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На основу члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 

бр. 88/2017, 27/18-др.закони и 10/2019), члана 29 Закона о основном образовању и 

васпитању (Сл.гласник РС бр. 55/2013, 101/17, 27/18-др.закони и 129/2021) и Статута, чл. 

44, став 1, тачка 2, Школски одбор  Основне школе  „Вук Караџић“  у  Србобрану  је на 

својој  седници  од __________________ године усвојио Извештај о раду школе за 

школску 2021/2022. годину. 
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Извештај о раду школе сачињен је тако да произилази из Школског развојног плана, 

Школског програма и Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину по 

својој структури и садржају, у складу са педагошким начелом да све што је планирано 

и реализовано у школи током године буде његов саставни део у главном одељку или 

прилозима. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 Извештај је сачињен на основу података који се  континуирано прикупљају током 

школске године, систематским посматрањем, тумачењем података и анализом, 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: 

  
- Редовне учионице са припремним просторијама ................. ...................................... (7) 

- Учионице за децу са сметњама у развоју                      .................................................(3) 

- Кабинети са припремним просторијама ......................................................................(14) 

- Електронска учионица.....................................................................................................(1) 

- Радионица за наставу техничког васпитања .................................................................(1) 

- Просторија за продужени боравак..................................................................................(1) 

- Библиотека са читаоницом .............................................................................................(1) 

- Медијатека ........................................................................................................................(1) 

- Зборница ...........................................................................................................................(1) 

- Просторије за управу школе, стручну службу и административне раднике ............ (5) 

- Кухиња са пратећим простором   ...................................................................................(1) 

- Трпезарија .........................................................................................................................(1) 

- Портирница....................................................................................................................... (1) 

- Магацински простор ........................................................................................................(2) 

- Санитарни чворови .........................................................................................................(12) 

- Друштвена просторија......................................................................................................(1) 

- Хол у приземљу зграде за вишенаменску употребу......................................................(1) 

 

Настава физичког васпитања и спортске активности су сe реализовале у спортској хали и 

на теренима у школском дворишту.  Спортска хала налази се у непосредној близини 

школе, а власништво је Центра за спорт и туризам, односно  општине Србобран. Исту салу 

користе и ученици Гимназије и стручне школе „Светозар Милетић“ Србобран. 
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Наставни кадар је био стручно заступљен у предметној и у разредној наста. У настави 

одељења за ученике са сметњама у развоју ангажовани су наставници разредне и 

предметне наставе, као  и дефектолог. Укупан број одељења у школи је  био 22.  

У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Са 

ученицима ради стручан наставни кадар, а простор у коме се одвија рад је прилагођен 

активностима ученика и дужем боравку у школи у односу на вршњаке, 

У  продужени боравак је било укључено 30 ученика, што јер чинило  једну хетерогену 

групу. 

Образовно-васпитни рад у школи реализовало је 39 наставника - 15 наставника разредне 

наставе и 24 наставника предметне наставе. Од тог броја 5 наставника је радило у 

одељењима за ученике са сметњама у развоју и 1 наставник у продуженом боравку. Поред 

директора и наставника у школи су запослени стручни сарадници, односно психолог и 

библиотекар, секретар,  рачуновођа и административни радник, а  на пословима помоћних 

радника је 11 запослених.  

 Годишњи план рада, као и  Школски програм,  реализовани су се на српском језику у 

свим разредима од првог до осмог у редовним одљењима, као и у одељењима за децу са 

сметњама у развоју. Сви облици образовно- васпитног рада се реализују на српском 

језику, а документација и администрација се воде ћириличним писмом. 

 

Материјално-технички услови школе су наведени у Годишњем плану рада школе, током 

године се допуњују у складу са финасијским могућностима, а на крају календарске године 

инвентаришу од стране за то посебно формиране комисије. 

 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

 

ОШ „Вук Караџић“ 

Србобран 

Адреса Хајдук Вељка 5, 21480 

Србобран 

Е-mail osvuk_srbobran@mts.rs 

Веб страница http://www.osvuksrbobran.edu.rs/ 

Телефон  021 730 040 

Директор школе Ружица Mилић 
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ АНГАЖОВАНИ У ШКОЛСКОЈ 

2021/20202. ГОДИНИ 

 
Образовно-васпитни рад у школи реализовало је 39 наставника - 15 наставника разредне 

наставе и 24 наставника  предметне наставе. Од тог броја 4 наставника радило је у 

одељењима за децу са сметњама у развоју и 1 наставник у продуженом боравку. Поред 

директора и наставника у школи су запослени стручни сарадници, секретар,  рачуновођа и 

административни радник, а  на пословима помоћних радника је 11запослених. 

Ред. 

бр. 
Презиме и име Врста стручности 

Наставници разредне наставе и продуженог боравка 

1. Лазић Александра Професор разредне наставе 

2. Миросављевић Јулка Професор разредне наставе 

3.. Марић Милица Професор разредне наставе 

4.. Жикић Наташа Професор разредне наставе 

5. Попглигорин Љубица Професор разредне наставе 

6. Јовичић Јована Професор разредне наставе 

7. Остојић Снежана Професор разредне наставе 

8. Тодоровић Весна Професор разредне наставе 

9. Џамбас Снежана Професор разредне наставе 

10. Сузана Живковић Професор разредне наставе 

11. Јулкица Поповић Професор разредне наставе 

12. Марија Комароми Професор разредне наставе 

13. Јелена Конатар Професор разредне наставе 

14. Сузана Живковић Професор разредне наставе 

15. Марина Чаленић Професор разредне наставе 
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Наставници предметне наставе 

1. Цвјетковић Дејана Професор математике 

2. Лукић Милица Професор математике 

3. Мркшић Наташа Професор српског језика 

4. Чокић Драгана Професор српског језика 

5. Дашић Милана Професор енглеског језика 

6. Хромиш Дејан Професор енглеског језика 

7. Аријана Војкић Професор немачког језика 

8. Теодора Ристановић Професор биологије 

9. Радованов Исидора Професор хемије 

10. Јовичић Татјана Апсолвент географије 

11. Светлана Пајић Јојкић Професор историје 

12. Васић Жељко Проф. технике  и информатике 

13. Раде Марјановић Професор физике 

14. Бајин Иван Професор физике 

15. Станаћев Борислав Професор физичког васпитања 

16. Ракић Слободан Професор физичког васпитања 

17. Поповић Јелена Професор ликовне културе  

18. Ђорђе Ћорић Професор ликовне културе 

19. Александра Шунтић Професор музичке културе 

20. Ненад Ркман Наставник верске наставе 

21. Ленке Глуваков Професор мађарског језика 

22. Синиша Фехер Дипл.економиста 

23. Голуб Немања Апсолвент информатике 
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24. Делић Теодора Дипл. дефектолог из области 

специјалне рехабилитације 

 

 

Управа школе и административни радници 

 

1. Милић Ружица Директор школе 

2. Бркић Слађана Секретар школе 

3. Ковач Ержебет Шеф рачуноводства 

4. Маријански Јелка Административно финансијски 

радник 

 

Стручни сарадници 

 

1. Виолета Пивнички Психолог 

2. Бојана Нићин Библиотекар 

  

Радници на одржавању чистоће и запослени у школској кухињи 

 

1. Роберт Дудаш Домар 

2. Радојка Пантић Кувар 

3. Буквић Милка Прехрамбени технич. 

4. Милосава Алексић Помоћни радник 

5. Икрашев Драгица Помоћни радник 

6. Ружица Мићић Помоћни радник 
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7. Маја Николић Помоћни радник 

8. Јасмина Ненадов Помоћни радник 

9. Анчић Љиљана Помоћни радник 

10. Мулалић Ловрић Маријана Помоћни радник 

11. Красуљак Зора Помоћни радник 

 

Током године су се дешавале природне флуктуације људских ресурса, у смислу боловањ а 

и боравка у изолацији услед обољења COVID 19,  те су ангажовани наставници и помоћни 

радници на замени, о чему постоји уредна документација пријава и одјава запослених код 

секретара школе. 

 

ВЕЗА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ШКОЛЕ 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ 

1. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У СВИХ АСПЕКТИМА ЊИХОВОГ РАЗВОЈА  

2. ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ У СКЛАДУ СА КРИТЕРИЈУМИМА САВРЕМЕНЕ 

НАСТАВЕ 

3. ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА КАО 

ПРЕДУСЛОВ ИЗВОЂЕЊА КВАЛИТЕТНЕ НАСТАВЕ 

 

У Школском развојном плану један од приоритетних задатака је опремање школе, а 

односи се на опремање саме школске зграде, набавку савремених наставних средстава и 

естетско уређење ентеријера и екстеријера школе и школског дворишта. У протеклој 

школској години инвестиције су биле следеће: 

- Окречено је двориште школе пред матуру 2020/2021. 

- Замењена је водоводна цев. 

- Замењена су паник светла у целој школи. 

- Сервисирaни су клима-уређаји. 

- Замењен је део пода-паркета у две учионице 

- Поправљене су водоводне инсталације у ученичким тоалетима. 

-  Поправљена су два радијатора у две учионице. 

- Урађена је комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација школе. 
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- Од Друштва «Архимедес» које организује математичко такмичење 

«Мислиша» добијене су фудбалске лопте за наставу физичког васпитања и 

спортске активности ученика. 

-     Сервисиран је фотокопир апарат. 

- Сервисиран је аспиратор у школској кухињи. 

- Набављена је опрема за помоћне раднике школе-спремаче. 

- Oфарбан је простор испред школе-главног улаза. 

 Замeњен је видео-надзор. 

- Купљене су поклон књиге за одличне ученике. 

- Купљене су књиге за продужени боравак и одељења за ученике са 

сметњама. 

 

 

Током протекле године остварене су и донације школи: 

- Донације Црвеног крста за ученике школе скромнијег материјалног  статуса. 

- Спортски Савез Србобрана је донирао 40 лопти и опрему за одбојку, фудбал и 

рукомет. 

- Купљен је пројектор за кабинет срспког језика на основу прикупљених 

средстава са конкурса Донације.рс 

 

Остварена су новчана и материјална средства учешћем школе на пројектима из 

којих ће у наредном периоду бити купљено: 

- 4 лаптопа, 4 рачунара и 3 пројектора – Министарство правде Републике 

Србије, средства из опутунитета. 

- 3 табле и 4 једноседа- Покрајински секретаријат за образовање 

- 3 лаптопа- Школска управа Нови Сад. 

 

Реализација друга два приоритетна задатка огледа се у подршци ученицима и 

развоју професионалних компетенција наставника, што ће се видети у извештајима 

тимова који су прилог овом извештају, а пре свега Тима за школско развојно 

планирање и Тима за стручно усавршавање.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ЦИКЛУСИМА И ОДЕЉЕЊИМА НА 

ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

 

 ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

1. I1 21    Љ. Попглигорин 

2. I2 23    Ј. Миросављевић 

3. II1 23    С. Остојић 

4. II2 23    В. Тодоровић 

5. III1 25 1 1  Ј. Јовичић 

6. III2 20 1 1 1 А. Лазић 

7. III3 25    Ј. Попвић 

8. IV1 23    Н. Жикић 

9. IV2 23    М. Марић 

  206 2 2 1  

1. V1 21    Д. Цвјетковић 

2. V2 23  3  Ђ. Ћорић 

3. VI1 18  2  Д. Чокић 

4. VI2 18  1 1 Ж. Васић 

5. VI3 15  2  М.Вукићевић (М. Лукић) 

6. VII1 25  1  С. Ракић 

7. VII2 24  2  А. Војкић 

8. VIII1 23  1  А. Шунтић 

9. VIII2 26    Р. Милић (Н. Мркшић) 

  193  12 1  

1. K1 6  6  М. Комароми 

2. K2 5  5  С. Живковић 

3. K3 5  5  Ј. Конатар 

  16  16   

  415     

 

Укупан број ученика на почетку школске године био је 415, од тога 206 у првом циклусу и 

193 у другом циклусу, као и 16 ученика у одељењима за ученике са сметњама у развоју. 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 
 

 

 ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

1. I1 21    Љ. Попглигорин 

2. I2 23    Ј. Миросављевић 

3. II1 22 4   С. Остојић 

4. II2 22    В. Тодоровић 

5. III1 25 2 1  Ј. Јовичић 

6. III2 20  2 1 А. Лазић 

7. III3 25 1 1  Ј. Попвић 

8. IV1 22  1  Н. Жикић 

9. IV2 22  1  М. Марић 

  202 7 2 1  

1. V1 212    Д. Цвјетковић 

2. V2 23  2  Ђ. Ћорић 

3. VI1 17  2  Д. Чокић 

4. VI2 17  1 1 Ж. Васић 

5. VI3 14  1  М.Вукићевић (М. Лукић) 

6. VII1 25  1  С. Ракић 

7. VII2 24  2  А. Војкић 

8. VIII1 23  1  А. Шунтић 

9. VIII2 26    Р. Милић (Н. Мркшић) 

  191  10 1  

1. K1 7  7  М. Комароми 

2. K2 4  4  С. Живковић 

3. K3 6  6  Ј. Конатар 

  17  17   

  410 7 29 2  

 

Школска година је завршена са укупно 410 ученика, дакле за 5 мање у односу на почетак. 

Разлог је природна флуктуација ученика услед пресељења породице или из других, 

оправданих разлога. 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

АП Војводине, за школску 2021/2022 годину, утврђено је време остваривања образовно-

васпитног рада у току школске године и време и трајање распуста ученика. 

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

полугодишта. 

 Трајање  
Број наставних 

дана 

Прво полугодиште Од 01.09. 2021.год.  до 23.12.2021.. год.  79 

Друго 

полугодиште 

Од 17.01.2022. год до 24.6.2022. године 

(10.06.2022.)* 
101 (90)* 

 

Распуст Трајање 

Јесењи Од 08.11.2021.до 12.11.2021. 

Зимски Од 24.12.2021. до 17.01.2022. 

Сретењски Од 14.-18.02.2022. 

Пролећни Од 15.до 25.04.2022. 

Летњи  Од 24.06.2022. до 31.08.2024. год. 

(Распуст почиње по завршетку завршног испита који су ове 

године реализовани 27, 28. и 29. јуна 2021)*  

 

*односило се на ученике осмог разреда 

 

Календар значајних активности у школи 

Током претходне школске године реализоване су активности у организацији школе, у 

сарадњи са локалном заједницом, а током наставе на даљину и путем електронских видова 

комуникације и медија: 
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Време реализације                    Активности 

Август  2021. Пријем првака - приредба ученика четвртог разреда и 

свечани дочек за ученике и родитеље, у складу са 

епидемиолошким мерама у холу школе 

 

Септембар 2021. „Едукативна шетња србобранским улицама“ 

Октобар 2021.. Дечија недеља са низом активности којеу којима су 

учествовали сви ученици школе од првог до осмог разреда 

Дан ослобођења Србобрана – наступ ученика наше школе 

Хуманитарна акција на нивоу шоле – акција солидарности за 

помоћ оболелима од мишићне дистрофије 

Едукација из  Прве помоћи у организацији Црвеног крста 

Србобран.  

„Трећаци из Вука своме граду“ – иозложба фотографија 

ученика трећег разреда 

Дан осолобођења Србобрана 

 

Новембар 2021. Дан школе и Дан просветних радника: 

Дан превремено рођене деце 

Децембар 2021. 

 

 

Светски дана борбе против АИДС-а,у сарадњи са Црвеним 

крстом Србобран - радионица. 

Новогодишња приредба и базари ученика млађих разреда  

Новогодишња приредба ученика продуженог боравка  

„Праисторијски цртежи“ пројекат ученикам који похађају 

Цртање, сликање, вајање и изложба у холу школе 
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Јануар 2022. Обележавање светог Саве-школске славе, 

Фебруар 2022. Дан розе мајица- борба против вршњачког насиља – 

едукативне активности и изложба 

Месец посвећен борби против вршњачког насиља 

Март  2022. Хуманитарна акција у оквиру фондације „Буди хуман“ 

„Уметност пећина“ изложба ученика петог разреда 

Акција „Засадимо дрво“ , еколошка акција ученика првог 

циклуса 

"Календар живота"  изложбау склопу вршњачке едукације у 

оквиру пројекта за Зеленије школе.  

Дан шума 

Међународни дан особа с Дауновим синдромом 21.3.2022. 

Април 2020. Обележавање Дана планете Земље  

Обележавање Светског дана здравља 

„За зеленије школе“ пројекат  ученика првог циклуса и 

израда Еко новина 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића 

„Крв живот значи“ изложба ликовних и литерарних радова 

Акција прикупљања електрнског отпада 

Хуманитарна журка ученика осмог разреда 

Мај 2022. Дан победе над фашизмом 

„Превенција и санација  кризних ситуација погођених 

елементарним непогодама” едукација учитеља и ученика 

првог циклуса 

„Час историје на отовреном“, заједнички час ученика школе 

и Гимназије и стручне школе „светозар Милетић“ 
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Хуманитарна журка ученика осмог разреда 

 

Јун 2022. Концерт школског хора 

Прослава матуре за ученике завршног разреда  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. 
 

Редовна настава обухватала је обавезне, обавезне изборне и слободне наставне  

активности. У Годишњем плану рада за протеклу школску годину су дати подаци по 

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

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

полугодишта.  

Реализација образовно-васпитног рада редовно је евидентирана у Ес дневнику. За вођење 

дневника одговорни су предметни наставници, иодељењски старешина и школски 

психолог. У школи постоји Тим за преглед школске докуменатације који је након првог и 

другог полугодшта прегледао да ли су унети сви захтевани подаци. 

      За школску 2021/2022. годину, сваки наставник је за потребе свог предмета планирао 

је глобалне и оперативне плнаове са свим неопходним елементима за успешну 

реализацију наставних садржаја, 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.  

Глобални и оперативни планови рада су аплодовани на Google drive Ес дневника школе. 

глобални на почетку школске године, а оперативни до 5. месецу. 
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 

 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

(редовна одељења и одељења за ученике са сметњама у развоју) 

  

Ред. 

бр. 
А   ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

разред 

ДРУГИ 

разред 

ТРЕЋИ 

разред 

ЧЕТВРТИ 

разред 

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

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

2.  Страни 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 и здравствено васпитање  3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет  1 36 1 36 1 36 1 36 

А    УКУПНО   20 720 20 720 21 756 21 756 

Ред. 

бр. 
     Б    ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1  
Верска настава 

/ Грађанско васпитање  
1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  

Матерњи језик * 

/ говор са елементима националне 

културе  

2 72 2 72 2 72 2 72 

Б   УКУПНО 
1-

3* 

36-

108* 
1-3* 

36-

108* 
1-3* 

36-

108* 
1-3* 

36-

108* 

УКУПНО: A + Б 
20-

22* 

720-

792* 

21-

23* 

756-

828* 

21-

24* 

756-

864* 

21-

24* 

756-

864* 
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Облици образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми и активности 

 

Ред. 

бр. 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

разред 

ДРУГИ 

разред 

ТРЕЋИ 

разред 

ЧЕТВРТИ 

разред 

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

1.  Редовна настава  
20-

22* 

720-

792* 

21-

23* 

756-

828* 

21-

24* 

756-

864* 

21-

24* 

756-

864* 

2.  Пројектна настава  1 36 1 36 1 36 1 36 

3.  Допунска настава  1 36 1 36 1 36 1 36 

4.  Додатна настава  
      

1 36 

5. 
Логопедске вежбе у школи за 

ученике са сметњама у развоју 
2 72 2 72 2 72 2 72 

6. 

Психомоторне вежбе у школи 

за ученике са сметњама у 

развоју 

2 72 2 72 2 72 2 72 

7. Настава у природи 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

   
 
 

Ред. 

бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

разред 

ДРУГИ 

разред 

ТРЕЋИ 

разред 

ЧЕТВРТИ 

разред 

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

1.  Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3.  Екскурзија и излети 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
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РЕАЛИЗОВАНИ ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(редовна одељења и одељења за ученике са сметњама у развоју) 

 

 

Ред. 

бр. 
А    ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

разред 

ШЕСТИ 

разред 

СЕДМИ 

разред 

ОСМИ 

разред 

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

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

2.  Страни 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 2 72 2 72 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 72 3 108 3 102 

                    А   УКУПНО   24 918 25 954 28 1008 28 952 

Ред. 

бр. 
       Б   ИЗБОРНИ  ПРОГРАМИ 

1.  
Верска настава 

/ Грађанско васпитање  
1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Други страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Матерњи језик /говор са елементима 

националне културе  
2 72 2 72 2 72 2 72 

                    Б     УКУПНО  5 180 5 180 5 180 5 102 

УКУПНО: А + Б 29 1026 30 1062 33 1116 33 1054 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни програм 

Ред. 

бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

разред 

ШЕСТИ 

разред 

СЕДМИ 

разред 

ОСМИ 

разред 

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

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. Слободне наставне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

Ред. 

бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

разред 

ШЕСТИ 

разред 

СЕДМИ 

разред 

ОСМИ 

разред 

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

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Ваннаставне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија 
до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 3 дана 

годишње 
 
 

    
Наставни план основног образовања и васпитања, као и програми обавезних и 

изборних предмета по разредима остварени су на основу планова из Правилника о плану 

наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и прграму наставе и 

учења за први разред основног образовања и васоитања датих у Просветном гласнику број 

10, од 14.12.2017, бр. 12, од 05.07.2018, бр. 15, од 30.08.2018, бр. 18, од 17.12.2018, бр. 1, 

од 11.02. 2019, бр 2, од 09.04.2020. и Правилника о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања и васпитања, датих у Просветном гласнику бр. 6, од 06.07.2017, бр 8, од 

30.08.2017, бр. 9, од 30.10.2017, бр. 12, од 05.07.2018. и бр. 15, од 30.08.2018. 

Остваривање Годишњег плана рада школу за 2021/2022. реализовано је поштујући 

специфичности наше  школе, односно уважавајући да се у њој реализује настава редовна 

настава, настава у одељењима за ученике са сметњама у развоју, настава која се реализује 

кроз индивидуалне образовне планове наших ученика, као и  образовно-васпитни рад у 

продуженом боравку. Такође су реализоване кроз активности предвиђене Школским 

развојним планом за период 2020-2025.године и Школским програмом за период 2018-

2022. кроз пуну сарадњу и заједничке активности и пројекте са свим расположивим 

ресурсима локалне заједнице. 
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У школи је реализована настава Мађарског језика са елементима националне културе. 

Предмет ученици бирају као факултативни предмет и реализује се са по два часа недељно 

у оба циклуса. 

Други страни језик чија се настава реализује у школи је био Немачки језик. 

Школа је нудила ученицима избор између два обавезна изборна предмета: верска настава 

и грађанско васпитање. 

У другом циклусу реализоване су  слободне наставне активности: цртање,сликање, вајање, 

хор и оркестар и чувари природе. 

 

ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
 

У школи се образовно-васпитни рад реализовао  и у одељењима за ученике са сметњама у 

развоју, а у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о 

додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом. У 

складу са посебно образложеним мишљењем Интерресорне комисије и у сарадњи са 

родитељима ученика, ученици чија је природа и озбиљност тешкоћа у развоју таква да се 

образовањем у редовним одељењима не могу постићи задовољавајући резултати и поред 

помоћних средстава и додатних подршки ученици се образују у одељењима за ученике са 

сметњама у развоју, те се донесе заједничка процена да је у најболљем образовном и 

развојном интересу детета похађање наставе у мањој групи. 

У школи су формиана три комбинована одељења ученика са сметњама у развоју, у складу 

са Стручним упутством о формирању одељења и најбољим интересима ученика.  

 

Реализација наставвног плана одељења  ученика у одељењима са сметњама у развоју дата  

је изнад у тексту, с тим  што су реализоване  и: 

- Психомоторне вежбе - са по два часа недељно, односно 72 часа годишње 

- Логопедске вежбе - са по два часа недељно, односно 72 часа годишње 

 

Распоред активности у одељењима је био такав да је прилагођен могућностима ученика. 

Организован је у мањим, хетерогеним групама, а трајање часова је прилагођено, тј. 

образовно-васпитне активности се реализоване у току 30 минута. 

Сви ученици који се образују у овим одељењима наставу похађају по ИОП-2, такође им 

се, по завршеном основном образовању прилагођавао и завршни испит. 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 
 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварена  је додатна подршка у 

складу са индивидуалним образовним планом. Индивидуални образовни планови се 

припремају за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, а на основу 

мишљења предметних наставника, родитеља и  Интерресорне комисије. Претходно се 
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прибављају сва релевантна мишљења предметних наставника, одељењског већа, Стручног 

тима за инклузивно образовање и Педагошког колегијума.За сваког ученика се формира 

посебан Тим за индивудуалну подршку кога чине предметни наставници, школски 

психолог, одељењски старешина и родитељ/старатељ ученика. 

Реализација ИОП се реодно прати и евалуриа на крају оба полугодишта, осим у случају 

када се ИОП први пут уводи, те се евалуира тромесечно. 

 За ученике који остварују запажене резултате и показују појачану мотивацију и 

интересовање за рад из појединих наставних предмета, настава се одвија према 

обогаћеним ИОП3 

.Комплетна документација ученика који похађају наставу по ИОП налази се у посебном 

регистратору код код секретара школе који је и одговорно лице за заштиту података о 

личности, а садржи Мишљења комисије за пружање додатне образовне, здравствене и 

/или социјалне подршке детету/ученику, педагошке профиле, индивидуалне образовне 

планове из појединих наставних предмета, мере транзиције и мере спречавања осипања 

ученика, као  и евалуационе листе о реализацији ИОП за претходни период. 

У овој школској години реализовани су: 

ИОП1 7 ученика 

ИОП2 15 ученика у редовној настави и 17 у 

одељењима за ученике са сметњама у 

развоју 

ИОП3 2 

Табеларни приказ броја ученика по разредима који су у школској 2021/22. Похађали 

наставу по ИОП: 

разред ИОП1 ИОП2 ИОП 3 

1.    

2. 4   

3. 3 4 1 

4.  2  

5.  2  

6.  4 1 

7.  3  

8.  1  

К1  7  

К2  4  

К3  6  
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АНАЛИЗЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ШКОЛЕ НА 

КВАРТАЛИМА, КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА, КРАЈУ НАСТАВНЕ 

ГОДИНЕ И КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

1. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ 

КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 
 

I1 Љубица Попглигорин 

21 ученик, 13 девојчица, 8 дечака, сви ученици редовно похађају наставу, нема васпитно 

дисциплинских мера, оцењивање је описно, сви напредују у складу а својим 

могућностима. 

I2 Јулка Миросављевић 

23 ученика, 16 девојчица, 7 дечака,сви ученици редовно похађају наставу, нема васпитно 

дисциплинских мера, оцењивање је описно, сви напредују у складу а својим 

могућностима. 

II1 Снежана Остојић 

23 ученика, 11 девојчица, 12 дечака, нема недовољних оцена, нити васпитно-

дисциплинских мера, са четири ученика се примењује индивидуализација, од тога ће са 

три од тромесечја бити примењиван ИОП1, а  са једном ученицом се већ примењује  

ИОП1, 

II2 Весна Тодоровић 

22 ученика, 15 девојчица и 7 дечака, нема негативних оцена, са два ученика се примењује 

индивидуализација у раду, нема васпитно-дисциплинских мера. 

III1 Јована Јовичић 

25 ученика, 16 девојчица, 9 дечака, нема негативних оцена, нити васпитно-дисциплинских 

мера. Једна ученица похађа по ИОП2, један ученик по ИОП1, а са једном ученицом ће се 

примењивати ИОП1 од тромесечја. 

III2 Александра Лазић 

20 ученика, 11 девојчица, 9 дечака, један ученик већ похађа по ИОП2, за једну ученицу је 

ИРК управо донела мишљење да похађа по ИОП2, а један ученик ће од тромесечја 

похађати енглески језик по обогаћеном ИОП3., нема негативних оцена, нити васпитно-

дисциплинских мера. 



 24 

III3 Јулкица Поповић 

25 ученика, 14 девојчица и 11 дечака, од тромесечја ће две ученице похађати по ИОП1, а 

један ученик по ИОП2, на основу управо донетог мишљења ИРК, нема негативних оцена, 

нити васпитно-дисциплинских мера. 

IV1 Наташа Жикић 

22 ученика, 10 девојчица, 12 дечака, један ученик је упућен на ИРК са предлогом за ИОП2 

од тромесечја, две ученице не похађају редовно наставу, нема васпитно-дисциплинских 

мера, један ученик има недовољну оцену из енглеског језика. 

IV2 Милица Марић 

23 ученика, 10 девојчица, 13 дечака, једна ученица похађа уз примену индивидуализације, 

један ученик ће од тромесечја по ИОП1, а један ученик је упућен на ИРК, претходно је 

обављена дијагностика у Развојном саветовалишту Дом здравља Н.Сад са предлогом да 

настави похађање у специјалним одељењима, са чиме је мајка сагласна. Нема негативних 

оцена, нити васпитно-дисциплинских мера. 

Укупно ученика првог циклуса 204 

Укупно дечака 88 

Укупно девојчица 116 

Укупан број недовољних оцена 1 

Укупан број васпитно-дисциплинскиох мера 0 

ИОП1 2    *додатно 8 од тромесечја 

ИОП2 4    *додатно 1 од тромесечја 

ИОП3 1 од тромесечја 

 

V1 Дејана Цвјетковић 

21 ученик, 12 девојчица, 9 дечака, имају укупно 20 недовољних оцена, од тога 7 из 

српског језика, 3 из енглеског језика, 2 из историје, 7 из математике и 1 из ТиТ. Нема 

васпитно-дисциплинских мера. 

V2 Ђорђе Ћорић 

23 ученика, 10 девојчица, 13 дечака, нема васпитно-дисциплинских мера, укупно има три 

недовољне оцене, по једна из српског језика, немачког језика и математике. Два ученика 

похађају по ИОП2. 
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VI1 Драгана Чокић 

18 ученика, 6 девојчица, 12 дечака, два ученика похађају по ИОП2, једном ученику је 

изречена васпитно-дисциплинска мера Укор одељењског старешине и смањена му је 

оцена из владања на врло добар 4. Укупно је 9 недовољних оцена, 2 из математике, 4 из 

енглеског језика и по једна из српског језика, физике и немачког језика. 

VI2 Жељко Васић 

18 ученика, 8 девојчица, 10 дечака, једна ученица похађа по ИОП2, укупно је 4 недовољне 

оцене, 2 из географије и 2 из енлеског језика, нема васпитно-дисциплинских мера. 

VI3 Милена Вукићевић 

15 ученика, 10 девојчица, 5 дечака, два ученика похађају по ИОП2, нема васпитно-

дисциплинских мера, нити негативних оцена 

VII1 Слободан Ракић 

25 ученика, 10 девојчица, 15 дечака, једна ученица похађа по ИОП2. Укупно је 20 

недовољних оцена и то 8 из енглеског језика, 6 из немачког језика, 3 из биологије, 2 из 

историје и 1 из ТиТ. Двојици ученика је изречена васпитна мера Опомена, а тројици 

ученика васпитно-дисциплинска мера Укор одељењског старешине. 

VII2 Аријана Војкић 

24 ученика, 11 девојчица, 13 дечака, 2 ученице похађају по ИОП2, укупно је 12 

негативних оцена и то 2 из математике, 6 из енглеског језика, 2 из ТиТ и по једна из 

немачког језика и историје. Сви имају примерно владање. 

VIII1 Александра Шунтић 

23 ученика, 9 девојчица, 14 дечака, 1 ученик похађа по ИОП2, укупно је 7 недовољних 

оцена и то 2 из српског језика, 3 из ТиТ и по једна из енглеског језика и историје. 

VIII2 Ружица Милић 

26 ученика, 11 девојчица, 15 дечака, укупно је 18 недовољних оцена и то 6 из математике, 

5 из хемије  и по 1 из енглеског језика, српског језика,  историје, ТиТ, из информатике и 

рачунарства, биологије и немачког језика. Двојици ученика је изречена васпитна мера 

Опомена. 
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Укупно ученика другог циклуса 193 

Укупно дечака 106 

Укупно девојчица 87 

Укупан број недовољних оцена 90 

 

Енглески језик: 25 

Математика: 18 

Српски језик: 12 

Немачки језик: 10 

Техника и технологија: 8 

Историја. 7 

Хемија:5 

Географија:3 

Физика:1 

Информатика и рачунарство:1 

 

 

Укупан број васпитно-дисциплинских мера 4 УОС, 4 опомене 

ИОП1 0 

ИОП2 12 

ИОП3 1 

 

K1 Марија Комароми 

Укупно је 6 ученика, 4 у трећем и 2 у четвртом разреду, 2 девојчице и 4 дечака, нема 

недовољних оцена, нема изречених васпитно-дисциплинских мера, сви похађају по ИОП2. 

K2 Сузана Живковић 

Укупно је 5 ученика, 1 у петом и 4 у седмом разреду, 3 девојчице и 2 дечака, нема 

недовољних оцена, нема изречених васпитно-дисциплинских мера, сви похађају по ИОП2. 

К3 Јелена Јоргић  

Укупно је 5 ученика, 1 у шестом и 4 у осмом разреду, 3 девојчице и 2 дечака, нема 

недовољних оцена, нема изречених васпитно-дисциплинских мера, сви похађају по ИОП2. 

Укупно ученика специјалних одељења 16 

Укупно дечака 8 

Укупно девојчица 8 

Укупан број недовољних оцена 0 

Укупан број васпитно-дисциплинскох мера 0 

ИОП2 16 
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Укупно ученика у школи на крају 

1.тромесечја 

413 

Укупно дечака 202 

Укупно девојчица 211 

Укупан број недовољних оцена 91 

Укупан број васпитно-дисциплинских мера 8 (4 УОС и 4 опомене) 

ИОП1 2 

ИОП2 32 (16+16) 

ИОП3 2 

 

 Анализу јесачинила и презентовала на Наставничком већу Виолета Пивнички, 

школски психолог 27.10. 2021.године 

 

2. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА 

КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

I1 Љубица Попглигорин 

21 ученик, 13 девојчица и 8 дечака, сви напредују у складу са својим темпом, наставу 

похађају редовно. Нема изречених в-д. мера, укупан број изостанака је 920 оправданих. 

I2   Јулка Миросављевић 

23 ученика, 16 девојчица и 7 дечака, сви напредују у складу са својим темпом, наставу 

похађају редовно. Нема изречених в-д. мера, укупан број изостанака је 1312 оправданих. 

 

II1  Снежана Остојић 

Бр. ученика 23 

Бр.девојчица 11 

Бр.дечака 12 

ИОП ИОП1   4 ИОП2 ИОП3 

Школски успех Одличан  17 вр. добар  5 добар  1 Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

/ 

Просечна 

оцена одељења 

4,62 
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Проценат 

пролазности 

100 % 

Број 

изостанака 

Оправданих  1283 Неоправданих  / Нерегулисаних  / 

Васп.дисц.мере    / 

 

II2  Весна Тодоровић 

Бр. ученика 22 

Бр.девојчица 7 

Бр.дечака 15  

ИОП ИОП1   / ИОП2   / ИОП3   / 

Школски успех Одличан  16 вр. добар  4 добар  2 довољан  / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,61 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих  929 Неоправданих  / Нерегулисаних  / 

Васп.дисц.мере    /   

 

III1 Јована Јовичић 

Бр. ученика 25 

Бр.девојчица 16 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1  2 ИОП2  1 ИОП3   / 

Школски успех Одличан  16  Вр. добар  7  Добар  2 Довољан  7 Недовољан/ 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,50 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих  780 Неоправданих  / Нерегулисаних  / 

Васп.дисц.мере

  

   / 
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III2 Александра Лазић 

Бр. ученика 20 

Бр.девојчица 11 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1  / ИОП2    2 ИОП3    1 

Школски успех Одличан  13 Вр. добар  5 Добар  2 Довољан  7 Недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,53 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих  753 Неоправданих  / Нерегулисаних  / 

Васп.дисц.мере

  

   / 

 

III3 Јулкица Поповић 

Бр. ученика 25 

Бр.девојчица 14 

Бр.дечака 11 

ИОП ИОП1  2 ИОП2  1 ИОП3  / 

Школски успех Одличан 16 вр. добар  9 Добар  / Довољан / Недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

 4,67 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих   797 Неоправданих  / Нерегулисаних  / 

Васп.дисц.мере

  

  / 
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IV1 Наташа Жикић 

Бр. ученика  22 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 12 

ИОП ИОП1  / ИОП2  1 ИОП3  / 

Школски успех Одличан 13 Вр. добар  8 Добар 1 Довољан / Недовољан/ 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,48 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих 757 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

  / 

 

IV2 Милица Марић 

Бр. ученика 23 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 13 

ИОП ИОП1  1 ИОП2  / ИОП3  / 

Школски успех Одличан 13 Вр. добар 7 Добар 3 Довољан / Недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,47 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих 1270 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

   / 
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V1 Дејана Цвјетковић 

Бр. ученика 21 

Бр.девојчица 12 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1 / ИОП2 / ИОП3 / 

Школски успех Одличан 13 вр. добар 7 Добар 3 Довољан 7 недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,04 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих  632 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

3 Укора одељењског старешине и 4 из владања 

 

V2 Ђорђе Ћорић 

Бр. ученика 23 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 13 

ИОП ИОП1 / ИОП2 2 ИОП3 / 

Школски успех Одличан 10 вр. добар 7 Добар 6 Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,60 

Проценат 

пролазности 

100 % 

Број 

изостанака 

Оправданих 755  Неоправданих 5 Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

  / 
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VI1 Драгана Чокић 

Бр. ученика 18 

Бр.девојчица 12 

Бр.дечака 6 

ИОП ИОП1  / ИОП2  2 ИОП3  / 

Школски 

успех 

Одличан 5  вр. добар 6 Добар 3 Довољан / недовољан 2 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

2 ученика имају по 1 недовољну оцену из енглеског језика 

Просечна 

оцена 

одељења 

 3,96 

Проценат 

пролазности 

77,78%  ( 3 ученика је неоцењено) 

Број 

изостанака 

Оправданих 518 Неоправданих 7 Нерегулисаних / 

Васп.дисц. 

мере  

1 ученици је изречена Опомена, а 1 ученику Укор одељењског старешине и 

оцена 4 из владања  

 

VI2 Жељко Васић 

Бр. ученика 17 

Бр.девојчица 7 

Бр.дечака 10 

ИОП ИОП1  /  ИОП2  1 ИОП3  1 

Школски 

успех 

Одличан 11 вр. добар 4  Добар 1 Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена 

одељења 

4,53 

Проценат 

пролазности 

94,12% ( 1 ученик је неоцењен) 

Број 

изостанака 

Оправданих 483 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц. 

мере  

Тројици ученика је смањена оцена из владања на вр.добар 4 
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VI3 Милица Лукић 

Бр. ученика 15 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 5 

ИОП ИОП1  / ИОП2  2 ИОП3  / 

Школски успех Одличан 7 вр. добар  7 Добар 1 Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,28 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих 963 Неоправданих 2 Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

  / 

 

VII1 Слободан Ракић 

Бр. ученика 25 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 15 

ИОП ИОП1  / ИОП2 1 ИОП3  / 

Школски успех Одличан 4 вр. добар 14  Добар 5  Довољан  Недовољан2 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Два ученика има по једну недовољну оцену из енглеског језика 

Просечна 

оцена одељења 

3,87 

Проценат 

пролазности 

92% 

Број 

изостанака 

Оправданих 958 Неоправданих 5 Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

5 ученика изречена Опомена и 3 ученика Укор одељењског старешине 
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VII2 Аријана Војкић 

Бр. ученика 24 

Бр.девојчица 13 

Бр.дечака 11 

ИОП ИОП1 / ИОП2 2 ИОП3 / 

Школски успех Одличан 4 вр. добар 11 Добар 5 довољан Недовољан1 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Један ученик има недовољну оцену из хемије 

Просечна 

оцена одељења 

3,89 

Проценат 

пролазности 

83% ( 3 ученика је неоцењено) 

Број 

изостанака 

Оправданих 2321 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

 / 

 

VIII1 Александра Шунтић 

Бр. ученика 23 

Бр.девојчица 9 

Бр.дечака 14 

ИОП ИОП1  / ИОП2  1 ИОП3 / 

Школски успех Одличан 11 вр. добар 7 Добар 4 Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,25 

Проценат 

пролазности 

96,65% (један ученик је неоцењен) 

Број 

изостанака 

Оправданих 1780 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

 / 
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VIII2 Наташа Мркшић 

Бр. ученика 26 

Бр.девојчица 11 

Бр.дечака 15 

ИОП ИОП1 / ИОП2 / ИОП3 / 

Школски успех Одличан 7 вр. добар 9 Добар 7 Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

3,95 

Проценат 

пролазности 

96% (1 ученик је неоцењен) 

Број 

изостанака 

Оправданих 2002 Неоправданих 23 Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

1 ученици је изречена Опомена, а 1 ученику Укор одељењског већа и 

оцена 3 из владања 

 

K1 Бојана Нићин 

Бр. ученика 6 ( 4 трећег и 2 четвртог разреда) 

Бр.девојчица 2 

Бр.дечака 4  

ИОП ИОП1 /  ИОП2 6 ИОП3 / 

Школски успех Одличан 2 вр. добар 4 Добар / Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,45 

Проценат 

пролазности 

100% 

Број 

изостанака 

Оправданих 140  Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

 / 
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K2 Сузана Живковић 

Бр. ученика 5 (1 ученик петог и 4 ученика из седмог разреда) 

Бр.девојчица 3 

Бр.дечака 2 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 5 ИОП3 / 

Школски успех Одличан 3 вр. добар  добар довољан недовољан  

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,98 

Проценат 

пролазности 

60%  (два ученика су неоцењена) 

Број 

изостанака 

Оправданих 141 Неоправданих /  Нерегулисаних 829 

Васп.дисц.мере

  

 / 

 

K3 Јелена Јоргић 

Бр. ученика 5 (1 ученик шестог и 4 ученика осмог разреда) 

Бр.девојчица 3 

Бр.дечака 2 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 5 ИОП3 / 

Школски успех Одличан 3 вр. добар 2 Добар / Довољан / недовољан / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 

4,62 

Проценат 

пролазности 

100 % 

Број 

изостанака 

Оправданих 95 Неоправданих 14 Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

Трома ученицима  је изречена васпитна мера Опомена 
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УКУПНО У ШКОЛИ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ 

ПРВИ ЦИКЛУС 

Бр. ученика 204 

Бр.девојчица 108 

Бр.дечака 96 

ИОП ИОП1  5 ИОП2  5 ИОП3  1 

Школски успех Одличан  104 Вр. добар 45 Добар 11 довољан недовољан  

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

  / 

Просечна 

оцена одељења 
4,55 

Проценат 

пролазности 
100% 

Број 

изостанака 

Оправданих   8795 Неоправданих / Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  

/ 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС 

Бр. ученика 193 

Бр.девојчица 94 

Бр.дечака 99 

ИОП ИОП1 / ИОП2  11 ИОП3 1 

Школски успех Одличан 65 вр. добар 76  Добар 36 Довољан / недовољан 

5 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

4 из енглеског језика и 1 из хемије, укупно 5 

Просечна 

оцена одељења 
4,15 

Проценат 

пролазности 
93,17 % 

8 ученика је неоцењено из једног или више предмета 

Број 

изостанака 

Оправданих  10412 Неоправданих 49  Нерегулисаних / 

Васп.дисц.мере

  
  7 Опомена, 7 УОС, 1 УОВ и 3 ученика 4 владање као оцену. 
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ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Бр. ученика 16 

Бр.девојчица 8 

Бр.дечака 8 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 16 ИОП3  / 

Школски успех Одличан 8 вр. добар 6 добар довољан недовољан  

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Просечна 

оцена одељења 
4,68 

Проценат 

пролазности 
86,7 % , 2 ученика су неоцењена 

Број 

изостанака 

Оправданих 376 Неоправданих 14 Нерегулисаних 829 

Васп.дисц.мере

  
Трома ученицима  је изречена васпитна мера Опомена 

 

УКУПНО У ШКОЛИ 

Бр. ученика 413 

Бр.девојчица 210 

Бр.дечака 203 

ИОП ИОП1 5 ИОП2 32 (16 +16) ИОП3 2 

Школски успех Одличан 177 вр.добар 127 Добар 47 довољан Недовољан5 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 4 из енглеског језика и 1 из хемије, укупно 5 

Просечна 

оцена одељења 
4,46 

Проценат 

пролазности 
93.39 % , 10 ученика је неоцењено из једног или више предмета 

Број 

изостанака 

Оправданих 19583 Неоправданих 63 Нерегулисаних 829 

Васп.дисц.мере

  
  10 Опомена, 7 УОС, 1 УОВ и 3 ученика 4 владање као оцену. 

                      

  Анализу сачинила и презентовала на Наставничком већу Виолета Пивнички, школски 

психолог    24. 12.2021. године   
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 АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА 

КРАЈУ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

I1 Љубица Попглигорин 

21 ученик, 13 девојчица и 8 дечака, сви напредују у складу са својим темпом, наставу 

похађају редовно. Нема изречених в-д. мера 

I2   Јулка Миросављевић 

23 ученика, 16 девојчица и 7 дечака, сви напредују у складу са својим темпом, наставу 

похађају редовно. Нема изречених в-д. мера. 

II1  Снежана Остојић 

Бр. ученика 22 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 12 

ИОП ИОП1   4 ИОП2 ИОП3 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

 

Васп.дисц.мере    / 

 

II2  Весна Тодоровић 

Бр. ученика 22 

Бр.девојчица 7 

Бр.дечака 15  

ИОП ИОП1   / ИОП2   / ИОП3   / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере    /   
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III1 Јована Јовичић 

Бр. ученика 25 

Бр.девојчица 16 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1  2 ИОП2  1 ИОП3   / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

   / 

 

III2 Александра Лазић 

Бр. ученика 20 

Бр.девојчица 11 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1  / ИОП2    2 ИОП3    1 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

   / 

 

III3 Јулкица Поповић 

Бр. ученика 24 

Бр.девојчица 14 

Бр.дечака 10 

ИОП ИОП1  1 ИОП2   ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

  / 
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IV1 Наташа Жикић 

Бр. ученика  22 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 12 

ИОП ИОП1  / ИОП2  1 ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

  / 

 

IV2 Милица Марић 

Бр. ученика 22 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 12 

ИОП ИОП1  1 ИОП2  / ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

 

*један ученик се упућује на ИРК за други циклус 

Васп.дисц.мере

  

   / 

 

V1 Дејана Цвјетковић 

Бр. ученика 22 

Бр.девојчица 13 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1 / ИОП2 / ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

3 по једна из српског језика, математике и географије 

Васп.дисц.мере

  

5 Укора одељењског старешине 
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V2 Ђорђе Ћорић 

Бр. ученика 23 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 13 

ИОП ИОП1 / ИОП2 2 ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

  / 

 

VI1 Драгана Чокић 

Бр. ученика 17 

Бр.девојчица 12 

Бр.дечака 5 

ИОП ИОП1  / ИОП2  2 ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Три недовољне оцене и то из историје, физике и математике. 

Васп.дисц. 

мере  

1 Опомена,  3 Укора одељењског старешине  и  3 Укора одељењског 

већа 

 

VI2 Жељко Васић 

Бр. ученика 17 

Бр.девојчица 7 

Бр.дечака 10 

ИОП ИОП1  /  ИОП2  1 ИОП3  1 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Недовољних оцена нема. 

Васп.дисц. 

мере  

/ 
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VI3 Милица Лукић 

Бр. ученика 14 

Бр.девојчица 9 

Бр.дечака 5 

ИОП ИОП1  / ИОП2  1 ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Укупан број недовољних оцена је 5, од тога 4 из историје и 1 из 

математике. 

Васп.дисц.мере

  

  / 

 

VII1 Слободан Ракић 

Бр. ученика 25 

Бр.девојчица 10 

Бр.дечака 15 

ИОП ИОП1  / ИОП2 1 ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Укупан број недеовољних оцена је 8 и то из: 

математике 3, информатике 3 , географије 1, физике 1 

Васп.дисц.мере

  

3 Укора одељењског већа, 5 Укора одељењског старешине и 1 Опомена 

 

VII2 Аријана Војкић 

Бр. ученика 24 

Бр.девојчица 13 

Бр.дечака 11 

ИОП ИОП1 / ИОП2 2 ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

14 недовољних оцена и то из: 

српског језика 1, енглеског језика 3, историје 3, математике 2, ТиТ 2, 

информатике 1 и географије 2 

Васп.дисц.мере

  

 / 
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VIII1 Александра Шунтић 

Бр. ученика 23 

Бр.девојчица 9 

Бр.дечака 14 

ИОП ИОП1  / ИОП2  1 ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Укупан број недеовољних оцена је 8: 

 

српски језик 3, немачки језик 3, математика 1, хемија 1, информатика 1 

Васп.дисц.мере

  

 1 Опомена, 1 Укор одељенског већа 

 

VIII2 Наташа Мркшић 

Бр. ученика 26 

Бр.девојчица 11 

Бр.дечака 15 

ИОП ИОП1 / ИОП2 / ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Укупан број недовољних оцена је 6: 

 биологија 1, хемија 2, физика 3 

Васп.дисц.мере

  

2 Укора одељењског старешине и 1 Опомена 

 

K1 Марија Комароми 

Бр. ученика 7 (4 трећег и 3 четвртог разреда) 

Бр.девојчица 2 

Бр.дечака 5 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 7 ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

/ 
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K2 Сузана Живковић 

Бр. ученика 5 (1 ученик петог и 4 ученика из седмог разреда) 

Бр.девојчица 3 

Бр.дечака 2 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 5 ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

 / 

 

K3 Јелена Јоргић 

Бр. ученика 6 (2 ученик шестог и 4 ученика осмог разреда) 

Бр.девојчица 4 

Бр.дечака 2 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 6 ИОП3 / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  

/ 

 

УКУПНО У ШКОЛИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ 

ПРВИ ЦИКЛУС 

Бр. ученика 201 

Бр.девојчица 107 

Бр.дечака 94 

ИОП ИОП1  7 ИОП2  4 ИОП3  1 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

  Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  
Нема васпитно дисциплинских мера 
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ДРУГИ ЦИКЛУС 

Бр. ученика 191 

Бр.девојчица 94 

Бр.дечака 97 

ИОП ИОП1 / ИОП2  10 ИОП3 1 

Укупан број 

недовољних 

оцена по 

предметима 

Математика-9 

Историја -8 

Информатика и рачунарство-5 

Српски језик-5 

Географија-4 

Немачки језик - 3 

Енглески језик- 3 

Физика- 2 

Тит- 2 

Хемија - 1 

 

Васпитно 

дисциплинских 

мера 

4 Опомене, 16 Укора одељењског старешине и 6 Укора одељењског 

већа 

 

ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Бр. ученика 18 

Бр.девојчица 9 

Бр.дечака 9 

ИОП ИОП1 /  ИОП2 18 ИОП3  / 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

Нема недовољних оцена 

Васп.дисц.мере

  
/ 

 

УКУПНО У ШКОЛИ 

Бр. ученика 410 

Бр.девојчица 210 

Бр.дечака 200 

ИОП ИОП1 7 ИОП2 14+18 ИОП3 2 

Укупан број 

недовољних 

оцена (по 

предметима) 

  

Укупно 42 недовољне оцене на нивоу школе 

 

Математика-9 
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Историја -8 

Информатика и рачунарство-5 

Српски језик-5 

Географија-4 

Немачки језик - 3 

Енглески језик- 3 

Физика-2 

Тит-2 

Хемија - 1 

Васп.дисц.мере

  
4 Опомене, 16 Укора одељењског старешине и 6 Укора одељењског 

већа 

                         

      Анализу сачинила и презентовала на Наставничком већу Виолета Пивнички, школски 

психолог, 31.03.2022. године 

 

3. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 

НАСТАВНЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

VIII 1 одељењски старешина Александра Шунтић 

Број ученика у одељењу  23 (14 девојчица и 9 дечака) 

Број одличних 12 

Број врло добрих 5 

Број добрих 6 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,26 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 1 ученик по ИОП2 

Васпитно-дисциплинске мере 2 Укора одељењског већа и 1 Укор 

одељењског старешине 

Кандидати за Вукову диплому 1. Ања Банковић 

2. Ања динић 

3. Јасмина Васић 

4. Андреа Каић 

5. Михајло Карановић 

6. Никола Новаковић 

7. Јања Шарчев 

8. Маша Шегуљев 
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VIII 2 одељењски старешина Наташа Мркшић 

Број ученика у одељењу  26 (11 девојчица и 15 дечака) 

Број одличних 10 

Број врло добрих 7 

Број добрих 9 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,12 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП / 

Васпитно-дисциплинске мере 1 Укор одељењског већа 

Кандидати за Вукову диплому 

 

 

 

 

 

Укупно у осмом разреду 

 

Просечна оцена осмог разреда 

1. Урош Маџгаљ 

2. Искра Пивнички 

3. Михајло Мркшић 

4. Лазар Чолић 

5. Ана Станојевић 

 

49 ученика 

 

4,19 

 

K3 одељењски старешина Јелена Конатар 

Број ученика у одељењу  4 

Број одличних 3 

Број врло добрих 1 

Број добрих / 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,72 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 4 

Васпитно-дисциплинске мере 2 Опомене 

Кандидати за Вукову диплому / 

 

                    

      Анализу сачинила и презентовала на Наставничком већу Виолета Пивнички, школски 

психолог, 10.06.2022. године 
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5. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

I1 одељењски старешина Љубица Попглигорин 

21 ученик, 13 девојчица и 8 дечака, сви напредују у складу са својим могућностима, нема 

изречених васпиттно-дисциплинских мера. Оцењивање је описно. 

I2 одељењски старешина Јулка Миросављевић 

23 ученика, 16 девојчица и 7 дечака, сви напредују у складу са својим могућностима, нема 

изречених васпиттно-дисциплинских мера. Оцењивање је описно. 

 

II1 одељењски старешина Снежана Остојић 

Број ученика у одељењу  22 (12 дечака и 10 девојчица) 

Број одличних 16 

Број врло добрих 5 

Број добрих 1 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,61 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП ИОП1 - 4 ученика 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

II2 одељењски старешина Весна Тодоровић 

Број ученика у одељењу  22 (7 девојчица и 15 дечака) 

Број одличних 15 

Број врло добрих 5 

Број добрих 2 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,59 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП / 

Васпитно-дисциплинске мере / 
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III1  одељењски старешина Јована Јовичић 

Број ученика у одељењу  25 (16 девојчица и 9 дечака) 

Број одличних 16 

Број врло добрих 7 

Број добрих 2 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,53 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП ИОП1 2 ученика и ИОП2 1 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

III2 одељењски старешина Александра Лазић 

Број ученика у одељењу  20 ( 11 девојчица и  дечака) 

Број одличних 13 

Број врло добрих 5 

Број добрих 2 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,47 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП ИОП2 - 2 ученика  и 1 ИОП 3 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

III3 одељењски старешина Јулкица Поповић 

Број ученика у одељењу  25 (14 девојчица и 11 дечака) 

Број одличних 17 

Број врло добрих 8 

Број добрих / 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,66 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП ИОП 1 1 ученица и ИОП2 1 ученик 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

 

 



 51 

IV1 одељењски старешина Наташа Жикић 

Број ученика у одељењу  22 (10 девојчица и 12 дечака) 

Број одличних 13 

Број врло добрих 8 

Број добрих 1 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,51 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП ИОП2  1 ученик 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

IV2 одељењски старешина Милица Марић 

Број ученика у одељењу  22 (10 девојчица и 12 дечака) 

Број одличних 16 

Број врло добрих 4 

Број добрих 2 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,59 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП ИОП 2 - 1 ученик 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

УКУПНО УЧЕНИКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ: 202 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА: 4,57 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ИОП: 7 ИОП1 и 6 ИОП2 и 1 ИОП 3 

УКУПНО ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ:нема 
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V1 одељењски старешина Дејана Цвјетковић 

Број ученика у одељењу  22  (13 девојчица и 9 дечака) 

Број одличних 6 

Број врло добрих 10 

Број добрих 6 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 3,98 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП / 

Васпитно-дисциплинске мере 2 Опомене 

 

V2  одељењски старешина Ђорђе Ћорић 

Број ученика у одељењу  23 (10 девојчица и 13 дечака) 

Број одличних 17 

Број врло добрих 5 

Број добрих 1 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,60 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 2 ИОП2 

Васпитно-дисциплинске мере 5 Укора одељењског старешине 

 

 

VI1 одељењски старешина Драгана Чокић 

Број ученика у одељењу  17 (5 девојчица и 12 дечака) 

Број одличних 6 

Број врло добрих 5 

Број добрих 3 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 3,97 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 2 ИОП2 

Васпитно-дисциплинске мере 3 Укора одељењског већа, 2 Опомене 
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VI2 одељењски старешина Жељко Васић 

Број ученика у одељењу  17 (7 девочица и 10 дечака) 

Број одличних 12 

Број врло добрих 5 

Број добрих / 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,60 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 1 ИОП2 и 1 ИОП3 

Васпитно-дисциплинске мере 4 ученика имају врло добро владање 

 

VI3  одељењски старешина Милица Лукић 

Број ученика у одељењу  14 (9 девојчица и 5 дечака) 

Број одличних 8 

Број врло добрих 4 

Број добрих 2 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,26 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 1 ИОП2 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

VII1 одељењски старешина Слободан Ракић 

Број ученика у одељењу  25 (10 девојчица и 15 дечака) 

Број одличних 8 

Број врло добрих 9 

Број добрих 8 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 3,92 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 1 ИОП2 

Васпитно-дисциплинске мере 3 Укора одељењског већа, 2 Укора 

одељењског старешине 
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VII2 одељењски старешина Аријана Војкић 

Број ученика у одељењу  24 (13 девојчица и 11 дечака) 

Број одличних 5 

Број врло добрих 12 

Број добрих 7 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 3,94 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 2 ИОП2 

Васпитно-дисциплинске мере 1 Укор одељењског старешине и 3 Опомене 

 

 

УКУПНО УЧЕНИКА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ: 142 од петог до осмог и 49 ученика 

осмог разреда, што је укупно 191 ученик 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА: 4,18 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ИОП:10  ИОП 2 И 1 ИОП3 

УКУПНО ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ: 6 Укора одељењског већа, 8 

Укора одељењског старешине , 7 Опомена и 4 ученика имају врло добро владање 

K1  одељењски старешина Марија Комароми 

Број ученика у одељењу  7 - 5 дечака и 2 девојчице, 4 из трећег 

разреда и 3. из четвртог разреда 

Број одличних 5 

Број врло добрих 2 

Број добрих / 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4.65 

Проценат пролазности 100% 

Ученика по ИОП 7 

Васпитно-дисциплинске мере / 
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K2  одељењски старешина Сузана Живковић 

Број ученика у одељењу  4 - дечака и 2 девојчице, 1 из петог разреда 

и 3 из седмог разреда 

Број одличних 3 

Број врло добрих 1 

Број добрих / 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,85 

Проценат пролазности 100 % 

Ученика по ИОП 4 

Васпитно-дисциплинске мере / 

 

К3 одељенски старешина Јелена Конатар 

 Број ученика у одељењу  6 - 4 девојчице и 2 дечака, 2 ученика шестог 

разреда и 4 осмог 

Број одличних 4 

Број врло добрих 2 

Број добрих / 

Број довољних / 

Број недовољних / 

Средња оцена одељења 4,63 

Проценат пролазности 100 % 

Ученика по ИОП 6 

Васпитно-дисциплинске мере 2 Опомене 

Средња оцена одељења за ученике са сметњама у развоју : 4,71 

Укупан број ученика: 17 и сви ученици похађају по ИОП2 

УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛИ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/2022: 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА: 4,38 редовна одељења и 4,71 одељења за ученике са сметњама 

у развоју 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ИОП: 7 ИОП1, 15 ИОП2 и 17 ИОП2 и 1 ИОП3 

УКУПНО ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ:6 Укора одељењског већа, 8 

Укора одељењског старешине , 9 Опомена и 4 ученика имају врло добро владање. 

 Анализу сачинила и презентовала на Наставничком већу Виолета Пивнички, 

школски психолог 24.06.2022. 



 56 

 

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 ученика часовима наставе и 

ваннаставних активности. Правдање изостанака са часова је у складу са прописима за 

основну школу.  

Са ученицима који су током године неоправдано изостајали одељењске страешине и 

психолог обављали су појачани васпитни рад, као и саветодавне разговоре са родитељима. 

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

рада, а анализирани су на седницама одељењских већа квартално.Појединим ученицима су 

смањене закључне оцене из владања због неоправданих изостанака, а у складу са Законом. 

Табеларни преглед изостанака ученика по одељењима за школску 2021/2022. годину: 

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

ИЗОСТАНАКА 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

I1 1806 1806 0 

I2 2256 2256 0 

II1 1948 1948 0 

II2 1646 1646 0 

III1 1269 1269 0 

III2 1010 1005 5 

III3 1894 1894 0 

IV1 1303 1303 0 

IV2 1939 1939 0 

V1 1881 1773 8 

V2 1731 1714 17 

VI1 1479 1415 64 

VI2 1192 1187 5 

VI3 1707 1695 12 

VII1 2007 1986 21 

VII2 4125 4085 40 

VIII1 3018 2970 48 

VIII2 3112 3054 58 

K1 170 169 1 

K2 908 908 0 

K3 482 462 20 

УКУПНО 36883 36484 399 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2022. ГОДИНЕ 
 

У школској 2021/2022. години, за ученике осмог разреда одржани су пробни завршни и 

завршни испит. Пробни завршни одржан је 25.и 26.мартаа 2022. године, док је завршни 

испит одржан 27, 28.и 29. јуна 2022. године. Завршни испиз одржан је у ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ због безбедносних мера, на основу одлуке Школске управе Нови Сад, 

односно Министарства. У наведеној школи су завршни успит полагали сви ученици 

завршног разреда основнох школа са територије наше општине. 

Важна напомена: У тренутку израде овог Извештаја који у складу са важећим 

законским прописима мора бити усвојен до 15.09.2022. преузимамо прелиминарне 

податке са портала „Моја средња школа“, а када нам буду доступни званични 

подаци са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања тај 

извештај ће бити усвојен анексом. 

 

Статистички подаци о постигнућима ученика наше школе: 

1.  Укупан број ученика осмог разреда у школи 

53( 49+4) 

2.  Укупан број ученика који су завршили основну школу 

53 (49+4) 

3.  Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 

13 

4. Укупан број ученика који су освојили награде 

1 

5. Просечан број бодова на крају разреда 

 

Шести 17,57 

Седми 16,82 

Осми 16,90 

Укупно  51,30 

 

6. Просечан број бодова на завршном испиту 
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Математика 9.92 

Матерњи језик 9,08 

Комбиновани 11,95 

Укупно 28.68 

7.     Просечан укупан број бодова ученика наше школе за упис у средње школе: 

82,25 

 

У следећој табели су приказани резултати ученика наше школе у односу на остале 

школе у општини 

 „Вук Караџић“ „Ј. Ј. Змај“ „Жарко 

Зрењанин 

Уча“ 

Надаљ 

„Петар 

Драпшин“  

Турија 

ранг 

Математика 

 

9,92 8,86 11,12 9,72 2. 

Матерњи 

језик 

9.08 9,04 7,18 7,45 1. 

Комбиновани 

тест 

11,95 11,74 11,18 11,44 1. 

Укупан број 

бодова на 

испиту 

30,95 29,64 29,48 28,61 1 

Укупан број 

бодова 

ученика за 

упис 

82,25 79,41 74,69 74,94 1. 

 

На основу наведене табле закључујемо да су ученици наше школе освојли највећи број 

бодова у односу на остале школе на два од три појединачна тесту, као и укупан број 

бодова на тестовима и укупан број бодова за упис у средње школе (школски 

успех+резултати завршног испита) 

Од 53 ученика, њих 50  је уписало жељене средње школе у првом уписном року, док су 

још два ученика то учинила у августовском року и то највише прву , евентуално другу 

школу са Листе жеља.   
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У школи је такође реализовано Тестирање знања ученика четвртог и седмог разреда, чије 

анализе следе у наставку: 

 

АНАЛИЗА ГОДИШЊИХ ТЕСТОВА ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

      Ученици IV1  Основне школе „Вук Караџић“, Србобран су 15. јуна 2022. године 

решавали годишње  тестове за ученике четвртог разреда основне школе у две групе.  

      Ученици су разумели начин решавања задатака јер су и раније решавали сличне 

задатке. 

      Задаци су били различите тежине што је омогућавало да се изнивелише квалитет знања 

ученика. Резултати су били у складу са оценама које су ученици имали раније. 

     У тестовима су  равномерно заступљена сва три предмета: српски језик и математика са 

по 7 питања, а природа и друштво са 6 питања. 

       Задаци у обе групе су били подједнаке тежине, па ученици нису били оштећени без 

обзира коју групу су радили. 

      Посебан квалитет задатака је био у томе што се у неким задацима захтевало 

функционално знање и примена у практичном животу као нпр.17. и 18. задатак у ПиД-

група2 или 14. задатак у математици - група1. 

     У појединим задацима се  тражило логичко мишљење као нпр.у 18., 19. и 20. задатку у 

ПиД-група1 или 19. и 20. задатак у ПиД- група2. 

      У задацима се вредновао и фонд речи српског језика као и стварна и пренесена 

значења у тексту као нпр. у  задацима број 5, 6 и 7 у српском језику-група2, или 5 и 7 у 

групи1 што је омогућило увид у читалачке могућности и вештине ученика. 

     Ученици који похађају наставу по ИОП1 или по ИОП2 су такође успели да реше лакше 

задатке.  

       Предвиђено време за решавање теста од 90 минута је било довољно за све ученике да 

реше задатке. Многи ученици су решили тест и пре предвиђеног времена. 

        Искуство са овим тестирањем је позитивно и даје потврду да је оцењивање било 

објективно и примерено ученицима током године. 

         Тест су писала два одељења 4. разреда:  IV1 и IV2. Укупан број ученика у 4. разреду 

је 44.  У IV2 je  тест писало 18 ученика. Просечно постигнуће је 14,72. 
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       У IV1  има 22 ученика. Сви ученици IV1  одељења су писали тест. Просечно 

постигнуће на нивоу одељења IV1  је 13,15, а на нивоу разреда 13,93. 

 

Анализу сачинила Наташа Жикић, учитељица четвртог разреда 

 

АНАЛИЗА ПРОБНОГ КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Анализа пробног завршног теста из хемије 

-Број ученика који су радили тест је:  2 

-Најбоље остварен резултат 17 бодова, најмањи број бодова 11. 

-Просечан број бодова:  14. 

Задаци су обухватили сва три нивоа постигнућа. Испоштован је план и програм за VII 

разред 

                                                                                       Наставница хемије: Исидора Радованов 

 

Анализа пробног завршног теста из географије 

-Број ученика који су радили тест је:  17 

-Најбоље остварен резултат 14 бодова, најмањи број бодова 3. 

-Просечан број бодова:  8,15. 

С обзиром да овај тест обухвата досадашње трогодишње знање из географије, а без 

припрема за овај тест и неких детаљнијих вежбања сматрам да су ђаци показали добро 

знање и да се припремама у току осмог разреда за коначни комбиновани тест можемо 

очекивати увелико боље резултате. 

                                                                                     Наставница географије: Татјана Јовичић 

 

Анализа пробног завршног теста из историје 

-Број ученика који су радили тест је:  16 

-Најбоље остварен резултат 17 бодова, најмањи број бодова 4. 
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-Просечан број бодова:  8,8. 

По мишљењу ученикаја задаци им нису били лаки. Многи су били брзоплети при 

решавању и нису пажљиво читали текстуалне задатке те су бирали нетачне одговоре. По 

мом мишљењу задаци су били коректни и уз мало бољу припрему ученика резултати би 

свакако били бољи. 

                                                                               Наставница историје: Светлана Пајић Јојкић 

 

Анализа пробног завршног  теста из биологије 

-Број ученика који су радили тест је:  13 

-Најбоље остварен резултат 13,5 бодова, најмањи број бодова 4.5. 

-Просечан број бодова:  7,46. 

Тест који су ученици радили имао је разноврсне задатке и различите нивое тежине. Задаци 

су изабрани из збирке за вежбање за комбиновани тест, али пошто је план и програм из 

биологије промењен сматрам да је потребно променити и задатке из збирке за вежбање за 

комбиновани тест. Дат је задатак чије градиво је заступљено у 8. разреду.   

                                                                                 Наставница биологије, Теодора Ристановић 

Анализа пробног завршног  теста из физике 

-Број ученика који су радили тест је:  1 

-Најбоље остварен резултат : 5 бодова 

-Просечан број бодова:  5. 

Питање број 2 и део питања број 3 се односе на градиво које се обрађује у осмом разреду, 

самим тиме нека деца нису могла да одговоре на ова питања. Припрема за овај пробни 

тест није рађена, а сами тестови су дати пред сам крај школске године, када су ученици 

углавном оптерећени оцењивањем и проверама пред закључивање оцена. Из наведених 

разлога мислим да резултати добијени на овај начин нису право мерило, те не могу бити 

кориштени као показатељ квалитета знања ученика. Уколико су тестови требали да 

послуже као начин стицања искуства за ученике, онда су могли да се организују раније у 
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школској години. 

                                                                                  Наставник физике, Раде Марјановић 

 

 

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, међутим ове школске године није бикло спајања одељењеа и 

група, услед пандемије корона вируса. 

У другом циклусу секцијама руководе наставници конкретних наставних предмета, а 

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

различитих разреда. Рад секција је организован он лајн, због прописаних 

противепидемиолошких мера и измењеног распреда часова. 

  *Извештаји о реализацији ваннаставних активности, секција и школског хора 

налазе се у прилогу овог Годишњег извештаја 

 
У школи се одвија рад у секцијама са једним часом недељно. Ученици се одлучују за 

одређену секцију у складу са интересовањима и афинитетима за одређене области. 

Секцијама руководе предметни наставници. 

 

Наставни предмет/област Разред Наставник 

Рецитаторска секција V-VIII Наташа Мркшић 

Драмска секција V-VIII Драгана Чокић 

Енглески језик ( English Club) V-VIII Милена Вукићевић, Милана 

Дашић 

Немачки језик (Deutsch ist in) V-VIII Аријана Војкић 

Млади математичари V-VIII Дејана Цвјетковић, Милица 

Лукић 

Географска секција V-VIII Ружица Милић 

Историјска секција V-VIII Светлана Пајић Јојкић 

Млади физичaри VI-VIII Раде Марјановић 

Млади хемичари VII,VIII Исидора Радованов 

Млади биолози „Дарвинов 

подмладак“ 

V-VIII Љиљана Пејаков 
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Ликовна секција V-VIII Ђорђе Ћорић, Јелена Поповић 

Кошаркашка секција V-VIII Слободан Ракић 

Фудбалска секција V-VIII Борислав Станаћев 

Саобраћајна секција V-VIII Жељко Васић 

Програмерска секција V-VIII Синиша Фехер, Немања Голуб 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 
 

Први циклус   

 

Ред. бр. Разред и одељење Наставник разредне наставе – 

 -одељењски старешина 

1. I 1 

Реализација свих 

наставних предмета и 

осталих активности осим  

eнглеског језика, мађарског 

језика  и  

верске наставе. 

Љубица Попглигорин 

2. I 2 Јулка Миросављевић 

3. II1 Снежана Остојић 

4. II 2 Весна Тодоровић 

5. III 1 Јована Јовичић 

6. III 2 Александра Лазић 

7. III 3 Јулкица Поповић 

8. IV 1 Наташа Жикић 

9. IV 2 Милица Марић 

 

10. Хетерогене 

групе ученика 
Продужени боравак 

Сузана Живковић и Снежана 

Џамбас 

 

 

 Наставници ангажовани у првом циклусу 

Р.бр. Наставник Одељења у којима реализује наставу 

Страни језик – енглески језик 

1. Милана Дашић и 

Милена Вукићевић 

III-IV 

I-II 

Мађарски језик 

1. Ленке Глуваков I-IV   

Верска настава ( Православни катихизис) 

1. Ненад Ркман I-IV   

 

Изборни предмет грађанско васпитање у првом циклусу реализовали су наставници 

разредне наставе у својим одељењима. 

 

 

Други циклус 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Ред. 

бр. 

Наставник Разреди и одељења у којима реализује наставу 

Српски језик 

 

1. Наташа Мркшић V1,V2,VIII1, VIII2 

2. Драгана Чокић VI1,VI2,VI3,VII1,VII2 

Страни језик – Енглески језик 

 

3. Mилена Вукићевић VI,VII 

4. Милана Дашић V,VIII 

Ликовна култура 

 

5. Ђорђе Ћорић V1,V2,VI1,VI2,VI3,VII1,VII2, VIII1 I VIII2 

6. Јелена Поповић VIII1 

Музичка култура 

 

7. Александра Шунтић V-VIII  

Историја 

 

8. Светлана Пајић Јојкић V-VIII  

Географија 

 

9. Ружица Милић V-VIII  

Физика 

 

10. Раде Марјановић VI3, VII1,VII2,VIII1,VIII2 

11. Иван Бајин VI1,VI2 

Математика 

 

12.  Дејана Цвјетковић V1,V2,VI1,VII1,VIII2 

13. Милица Лукић VI2,VI3,VII2,VIII1 

Биологија 

 

14. Љиљана Пејаков V-VIII 

Хемија 

 

15. Исидора Радованов VII - VIII  

Техника и технологија 
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16. Жељко Васић V-VIII (групе) 

 

17. Синиша Фехер V-VIII(групе) 

Информатика и рачунарство 

 

18. Милица Лукић V1,V2,VI1,VII2 (групе) 

19. Синиша Фехер V1,V2,VI1,VI2,VI3,VII1,VII2,VIII1,VIII2 (групе) 

 Немања Голуб VII1,VII2,VIII1, VIII2 (групе) 

Физичко и здравствено васпитање 

18. Борислав Станаћев V1,V2,VIII2 

19. Слободан Ракић VI1,VI2,VI3,VII1, VIII1 

                                           Обавезна физичка активност 

20. Слободан Ракић и 

Борислав Станаћев 

V-VIII 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава ( Православни катихизис) 

 

21. Ненад Ркман V-VIII 

Грађанско васпитање 

 

22. Ружица Милић V-VIII 

Немачки језик 

23. Аријана Војкић V-VIII 

Мађарски језик (изборни предмет) 

 

24. Ленке Глуваков V-VIII 

 

Хор и оркестар 

 

26. Александра Шунтић V-VIII 

Чувари природе 

27.     Исидора Радованов групе 

28.     Љиљана Пејаков групе 

 

Број група је утврђен на основу броја ученика који су се определили за одређени 

изборни програм,однсно слободне наставне активнсоти након анкетирања родитеља и на 

основу  упутства и смерница од  Министарства просвете и науке. 
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ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНСТАВА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ 
 

Редни  

број 

Разред и 

одељење 
Одељењски старешина 

1. V1 Дејана Цвјетковић 

2. V2 Ђорђе Ћорић 

 3. VI1 Драгана Чокић 

4. VI2 Жељко Васић 

5. VI3 Милена Вукићевић 

6. VII1 Слободан Ракић 

7. VII2 Аријана Војкић 

8. VIII1 Александра Шунтић 

9. VIII2 Ружица Милић 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА  У ОДЕЉЕЊИМА 

ЗА УЧЕНИКЕ  СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 
 

Група 

одељење 

Разред 
Наставник                                                             Наставни предмет 

 

 

К1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Комароми Остали предмети 

 

Теодора Делић Енглески језик 

Борислав Станаћев Физичко и здравствено 

васпитање 

Ленке Глуваков Мађарски језик 

К2 Сузана Живковић Техника и технологија 

 Историја 

 Географија 

 Немачки језик 

 Музичка култура 

Борислав Станаћев Физичко и здравствено 
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васпитање 

Теодора Делић Енглески језик 

 Биологија 

Јелена Јоргић Математика 

 Ликовна култура 

 Чувари природе 

 Физика 

Марина Чаленић Српски језик 

 Хемија 

 Грађанско васпитање 

 Информатика и рачунарство 

 Ленке Глуваков Мађарски језик 

 

 

 

 

 

 

К3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Јоргић Математика 

 Ликовна култура 

 Чувари природе 

 Физика 

 Музичка култура 

Борислав Станаћев Физичко и здравствено 

васпитање 

Теодора Делић Енглески језик 

 Биологија 

Марина Чаленић Српски језик 

 Хемија 

 Грађанско васпитање 

 Информатика и рачунарство 

Сузана Живковић Техника и технологија 

 Историја 

 Географија 

  Немачки језик 

 

 

 

 

Одељењска старешинства у одељењима за ученике са сметњама у развоју 

 

 

Група 

одељење 

Разред Одељењски старешина 

К1 2-4. Марија Комароми 

К2 5.и 7. Сузана Живковић 

К3 6.и 8. Јелена Јоргић 

 



 68 

 РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

Допунска настава  је реализована из оних наставних предмета  код којих за овим обликом 

образовно-васпитног рада постојала потреба.  

Допунску наставу у првом циклусу  реализовали су наставници разредне наставе са 

једним часом недељно. Допунску наставу у другом циклусу  реализовали су наставници  

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

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

току првог полугодишта школске 2021/2022. године настава је реализована према 

школском календару и  оперативним плановима. Није било одступања, часови обавезне и 

изборне наставе реализовани су са одступањима у дозвољеним оквирима. Евиденција о 

реализацији наставе вођена је редовно. Часови додатне и допунске наставе у оба циклуса у 

потпуности су реализовани. 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   је реализован 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.  

*Извештаји о реализацији допунске и додатне наставе налазе се у прилогу овог 

Годишњег извештаја, а израдио га је сваки наставник за своје одељење, односно 

предмет.  

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 

             ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ  ПОПРАВНОГ ИСПИТА 

Поправних испита у школској 2021/2022. није било. 

    ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА  ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
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Припрема ученика за полагање завршног испита реализована је током оба полугодишта 

осмог разреда, а две недеље  пре полагања испита са по 4-6 часоба дневно.  

Припремну наставу  су  реализовали наставници предметне наставе из којих су ученици 

полагали завршни испит- српсаки језик, математика, физика, хемија, биологија, историја и 

географија. 

Део припремне наставе реализиавн је уи путем платформе Гугл учионица. 

*Извештаји о реализацији допунске и додатне наставе налазе се у прилогу овог 

Годишњег извештаја, а израдио га је сваки наставник за своје одељење, односно 

предмет.  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

Радним данима, е у школи свакодневно реализован рад продуженог боравка од 9 до 15 

часова. 

Укупан број ученика уписаних у продужени боравак био је 30 ученика првог и другог 

разреда. Родитељи су анкетирани и доставили су потврде о запослењу, односно о 

немогућности рада од куће.  Активности у продуженом боравку почињу окупљањем 

ученика у 10 или у 11  часова у зависности од часова редоне наставе, завршавале су у 15 

часова.  Топли оброк-ручак је сервиран у 12 часова. Рад се одвијао у две учионице- јадна 

намењена изради домаћих задатака, а друга за слободно време и креативне активности. У 

продуженом боравку ангажована је Снежана Џамбас. Образовно-васпитни рад је бележен 

у Дневнику рада, као и веза између редовне настзаве и продуженог боравка. Редовно су 

одржаване приредбе, радионице, обележавани су сви важни празници и датуми: 

1. Он лајн приредба за Дан жена и Ускрс  (боравак) 

2. Свети Сава-ликовна радионица 

3. Дан мочвара-креативна радионица 

4. Међународни дан матерњег језика-презентација, квиз 

5. Дан розе мајица-ликовна радионица 

6. Светски дан књиге-ликовна и литерарна радионица 

7. Светски дан заштите шума-ликовна радионица 

8. Светски дан заштите вода-квиз 
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9. Међународни дан смеха 

10. Светски дан здравља-квиз 

11. Међународни дан ватрогасаца-ликовна радионица 

12. Светски дан музеја-презентација 

13. Светски дан паркова-ликовна радионица 

14. Светски дан океана-ликовна радионица 

15.Завршна приредба- Другарство, љубав, срећа и осмех покрећу свет (застава и химна 

боравка) 

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 реализовани  се једном недељно, тако да је реализовано 

укупно 36 часова у сваком одељењу, односно 34 за ученике осмог разреда. 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.У појединим 

одељењима школски психолог је, по позиву ученика и одељењског старешине, одржавао 

на ЧОС радионице, предавања и групне разговоре о актуелним темама.  

 Сваки одељењски старешина је имао Вибер групу са својим одељењем у којима су 

били сви ученици и родитељи, те је на тај начин реализовао све планиране активности у 

вези са ЧОС, као и размењивао све неопходне информације, упутства, савете и слично. 

Комуникација је била свакодневна и показала се као веома ефикасна и успешна. 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

 Током претходне школске године, после вишегодишње паузе због организационих 

тешкоћа и пандемије корона вируса, реализоване су следеће једнодневне екскурзије у 

школи: 

Разред дестинација Датум реализације  

Први и други разред НС-Ср.Карловци-Андревље 17.јун 2022. 
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Трећи разред Ботаничка б.-Храм Св.Саве-

ЗОО Врт 

1.јун 2022. 

Четврти разред Бачки М.-Посета европском 

Амазону 

2.јун 2022. 

Пети, шести и седми разред Тршић-Троноша-

Б.Ковиљача-Сунчана река 

3.јун 2022. 

Осми разред Топола-Опленац-Рисовача-

Орашац 

3.јун 2022. 

   

*Извештај  Тима за екскурзије о реализацији екаскурзија налази се у прилогу овог 

извештаја 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 
Ученици наше школе учестовали су на такмичењима у организацији Министарства 

порсовете, науке и технолошког развоја, односно стручних друштва из области наставних 

предмета. Ученике су припремале учитељице и предметни наставици на часовима додатне 

наставе. 

Наша школа ове године била је домаћин општиснког такмичења из математикње и 

географије.  Такође је реализовано такмичење „Мислиша“ у коме је узело учешће око 80 

ученика школе. 

*Извештаји предметних наставника о реализованим такмичењима налазе се у Прилогу 

овог извештаја 

 

 

 

Школска такмичења: 

1. место предмет 

Мркшић Михајло 8-2 Српски језик 

Ана Станојевић 8-2 Енглески језик 

Тара Шијачић 8-1 Енглески језик 

Павле Новаковић 5-1 Техника и технологија 

Милица Банковић 6-1 Техника и технологија 

Јасмина Васић 8-1 Техника и технологија 

Јања Шарчев 8-1 Техника и технологија 

Вук Јокановић 3-1 Математика 

Хана Маглајчевић 4-2 Математика 

Павле Новаковић 5-1 Математика 
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Тодор Бранков 6-2 Математика 

Уна Стојаковић 7-1 Математика 

Ања Банковић 8-1 Математика 

Ања Банковић 8-1 Хемија 

 

2. место предмет 

Васић Јасмина 8-1 Српски језик 

Андреа Каић 8-1 Енглески језик 

Андреј Шијачић 5-2 Техника и технологија 

Калина Курјачки 6-1 Техника и технологија 

Вукашин Маџгаљ 3-1 Математика 

Анастасија Џамбас  4-2 Математика 

Софија Ранков 5-2 Математика 

Калина Курјачки 6-1 Математика 

Маја Симин 7 -2 Математика 

Јасмина Васић 8 -1 Математика 

Андреа Каић 8-1 Хемија 

 

3. место предмет 

Михајло Мркшић 8-2 Енглески језик 

Јања Шарчев 8-1 Енглески језик 

Јован Милошев 8-2 Енглески језик 

Вук Орњаков 5-2 Техника и технологија 

Ања Милошев 6-1 Техника и технлогија 

Сташа Каић 3 -1 Математика 

Милица Банковић 6-1 Математика 

Лазар Чолић 8-2 Хемија 

Јасмина Васић 8-1 Хемија 

 

Општинска такмичења: 

1. место предмет 

Станојевић Ана 8-2 Српски језик 

Јана Рнић 7-2 

Хелена Комленац 7-1 

Сташа Станаћев 7-1 

Ивана Шијачић 7-1 

Анђела Стевановић 7-1 

Уна Стојаковић 7-1 

Сара Бабић 6-2 

Ивана Грозданић 6-2 

Ана Марија Сеп 6-2 

Кошарка 

Милан Бајић 8-2 Фудбал 
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Лазар Бугарић 8-2 

Бранислав Бојанић 8-2 

Страхиња Јаковљевић 8-2 

Јован Максимов 8-2 

Душан Миковић 8-2 

Лука Милановић 8-2 

Бојан Муњин 8-1 

Угљеша Капларски 8-1 

Лука Кишутцаи 8-1 

Милица Банковић 6-1 Физика 

Никола Новаковић 8-1 Историја 

Милица Банковић 6-1 Историја 

Калина Курјачки 6-1 Историја 

Ања Банковић 8-1 Хемија 

Калина Курјачки 6-1 Српски језик 

 

Међуокружна такмичења: 

 
1. место предмет 

Јана Рнић 7-2 

Хелена Комленац 7-1 

Сташа Станаћев 7-1 

Ивана Шијачић 7-1 

Анђела Стевановић 7-1 

Уна Стојаковић 7-1 

Сара Бабић 6-2 

Ивана Грозданић 6-2 

Ана Марија Сеп 6-2 

Кошарка 

 
 

Републичка такмичења 

 

 
4. место предмет 

Лена Јокић 2-2 Пливање 

 

5. место предмет 

Ана Станојевић 8-2 Калиграфија 

 

 

6. место предмет 

Ања Банковић 8-1 хемија 2. награда 
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7. место предмет 

Јана Рнић 7-2 

Хелена Комленац 7-1 

Сташа Станаћев 7-1 

Ивана Шијачић 7-1 

Анђела Стевановић 7-1 

Уна Стојаковић 7-1 

Сара Бабић 6-2 

Ивана Грозданић 6-2 

Ана Марија Сеп 6-2 

Кошарка 

 

Међународно такмичење 

 
2. место предмет 

Ања Банковић 8-1 Међународни ликовни 

конкурс „Књига је мој 

најбољи пријатељ“ 

 

 

 

 

 

УЧЕНИК  ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

На основу Правилника о избору Ђака генерације, а након спроведеног бодовања од стране 

посебно формиране комисије, ОШ „Вук Караџић“ је и ове године изабрала Ученика 

генерације - ученица осмог разреда Ању Банковић која је остварила 184 бода 

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

  Током школске 2021/2022. године Наставничко веће је реализовало 11 

седница, од којих су се две одвијале он лајн. На њима су разматране следеће теме: 

 - Предлози за извршиоце програма рада, расподела норми и одељењских старешинстава 
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- Одређивање координатора и чланства у стручним тимовима и активима  

- Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе за 2021/2022. годину 

- Разматрање Годишњег програма рада школе за наступајућу школску  годину 

- Усвајање Календара рада 

- Анализа  успеха и владања ученика за класификационе периоде; 

- Анализа  успеха и владања ученика на крају првог полугодишта,  

- Давање мишљења о избору директора 

- Усвајање предлога уџбеника за школску 2022/2023. 

- Анализа пробног и завршног испита 2022. 

- Давање иницијативе за другу групу продуженог боравка 

- Упознавање чланова Наставничког већа са изменама и допунама Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

- Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 2022/2023. годину 

- Информисае чланова Наставничког већа о учешћу школе у пројекту «Учимо заједно» 

- Разматрање Школског прграм аз апериод 2022-2026. 

- Анализа  успеха и владања ученика ученика на крају наставне и школске године 

- Избор Ученика генерације 

- Разматрање Извештаја о раду школе за протеклу школску годину 

- Разматрања текућих питања битних за школских живот, током године 

*Записници са одржаних седница редовно се воде у свесци записника Наставничког већа, 

а записничари су Сузана Живковић и Александра Шунтић. 

 

 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

 Педагошки колегијум је одржао пет седница. Активности које су реализоване 

односиле су се на педагошке и организационе послове – разматрање предлога и усвајање 

ИОП-а, утврђивање састава тимова за додатну подршку ученицима, праћење напредовања 
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ученика школе на кварталима, полугодишту и крају наставне /школске године, праћење 

реализације активности тимова и актива, праћење реализације Школског програма и  

Школског развојног плана, праћење реализације пробног и завршног испита 2022.и остали 

послови. 

*Записници са одржаних седница редовно се воде у свесци записника Педагошког 

колегијума, а записничари су Сузана Живковић и Александра Шунтић. 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 

- Одељењска већа су реализовала планиране активности у току оба 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... 

- Упознавање са бројним стањем (променама) у одељењу 

- Договор о одржавању родитељских састанака и пријема родитеља 

- Прикупљање  и анализа свих релевантних 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 

пружање адекватне образовне подршке 

- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за њихову афирмацију. 

-  Планирање активности поводом  Дечије недеље, 

- Планирање и реализација сарадње са родитељима, 

- Aнализа рада ученика на новим  наставним предметима, 

- Анализа успеха и владања на крају првог квартала, 

- Евалуација ИОП-а 

- Организовање родитељског састанка поводом квартала.  

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта. 

- 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  Дечије недеље, Дана школе, Нове године, Светог Саве, 

дана планете Земље, Светског дана заштите животне средине и осталих важних 

датума 

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

побољшање успеха. 

- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за њихову афирмацију. 
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* Наставници који раде у одељењима за ученике са сметњама у развоју од првог до осмог 

разреда чине једно одељењско веће.  

* Извештаји о реализацији рада одељењских већа по разредима и одељењима налазе 

се у Ес дневнику у одељку „Извештаји“ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА СТРУЧНИХ  ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА  И 

ТИМОВА 
 

  СТРУЧНА ВЕЋА 
 

Један од облика стручног усавршавања наставника реализује се и кроз рад стручних већа у 

школи. 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 школи су радила следећа стручна већа: 

Стручно веће 

Стручно веће за српски језик 

Стручно веће  за страни језик 

Стручно веће за биологију,физику и хемију 

Стручно веће за техничко и информатичко 

образовање, технику и технологију и информатику 

и рачунарство. 

Стручно веће за историју и географију 

Стручно веће за музичку и ликовну  културу 

Стручно веће за физичко васпитање 
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Стручно веће за рад са ученицима са сметњама у 

развоју 

 

 Важна напомена: Извештаји  о реализованим састанцима и активностима свих 

стручних већа налазе се у прилогу овог извештаја у штампаном облику. 

Координатори већа су извештавали о свом раду на крају сваког полугодишта.  

 

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, као и 

представници локалне заједнице  Активи и тимови су реализовали различите активности о 

чему су сачинили извештаје. 

У школи су радили следећи стручни активи и тимови: 

Стручни активи и тимови 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Стручни актив за развој школског програма 

Стручни тим за самовредновање и вредновање 

рада школе 

Стручни тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Стручни тим за инклузивно образовање 

 

Тим за професионалну оријентацију ученика 
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Тим за ученичке излете, екскурзије и наставу у 

природи 

Тим за здравствену заштиту ученика у школи 

Тим за социјалну заштиту ученика у школи 

Тим за заштиту животне средине 

Тим за вођење Летописа и представљање рада 

школе 

Тим за организовање школског спорта и 

школских активности 

Тим  за културну активност  школе 

Tим за преглед школске евиденције 

Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника 

Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

 

Важна напомена: Извештаји  о реализованим састанцима и активностима свих 

стручних тимова и актива налазе се у прилогу овог извештаја у штампаном облику. 

 

 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 
          

 Безбедност ученика је била главни приоритет школе. Управа школе, као и сви  запослени 

свако са свог аспекта радних активности доприносили су стварању сигурног школског 

окружења.   

 

             Сви запослени су упознати са Правилником о безбедности ученика којим је 

утврђено право ученика на заштиту и безбедност док бораве у  школској згради и 

школском дворишту, на путу између куће и школе, као и  ван школске зграде и школског 

дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других активности које 

организује Школа, као што су: екскурзије, настава у природи и сличне активности.   
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        Ученици имају право на заштиту и безбедност од: поступака других лица, болести и 

повреда, пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу 

угрозити безбедност. 

У циљу заштите и безбедности ученика, Школа је предузимала следеће мере: 

- дежурство наставника и помоћно-техничког особља, 

- видео-надзор 

- осигурање ученика, 

- обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, елементарних непогода 

и других природних појава које могу угрозити безбедност ученика Школе, 

- сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе, 

- друге мере у циљу заштите и безбедности ученика утврђене законом и општим 

актом школе 

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће 

програмске садржаје упознали су са опасностима с којима се могу суочити за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и 

с начином понашања којим се те опасности избегавају или отклањају. 

Школа је водила уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних 

ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које 

добија од надлежног општинског органа, а у случају нередовног похађања наставе 

обавештавала је надлежне органе. 

          Психолог школе, у сарадњи са одељенским старешином, је остваривала увид у 

породичне прилике када уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају 

констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћала се Центру за 

социјални рад  у циљу предузимања мера ради пружања подршке ученику 

Школа је сарађивала  са Домом здравља у вези са здравственим стањем ученика и 

наставника. Сарадња се односила на обавезне лекарске и систематске прегледе у циљу 

праћења здравственог стања и предузимања,  превентивних мера, као и каснијег, 

евентуалног  лечења. Посебне активности су реализоване из области превенције оралног 

здравља. 

Школа већ неколико година има видео назор, што доприноси већој безбедности 

ученика, а у плану је да се ове школске године систем побољша и унапреди.  

Безбедност ученика је прожета кроз активности више тимова у школи, а нарочито 

Тима за заштиту здравственог стања ученика, Тима за социјалну заштиту ученика, Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, занемаривања, злостављања  и злоупотребе, као и са 

програмом активности на сузбијању малолетничке деликвенције и употребе дрога. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА И 

САВЕТОДАВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 
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Са ученицима коју су вршили повреду правила понашања или се нису придржавали 

одлука директора и других органа школе, Школа је у оквиру своје организације рада, 

надлежности свих субјеката у школи, у сарадњи са родитељима / старатељима, 

реализовала појачани васпитни рад са учеником.  

Када је ученик нередовно похађа наставу, и ако неоправдано изостајао пет (5) часова, 

или својим понашањем чинио лакше пореде обавеза ученика, школа је у сарадњи са 

родитељима / старатељима ученика појачала васпитни рад.  Према ученици који су 

учинили тежу повреду обавеза или учини повреду забране из Закона о основама система 

образовања и васпитањ) покретан је васпитно-дисциплински поступак. Пре изрицања мере 

у овом поступку Школа је спроведила појачан васпитни рад 

 

Појачан васпитни рад школе је обухватао следеће активности: 

 

1. стручни рад одељењског старешине; 

2. стручни рад психолога школе; 

3. стручни рад посебних тимова; 

4. сарадња школе са установом социјалне заштите (уколико је то потребно); 

5. сарадња школе са установом здравствене заштите (уколико је то потребно); 

6. сарадња школе са полицијском службом (уколико је то потребно); 

7. сарадња школе са Центром за пружање услуга социјалне заштите (уколико је то 

потребно и другИМ институцијама по потреби 

 

У оквиру појачаног васпитног рада посебан акцента је стављан на: 

 

- Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

- Идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, 

непосредно окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем 

ученика, наставника и родитеља 

- Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на 

препознавање насиља и злостављања 

- Унапређење способности свих учесника у школском животу-наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, 

препознавање и решавање проблема насиља 

- Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

- Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

- Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном 

реду 

- Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља 

- Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и 

групних разговора 

- Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи. 
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Евиденцију о спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима су водиле 

одељенске старешина на обрасцу „Појачани васпитни рад са учеником“ . Евиденција  

садржи предлог  активности појачаног васпитног рада и резултате тих активности. 

 

Појачани васпитни рад, у складу са законом, као и саветедавни образовно- васпитни рад 

реализован је током читаве школске године кроз следеће активности : 

 

1. упутства одељењском старешини за рад са учеником 

2. индивидуализована настава (посебне методе и садржаји рада на часу) 

3. смањење захтева наставних садржаја 

4. одржавање допунске наставе 

5. рад са психологом школе –  упознавање ученика са условима успешног учења, 

развој самопоуздања, емотивна подршка и сл., а све по израђеном 

индивидуалном плану заштите ученика 

6. израда планова за рад код куће, помоћ родитеља 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Сарадња са родитељима се одвија путем одељенских родитељских састанака, разредних 

одељењских састанака и индивидуалних разговора са родитељима. Одељењске старешине 

су сачиниле план и програм одељењских родитељских  састанака, а о њиховој реализацији 

сведоче запосници у Ес дневнику. У току школске године сваки одељењски старешина је 

одржао по пет родитељских састанака, у школи или он лајн. Индивидуалне посете 

родитеља су се одвијале  током дана за родитеље. Такође, родитељи су упознати са 

Правилником  о васпитно-дисциплинској одговорности, као и правом на приговор и жалбу 

на оцену на првом родитељском састанку. 

На првом родитељском састанку родитељи су изабрали представника родитеља за члана 

Савета родитеља.  

 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. 

Програм сарадње са породицом обухватао је и организацију Отвореног дана школе сваког 

месеца, када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују 

образовно-васпитном раду, као и редовнне индивидуалне консулатације одељењских 

сатрешина, предметних наставника и школског психолога чији је рапсоред термина био 
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истакнут на видном месту у холу школе и на школском сајту, у складу са Годишњим 

планом рада. 

    У школској 2021/2022. години реализоване су три трибине-презентације за родитеље , 

од тога две он лајн и једна непсоредно у школи, 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“ 

 

Психолог Септембар 2021. год.- он 

лајн презентација 

„Прелазак са разредне на 

предметну наставу“ 

Психолог Септембар 2021. год.- он 

лајн презентација 

„Улога родитеља у 

професионалној 

оријентацији ученика и 

упис у средње школе“ 

Психолог Мај 2022. године 

 

 РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА  ИНСТИТУЦИЈАМА  У ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ 

 

 Школа  је реализововала блиску  сарадњу са преддшколском установом и свим 

школама у општини, , као и са осталим школама у околини. Сарадња се одвијала кроз 

различите облике делатности (школски сусрети, културне  манифестације, научна и 

спортска такмичења, заједничко учешће у пројектима и активностима локалне заједнице и 

Општине Србобран). 

 

Са институцијама локалне заједнице је реализована квалитетен асарадња , а првеснтвено 

са  сарадња, а то су: Дом Здравља „Др Ђорђе Бастић“, Градском библиотеком, Домом 

културе, , Центром за социјални рад, Полицијска станица , Центром за спорт и туризам и 

спортским клубовима, Културно уметничка друштва и невладиним организацијама и 

удружењима грађана. 

 

Школа је активно сарађивала  са  Удружењем за помоћ МНРО „Бисер“ у вези са 

ученицима са семтзњама у развоју, као и са ученицима који имају личне пратиоце или 

одлазе на логопедске третмане.  

 

Блиско смо сарађивали са Школском управом Нови Сад, средњим школама у пколини у 

вези са реализацијом професионалне оријентације, Домо здравља Нови Сад. 
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Појединачне активности наведене су у извештајима о раду различитих тимова у 

школи, као и у Ес дневнику сваког одељења у одељњку „Учешће ученика у 

пројектима школе и локалне заједнице“. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

- У току школске 2020/2021. године Савет родитеља је одржао три седнице на којима 

су разматране следеће тачке: 

- Конституисање Савета родитеља. 

- Избор чланова из савета родитеља у активе и тимове за шк.2021/2022. годину. 

- Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика у шк.2021/2022. години, 

једногласно је изабрано осигуравајуће друштво „ Милениум осигурање“ 

- Разматрање Извештаја о раду школе за шк.2020/2021 годину, Годишњег плана рада 

за шк.2021/2022. 

- Предлог родитеља у Општински савет родитеља. 

- Предлог члана Савета родитеља за Школски одбор. 

- Разматарање предлога уџбеника за наредну школску годину, на основу писмених 

образложења предметних наставника, односно стручних већа за наставне предмете  

- Упознавање чланова Савета са понудама за екскурзије ученика. 

- Упућивање иницијативе за предлог одабира бесплатних уџбеника Наставничком 

већу 

- Упознавање са новим слободном наставним кативностима које ће школа нудити од 

наредне школске године. 

- Избор једног представника за рад комисије за избор Ученика генерације. 

- Разматрање предлога за покретање иницијативе за отварање друге групе 

продуженог боравка за школску 2022/2023. годину. 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

У току школске године Школски одбор  је одржао 12 седница на којима је разматрао и 

усвајао следећа питања: 
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- Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. 

- Усвајање Годишњег плана рада за шк.2021/2022.  

- Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. 

- Усвајање анекса Школског програма 2018-2022. године 

- Усвајање Извештаја о индивидуалном стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника у првом и другом полугодишту школске 2020/2021. 

- Доношење предлога за в.д. директора због истека мандата в.д. директора и 

- неокончања конкурса за избор директора 

- Давање предлога за избор директора школе 

- Одлука о доношењу решења о премештају на радно место директора са места 

в.д.директора, Ружицу Милић 

- Усвајање Финансијског плана школе за школску 2021/2022. годину 

- Доношење одлуке о усклађивању дечатности школе са важећим прописима 

Републике Србије 

- Усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину 

- Усвајање Извештаја директора о раду школе за период од 01.09.2021. до 

28.02.2022.године 

-  Доношење одлуке о усаглашавању табеларног прегледа стручног усавршавања у 

школи са новим Правилником о стручном усавршавању 

-  Усвајање Правилника о оцењивању ученика 

- Усвајање Правилника о начину регулисања изостанака ученика 

- Доношење одлуке о учествовању Основне школе „Вук Караџић“ из Србобрана у 

- пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

- образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка. 

- Усвајање Школског прогама за период од 2022. до 2026.године 
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Директор школе, у складу са законом, је подносио свој извештај о раду Школском 

одбору два пута током године. Извештаји о раду директора су на седницама 

Школског одбора усвојени. Извештаји се налазе у регистратору „Школски одбор „ 

код правника-секретара школе. 

 

ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 
 

- Током протекле школске године школски психолог је обављао послове и активности 

у скаду са својим Годишњим планом рада, од којис су најважније следеће: 

 

- Учешће у изради школске документације- Годишњег плана рада школе, Годишњег 

извештаја, Школског програма 2022-2026, Извештаја о самовредновању 2021/2022, 

израда Годишењг плана рада психолога, израда оперативних планова и акционих 

планова школе, учешће у израду пројектне документације. 

- Рад са ученицима-индивидуално саветодавни рад са ученицима са тешкоћама у 

учењу, са емотивним, социјалним, породичним  и сличним тешкоћама, образовна и 

емотивна подршка, рад са ученицима са тешкоћама у учењу, мотивацији и 

напредовању, као и појачани васпитни рад са ученицима 

- Рад са ученицима – групни и рад са одељењима, предавања, радионице, трибине и 

сл. 

- Рад са родитељима - индивидуални саветодавни рад и консултације, групни рад- 

родитељски састанци и трибине за родитеље 

- Рад са наставницима - индивидуални саветодавни рад и консултације, подршка 

колегама који се уводе у рад, педагошко-инстурктивни рад са новопридошлим 

колегама, посета часовима 

- Праћење реализације и евалуација ИОП, рад у тимовима за индивидуалну подршку 

ученицима, учешће у изради педагошких профила, саветодавни рад са ученицима 

који похађају по ИОП и њиховим родитељима, праћење напретка, праћење 

транзиције из циклуса у циклус, професионална оријентација ученика по ИОП 

- Посета часовима ( у сарадњи са директором школе), посета дигиталним часовима на 

електронским платформамаза учење 

- Учешће и координација реализација едукативних програма, манифестација, 

приредби, обележавања важних датума, активноси локалне самопураве 
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- Учешће у раду стручних органа школе, актива и тимова, координација радом 

појединих тимова 

- Професионална оријентација-реализација петофазног модела од којих су најважније 

активности биле: реализација радионица и предавања, организација посета средњих 

школа,тестирање ученика осмог разреда у оквиру професионалне оријентације, 

индивидуално саветодавни рад са сваким учеником осмог разреда, након анализе 

тестова и израде профил, професионално усмеравање, саветовање за доношење 

личног акционог плана уписа у жељењу средњу школу,... 

- Рализација уписа ученика у први разред ОШ 

- Анализа успеха и владања ученика након првог, трећег квартала, као и првог 

полугодишта, краја наставне и краја школске године и презентација на 

Наставничком већу 

- Спровођење истраживања „ЕТОС“ у оквиру самовредновања рада школе  на узорку 

ученика, наставника и родитеља, анализа и тумачење  резултата 

- Учешће у реализацији истраживања „СЕЛФИ“- самовредновање дигиталних 

компетенција и опремљености школе 

- Рад на самовредновању рада школе, прикупљање свих релевантних података, 

сачињавање извештаја и презентација на НВ 

- Вођење документације о свом раду 

- Индивидуално стручно усавршавање у установи и ван ње 

 

- Сарадња са свим релевантним институцијама и организацијама локалне средине 

 

БИБЛИОТЕКАР 
 

Програм рада библиотекара школе обухватао је задатке и послове из области 

образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних 

и уметничких аспеката образовања. Својим стручним ангажовањем, задатак школског 

библиотекара је да доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у 

школи, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима, својим 

ангажовањем подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој 

пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и 

наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, 

што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања 

датих информација и перманентност учења током читавог живота. 
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Корисници библиотеке су сви ученици, наставници, запослени и остали сарадници 

школе. 

У току школске 2021/2022. године, библиотека је била релативно добро посећена. 

Просечно 10 ученика дневно посећивало је библиотеку, узимајући и враћајући књиге, 

лектире и уџбенике. Постоје и ученици који се не задржавају само на обавезној лектири, 

већ своја интересовања задовољавају и читањем савремене белетристике. 

Ове школске године допуњен је књижни фонд домаће лектире узраста од V до VIII 

разреда, фонд белетристике за децу актуелним насловима, као и фонд дечијих 

енциклопедија. Књижни фонд се обнављао и допуњавао у складу са потребама и 

могућностима школе. У току школске 2021/22. године књижни фонд библиотеке је 

обогаћен следећим насловима: 

 

 Књиге добијене од Министарства просвете, науке и технолошког развоја (ради 

богаћења библиотечког фонда) – укупно 70 књига, следећих наслова: 

Анђела Нанети Мој дека је био трешња 10 

 

 

Ерик Најт Леси се враћа кући 5 

 Џек Лондон Глас дивљине 5 

 Ференц Молнар Дечаци Павлове улице 5 

 Клод Кампањ Збогом мојих петнаест година 15 

 Сент Егзепери Мали принц 5 

 Игор Коларов Аги и Ема 10 

 Душан Ковачевић Свемирски змај 15 

 

  

 

  Књиге добијене на поклон од Народне библиотеке Србобран (47 књига): 

 

Радослав Субић Становништво општине Србобран 20 

 Шандор Слимак Чудно дрво баобаб 2 

 Радослав Субић Забелшке из вароши србобранске 6 

 Радослав Субић Библиотеке и читаонице у општини Србобран 4 

 Душан Мудрински Промена идентитета 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Књиге добијене на поклон од ученика наше школе (по 1 примерак сваке): 

 

Милош Црњански Сеобе 

Марк Твен Краљевић и просјак 

Народне бајке Златоруни ован 

Народне бајке Три прстена 

Браћа Грим Бајке 
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Х.Кристијан Андерсен Смешни владари 

Епископ бачки др Иринеј Свето причешће - лек бесмртности 

   

 Књиге добијене на поклон од наставника (по 1 примерак сваке књиге): 

 

Фредрик Бакман Брит - Мари је била ту 

Миленко Р. Веснић Хороскоп знаци и подзнаци 

Милан Ђорђевић Рокенрол у општини Србобран 

Група аутора Србобран - Szenttamas из наше заједничке прошлости 

Милан Дунђерски Песник је попут Прометеја 

Група аутора Млада домаћица 

Џули Оцука Буда на тавану 

Боривоје - Боро Живаљевић Бели каранфили 

Група аутора Како препознати уметност - Грчка уметност 

Божидар Пешев Кашика и дуга 

Кеј Хупер Крадљивац срца 

Александар Дима Гроф Монте Кристо 1 

Слободан Селенић Очеви и оци 

Благоје Баковић Сунце испод кишобрана 

Благоје Баковић Вајар спава међу камењем 

Збирка задатака из математике Мислиша 2020 

 Збирка задатака из математике Мислиша 2019 

 Збирка задатака из математике Мислиша 2017 

 Збирка задатака из математике Мислиша 2016 

 Збирка задатака из математике Мислиша 2022. 

  

Ученици који су током школске 2021/22. године обогатили фонд школске 

библиотеке су: Томас Рико Варга и Бранков Тодор, а наставници који су допринели 

богаћењу фонда су: Дејана Цвјетковић, Наташа Мркшић, Сузана Живковић и Теодора 

Делић. 

 

Укупан број набављених књига (од 09.03.2022.) је 145.  

 

  Генерално гледајући, библиотека је добро снабдевена и задовољава у потпуности 

захтеве школског програма. Рад у библиотеци се одвија уз сталну сарадњу и консултације 

са предметним наставницима. 

 

Библиотека излази у сусрет ученицима и наставницима расположивим 

библиотечким фондом приликом сваке припреме културних манифестација (Дан школе, 

Школска слава - Свети Сава, секције и сл). 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
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Током школске године Ученички парламент је реализовао низ активности из свог домена, 

давао је предлоге и сугестије за обогаћивање и подизање квалитета школског живота, 

учествовао у раду стручних актива и тимова, организовао низ активности као што су 

обележавање важних датума, ученичке журке, хуманитарне акције и слично.Разматрао је 

предлоге уџбеника и резултате самовреднивања рада школе. 

 

 Важна напомена: Извештај о активностима Ученичког парламента налази се у 

штампаном облику у прилогу овог Годишњег извештаја, а сачинила га је 

координатор Марија Комароми. 

 

. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

У оквиру школе ученици и чланови колектива се информишу о свим важним питањима 

ученика преко Књиге обавештења, као и на школском сајту чија је интернет адреса 

http://www.osvuksrbobran.edu.rs/ Отворена је и Фејсбук страница школе. Ажурирање 

школског сајта и налогом школе на друштвеној мрежи координира тим за маркетинг 

школе. Ван 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. 

 

ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

Спорт и спортско-рекреативне активности су важан сегмент школског живота. Настава 

физичког васпитања, као и спортке секције реализују се у спорткосј хали која се налази у 

непосредној близини школе. Осим редовне наставе, одвија се рад фудбалске, кошаркашке 

и одбојкашке секције. Ученици наше школе постижу запажене резултате на екипним 

такмичењима из наведених спортова на општинском, окружном, као и републичком 

нивоу. У појединачним спортовима истакли су се пливачи Лена Јокић и Тодор Бранков 

који су постизали прва места на државним такмичењима.  

Реализован је и крос РТС 2022. у којем наша школа традицонално учествује. Током Дечије 

недеље реализован је Спортки дан. 

 Потпунији извештај налази се у прилогу у извештају Тима за организацију 

школског спорта и спортске активности. 

http://www.osvuksrbobran.edu.rs/
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНО ВАЖНИХ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ СУ 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ УСТАНОВЕ И ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ САМОВРЕДНОВАЊУ У 

ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

Школски тим за самовредновање је сачинио план самовредновања на првом састанку 

одржаном  3.септембра 2021. годинe на коме је је утврђена област самовредновања за 

школску 2021/2022. годину, а то је ЕТОС.  План самовредновања израђен је на основу 

Стандарда квалитета рада установе и као такав саставни је део Годишњег програма рада 

школе за школску 2021/2022. годину. Потом су јасно подељене улоге и задужења сваког 

од чланова тима, сачињени су упитници који су примењени у другом полугодишту, а које 

су попуњавали директор, наставници, стручни сарадници, родитељи и ученици. 

Примењени су онлајн упитници Гугл платформе. У истраживању је учестовало 32 

запослена, 118 ученика и 145 родитеља. Осим примене упитника, до закључака о овој 

области квалитета дошло се увидом у извештаје о раду свих тимова у школи, посетом 

часова од стране директора школе и психолога, прегледом Ес дневника, увидом у акте 

школе и правилнике, као и прегледом Књиге обавештења, страница на школском сајту, 

страница на Фејсбук профилу и страница на сајтовима које се баве локалним 

информисањем.  

 

Школски тим за самовредновање је обрадом и анализом резултата дошао до следећих 

резултата: 

 

СТАНДАРД ВРЕДНОВАЊА 5.1  „Успостављени су добри међуљудски односи“: 

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи се примењују разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 

конфликата. 
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Процена је вршена на основу резултата примењених упитника, као и проценом 

педагошке праксе у нашој школи. Резултати указују да је око 96% ученика упознато са 

правилима и кућним редом школе у потпуности или у великој мери, као и исти толики 

проценат њихових родитеља, што указује да су она јасно регулисана, јасно истакнута и 

доступна свим актерима школског живота. Права, обавезе и одговорности регулисана су 

Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању, 

Статутом школе и Правилником о кућном реду школе. На основу њих, за 

дикриминаторско понашање се доследно примењују мере и санкције, као и појачани 

васпитни рад са ученицима, у сарадњи са родитељима. 93% запослених је потврдило 

наведено у упитнику са „ да“ или „у већој мери“.  

56,3% запослених мисли да у школи у потпуности постоје добри међуљудски 

односи, а 37,5% да су они у већој мери добри, што у укупном збиру износи 90,8%, а 92,1%  

родитеља сматра да у школи у  потпуности или у великој мери постоје добри међуљудски 

односи запослених, ученика и родитеља. Већа распршеност резултата огледа се само код 

перцепције атмосфере у одељењу од стране ученика где њих 43,5% сматра да је пријатна и 

пријатељска у потпуности, 37,4 % да је таква у великој мери, а 16,5% посто да је таква у 

мањој мери. Родитељи перципирају школу као отворену и сарадљиву: преко 90% 

родитеља је одговорило да се у школи негују међусобна сарадња и уважавање, да се према 

њима запослени односе са поштовањем и уважавањем, као и да имају добру сарадњу са 

одељењским старешином свог детета. 94,7% ученика је изјавило да их наставници у 

потпуности или у великој мери подстичу на сарадњу и међусобно уважавање. Ученици 

такође сматрају да њихове породице имају добру сарадњу са одељењским старешином, 

предметним наставницима и свим запосленима у школи. (укупно 96,5% ученика је 

одговорило са „да“ и „у већој мери“). И ученици и родитељи знају коме треба да се обрате 

за помоћ уколико имају одређени проблем или недоумице (98,3% ученика и 88,6% 

родитеља). У холу школе, на школском сајту и у свим одељењским Вибер групама су 

почетком школске године јасно и видљиво истакнути термини за консултације родитеља 

са одељењским старешином, предметним наставницима, школским психологом, као и 

термини „Отворених дана школе“, а да су са њима упознати потврдило је 90,1% родитеља. 

Што се тиче протока информација међу актерима школског живота, 96,5% родитеља 

сматра у попуности или у већој мери да су информације које добијају од школе 

правовремене и потпуне, односно 96.4% да су јасне и прецизне. 

 

О адаптацији новопридошлих ученика воде рачуна одељењске старешине и 

школски психолог, пажљиво их распоређујући у одељења у зависности од специфичности 

ученика с једне стране и социјалне и педагошко-психолошке динамике одељења с друге 

стране, како би процес транзиције у нову школу био олакшан. У томе се ослањају на 

информације добијене од родитеља, ученика и претходне школе. Адаптацију потом прате 

одељењски старешина и школски психолог. Новопридошле колеге уводе се у посао путем 

консултативних разговора са директором и психологом школе и посетама часовима, након 
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којих се такође обављају саветодавни разговори и дају смернице за унапређење 

наставничких комтетенција. Такође, у оквиру стручних већа, али и свакодневном 

комуникацијом и саветима, искусније колеге помажу млађим колегама. У школској 

2021/2022. години ВД директора и психолог су посетили 10 наставних часова у првом 

полугодишту, а директор и психолог 12 наставних часова у другом полугодишту. Том 

приликом су посећени часови четворо новопридошлих колега, о чему постоји уредна 

евиденција која се чува у регистратору код школског психолога. Новим колегама 

одређени су и ментори са којима уско стручно сарађују, а у складу са важећим 

Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника. У упитнику је 

наведено потврдило 68,8% запослених са „Да“ и 26,1% са „У већој мери“ 

 

 У школи се користе различите технике за превенцију и решавање конфликата. 

98,2% ученика је потврдило са „Да“ или „У већој мери“ да их у школи уче да разговором 

решавају проблеме и неслагања, док укупно 96,9% запослених сматра да се у школи 

користе различите технике за адекватно превазилажење конфликата (65.6% „Да“ и 31.3% 

„У већој мери“). 

 

На основу наведеног, Tим за самовредновање рада школе процењује да стандард 

вредновања 5.1  „Успостављени су добри међуљудски односи“ има ниво 

остварености 4. 

СТАНДАРД ВРЕДНОВАЊА 5.2 „Резултати ученика и наставника се подржавају и 

промовишу“ 

5.2.1  Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 

успех школе. 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику 

да постигне резултат/успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 

активностима установе. 

Ученици у веома високом проценту сматрају да у нашој школи сваки ученик има 

прилику да постигне добар успех и запажен резултат (94,8% укупно, односно 69,6% „Да“ 

и 25.2% „У великој мери“) што значи да перципирају своју школу као школу једнаких 

шанси за све. Распршеност резултата на наведеној варијабли код родитеља је нешто већа – 

скоро 85% се слаже са наведеним, а 13 % сматра да је присутно у мањој мери. Запослени 

такође сматрају да се резултати ученика подстичу и промовишу, као и да се успех 
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појединца, групе или одељења промовише као успех целе школе (преко 95% запослених 

се афирмативно изразило за наведене тврдње). 

91.4% ученика се изјаснило потврдно да када неко из одељења или школе постигне 

успех то доживљавају и као свој лични успех, а 91.3% да је поносно што је ученик ОШ 

„Вук Караџић“. Наведени резултати говоре у прилог томе да се ученици у нашој школи 

осећају сигурно и добродошло, као и да се идентификују са својом школом. 

Резултати ученика и наставника, као и све значајне активности школе промовишу 

се у локалној заједници, чиме се доприноси повећању угледа школе. Школа има активан 

школски сајт на адреси http://www.osvuksrbobran.edu.rs/ кога ажурира Тим за маркетинг и 

представљање рада школе. Такође је од недавно отворена и ФБ страница школе коју 

такође води наведени тим. Резултати ученика и наставника, као и активности и 

манифестације које се у школи реализују се промовишу и на порталима који се баве 

локалним информисањем (www.srbobran.net, www.srbobran.danas, www.srbobran.rs, 

www.szenttamas.rs ). Тим за самовредновање рада школе извршио је анализу садржаја свих 

наведених портала (press cliping) за период од почетка 2021. до маја 2022. године, путем 

које је утврдио да је просечан број објављивања садржаја за једну годину са кључном 

фразом у претраживачу „ОШ „Вук Караџић“ је 10 (14 на www.srbobran.net, 8 на 

www.srbobran.danas  и 8 на www.szenttamas.rs, а на официјелном сајту Општине Србобран 

школа има посебну секцију  на адреси  https://srbobran.rs/opstina/obrazovanje/os-vuk-

karadzic-srbobran). Највећи број текстова школа има, очекивано, на свом сајту и он износи 

за наведени период 63 што је у просеку 5 текстова месечно, те се може сматрати веома 

активно ажурираним порталом. 

Школа нема у потпуности дефинисан и разрађен интерни систем награђивања ученика и 

запослених за постигнуте резултате. Они се награђују, али у складу са приликом. Изузетак 

су награде за ученике који су носиоци Вукове дипломе, као и дипломе Понос генерације. 

Запослени су на тврдњу о постојању тог система одговорили разнолико, али је евидентно 

да је потребно у будућем периоду израдити прецизно такав систем.  

Такође је потребно још више укључивати ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 

у све активности школе, мада они јесу укључени у великој мери.  87,5% запослених и 

82,8% родитеља  наведено потврђује, али  је потребно у наредном периоду тај обухват 

повећати до потпуне укључености у све школске активности. Актуелно 30 наставника 

похађа обуку „Квалитетно образовање за све“ која је још један корак ка потпуној 

укључености свих ученика, а део је пројекта УНИЦЕФА и Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, уз подршку Европске уније, у који се укључилка и наша школа. 

На основу наведеног, Tим за самовредновање рада школе процењује да стандард 

вредновања 5.2  „Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу“ има 

ниво остварености 3. 

http://www.osvuksrbobran.edu.rs/
http://www.srbobran.net/
http://www.srbobran.danas/
http://www.srbobran.rs/
http://www.szenttamas.rs/
http://www.srbobran.net/
http://www.srbobran.danas/
http://www.szenttamas.rs/
https://srbobran.rs/opstina/obrazovanje/os-vuk-karadzic-srbobran
https://srbobran.rs/opstina/obrazovanje/os-vuk-karadzic-srbobran
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СТАНДАРД ВРЕДНОВАЊА 5.3 „У школи функционише систем заштите од насиља“ 

5.3.1.  У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље које су 

директно усмерене на превенцију насиља. 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су 

укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

Да је у школи видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу потврђује 91,5 % 

испитаних родитеља, 96,9% запослених и 91,3% ученика. Наша школа негује однос нулте 

толеранције према насиљу, што је видљиво на сваком кораку у школи. Сваке године 

одвија се низ превентивних активности које су наведене у Годишњем плану рада школе, 

као и у Школском програму. У школи су истакнути плакати против насиља, одржавају се 

редионице, предавања, трибине, часови одељењског старешине се посвећују овој веома 

важној теми, а повремено гостују и стручни предавачи. Обухватају се све врсте насиља и о 

њима се континуирано разговара. Ученици се оснажују да препознају и реагују на насиље. 

Тим за заштиту ученика је носилац ових активности, потом школски психолог, одељењске 

старешине, а напослетку сви запослени имају свој део обавеза и одговорности. У свим 

ходницима и школском холу, учионицама и кабинетима јасно су истакнути плакати 

против насиља, као и они који говоре о врстама и нивоима насиља. Сваки први 

родитељски састанак у септембру месецу као редовну тачку дневног реда има управо 

борбу против насиља међу децом. Обележава се „Дан розе мајица“, односно Међународни 

дан против вршњачког насиља, а од ове школске године је на иницијативу директорке 

школе установљено да сваки месец фебруар буде у целости посвећен овом негативном 

друштвеном феномену. 

У школи функционише добро разрађен систем заштите од насиља. Тим за заштиту се 

редовно састаје, а сваки пут по пријављеном инциденту, у складу са законима и 

протоколом о заштити. Наведено потврђује 96,9% запослених и 90,7 % родитеља, а преко 

95% ученика је изјавило да знају коме у школи треба да се обрате уколико трпе насиље 

или су сведоци. Такође преко 95% ученика се изјаснило да се ситуације насиља у нашој 

школи одмах решавају. 

Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су 

укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

Носиоци тих активности су школски психолог и одељењски старешина, као и одељењске 

заједнице. У појачани рад су укључени и родитељи ученика. По потреби школа сарађује и 
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са спољним инсититуцијама као што су Центар за социјални рад, Полицијска станица 

Србобран и Дом здравља „Др ђорђе Бастић“.73,9% родитеља, и 90,7 % запослених је 

наведено потврдило, што указује да се у наредном периоду родитељи морају још 

обухватније информисати о предузетим активностима подршке и васпитном раду.  

78,2% запослена ,72,7 % родитеља и 86,9 % ученика сматрају да се у школи организују 

активности за запослене у школи, ученике и родитеље које су директно усмерене на 

превенцију насиља, У наредном периоду планира се још више превентивних акција, као и 

веће укључивање родитеља у превентивни рад. Школа је већ отпочела рад на овом 

образовном задатку, тако што је у оквиру Месеца посвећеног борби против вршњачког 

насиља позвала позивним писмима које је сачинила школски психолог све запослене, 

ученике и родитеље да похађају бесплатне семинаре на тему вршњачког насиља на 

Националној платформи „Чувам те!“. 35 наставника, 86 родитеља и 50 ученика је 

похађало наведене едукације. Наведена платформа ће се користити као трајни ресурс у 

свим будућим превентивним активностима и уврштена је у Школски програм и Годишњи 

план рада школе. 

*Извештај и прилози са одржаног Месеца борбе против вршњачког насиља налазе се у 

прилогу овог извештаја 

Борба против вршњачког насиља у школи је континуриан и трајни задатак.  

На основу наведеног, Tим за самовредновање рада школе процењује да стандард 

вредновања 5.3 „У школи функционише систем заштите од насиља“ има ниво 

остварености 4. 

СТАНДАРД ВРЕДНОВАЊА 5.4 „У школи је развијена сарадња на свим нивоима“ 

5.4.1.  У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа 

5.4.2. Школа пружа подршку раду Ученичког парламента и другим ученичким тимовима 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 

сарадника 

5.4.4.  Родитељи активно учествују у животу и раду школе 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи. 

56,3% наставника сматра да је у потпуности, а 40,5% у већој мери развијена сарадња на 

свим нивоима, што је у укупном збиру скоро 97% наставника који наведену тврдњу 

перципирају као тачну. Такође, 96,% ученика се афирмативно изјаснило о сарадњи 

њихових родитеља са запосленима у школи.  
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Наша школа пружа активну подршку раду Ученичког парламента и свим другим 

ученичким тимовима. У школи је чак оформљен и посебан Тим за подршку раду 

Ученичком парламенту кога чине координатор парламента, психолог, библиотекар и 

наставници предметне и разредне наставе. Рад Ученичког парламента је видљив у школи 

и укључени су у многе акције, манифестације и мини пројекте.  

59,4% наставника сматра да се у школи подржавају иницијативе и педагошке аутономије 

наставника и стручних сарадника у потпуности, а 34,4% у већој мери, што је у укупном 

збиру 93,8% запослених који су се афирмативно изразили за наведену тврдњу. 

Активно учешће родитеља у животу и раду школе није у највећој мери изражено и на овој 

варијабли се уочава највећа распршеност резултата у целом истраживању код сва три 

узорка испитаника.У купно 78,1% запослених смагра да учествују, а 15,6% да учествују у 

мањој мери. Укупно 71,6% родитеља сматра да учествују, а 22,7% да учествују у мањој 

мери. Родитељи  и  ученици се такође разнолико (око 25% за 4 категорије одговора) 

изјашњавању о заједничком учешћу родитеља, наставника и деце у различитим 

активностима школе. Око 68% родитеља сматра да школа у доброј мери мотивише 

родитеље да учествују у раду школе, а 87,5% сматра да школа тражи сагаласност и 

мишљење родитеља у вези са активностима које они финасирају. 80% родитеља потврђује 

да их представник Савета родитеља делегиран из одељења њихове деце редовно 

информише о свим важним питањима и активностима савета, а 85% родитеља сматра да 

школа прихвата сугестије и иницијативе које Савет родитеља предлаже. Родитељи 

сматрају да нису у потпуности питани у вези са различитим ванннаставним активностима 

школе (70,7% се афирмативно изјаснило да јесу, док трећина родитеља сматра да наведено 

није изражено у мери коју очекују). Могуће је да је на наведене резултате утицао и 

измењени вид наставе за време пандемије корона вирусом, када су драстично смањене 

заједничке активности, али ће школа свакако у наредном периоду као један од 

приоритених задатака поставити још већу и активнију партиципацију родитеља у 

школском животу. 

На основу наведеног, Tим за самовредновање рада школе процењује да стандард 

вредновања 5.4 „У школи је развијена сарадња на свим нивоима“ има ниво 

остварености 3. 

СТАНДАРД ВРЕДНОВАЊА 5.5 „Школа је центар оновација и васпитно-образовне 

изузетности“ 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и стручној заједници 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењају је и унапређују 
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5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван 

ње 

5.5.4. Резултати успостављеног тимског рада и пертнерских односа на свим нивоима 

представљају примере добре праксе 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

43,8% наставника сматра да је школа препознатљива као центар иновација и васпитно-

образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници у потпуности, 34,4% 

у већој мери, 12,5% у мањој мери и 9,4% да није препознатљива. Школа јесте лидер у 

локалној заједници у односу на остале  четири основне школе у општини Србобран, прем 

објективним показатељима (резултати на такмичењима на свим нивоима, просечан 

резултат на завршном испиту, просечна оцена одељења, број ученика носилаца Вукове 

дипломе), али не и у широј стручној заједници. Оцена школе на спољашњем вредновању 

извршеном  27. маја 2016. износила је 3, а у Извештају је, између осталог наведено да:   

   „ Од укупно 30 стандарда, школа је остварила 23, што представља 76,66% свих 

стандарда међу којима је и 11 стандарда који су кључни за вредновање, односно 73,33% 

кључних стандарда. Шест стандарда је остварено у потпуности ( ниво остварености 4), 17 

стандарда је на нивоу добре остварености ( ниво остварености 3), а 7 стандарда је 

делимично остварено (ниво остварености 2). На основу наведеног, квалитет рада школе је  

оцењен оценом 3. У свим областима квалитета, стандарди су, у просеку, добро остварени. 

У школи је регистровано више јаких страна, у неким областима квалитета школа може 

бити пример осталим установама.“ 

93,8 % наставника потврђује да континуирано преиспитују соптвену васпитно-образовну 

праксу, мењају је и унапређују. Наставници се континуирано стручно усавршавају у 

установи и ван ње, о чему постоје извештаји који се сачињавају на нивоу полугодишта и 

које обрађује Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадник, а затим се 

усвајају на Школском одбору. .Своја сазанања и искуства наставници размењују са другим 

колегама ( 61,3% у потпуности и 22,6% у већој мери, а 22,9% у мањој мери), а 87, 5% 

наставника сматра да је у школи успостављен добар тимски рад, те да су у већој мери 

развијени партнерски односи. 84% наставника сматра да школа развија иновативну праксу 

и нова образовна решења на основу акционих истраживања, али се као приориотетан 

задатак за наредни период поставља споровођење већег броја акционих истраживања на 

нивоу саме школе, не само праћење националних и међународних до чијих резулатата 

долазимо стручним усавршавањем, 

На основу наведеног, Tим за самовредновање рада школе процењује да стандард 

вредновања 5.5 „Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности“ има 

ниво остварености 3. 
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Овај извештај представља полазну основу за израду Акциони план за унапређивање 

рада након спроведеног самовредновања у области Етос. 

 Извештај је сачинила координатor тима Виолета Пивнички, школски психолог 

13.6.2021. године. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИХ У 

ШКОЛСКОЈ 2021/22. 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Сви запослени у школи, изузимајући помоћно особље, стручно су се усавршавали током 

претходне школске године. Стручно усавршавање је обухватало индивидуално стручно 

усавршавање, као и усавршавање у установи и ван ње. Докази са стручних усавршавања, 

односно сертификати, налазе се у документацији код секретара школе,  у портфолијима 

сваког појединог запосленог.  

Сви наставници и стручни сарадник сачињавају извештаје о свом стручном усавршавању 

на крају првог полугодишта и на крају школске године. Извештаје прикупља Тим за 

стручно усавршавање и израђује полугодишњи и годишњи извештај који се уваја на 

Школском одбору. 

Извештаје о стручном усавршавању запослених сачинио је Тим за стручно 

усавршавање запослених на крају првог полугодишта и на крају школске године и 

прилог су овом извештају. 

 

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ О ИНДИВИДУАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 

УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

Након првог полугодишта школске 2021/2022. године, координатор Тима за индивидуално 

стручно усавршавање је прикупио и обрадио извештаје о стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника. 

Најчешћи облици стручног усавршавања у установи  су семинари Нацоналне платформе 

,,Чувам те“, организовање хуманитарних акција, ликовних изложби, реализације пројеката 

и радионица као и рад у тимовима и стручним активима.  
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 Чланови Стручног већа за разредну наставу као и Стручног већа за рад са ученицима са 

сметњама у развоју   били су учесници и организатори  многобројних креативних  

радионица (јесења радионица, Међународни дан писмености, Светски дан прашуме, 

Светски дан чистих планина,  Дечија недеља, Дан заштите животне средине, Дан здраве 

хране, Дан школе, Светски дан љубазности, Светски дан толеранције, Дан превремено 

рођене деце, Међународни дан земљишта, Међународни дан људских права, Међународни 

дан инвалида, новогодишња радионица), ликовних  конкурса,хуманитарних акција  ( 

,,Чепом до осмеха“, ,, Недеља борбе против дистрофије“,  Европска недеља мобилности, 

сакупљање одеће и обуће за ученике слабијег материјалног стања).  Остваривали су 

сарадњу са предшколским установама, другим школама, Домом културе, Домом 

здравља,радио станицом , локалном интернет страницом  и  Ватрогасним домом, 

одражали су и присуствовали  угледним часовима, организовали  учење на даљину, 

припремали ученике за школско такмичење из математике, учествовали у уличној трци 

поводом Дана ослобођења Србобрана и били координатори студијске шетње Србобраном.  

Похађали су  обуке Националне платформе ,,Чувам те“- ,,Породично насиље“ , ,, 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“и ,,Стварање сигурне 

и подстицајне средине за развој и учење у вртићу“. 

Били су чланови и председници  Актива наставника за разредну наставу,Стручног већа за 

рад са ученицима са сметњама у развоју у посебним одељењима, Тима за здравствену 

заштиту ученика у школи, Тима за самовредновање и вредновање рада школе, Тима за 

културну активност школе, Тима за организовање излета, екскурзија, школа у природи, 

Актива за школско развојно планирање,Тима за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника,Тима за подршку Ученичком парламенту, Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  Тима за инклузивно 

образовање, Тима за преглед школске документације,Тима за професионалну оријентацију 

ученика,Тима за школски маркетинг и сајт школе, Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво, Тима за школски летопис,Тима за школски сајт, Чланови 

школског одбора,  Тима за социјалну заштиту ученика, Тима за обезбеђивање квалитета и  

развој установе, Тима за заштиту животне средине, записничари , излагачи и оверивачи на 

Наставничком већу, прошли проверу знања радника из области заштите од пожара, 

одржали он лајн приредбу у продуженом боравку, учествовали у акцији ,,Мој читалачки 

дневник“ у сарадњи са Народном библиотеком, били координатори ЕС Дневника  и 

чланови Педагошког колегијума и Школског одбора. 

Чланови Стручног већа за српски језик су били организатори културних манифестација 

поводом Дана школе (on line), координатори/чланови Стручног актива, Тима за културну 

активност школе, Тима за обезбеђење квалитета и развој установе,Тима за стручно 

усавршавење наставника и стручних сарадника, Тима за професионалну оријентацију, 

Тима за здравствену заштиту ученика  и Тима за инклузивно образовање.  
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Чланови Стручног већа за стране језике су били  координатори/чланови Стручног актива, 

Тима за преглед школске документације,Тима за школско развојно планирање , Тима за 

културну активност школе и  Тима за професионалну оријентацију, Тима за развој 

школског програма и Тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. 

Били су учесници семинара Националне платформе ,,Чувам те“ и презентовали стручне 

приручнике. 

Чланови Стручног већа за математику  су били  координатори и чланови Стручног актива, 

Тима за подршку Ученичком парламенту, Тима за самовредновање и вредновање рада 

школе, Тима за обезбеђивање и развој квалитета установе као и Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Припремали су ученике за 

школско такмичење и спроводили читав ток истог. 

                    Чланови Стручног већа за биологију, физику и хемију су  били  руководиоци и 

чланови  Стручног већа, Тима за заштиту животне средине, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, као и Тима за здравствену заштиту ученика. Учествовали су у 

хуманитарној акцији ,,Чепом до осмеха“, реализовали су акцију ,,Пошумљавање 

Србобрана“, били полазници семинара Националне платформе ,,Чувам те“ , припремали 

ученике за школско такмичење и реализовали пројекат образовно-васпитног карактера са 

ученицима 8.разреда. 

            Чланови Стручног већа за историју и географију су били координатори и чланови 

,Тима за ученичке излете,екскурзије и школе у природи,Стручног већа за историју и 

географију, Тима за подршку Ученичком парламенту, Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе, Тима за међупредметне компетенције и предузетништво, чланови 

Стручног већа актива директора, полазници семинара Националне платформе ,,Чувам те“, 

одржали су угледни час у сарадњи са Црвеним крстом под називом ,,Дан срца“ и 

реализовали пројекат ,,Сви смо ми деца овог света“. 

Чланови Стручног већа за техничко и информатичко образовање и информатику и 

рачунарство  су били  председници и чланови Стручног актива за  техничко и 

информатичко образовање, технику и технологију  и информатику и рачунарство, Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања , Стручног 

актива за школско развојно планирање и Тима за сајт школе као и Тима за међупредметне 

компетенције . Учествовали су у активностима поводом Дечије недеље, били полазници 

семинара Националне платформе ,,Чувам те“ и сарађивали са саветницима ШУ, МПНТР, 

ЗУОБ и ЗВКОВ.      

        Чланови Стручног већа за музичку и ликовну културу  су били  председници и 

чланови  Стручног актива музичке и ликовне културе, Тима за културну активност школе, 

Тима за професионалну оријентацију ученика, Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво, Тима за ученичке излете,екскурзије и школе у природи, учествовали у 
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приредби поводом Дана ослобођења Србобрана, Дана школе , реализовали разне пројекте 

и били полазници семинара Националне платформе ,,Чувам те“. 

   Чланови Стручног већа за физичко васпитање  су били координатори и  чланови 

стручног актива, Тима за здравствену заштиту ученика, Тима за професионалну 

оријентацију као и Тима за организовање школског спорта и школских активности. 

Припремали су ученике за општинско такмичење( фудбал) и окружно такмичење( 

кошарка). 

Наставник верске наставе је био члан Тима за ученичке излете,екскурзије и школе у 

природи и Тима за социјалну заштиту ученика .           

           Психолог школе је била координатор и члан  Тима за самовредновање  и 

вредновање рада школе, Тима за професионалну оријентацију , Актива за развој школског 

програма ,Стручног актива за школско развојно планирање,Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе ,Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за подршку ученичког парламента као и Тима за 

стручно усавршавање наставника и стручних сарадника; писала је извештаје о успеху и 

дисциплини ученика за први квартал и прво полугодиште; реализовала је трибине за 

родитеље ,, Првак у породици“ и ,,Прелазак са разредне на предметну наставу“; била је 

реализатор  приказа платформе и понуде СУ , излагала о савладаном програму 

Националне платформе ,,Чувам те“; израђивала је упитнике за ученике, наставнике и 

родитеље ,, Етос“.  

 Наведени облици стручног усавршавања евидентирани су у напоменама у 

Дневницима образовно-васпитног рада. 

УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

            Ван установе, наставници разредне наставе као и наставници у одељењима са 

ученицима са сметњама у развоју похађали су следеће семинаре, стручне скупове и 

презентације: 

*Презентација уџбеника ИК ,,Вулкан знање“-2 наставникa; 

* Презентација уџбеника ИК ,,Нови Логос“-4 наставника; 

* Презентација уџбеника ИК ,,Фреска“-4 наставника; 

* Презентација уџбеника ИК ,,Клет“-3 наставника; 

*,,Дигитални свет за 1. и 2. разред“- 5 наставника; 

*,,Активно оријентисана настава-планирање и припрема“-11 наставника; 
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*,, Педагошка документација – свеска за праћење развоја и напредовања ученика“-5 

наставника; 

*,, Са стручњацима на вези2“-6 наставника; 

*,, Обука за реализацију нових програма наставе оријентисаних ка исходима“- 

3наставника; 

*,, Дигитални свет у мојој учионици“- наставника; 

*,, Седам савета за наставнике на почетку школске године“-1 наставник; 

*,, Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе“-5 наставника; 

* ,, Унапређивање рада школе кроз целодневну наставу, продужени боравак и обогаћени 

једносменски рад“- 2 наставника; 

* ,,Сазнај и разазнај“-1 наставник; 

*,, Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи“- 1 наставник; 

*,, Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља“-1 наставник; 

*,, Авантура ума на школском часу“-2 наставника; 

*Друштво дефектолога Србије-1 наставник; 

*Програм стручног усавршавања директора ОШ за развој кључних вештина код ученика- 

1 наставник; 

*,, Примена инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи“-2 наставника; 

*,,Право на здраву животну средину и одрживи развој“- 1 наставник; 

*,,Пројектна настава и комуникација“-1 наставник; 

*,,Одговоран однос према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика“- 1 

наставник; 

*Презентација ШУ Нови Сад-1 наставник. 

             Ван установе, наставници предметне наставе похађали су следеће семинаре, 

стручне скупове и друге облике усавршавања: 

*Презентација уџбеника ИК ,,Вулкан знање“-2 наставника; 

*,,Активно оријентисана настава-планирање и припрема“-6 наставника; 
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*,, 13.калиграфска колонија- На путу Захарија Орфелина“- 1 наставник; 

*,,Back to school with Office 365“- 1 наставник; 

*Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“-4 наставника; 

*,, Настава математике са употребом ИКТ-а“-1 наставник; 

*,,Presentation skills vs Traditional Homework“-1 наставник; 

*,, MozaBook –дигитални час Вулкан е – знања“-1 наставник; 

*,, Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање“-2 

наставника; 

*,, Предузетништво у настави“-4 наставника; 

* ,,Авантуре ума на школском часу“-1 наставник; 

*,, Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном оцењивању“-1 наставник; 

*,,Selfie 2021/2022 session 1“-1 наставник; 

*,, Управљање учењем Мудл“-1 наставник; 

*,, Са стручњацима на вези 2“-1 наставник; 

*,, Отворена учионица: Методе у извођењу  наставе и улога  наставника“- 1 наставник; 

*,, Унапређивање рада школе кроз целодневну наставу, продужени боравак и обогаћени 

једносменски рад“- 1 наставник; 

*,, Примена инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи“-21наставник; 

*,, Живот Ван Гога“- 1 наставник; 

*,,Реализација нових програма наставе оријентисаних ка исходима учења“-1 наставник; 

*,,Корени и последице холокауста у културно-историјској перспективи“- 1 наставник. 

   Сертификати са наведених семинара, као и докази о броју остварених сати, односно 

бодова, налазе се у досијеима запослених. 

 

            На основу обрађених индивидуалних извештаја , координатор Тима за 

индивидуално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника доноси закључак да 
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су у првом  полугодишту  наставници унапредили знања о настави оријентисаној ка 

исходима учења,о дигиталној учионици и дигиталним компетенцијама,о вођењу 

педагошке документације, о целодневној настави, продуженом боравку и једносменском 

раду, о иновативним методама за рад, о предузетништву и међупредметним 

компетенцијама, о настави која подстиче критичко мишљење и решавање проблема... 

Унапредили су у већој мери компетенције К1,К2 и К3, а у  мањој мери  К4. 

 Извештај је сачинила и презентовала на Наставничком већу 17.01.2021 

координатор Тима за стручно усавршавање Снежана   Џамбас                                                                                         

                          

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

Након другог полугодишта школске 2021/2022. године, координатор Тима за 

индивидуално стручно усавршавање је прикупио и обрадио извештаје о стручном 

усавршавању наставника и стручних сарадника. 

Најчешћи облици стручног усавршавања у установи  су семинари Нацоналне платформе 

,,Чувам те“, организовање хуманитарних акција, ликовних изложби, реализације 

пројеката,истраживања и радионица, извођење угледних/огледних часова као и рад у 

тимовима и стручним активима.  

 Чланови Стручног већа за разредну наставу као и Стручног већа за рад са ученицима са 

сметњама у развоју   били су учесници и организатори  многобројних креативних  

радионица (Свети Сава-школска слава, Дан розе мајица, Дан жена, Светски дан здравља, 

Ускрс, Дан победе, Дан сећања на Доситеја Обрадовића, Међународни дан физичке 

активности, Дан мочвара, Међународни дан матерњег језика, Светски дан књиге, Светски 

дан заштите шума, заштите вода, Дан смеха, Дан ватрогасаца, музеја, паркова, океана, 

Светски дан Рома...),хуманитарних акција  ( ,,Чепом до осмеха“,  сакупљање гардеробе, 

хране и хигијенских средстава у организацији Украјинског културног центра у Новом 

Саду и хуманитарна акција фондације Александар Шапић за девојчицу Милу Котарац).  

Остваривали су сарадњу са предшколским установама, другим школама, Домом културе, 

Домом здравља, радио станицом , локалном интернет страницом, Ватрогасним домом и 

,,Бисером”;  припремали су ученике за општинско такмичење из математике и такмичење 

,,Мислиша”; учествовали су у истраживању МПНТР за школски спорт и  пројекту ,, За 

зеленије школе-Еко часопис”; учествовали у реализацији пробног и завршног испита на 

крају основног образовања, одржали on line приредбу поводом Дана жена и Ускрса као и 

приредбу за крај  школске године. Водили су ученике у посету и учланили их у Народну 
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библиотеку; учествовали су у обуци ,,Смањење ризика од природних катастрофа” и  

,,Selfie 2021/2022”- у оквиру селфи инструмента.   Похађали су  обуке Националне 

платформе ,,Чувам те“- ,,Породично насиље“ ,    

,, Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, ,,Стварање 

сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу“, ,,Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља”,,,Улога 

установа образовања и васпитања у борби против трговине људима” и ,, Безбедно 

коришћење дигиталних технологија-превенција дигиталног насиља”. 

Били су чланови и председници  Актива наставника за разредну наставу, Стручног већа за 

рад са ученицима са сметњама у развоју у посебним одељењима, Тима за здравствену 

заштиту ученика у школи, Тима за самовредновање и вредновање рада школе, Тима за 

културну активност школе, Тима за организовање излета, екскурзија, школа у природи, 

Актива за школско развојно планирање, Тима за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника, Тима за подршку Ученичком парламенту, Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  Тима за инклузивно 

образовање, Тима за преглед школске документације, Тима за професионалну 

оријентацију ученика, Тима за школски маркетинг и сајт школе, Тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништво,  Чланови школског одбора,  Тима за 

социјалну заштиту ученика, Тима за обезбеђивање квалитета и  развој установе, Тима за 

заштиту животне средине, записничари , излагачи и оверивачи на Наставничком већу, 

Тима за развој школског програма, били координатори ЕС Дневника  и чланови 

Педагошког колегијума.  

Чланови Стручног већа за српски језик су били организатори културних манифестација 

поводом Светог Саве, координатори/чланови Стручног актива, Тима за културну 

активност школе, Тима за обезбеђење квалитета и развој установе, Тима за стручно 

усавршавење наставника и стручних сарадника, Тима за професионалну оријентацију, 

Тима за здравствену заштиту ученика  и Тима за инклузивно образовање; учествовали у 

обуци ,,СЕЛФИ- у оквиру селфи инструмента”,били полазници обука платформе ,,Чувам 

те”- ,,Породично насиље” и ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању”; присуствовали угледним часовима, припремали децу за школско, општинско 

и окружно такмичење; учествовали у реализацији пробног и завршног испита ; 

организовали ,,Читалачки маратон”, пројекат образовно васпитног карактера ,,Зелена 

учионица” и учествовали у републичкој смотри ,,Ћириличка писменост”. 

Чланови Стручног већа за стране језике су били  координатори/чланови Стручног актива, 

Тима за преглед школске документације, Тима за школско развојно планирање , Тима за 

културну активност школе, Тима за професионалну оријентацију, Тима за развој школског 

програма и Тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. Били су 

учесници семинара Националне платформе ,,Чувам те“ - ,,Стратегије у раду са ученицима 
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који показују проблеме у понашању” као и обуке ,СЕЛФИ- у оквиру селфи инструмента” 

;припремали ученике за школско, општинско и републичко такмичење, учествовали на 

пробном и завршном испиту, координисали израду Школског програма и излагали приказ 

дидактичког материјала. 

Чланови Стручног већа за математику  су били  координатори и чланови Стручног актива 

за математику као и Стручног актива за информатику и рачунарство и ТиТ, Тима за 

подршку Ученичком парламенту, Тима за самовредновање и вредновање рада школе, 

Тима за обезбеђивање и развој квалитета установе као и Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Припремали су ученике за 

општинско  такмичење и ,,Мислишу” и спроводили читав ток истог; учествовали на 

пробном и завршном испиту, одржали огледни час и учествовали у обуци Националне 

платформе ,,Чувам те”- ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању”. 

                   Чланови Стручног већа за биологију, физику и хемију су  били  руководиоци и 

чланови  Стручног већа, Тима за заштиту животне средине, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, као и Тима за здравствену заштиту ученика. Учествовали су у 

хуманитарној акцији ,,Чепом до осмеха“, реализовали су акцију ,,Чишћење обале 

канала“,као и пројекат ,,За зеленије школе”; били полазници семинара Националне 

платформе ,,Чувам те“- ,,Породично насиље”, ,,Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању” и ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља”; припремали ученике за 

општинско и окружно  и републичко такмичењеи  и присуствовали међународним 

такмичењима и смотрама. Реализовали су угледне часове и присуствовали истим; 

учествовали су у обуци ,,СЕЛФИ 2021/2022- у оквиру селфи инструмента”. 

            Чланови Стручног већа за историју и географију су били координатори и чланови 

Тима за ученичке излете,екскурзије и школе у природи, Стручног већа за историју и 

географију и Тима за подршку Ученичком парламенту;  припремали су ученике за 

општинска, окружна и републичка такмичења; учествовали у реализацији пробног и 

завршног испита;  организовали изложбу поводом Светог Саве и били полазници обука 

платформе ,,Чувам те”- ,,Породично насиље” и ,, Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању” као и у обуке ,,СЕЛФИ 2021/2022- у оквиру селфи 

инструмента” 

Чланови Стручног већа за техничко и информатичко образовање и информатику и 

рачунарство  су били  председници и чланови Стручног актива за  техничко и 

информатичко образовање, технику и технологију  и информатику и рачунарство, Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања , Стручног 

актива за школско развојно планирање, Тима за сајт и маркетинг школе као и Тима за 

међупредметне компетенције и предузетништво ; били полазници обуке ,,СЕЛФИ 
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2021/2022- у оквиру селфи инструмента”, координатори ЕС Дневника, техничка подршка 

Е уписа у ОШ и Google учионица; сарађивали су са другим установама, били 

аутори/коаутори уџбеника Техника и технологија за 8.разред, збирке материјала за израду 

вежби из електротехнике и приручника за наставнике, учествовали у реализацији 

завршног испита , припремали ученике за школско, општинско и окружно такмичење и 

били полазници семинара Националне платформе ,,Чувам те”- ,,Породично насиље”, 

,,Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу” и ,,Стратегије у 

раду са ученицима који показују проблеме у понашању”. 

            Чланови Стручног већа за музичку и ликовну културу  су били  председници и 

чланови  Стручног актива музичке и ликовне културе, Тима за културну активност школе, 

Тима за професионалну оријентацију ученика, Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво, Тима за ученичке излете,екскурзије и школе у природи и Тима за сајт и 

маркетинг школе; учествовали  у приредби поводом Дана победе, реализовали годишњи  

концерт , реализовали разне пројекте образовно-васпитног карактера (изложбе: 

Праисторијска уметност, хроматске и ахроматске боје, Топле и хладне боје, Египат и 

Биографија и стваралаштво уметника); одржали угледни час; учествовали у реализацији 

пробног и завршног испита и били полазници обуке ,,СЕЛФИ 2021/2022- у оквиру селфи 

инструмента” 

   Чланови Стручног већа за физичко васпитање  су били координатори и  чланови 

стручног актива, Тима за здравствену заштиту ученика  као и Тима за организовање 

школског спорта и школских активности. Припремали су ученике за општинско 

такмичење( фудбал) и међуокружно такмичење( кошарка) и републичко такмичење 

(кошарка); били су координатори РТС крос-а и учествовали у реализације пробног и 

завршног испита. 

Наставник верске наставе је био члан Тима за културну активност школе, Тима за 

социјалну заштиту ученика и Тима за ученичке излете,екскурзије и школе у природи;био 

је полазник семинара Националне платформе ,,Чувам те”- ,,Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима”, ,,Безбедно коришћење дигиталне 

технологије- превенција дигиталног насиља” и ,,Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља”; реализовао је 

акцију чишћења обале канала у сарадњи са Канцеларијом за младе; реализовао је курс 

калиграфије за ученике; учествовао у реализацији пробног и завршног испита и био аутор 

чланка ,,Православље запада: Свети Олаф, краљ Норвешке и његово доба” ,чланка 

,,Православље запада: Свети Освалд, краљ Нортрамбије и његово доба” као и реализатор и 

преводилац интервјуа са оцем Николасом Алфордом -,,Упознавање са традицијом 

западног обреда у Православљу”. 

                  Психолог школе је била координатор и члан  Тима за самовредновање  и 

вредновање рада школе, Тима за професионалну оријентацију , Актива за развој школског 
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програма , Стручног актива за школско развојно планирање, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе , Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за подршку ученичког парламента, Тима за 

инклузивно образовање као и Тима за стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника; писала је извештаје о успеху и дисциплини ученика за трећи квартал и друго 

ученика и упис у средњу школу; била је реализатор извештаја о самовредновању у 

школској 2021/2022.години и руководилац  истраживања  о ставовима ученика, родитеља 

и запослених у оквиру самовредновања; учествовала је у изради Школског програма 2022-

2026, Годишњег програма рада школе за 2022/2023. и Годишњег извештаја о раду школе; 

сарађивала је са предшколским установама, другим школама, локалном самоуправом, 

домом здравља, Центром за социјални рад и Домом културе; учествовала је у пројекту 

,,Еко азбука” и ,,Нека цвета смиље и босиље”, посећивала је и анализирала 

угледне/огледне часове колега и била координатор реализације завршног испита 

2022.године; била је учесник обуке за примену СЕЛФИ инструмената као и обука 

платформе ,,Чувам те”- ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима” и ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља”. 

 Наведени облици стручног усавршавања евидентирани су у напоменама у 

Дневницима образовно-васпитног рада. 

 

УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

            Ван установе, наставници разредне наставе као и наставници у одељењима са 

ученицима са сметњама у развоју похађали су следеће семинаре, стручне скупове и 

презентације: 

*Презентација уџбеника ИК ,,Вулкан знање“-6 наставникa; 

* Презентација уџбеника ИК ,,Нови Логос“-1 наставник; 

* Презентација уџбеника ИК ,,Бигз“-4 наставника; 

* Презентација уџбеника ИК ,,Креативни центар“-5 наставника; 

*,,Дигитални свет за 2. разред“- 2 наставника; 

*,,Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти”-6 наставника; 

*,, Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију”-1 наставник; 

*,,Наставни материјал у инклузивном образовању”-1 наставник; 
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*,, Комуникацијске вештине у школској арени”-6 наставника; 

* ,,Са наставником на ти”- 1 наставник; 

*,,Дигитална настава- корак напред или назад”-1 наставник; 

*,,Мапа ума-начин да учење буде игра”-1 наставник; 

*,, Ко се боји медијске писмености још”-3 наставника; 

*Међународна конференција ,,СТЕМ кроз различите приступе подучавања”-1 наставник; 

*,, Знати своје границе је пола добре комуникације”-3 наставника; 

* ,,Улога наставника у развоју деце програмера”-1 наставник; 

*,, 3Д технологија у вртићима, основним и средњим школама”-1 наставник; 

*,,Наставни материјал у инклузивном одељењу”- 7 наставника; 

*,,Промишљено и проверено”-1 наставник; 

*,, Обука коришћења базе мреже библиотека Србије”-1 наставник; 

*,,Инклузија у пракси”-2 наставника; 

* Студијско путовање- Сарајево-Мостар-1 наставник; 

*Друштво дефектолога Србије-1 наставник. 

             Ван установе, наставници предметне наставе похађали су следеће семинаре, 

стручне скупове и друге облике усавршавања: 

*Презентација уџбеника ИК ,,Вулкан знање“-1 наставник; 

*Презентација уџбеника ИК ,,Клет“-1 наставник; 

*Презентација уџбеника ИК ,,Едука“-1 наставник; 

*,,Формативно оцењивање- примери из праксе за основну и средњу школу”-10 

наставника; 

*,,Дигитална учионица за предметну наставу”-2 наставника; 

*,,Са наставником на ти”- 3 наставника; 

*,,Наставни материјали у инклузивном образовању”-3 наставника; 

*,,Проверено и промишљено”- 4 наставника; 
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*,,Како до успеха на матури”-2 наставника; 

*,,Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема”- 2 наставника; 

*,,Математископ- Недоумице у реализацији нових програма математике”-1 наставник; 

*,,Математископ- Употреба дигиталних уџбеника у настави математике и коришћење 

дигиталних учионица”-1 наставник; 

*,,Геогебра у настави”-1 наставник; 

*,,Критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и програмирање 

микробит уређаја”-1 наставник; 

*,, Креирање наставних материјала за интерактивну наставу математике”-1 наставник; 

*,,Учимо сви заједно”-1 наставник; 

*,,Инклузија у пракси”-3 наставника; 

*,, 3Д технологија у вртићима, основним и средњим школама”-1 наставник; 

*,,Етика и интегритет”-1 наставник; 

*,,Учење о ратовима 90-их на простору бивше Југославије”-1 наставник; 

*,,Школски електронски часопис у служби креативности ученика”-1 наставник; 

*,,Oтац импресионизма и француске модерне- Клод Моне”- 1 наставник; 

*,,Комуникацијске вештине у школској арени”-1 наставник. 

   Сертификати са наведених семинара, као и докази о броју остварених сати, односно 

бодова, налазе се у досијеима запослених. 

            На основу обрађених индивидуалних извештаја , координатор Тима за 

индивидуално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника доноси закључак да 

су у другом  полугодишту  наставници  подједнако радили на унапређивању свих 

компетенција. 

*Извештај је сачинила и презентовала на Наставничком већу 24.06.2022. године 

координатор Тима за стручно усавршавање  Снежана   Џамбас.                                                                                      
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ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

Годишњи програма рада школе за школску 2021/2022. годину реализован је у потпуности, 

у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и изменама 

Календара рада услед пандемије корона вируса. 

Из наведеног извештаја, на основу релевантних података о раду и резултатима рада, 

произилазе предлози рада за наредну школску годину, а нарочито предлози за даље 

унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника. Очекује се да сви просветни 

радници наше школе раде на индивидуалном професионалном усавршавању, те тиме 

унапређују образовно-васпитни рад и стручне компетенције. 

 Школа ће и даље континуирано радити на унапређењу квалитета о-в рада, као и 

реализацији активности планираних годишњим програмом рада, Школским програмом и 

Школским развојним планом акционим планом на основу самовредновања рада школе. 

 Извештај о раду школе за шк.2021/22. годину разматран је на седници 

Наставничког већа дана______________ године. 

 

Председник Школског одбора:            Директор школе: 
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       Слободан Ракић                                                                       Ружица Милић 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ: 
 

У прилогу  Извештаја о раду школе за школску 2021/2022. године, налазе се : 

 

- Извештаји о раду стручних већа  

- Извештаји о раду стручних актива и тимова 

- Извештаји о реализованим часовима хора, додатне, допунске и припремне 

наставе 

- Извештаји о реализованим секцијама 

- Извештаји о реализованим такмичењима ученика 

- Извештаји о индивидуалном стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника 

 

Такође, саставни део Извештаја је школска документација и евиденција која је вођена 

током претходне године: 

 

- Матичне књиге; 



 114 

- Дневници образовно-васпитног рада и извештаји који се налазе у 

ес дневнику 

- Извештај о стручном усавршавању наставника за прво и друго 

полугодиште школске 2019/2020. 

- Записници и извештаји стручних органа, већа и тимова; 

- Записници и извештаји  управних, руководећих и саветодавних 

органа; 

- Протоколи, анкете, скале процене; 

- Интерна документација (Свеске обавештења и сл.) 

- Продукти ученичких радова; 


