну наставу, као и више стручних већа за области предмета, а чине их 

наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.  

 

Основна концепција рада стручних већа је укључивање сваког наставника у 

теоретски и практични рад из његове уже специјалности.  Стручна већа су на 

почетку школске године у фази планирања наставног рада имплементирали 

образовне стандарде по наставним предметима и разредима. Сва већа ће сачинити 

своје планове и програме за ову школску годину. О раду стручних већа води се 

одговарајућа документација. За рад стручних већа одговорни су председници. 

У току године одржана су најчешће по четири састанка, што је документовано 

посебним извештајима. 

 

 

 

Стручно веће 

Број 

реализованих 

састанака  

Стручно веће за разредну наставу 

 
3 

Стручно веће за математику 

 
2 

Стручно веће за српски језик 

 
4 

Стручно веће  за страни језик 

 
2 

Стручно веће за биологију,физику и хемију 

 
4 

Стручно веће за техничко и информатичко образовање и информатику 

и рачунарство. 
4 
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Стручно веће за историју и географију 

 
3 

Стручно веће за музичку и ликовну  културу 2 

Стручно веће за физичко васпитање 2 

Стручно веће за рад са ученицима са сметњама у развоју  

 
2 

 

Стручно веће за разредну наставу је током првог полугодишта реализовало  три  

састанака , на којима се дискутовало о следећим активностима: 

 - доношење плана активности Стручног већа и праћење његове реализације 

- обележавање пријема првака 

- обележавање Дечије недеље 

- обележавање Европске недеље мобилности 

- реализација хуманитарне акције „Чепом до осмеха“ 

- реализација активности поводом Дана школе 

- реализација приредбе другог и четртог разреда 

- наставак споровођења програма „Покренимо нашу децу“ 

- припрема за реализацију школске славе- Светог Саве 

 

 

Стручно веће за математику  је реализовало два састанка на којима се дискутовало 

о следећим активностима: 

- договор око организације наставе математике у школској 2017/2018. години 

- израда програма рада секција 

- договор о начину реализације додатне и допунске наставе 

- усклађивање термина контролних и писмених задатака  

- договор о учешћу на такмичењима 

- договор о предлогу уџбеника за школску 2018/2019. годину 

 

Стручно веће за српски језик је реализовало четири састанка, на којима се 

дискутовало о следећим активностима: 

- израда и усвајање програма рада  

- анализа новина у наставном плану и програму и методичким упутствима 

- израда списка потребне литературе и наставних средстава 

- усаглашавање глобалних и месечних планова рада 

- израда програма рада секција 

- договор о начину реализације додатне и допунске наставе 

- унапређивање рада у области ваннаставних активности – Дан школе, сарадња са 

другим већима, активима и тимовима 

- анализа редовности похађања наставе и постигнућа ученика 

- анализа редовности похађања додатне и допунске наставе и постигнућа ученика 

-организација Дана школе, Вечери младих песника, Читалачког маратона и 

Савиндана 

 

 Стручно веће  за страни језик реализовало је два састанка, на којима се дискутовало 

о следећим активностима: 

- израда и усвајање програма рада 

- договор о начину реализације секције, додатне и допунске наставе 

- договор о сарадњи са другим већима, активима и тимовима 
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- планирање и договор о реализацији угледних часова за школску 2017/2018. годину 

- договор о раду ваннаставних активности и могућој сарадњи двају језика 

- корелација и сарадња двају страних језика 

- приредба за ученике млађих разреда 

 

Стручно веће за биологију,физику и хемију је реализовало четири састанка током 

првог полугодишта, на којима су се разматрале следеће теме: 

- доношење плана рада за наступајућу школску  годину 

- усклађивање плана и програма редовне, додатне и допунске наставе, као и секције 

из биологије, физике и хемије 

- усклађивање критеријума оцењивања на основу стандарда постигнућа 

- израда плана рада припреме ученика осмог разреда за полагање завршног испита 

- план стручног усавршавања 

- анализа успеха ученика из биологије, физике и хемије на крају првог квартала и 

полугодишта 

- припрема критеријума за школско такмичење из биологије, физике и хемије и 

планирање организације такмичења 

 

Стручно веће за техничко и информатичко образовање и информатику и рачунарство 

је током првог полугодишта године реализовало четири састанка, на којима се 

дискутовало о следећим темама: 

- извештај о раду Стручног већа за прошлу годину 

- предлог и усвајање плана рада већа за наредну школску  годину 

- планирање редовне наставе и секција 

- предлог за набавку наставних средстава 

- договор о корелацији са другим предметима 

- анализа иницијалних тестова 

-израда и одржавање WEB сајта и летописа школе 

- усклађивање критеријума приликом оцењивања ученика 

- анализа успеха ученика на крају сваког квартала 

- анализа реализације редовне наставе и секција 

- анализа сарадње са одељењским старешинама, педагогом, психологом и 

родитељима 

- корелација са другим предметима- историја, географија, математика 

- стручно усавршавање чланова стручног већа 

 

Стручно веће за историју и географију  је реализовало три састанака током првог 

полугодишта, на којима су се разматрале следеће теме: 

- усклађивање плана и програма редовне наставе , секције,  додатне и допунске 

наставе из историје и географије 

- усклађивање критеријума оцењивања на основу стандарда постигнућа 

- разматрање теме за заједничку секцију поводом Дна школе 

- анализа успеха ученика на крају сваког квартала 

- припрема критеријума за школско такмичење из историје и географије 

 

 

 Стручно веће за музичку и ликовну  културу је реализовало два састанка, на којима 

су се разматрале следеће теме: 

- доношење плана и програма стручног већа 

- договор о могућим корелацијама са другим активима 
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- доношење плана и програма слободних активности 

- учешће у културним свечаностима школе – Дан школе, Светосавска приредба 

- припрема за ликовне конкурсе 

- припрема концерата  и наступахора 

 

Стручно веће за физичко васпитање је реализовало два састанка током претходне 

школске године, на којима се дискутовало о следећим активностима: 

- примена стандарда у настави физичког васпитања 

- наставне и ваннаставне активности 

- предлог за набавку средстава за рад 

- анализа реализованих наставних и ваннаставних активности 

- планирање припрема за предстојећа такмичења  

 

Стручно веће за рад са ученицима са сметњама у развоју је реализовало два 

састанка током протекле школске године, на којима се дискутовало о следећим 

темама: 

- доношење плана и програма стручног већа 

- договор и израда плана рада допунске наставе 

- договор о могућој корелацији међу предметима у предметној настави 

- усклађивање распореда контролних и писмених задатака 

- договор око припреме ученика за спортска такмичења 

- 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ 

 

У школи су формирани и стручни активи и стручни тимови у складу са Законом 

и Статутом, као и потребама школе, а циљ је да се реализација образовно-

васпитног процеса и свеукупног живота и рада школе унапређује и обезбеђује 

квалитет у свим облицима рада. 

Активи и тимови су на почетку школске године планирали рад специфичан за 

тај тим или актив. Поред наставника и стручних сараднике чланови тима су и 

родитељи које је делегирао Савет родитеља и ученици које је предложио Ученички 

парламент. Активи и тимови су реализовали различите активности и одржали су 

најмање по два састанка у сваком полугодишту. 

 

 

 

Стручни активи и тимови 

Број 

реализованих 

састанака  

Стручни актив за школско развојно планирање 

 
2 

Стручни актив за развој школског програма 

 
2 

Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе 

 
2 

Стручни тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
4 
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Стручни тим за инклузивно образовање 

 
2 

 

Тим за професионалну оријентацију ученика 2 

Тим за ученичке излете, екскурзије и наставу у природи 2 

Тим за здравствену заштиту ученика у школи 2 

Тим за социјалну заштиту ученика у школи 2 

Тим за заштиту животне средине 2 

Тим за вођење Летописа и представљање рада школе 2 

Тим за организовање школског спорта и школских активности 2 

Тим  за културну активност  школе 2 

Комисија за преглед школске евиденције 4 

Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 2 

 

 

Стручни актив за школско развојно планирање је током првог полугодишта школске 

2017/2018. године реализовао два  састанка. Школским развојним планом су 

утврђени приоритети за период 2015/2020. године:   

1. опремање и оплемењивање школског простора ( уређено степениште на улазу 

за ученике,  изградња монтажно-демонтажне трибине у школском дворишту, 

офарбан је намештај у продуженом боравку, набављен је професионални 

фотокопир апарат и видео пројектор) 

2. јачање компетенција школе за квалитетну наставу ( одржани су угледни 

часови наставника предметне и разредне наставе, повећане су компетенције 

наставника кроз стручно усавршавање у установи и ван ње, промовисан је 

углед школе кроз разне манифестације, приредбе и изложбе, остварена 

активна сарадња са Домом здравља кроз трибине за родитеље и ученике) 

3. подршка ученицима ( ученици су укључени у слободне, културне и 

едукативно-забавне активности у школи , организован је додатни образовни 

рад са талентованом ученицима) 

 

На састанцима тима анализиране су реализоване активности које су предвиђене 

ШРП: 

 

1. постављени су ученички радови-изложбе, естетски су оплемењене учионице 

млађих разреда, уређен је хол и ходници школе, у току летњег распуста извршено је 

хобловање и лакирање паркета у свим просторијама, купљене су и поставњене нове 
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табле у учионицама млађих разреда, купљењи су сетови лењира, шестара, модела 

геометријских тела, магнетних слова и бројева, купљени су ЦД плејери 

 

2. одржани су угледни часови наставника разредне и предметне наставе, повећане су 

компетенције наставника кроз стручно усавршавање  путемн семинара „Активно 

оријентисана настава“ у октобру, „WSC WEB обука“ током новембра месеца и 

„Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама у развоју“ у 

децембру 2017.Промовисан је углед школе кроз учешће у различитим 

манифестацијама, остварена је сарадња са другим установама наше општине. 

 

3.ученици су укључени у слободне, културне, едукативно-забавне и хуманитарне 

активности у школи, реализује се интензивна сарадња са родитељима путем 

индивидуалних консултација, родитељских састанака и трибина, ученицима којима 

је потребна додатна подршка у раду израђени су ИОП и обезбеђени лични пратиоци. 

 

 

Стручни актив за развој школског програма је током првог полугодишта разматрао 

Првилник о измени прсвилника о наставном плану за други циклус образовања и 

наставном плану за пети разред основног образовања и васпитања, истакоа потребу 

додавња анексу Школском програму због наведених измена, што је и донето 

10.9.2017. године.Такође је постигнут договор и подела улога и задатака у изради 

новог Школског програма за период 2018-2022 који ће се израдити до 15.2.2018. 

године. 

 

Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе је током првог 

полугодишта  одабрао област самовредновања за ту школску годину – Руковођење, 

организација и обезбеђивање квалитета. Подељене су улоге и задаци, утврђени 

извори доказа и одабрануи инструменти- чек листе за испитивање заполсених, 

ученика и родитеља. 

 

Стручни тим за инклузивно образовање је првог полугодишта. године дискутовао  о 

реализацији плана рада тима у текућој школској години, о бројном стању и 

структури ученика у одељењима за ученике са посебним потребама, као и ученицима 

који наставу похађају по ИОП.Праћена је реализација ИОП у пракси, као и њена 

евалуација, чланови тима учествовали су на семинару „Програм основне обуке за рад 

са децом и особама са сметњама у развоју“, о чему су известили остале чланове , 

разматрани су предлози за увођење ИОП из појединих наставвних предмета код 

ученика који већ похађају наставу уз додатну образовну подршку, разговарало се о 

сарадњи са Интерресорном комисијом, као и о упису у средњу школу ученика који 

похађају наставу по ИОП и наставу у специјалним одељењима. 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања се 

током полугодишта три пута састао у по пријави и прикупљао информације, у два 

случаја је било насињљ првог и другог нивоа, те је захтевано од одељењских 

старешина да сачине оператвни план заштите у сарадњи са стручном службом и 

родитељима, а уб трећем случају је дошло до насиља трећег нивоа, те је покренут 

васпитно-дисциплински поступак, израђени су оперативни планови заштите и 

реализује се појачани васпитни рад. Осим интервентних активности тим је 

реализовао низ превентивних активности, у сарадњи са свим запосленима, 

родитељима, директором, стреучним сарадницима и осталим тимовима 
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Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника је током првог 

полугодишта школске године разматрао следеће теме: 

- предлог и усвајање плана рада за 2017/2018. годину 

- утврђивање предлога задужења за чланове тима 

- анализа успешности реализације планираних задатака 

- дефинисање проблема који ће се пратити и истраживати у току школске године 

- анализа извештаја о стручном усавршавању за прво полугодиште 

  

Тим за професионалну оријентацију ученика је током првог полугодишта разматрао 

следеће активности: 

- израда плана рада Тима за професионалну оријентацију 

- одржано је предавање за ученике осмих разреда  „Врсте средњих школа, фактори 

избора позива, грешке при избору позива“ 

- остварена је сарадња са наставницом грађанског васпитања која припрема посебне 

радионице за друго полугодиште 

 

Тим за заштиту животне средине  је током првог полугодишта реализовао следеће 

активности: 

- доношење плана рада за школску 2017/2018. годину 

- дискусија о актуелним проблемима животне средине у школи и њеном 

непосредном окружрњу 

- разматрање проблема енергетске ефикасности и предлог да се наведена тема уврсти 

у што више наставних садржаја 

 

Тим  за културну активност  школе је током  првог полугодишта школске 2017/2018. 

године дискутовао о следећим темама: 

- договор о активностима поводом Дечије недеље ( извођење позоришних представа, 

посета позоришне представе, организовање изложбе дечијих ликовних радова, 

хуманитарне акције, спортски дан...) 

- организација приредбе поводом Дана школе „Косово“ 

- организовање литерарног конкурса „Вече младих песника“ 

- наступ школског хора на хуманитарном донаторском концерту у Новом Саду и у 

Футогу 

- новогодшиња приредба ученика другог разреда и ученика продуженог боравка у 

организацији учитељица, наставнице енглеског и мађарског језика 

 

 

Тим за здравствену заштиту ученика у школи је током полугодишта реализовао 

следеће активности: 

- праћење реализације појединих тема из области здравственог васпитања 

- сарадња са Домом здравља Др „Ђорђе Бастић“ из Србобрана ( реализоване су 

радионице и предавања о оралном здрављу , хигијени руку и правилној исхрани)  

- Сарадња са стоматолошком службом Дома здравља Др „Ђорђе Бастић“ из 

Србобрана 

- изложба ученичких радова „Моје место без аутомобила“ поводом Европске недеље 

мобилности 

- учешће на ликовном и литерарном конкурсу Института за јавно здравље Србије 

„Храни се правилно и буди здрав“ 
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- настављено је спровођење акције „Покренимо нашу децу“чији је циљ превенција 

деформитета кичменог стуба 

- у току Дечије недеље организоване су дводневне спортске активности 

- ученици су учествовали на Уличним тркама поводом дана ослобођења Србобрана 

 

Тим за социјалну заштиту ученика у школи  је током  првог полугодишта школске 

2017/2018. године  усвојио план рада за школску годину и предлоге задужења 

чланова тимова. Реализовао је следеће активности . хуманитарну акцију прикупљања 

одеће и обуће за социјално угрожене породице, у оквиру Дечије недеље, подела 

пакета помоћи деци припадницима ромске националне заједнице, акцију 

прикупљања помоћи оболелима одм дистрофије, хуманитарну Дечију пијацу за 

помоћ девојчици Нађи Чолаковић, оболелој од леукемије. 

 

Тим за ученичке излете, екскурзије и наставу у природи је током првог полугодишта  

године разматрао могућност и начин организовања излета, екскурзија и наставе у 

природи. Разговарано је о могућностима реализације сачињеног плана за школску 

2017/2018. годину. 

 

 Тим за вођење Летописа и представљање рада школе је током школске 2017/2018. 

године разматрао следеће активности:  

- подела задужења међу члановима тима у вези са праћењем активности у 

предстојећој школској години.  

- дискутовано је о предстојећим активностима које је неопходно забележити – Дечија 

недеља, Дан школе, Вече младих песника, разредне приредбе нижих разреда.... 

- чланови тима учестовали су на обуци за ажурирање школским сајтом 

 

Тим за органозовање школског спорта и школских активности се током претходне 

школске године  договарао о организацији и реализацији спортских активности 

поводом „Дечије недеље“,  Уличних трка, Дана школе , као и разним спортским 

сусретима са другим школама из општине. 

 

 

 

  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

У оквиру школе ученици и чланови колектива се информишу о резултатима 

рада ученика преко Књиге обавештења о успесима ученика и  зидних новина. 

            Ван домена школе школски маркетинг се обавља активном сарадњом са 

институцијама друштвене средине и наступима појединих представника школе на 

локалној радио станици и периодично, текстовима на локалним интернет 

сајтовима. 

 У току полугодишта одржана је обука за ажурирање веб сајтом школе и 

постављен је сајт. Петнаест наставника и петнаест ученика седмог и осмог разреда 

је прошло кроз наведену обуку, одређени су адинистратори сајта и од следећег 

полугодишта ће се отпочети са радом. 
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ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

У оквиру школе радиле су четири спортске секције: фудбалска за дечаке и 

девојчице, одбојкашка и кошаркашка. Тридесет ученика укључено је у рад 

фудбалске секције, двадесетученица у рад одбојкашке секције, десет ученика је у 

кошаркашком и десет ученица у фудбалском тиму школе. 

 

Спортски тимови школе учествовали су на туруирима и спорстким 

сусретима поводом Дечије недеље, Дана ослобођења Србобрана и Дана школе. 

 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ  

 

Сарадња са родитељима се одвија путем одељенских родитељских 

састанака, разредних одељенских састанака и индивидуалних разговора са 

родитељима, као и реализацијом отворених врата школе, који  се одвијају једном 

месечно. Одељенске старешине су сачинили план и програм одељенских 

родитељских  састанака, који  се налази у прилогу Дневника рада. Израђен је 

распоред отвореног дана школе за ову годину, а ученици и родитељи су упознати 

како са терминима, тако и са кодексом понашања за отворени дан, јер је то новина 

у школској пракси. 

У току и на крају првог полугодишта сваки одељењски старешина је одржао 

по два, односно три родитељска састанка. Индивидуалне посете родитеља су се 

одвијале  током дана за родитеље, као и у  дану отворених врата школе. Такође, 

родитељи су упознати са Правилником  о васпитно-дисциплинској одговорности, 

као и правом на приговор и жалбу на оцену. 

На првом родитељском састанку родитељи су изабрали представника 

родитеља за члана Савета родитеља. 

 

    У првом полугодишту школске 2017/2018. години реализоване су две трибине за 

родитеље чији је циљ био допринос бољој информисаности родитеља о животу и 

раду њихове деце у школи, као и упознавање родитеља са одређеним проблемима и 

изазовима које деца могу имати током школовања.  

 

 

 

Одржане трибине за родитеље 

 

Тема Реализатори Време реализације 

„Првак у породици“ 

 

Педагог Септембар 2017. год. 

„Прелазак са разредне на 

предметну наставу“ 

Педагог Септембар 2017. год. 

 

Такође у школи функционише Савет родитеља као саветодавни орган, а чине га по 

један представник родитеља из сваког одељења и један из одељења за децу са 

посебним потребама. Избор  родитеља за члана савета извршен је на првом 

родитељском састанку у првој недељи септембра. 
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На основу новог Закона о основама система образовања и васпитања у децембру 

2017. године формиран је Општински Савет родитеља чији су чланови представници 

Савета родитеља наше школе Далибор станојевић и Жељко Шијачић, а директор 

школе је координатор овог савета. 

 

 

 

УПРАВНИ, РУКОВОДЕЋИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 

 

ШКОЛСКИ  ОДБОР   

 

 

 Школски одбор је током протекле школске године одржао 6 седница на 

којима је доносио следеће одлуке : 

 

- Усвојени су Годишњи извештај о раду школе за школску 

2016/2017. годину 

- Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 

2017/2018. Годину 

- Усвојен је анекс Школског програма због измена 

наставног планау другом циклусу образовања 

- Усвојен је Извештај о раду директора школе за период 

1.3.2017 до 31.8.2017. 

- Усвојен је извештај о индивидуалном стручном 

усваршаавањуи наставника и стручних сарадника у 2. 

полугодишту школске 2016/2017. 

 

 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

 Савет родитеља је током претходне школске године одржао две седнице, на 

којима је разматрао следеће теме и доносио одлуке : 

 

- избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика  

избор представника родитеља у школске активе и тимове 

- упознати су чланови савета са Извештајем о раду школе за 

школску 2016/17. годину и Годишњим планом рада школе 

за 2017/18. годину. 

- избор представника у Општински савет родитељ 

- избор представника – посматрача на Завршном испиту 

2018. 
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ученички парламент одржао је три седнице. Парламент чине по два 

представника одељења седмог и осмог разреда редовних и специјалних одељења 

школе.Радом парламента координисала је Ружица Милић, наставник географије. 

Изабрани су представници Парламента у стручним тимовима и активима 

школе, као и два члана за представнике у Школском одбору, договаране су 

активности за Дечију недељу ( акција „Спајамо међугенерацијске мостове“), избор 

представника Парламента за обуку на школском сајту и каснију израду текстова на 

истом. 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Део Годишњег програма рада школе за школску 2017/2018. годину који се 

односи на прво полугодиште, реализован је без значајнијих одступања. 

Из наведеног извештаја, на основу релевантних података о раду и 

резултатима рада, произилазе предлози рада за наредно полугодиште. Очекује се да 

сви просветни радници наше школе раде на индивидуалном професионалном 

усавршавању, те тиме унапређују образовно-васпитни рад и стручне компетенције. 

  

 

 
 Извештај о раду школе за прво полугодиште шк.2017/2018. разматран је на 

седници Наставничког већа дана 15.01.2018. године 

 
 

Председник Школског одбора:                    Директор школе: 

                          

       ( Александра Лазић )                                                                  ( Јулкица Поповић ) 
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ПРИЛОЗИ: 

 
У прилогу  Извештаја о раду школе у првом полугодишту школске 

2017/2018. године, налази се школска документација и евиденција која  чини 

саставни део Извештаја, а то су: 

 

- Матичне књиге; 

- Дневници образовно –васпитног рада за први разред 

основне школе; 

- Дневници образовно –васпитног рада у основној школи 

(први циклус); 

- Дневници образовно –васпитног рада у основној школи 

(други  циклус); 

- Дневници осталих облика образовно –васпитног рада у 

основној школи;  

- Записници и извештаји стручних органа, већа и тимова; 

- Записници и извештаји  управних, руководећих и 

саветодавних органа; 

- Табела реализованих часова допунске, додатне и 

прпремне наставе, секција и хора 

- Извештај о раду школске библиотеке 

- Протоколи, анкете, скале процене; 

- Интерна документација (Свеске обавештења и сл.) 

- Продукти ученичких радова; 

 

 

 
  


