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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл. Гласник РС'' бр. 88/17) и члана 49. став 1. тачка 2) Статута ОШ ''Жарко 

Зрењанин'' из Зрењанина, а у вези са чланом 126. став 4. тачка 17) Закона о основама 

система образовања и васпитања и чланом 65. став 2. тачка 20) Статута, Школски 

одбор Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина је, на седници одржаној дана 

14.9.2018. године, усвојио 
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Ученици 

 

ОШ ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у школској 2017/2018. години похађало је 838 

ученика распоређених у 32 одељења од  I – VIII разреда и једна групе продуженог 

боравка за ученике I и II разреда, са укупно 29 ученика. 

 

 I II III IV  

1. 

2. 

3. 

4. 

20 

30 

30 

30 

24 

23 

22 

24 

27 

27 

24 

26 

27 

25 

25 

25 

 

 120 93 104 102 418 

     

 V VI VII VIII  

1. 

2. 

3. 

4. 

27 

28 

25 

27 

22 

24 

24 

23 

28 

30 

27 

28 

26 

27 

28 

27 

 

 107 93 112 108 420 

 

  

Наставници 

 

Наставне и ваннаставне активности током школске 2017/2018. године реализивао је 58 

наставника, 17 наставника разредне наставе и 31 наставник предметне наставе. 

  

Одељењске старешине и одељења: 

 

11 Слађана Глигоријевић 51 Jeлицa Пoпoв 

12 Наташа Нађалин 52 Вeрa Сабо 

13 Драгослав Жигић 53 Дaркo Рaдлински 

14 Драгана Радоња 54 Анела Милин 

21 Јасна Вујадиновић 61 Mилицa Кирћaнски 

22 Јованка Вукојевић 62 Снежана Врањеш 

23 Предраг Мартинов 63 Кристинa Бaрши 

24 Јадранка Стајић 64 Aлeксaндрa Кукoљ  
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31 Александра Жигић 71 Срђaн Игњaтoв 

32 Јадранка Жигић 72 Aнa Joвaнoв 

33 Снежана Радаковић 73 Рената Лазар Декањ 

34 Павија Иванић 74 Зoрaнa Рaичeвић 

41 Весна Тешић 81 Емилија Ћоровић 

42 Евица Козловачки 82 Ивана Вуков 

43 Зорица Ђурин 83 Весна Бјелић 

44 Људмила Воркапић 84 Мирослав Молнар 

 

 

Задужења наставника по одељењима 

Обавезни предмети 

 

Предмет: Наставник 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 
Нeд. 

Фoнд 

Српски 

језик 

Пoпoв Jeлицa 51  52 61 64 --- ----- 18 

Eмилиja 

Ћoрoвић 
--- ----- 72  73 81  82  83 20 

Табачки Драгана --- ---- 71  74 84 12 

Пaлaлић Урошев 

Oливeрa 
53 54 62  63 --- ----- 18 

Енглески 

језик 

Кoрдић Душицa  61 63  64 71 72 81  82  83  84 18 

Мојсин Соња 51  52  53  54 62 73  74  14 

Математик

а 

Бaрши Кристинa 52 63  64 72 82 18 

Грунчић Ибојка 51  53 ----- 71 81 16 

Рaичeвић Зoрaнa 54 ----    73  74 83  84 18 

Царић Дарко  61 62 ---- ---- 8 

Физика 

Лазар Декањ 

Рената 
---- 61 62  63  64 71 72  73  74 81  82 20 

Илић Влaдимир ----- ----- ------ 83   2 

Немања Мицић ----- ----- ------ 84 2 
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Хемија 
Ерић Крижан 

Ибојка 
------------ ------------ 71 72  73  74 81  82  83  84 16 

Биологија 
Вукoв Ивaнa 54 63  64 ----- 81  82  83  84 14 

Joвaнoв Aнa 51  52  53 61 62 71 72  73  74 83 20 

Географија 

Кукoљ 

Aлeксaндрa 
51  52  53  54 61 62  63  64 71  74 83  82 84 22 

Жељка Вујић ------ ------ 72 73 81   6 

Историја 

Нoвaкoвић 

Слaвицa (Марков 

Игор, 

Александар 

Иванов) 

51  52 61 62  63  64 71  73 81  82  84 20 

Кoстић Гoрдaнa 53  54 ----- 72  74 83 8 

Ликовна 

култура 
Ђoкић Хajнaлкa 51  52  53  54 61 62  63  64 71 72  73  74 81  82  83  84 20 

Музичка 

култура 
Вера Сабо 51  52  53  54 61 62  63  64 71 72  73  74 81  82  83  84 20 

Физичко 

васпитање 

Игњaтoв Срђaн ---- 61 62 71 81  82 10 

Рaдлински Дaркo ---- 63 64 72  73   83 10 

Moлнaр 

Mирoслaв 
---- ---- 74 84 4 

Физичко и 

здравствен

о васп. 

Игњaтoв Срђaн 51  52 ---- ---- ---- 4 

Рaдлински Дaркo 53  54 ---- ---- ---- 4 

Информат. 

и 

рачунарст. 

Милица 

Кирћански 
51  52  53  54 ---- ---- ---- 4 

Срђан Илијев 53  54 ---- ---- ---- 2 

Дарко Царић 51  52   ---- ---- ---- 2 

Техника и 

технолог. 

Врањеш 

Снежана 
51  52  54    6 

Максимовић 

Александра 
53    2 

Техничко и 

инф. образ. 

Врањеш 

Снежана 
 61 62  63 74 81  82  84 14 
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Максимовић 

Александра 
 64 71 72  73 83 10 

Енглески 

језик (од 1-

4. разреда) 

 1. разред 2. разред 3.разред 4.разред  

Вероника 

Франциа 
12 13 21 22   8 

Тамара 

Владисављевић 
11 14 23 24 31 32  33 34 42 44 20 

Мојсин Соња    41 43 4 

 

Oбaвeзни избoрни прoгрaм 

 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe Нeд. 

фoнд 

Вeрскa нaстaвa - 

прaвoслaвнa 

Mилицa Нeнин 

 

Јасмина 

Милисављевић 

III1-4,IV1-4 ,V1-4,   VI1-4,   

VII1-4, VIII1-4 

II 1-4, I 1-4  

20 

 

6 

Вeрскa нaстaвa- 

ислaмскa 

Шeрифoвић Eлвир I – IV   V – VIII 2 

Грaђaнскo 

вaспитaњe 

Кoстић Гoрдaнa                   V1-4  VI1-4  VII1-4   VIII1-4 10 

Шпaнски jeзик Милин Анела 

Бjeлић Вeснa  

51 52 53 54 61 62  71 

63 64 72 73 74  81  82  83  84 

14 

18 

Изaбрaни спoрт: 

oдбojкa и фудбaл 

oдбojкa и рукомет 

oдбojкa 

 

Игњaтoв Срђaн 

Рaдлински Дaркo  

Moлнaр Mирослав 

 

61  71  81 82   

63 64 72  73  83 

62  74   84       

 

4 

5 

3 

 

Избoрни прoгрaм 

 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe Нeд. 

Фoнд 

Инфoрмaтикa и 

рaчунaрствo 

Кирћaнски Mилицa 

Илијев Срђан 

61 62 63 64 71 72 73 74  82  83 84  

81 

20 

1 

Домаћинство Ивана Вуков 81  82  83  84 2 
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Хор и оркестар  Вера Сабо 71 72 73 74 1 

 

Слободне наставне активности 

 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник 

Цртање, сликање, вајање Хајналка Ђокић 

Хор и оркестар Вера Сабо 

Свакодневни живот у 

прошлости  

Гордана Костић 

(Александар 

Иванов) 

 

 

Успех ученика 1. разреда  

 

 

Број ученика у одељењима: 

 

одељење М Ж УКУПНО 

11 16 14 30 

12 17 13 30 

13 17 13 30 

14 17 13 30 

УКУПНО 67 53 120 

 

Број планираних и реализованих часова у току 2. полугодишта  

 

 СЈ ЕЈ ЛК МК ФИ МА СОН 

планирано 396 158 80 78 238 396 160 

одржано 396 158 80 78 238 396 160 

разлика - - - - - - - 

 

 ВН ГВ ЛП ЧП НТ РУТ Слоб.ак.  

планирано 80 80 79 - - - 80 

одржано 80 80 79 - - - 80 

разлика - - - - - - - 

 

Програмом предвиђене садржаје, ученици 1. разреда су савладали према властитим 

могућностима.  
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Свим ученицима који имају одређене тешкоће у раду и учењу, пружена је одговарајућа 

– индивидуализована подршка уз континуирано похађање допунске наставе из српског 

језика и математике. 

Неоцењених и ослобођених ученика НЕМА. 

Следи табеларни преглед напредовања ученика  на крају 1. разреда: 

 

 одељење дечаци девојчице УКУПНО % 

 

Напредује изнад 

очекиваног 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 - - - - 

14 - - - - 

УКУПНО – 0 ученикa – 0% 

 

Напредује на 

очекиваном 

нивоу 

11 10 13 23 76,67 

12 15 11 26 86,67 

13 13 11 24 80 

14 15 11 26 86,67 

УКУПНО – 99 ученика = 82,5% 

Напредује 

стално, али 

спорије 

11 4 1 5 16,67 

12 2 1 3 10 

13 1 2 3 10 

14 1 2 3 10 

УКУПНО – 14 ученика =  11,67% 

 

Напредује мање 

од очекиваног 

11 2 - 2 6,67 

12 - 1 1 3 % 

13 3 - 3 10 

14 1 - 1 3,34 

УКУПНО – 7ученика =  5,83% 

 

Као што је из табеле видљиво, ученици су у највећем % (99 ученика, односно 82,5 % 

напредовали на очекиваном нивоу, а мањи део њих (7 ученика, односно 5,8 % на нивоу 

генерације) остварило је напредак на нивоу мањем од очекиваног. 

 

Успех  ученика по наставним предметима 

 

 

 

Наставни 

предмет 

НАПРЕДОВАЊЕ 

изнад 

очекиваног 

на очекиваном 

нивоу 

стално  

али спорије 

мање  

од очекиваног 

11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 

Српски ј. - - - - 23 26 22 23 5 3 5 6 2 1 3 1 

 

СЈ-УКУПНО 

 

 

0= 0 % 

 

94= 78,33% 

 

19= 15,83% 

 

7=5,33% 

Енглески ј. - - - - 24 26 23 25 4 3 5 4 2 1 2 1 

 

ЕЈ УКУПНО 

 

 

0= 0 % 

 

98=81,66% 

 

16=13,33% 

 

6=5% 

Ликовна к. - - - - 27 30 28 30 3 - 2 - - - - - 
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ЛК УКУПНО 

 

0= 0% 

 

115= 95,83 % 

 

5= 4,17% 

 

0=0% 

Музичка к. - - - - 28 30 27 30 2 - 3 - - - - - 

 

МК УКУПНО 

 

 

0=0% 

 

115= 95,83 % 

 

5= 4,17% 

 

0=0% 

Физичко в. - - - - 30 30 30 30 - - - - - - - - 

 

ФВ УКУПНО 

 

 

0=0% 

 

120= 100% 

 

0=0% 

 

0=0% 

Математика - - - - 23 26 23 24 5 3 4 5 2 1 3 1 

 

ММ УКУПНО 

 

0=0% 

 

96=80% 

 

17=14,17% 

 

7=5,33% 

СОН - - - - 23 27 25 26 5 2 3 3 2 1 2 1 

 

СОН 

УКУПНО 

 

 

0=0% 

 

101= 84,17% 

 

13= 10,83% 

 

6=5% 

 

 

Сви ученици 1. разреда на крају 2. полугодишта имају ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ. 

 

Обавезни изборни предмети 

 

 

Наставни 

предмет 

оцена 

Грађанско васпитање  

УКУПНО 

Верска настава  

УКУПНО 11 12 13 14 11 12 13 14 

Истиче се 12 14 10 12 48 18 16 20 18 72 

Добар - - - - - - - - - - 

Задовољава - - - - - - - - - - 

 

У 1. разреду нема нити један ученик за којег се води појачан васпитни рад нити је 

изречена било каква васпитна, односно, васпитно дисциплинска мера. 

 

По ИОП1 наставу прати пет ученика (два у I1, и по један у I2, I3 и I4). Решење 

интерресорне комисије за ИОП2, за 2. разред има три ученика (по један у I1, I3 и I4). За 

још једну ученицу је заказан одлазак на интерресорну комисију. 

Сви наведени ученици напредују ИСПОД ОЧЕКИВАНОГ НИВОА и поред 

индививуализоване подршке на часовима редовне наставе и похађања допунске 

наставе. 

 

Изостанци 

 

ИЗОСТАНЦИ 11 12 13 14 УКУПНО 

Број оправданих изостанака 1192 2041 1339 829 5401 

Број неоправданих 

изостанака 

40 - 2 - 42 
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Укупно изостанака 

 

1232 

 

2041 

 

1341 

 

829 

 

5443 

 

 

Продужени боравак 

 

У продуженом бораваку током школске 2017-2018. године боравило је 17 ученика 

првог разреда и 12 ученика другог разреда. 

Продужени боравак је посебан облик рада са ученицима првог и другог разреда.У 

њему ученици раде домаће задатке, играју се,  имају оброке у  школској трпезарији, 

развијају своју креативност и маштовитост, одмарају се. Посебна пажња посвећује се 

јачању радних навика и поштовању дисциплине, рада и реда у боравку. 

Сарадња са родитељима је била изузетно добра, као и сарадња са учитељима ученика 

који похађају продужени боравак. Сви ученици напредовали су, неки спорије, неки 

брже. Проблеме у учењу имало је 5 ученика. Са њима се додатно радило. 

 

Почетком школске године оспособљена је учионица поред постојеће просторије 

боравка. Обе просторије током године опремљене су потребним средствима за рад. 

 

 

Успех ученика 2 - 4. разреда 

 

Број ученика по разредима: 

 

разред М Ж 
УКУПНО 

 

1. 67 53 120 

2. 43 52 95 

3. 47 54 101 

4. 46 55 101 

УКУПНО 203 214 417 

 

* у току 3. разреда, 1 уч. из 3-1 и 1 уч. из 3-2  су неоцењени. Упућени су на полагање 

разредног испита; нису се појавили у заказаном року па се упућују на понављање 

разреда. 

 

Број планираних и реализованих часова 

 

 СЈ ЕЈ ЛК МК ФВ ММ СОН 

/ПИД 

 

2.разред 

планирано 720 

 

288 288 144 432 720 288 

одржано 720 

 

288 288 144 432 720 288 

+/- - - - - - - - 

 

3.разред 

планирано 720 

 

288 288 144 432 720 288 
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одржано 720 

 

288 288 144 432 720 288 

+/- - - - - - - - 

 

4.разред 

планирано 720 

 

288 288 144 432 720 288 

одржано 720 

 

288 288 144 432 720 288 

+/- - - - - - - - 

 

***Сви планом предвиђени часови су и реализовани...са плус 4 часа у 4. разреду 

 

 

раз 

  

ВН 

 

ГВ 

 

ЛП 

 

ЧП 

 

НТ 

 

РУТ 

СЛ. 

АКТИВ. 

 

 

II 

планирано 144 144 - - 144 - 144 

одржано 144 144 - - 144 - 144 

+/- - - - - - - - 

 

III 

планирано 144 144 - - 144 - 144 

одржано 144 144 - - 144 - 144 

+/- - - - - - - - 

 

IV 

планирано 144 144 - 144 144 - 144 

одржано 144 144 - 144 144 - 144 

+/- - - - - - - - 

 

Успех ученика по разредима 

 

 

разр. 

са позитивним успехом 

свега 

поз.оц. 
недов. неоц. 

свега 

уч. 

ср. 

оцена 

раз. 
одлични в.доб. добри дов. 

 

II 

 

71 

 

16 

 

4 
- 

 

91 

 

1 

 

3 

 

95 
 

4,56 
 

74,7 % 

 

16,7 

% 

 

4,2 % 
- 

 

95,7 % 

 

1,1 % 

 

3,2 % 

 

100 % 

 

III 

 

70 

 

20 

 

8 
- 

 

98 

 

1 

 

 

2 

 

101  

 

4,34  

69,3 % 

 

19,8 

% 

 

7,92 

% 

- 
 

97,03% 

 

0,99 % 

 

1,98 % 

 

100 % 

 

IV 

 

70 

 

21 

 

10 
- 

 

101 
- - 

 

101 
 

4,62 
 

69,3 % 

20,8 

% 
9,9 % - 100 % - - 100 % 
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УК 

II - 

IV 

 

 

211 

 

57 

 

22 

 

- 

 

290 

 

2 

 

5 

 

296 
 

4,57 
 

71,1 % 

 

19,3 

% 

 

7,4 % 

 

- 

 

97,8 % 

 

0,7 % 

 

1,7 % 

 

100 % 

 

Успех ученика по предметима 

 

раз н.пр. успех свега 

поз.оц. 

недов. неоц. ослоб. свега 

уч. 

ср.оц. 

предм. 
одл. в.д. доб. дов. 

 

 

 

 

II 

СЈ 60 19 6 7 92 / 3 / 95 4,44 

ЕЈ 72 15 3 2 92 / 3 / 95 4,62 

ЛК 79 13 / / 92 / 3 / 95 4,85 

МК 82 9 1 / 92 / 3 / 95 4,88 

ФВ 89 3 / / 92 / 3 / 95 4,96 

ММ 53 25 7 6 91 1 3 / 95 4,34 

СОН 57 22 9 4 92 / 3 / 95 4,43 

Владање 92 / / / 92 3 / / 95 4,87 

 

 

 

III 

 

 

СЈ 61 23 6 8 98 1 2 / 101 4,35 

ЕЈ 71 10 10 8 99 / 2 / 101 4,46 

ЛК 93 6 / / 99 / 2 / 101 4,93 

МК 91 4 4 / 99 / 2 / 101 4,87 

ФВ 97 2 / / 99 / 2 / 101 4,98 

ММ 58 14 18 8 98 1 2 / 101 4,20 

ПИД 71 16 6 6 99 / 2 / 101 4,52 

Владање 99 / / / 99 / 2 / 101 4,90 

 

 

 

IV 

 

СЈ 67 18 6 10 101 / / / 101 4,41 

ЕЈ 71 12 8 10 101 / / / 101 4,43 

ЛК 95 5 1 / 101 / / / 101 4,93 

МК 86 10 5 / 101 / / / 101 4,31 

ФВ 99 / / / 101 / / 2 101 5,00 

ММ 57 16 15 13 101 / / / 101 4,16 

ПИД 62 17 11 11 101 / / / 101 4,29 

Владање 100 / / 1 101 / / / 101 5,00 

 

***недовољне оцене у 2. разреду носе 3 ученика због великог броја изостанака  

 

Предмет   

          разред                                         

 

2. разред 

 

3. разред 

 

4. разред 

средња оцена 

предмета 

СЈ 4,44 4,35 4,41 4,40 

ЕЈ 4,62 4,46 4,43 4,50 

ЛК 4,85 4,93 4,93 4,90 

МК 4,88 4,87 4,31 4,69 

ФВ 4,96 4,98 5,00 4,98 

ММ 4,34 4,20 4,14 4,22 

СОН/ПИД 4,43 4,52 4,29 4,57 



16 

 

Предмет   

          разред                                         

 

2. разред 

 

3. разред 

 

4. разред 

средња оцена 

предмета 

 

средња оцена 

разреда 

 

4,64 

 

4,62 

 

4,50 

 

4,60 

 

***  Прегледом табеларних података, видљиво је да највећи успех и највиша средња  

         оцена остварена из предмета ФВ (4,98), ЛК (4,90) и МК (4,69 – са изузетком 4. р.  

         где износи 4,31). 

***  најслабији успех – иако врло добар (4,22) – бележимо у предметима ММ (у сва три 

разреда : 2. р. = 4,34, 3. р. = 4.20  и 4. р. = 4,14) , СОН у 4. р. (4,29) и МК, такође у 4. р. 

(4,31) и СЈ у 3. р. – 4,35. 

 

*** Распон средње оцене предмета креће се од 4,23 (ММ) до 4,98 (ФВ)  што показује 

изузетно високе оцене по предметима а тиме и остварен општи успех. 

За сваки разред просечан успех је одличан, почев од 4. р. где он износи 4,50, следи 2. 

разред са просеком ОУ 4,64 и 3. разред са највишом средњом оценом ОУ која износи 

4,68. 

        

Успех ученика II – IV разреда  из обавезних изборних предмета 

 

разред оцена ГВ ВН СВЕУКУПНО 

 

 

II 

истиче се 45 46 91 

добар 1 / 1 

задовољава / / / 

 

УКУПНО ученика 

46 46 92 

 

III 

 

истиче се 47 52 99 

добар / / / 

задовољава / / / 

 

УКУПНО ученика 

47 52 99 

 

 

IV 

 

истиче се 48 53 101 

добар / / / 

задовољава / / / 

 

УКУПНО ученика 

48 53 101 

 

II  - IV  УКУПНО 

 

 

141 

 

151 

 

292 

 

Закључене недовољне оцене од 2. до 4. разреда има два ученика, један у 2. разреду 

(једна недовољна оцена из математике) и један ученик трећег разреда са две недовољне 

оцене (из српског језика и математике). 

* ученици који су на крају шк.  2017-2018.године оцењени недовољном оценом, имају 

одређене тешкоће у учењу. У току 2. полугодишта, упућени су на ИРК и Решењем 

добили рад по ИОП2 у наставку образовања. 

 

Појачан васпитни рад, васпитне и васпитно дисциплинске мере 
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 Појачан 

васпитни 

рад 

усмена 

опомена 

писмена 

опомена 

 

УОС 

 

УОВ 

 

УД 

 

УНВ 

II   4 4 / / / / / 

III / / / / / / / 

IV 2 / / / / / / 

 

УКУПНО   

II - IV 

 

6 

 

4 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Ученици који похађају наставу по ИОП-у 

 

разред Образац 1 ИОП1 ИОП2 ИОП3 УПП 

УКУПНО 

II   2 5 / / 7 

III   / 2 2 / 4 

IV  УК / 5 / / 5 

УКУПНО 

II - IV 

 

2 

 

12 

 

2 

 

/ 

 

16 

 

* присуство тешкоћа у учењу код наведених ученика, чињеница да у највећем броју 

потичу из осетљивих група и немају значајнију подршку породице – ставља већу 

одговорност  на школу  у смислу већег ангажовања у осмишљавању и реализацији   

адекватне подршке 

* уз постојећи стручни кадар школе и спољне стручне сараднике (логопеда и 

дефектолога), много би значило и укључивање педагошког асистента.  Школа је 

добила допис да ће исти бити ангажован од шк. 2018-2019. године 

* 3 ученице из 4-2, немају ИОП али су обухваћене мерама подршке. 

 

Изостанци 

 

разред 

 

оправдани неоправдани УКУПНО 

ИЗОСТАНАКА 

II 3878 690 4568 

III 3719 / 3719 

IV 3016 / 3016 

УКУПНО 

II - IV 

 

10 613 

 

690 

 

11 303 

 

* изостанци 2 ученика 3. разреда су НЕРЕГУЛИСАНИ и нису унети у горњу табелу. 

                                                                                   

         Успех ученика 5-8. разреда 
 

Бројно стање ученика: 

 

 Укупно Дечака Девојчица 

Пети разред 107 63 44 

Шести разред 92 36 56 
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Седми разред 113 46 67 

Осми разред 107 56 51 

Укупно: 419 201 218 

 

Успех ученика на крају школске 2017/2018. године од V до VIII разреда 

 

 Укупно % 

Одличан 53+44+49+56=202 48% 

Врло добар 31+31+37+33=132 32% 

Добар 19+15+21+18=73 17% 

Довољан 2+0+1+0=3 0.72% 

Недовољан 0+1+1+0=2 0.47% 

Неоцењен 0+1+2+0=3 0.72% 

Укупно ученика 419 100% 

 

Ученици са недовољним оценама: 

 

Укупно ученика:  3 Укупно предмета (8):  Укупно недовољних оцена: 

6. разред – 1 

7. разред - 2 

српски ј. - 2 

енглески ј. -2  

математика - 1 

физика - 1 

географија - 1 

историја - 1 

биологија - 1  

хемија – 1 

10 

 

Једна ученица 6. разреда имала је недовољну оцена из енглеског језика. У августу 

полагала и положила поправни испит. 

Један ученик 6. разреда - неоцењен, упућен је на разредни испит, али пошто није 

приступио разредном испиту, понавља 6. разред. 

Један ученик седмог разреда има 7 недовољних оцена (српски ј, енглески ј, историја, 

географија, физика, математика и биологија) - и понавља 7 разред. 

Један ученик седмог разреда - имао две недовољне оцене (српски језик и хемија) и 

упућен је на поправни испит. Положио је и прелази у осми разред. Због укора 

директора и изречене васпитно-дисциплинске мере, уз препоруку наставничком већу 

да донесе одлуку о премештају ученика у другу школу, у току је поступак. 

Двоје ученика седмог разреда су због нередовног похађања наставе неоцењени, 

упућени су на разредни испит, али нису приступили испиту. У међувремену су обоје 

напунили 15 година и самим тим више нису у обавези да похађају школу. 

 

Васпитно-дисциплинске мере: 

 

Изречене васпитне мере: Укупно: 

Усмена опомена нема 

Писмена опомена 3 

Укор одељењског старешине 6   

Укор одељењског већа нема 
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Изречене васпитно-дисциплинске 

мере: 

Укупно: 

Укор директора 3 

Укор наставничког већа нема 

 

Владање: 

 

 Одлично Врлодоб. Добро Задовољ. Незадово

љавајуће 

5. разред 103 (96%) 3 1 0 0 

6. разред 89 (97%) 2 0 0 1 

7. разред 107 (95%) 2 1 2 1 

8. разред 105 (93%) 2 0 0 0 

УКУПНО: 404 (96%) 9 (2%) 2 2 2 

 

Ученици који похађају наставу по ИОП-у: 

 

Образац 1 ИОП1 ИОП2 ИОП3 

 10 4 0 

 

ИОП1 И ИОП2 по предметима: 

 

ИОП1 ИОП2 УКУПНО: 

српски језик 9 српски језик 4 13 

енглески језик 8 енглески језик 4 12 

математика 8 математика 4 12 

шпански језик 2 шпански језик 3 5 

ТИО 0 ТИО 3 3 

физика 3 физика 0 3 

биологија 1 биологија 1 2 

историја 0 историја 1 1 

географија 0 географија 1 1 

 

Изостанци 

 

Број оправданих изостанака 5. разред: 5969 

6. разред: 8315 

7. разред: 10273 

8. разред: 9995 

УКУПНО: 34552 

Број неоправданих 

изостанака 

5. разред: 124 

6. разред: 1133 

7. разред: 4340 

8. разред: 205 

УКУПНО: 5802 

Укупно изостанака 5. разред: 6093 

6. разред: 9448 

7. разред:14613 
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8. разред: 10197 

УКУПНО: 40351 

 

Осми разред 

Вукову диплому стекло је 25 ученика (од 107 ученика).  

Подељено је 90 посебних диплома за 54 ученика и то: 36 из физичког васпитања, 10 из 

техничког и информатичког образовања, 9 српског језика, 8 из биологије, 4  из физике, 

4 ликовне културе, 4 из математике, 4 енглеског језика, 4 из географије, 3 информатике 

и рачунарства, 3 из шпанског језика, 1 из историје. 

Ученик генерације је Лука Радаковић 8-2. 

 

 

Васпитни  рад са ученицима 

 

 Школа је посебну пажњу током школске године посвећивала реализацији 

васпитног програма, у чему су учитељи, одељењске старешине, стручни сарадници и 

поједини наставници уз сарадњу са родитељима и стручним институцијама дали 

значајан допринос. Одржано је неколико едукативних радионица са свим важним 

садржајима за ученике: болести зависности, делинквентно понашања, проблеми 

одрастања, решавање конфликта, понашање у саобраћају, болести прљавих руку, 

безбедности на интернету и сл.  

 

 

Такмичења ученика 

 

 На ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА током школске 2017/2018. године, 

учествовало је 135 ученика наше школе, из 13 предмета и дисциплина. 

Освојили смо: 15 првих, 30 других, 35 трећих места и 8 похвала. 

 

ФИЗИКА 

II место: Маја Артуковић VIII3 

III место: Гаврило Цабадај VI1, Никола Мишић VIII2 

похвала: Милош Попов VI1, Нађа Палалић VII4 

 

БИОЛОГИЈА 

II место: Нина Ћурчин V2, Јована Станков V3, Матија Гогић VI1, Aња Живковић VI3, 

Ања Дошен VII1, Теодора Раилић VII2, Нера Белић VII1, Лука Радаковић VIII2 

III место: Хана Шоштарић V1, Катарина Ђуровић VI1, Теса Фодор VI3, Теодора 

Станковић VII3, Милица Барши VIII4, Лука Станаћев VIII2, Јован Мајсторовић VIII4 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

I место: Дуња Печи VIII1 

II место: Лариса Радловачки VIII2 

III место: Сташа Туцић VIII2 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

I место: Милош Мишић V3, Милош Попов VI1, Дарија Секулић VII2 

II место: Огњен Петронијевић V4, Ања Живковић VI3, Јана Павловић VII1, Нера Белић 

VII1, Никола Мишић VIII2 

III место: Матија Гогић VI1, Теодора Раилић VII2, Нађа Палалић VII4, Наталија 

Шкрбић VIII3 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

II место: Маша Туцић VII1, Дарко Немет VII3, Дамјан Чавић VII2 

III место: Нина Сел VII3, Никола Момирски VIII2, Сташа Туцић VIII2, Наталија 

Шкрбић VIII3, Александар Милошевић VIII3 

 

ИСТОРИЈА 

II место: Милош Попов VI1, Огњен Костић VI1, Уна Николић VI1, Маша Туцић VII1 

III место: Нађа Палалић VII4 

 

МАТЕМАТИКА 

I место: Марко Лукић III2, Марко Денда III4, Сара Тодоровић IV3, Лана Ђаковић V3, 

Маја Артуковић VIII3 

II место: Немања Пајовић III2, Игор Савин III1, Лука Станаћев VIII2, Милица Гецин 

VIII2 

III место: Ања Грковић III1, Хелена Вијатов III4, НинаЋурчин V2 

похвала: Павле Савић IV3, Јована Владуљ IV1, Барток Виктор V1, Петронијевић 

Огњен V4, Милош Попов VI1, Алекса Пајић VII4 

 

ХЕМИЈА 

II место: Нађа Палалић VII4 

III место: Дамјан Чавић VII2 

 

ГЕОГРАФИЈА 

II место: Теодора Раилић VII2, Јелена Павић VII2 

III место: Нађа Палалић VII4, Михајло Павловић VIII1, Петар Гардиновачки VIII1, 

Дуња Печи VIII1 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

III место: Лариса Радловачки VIII2, Данило Велашевић VIII4, Јован Мајсторовић VIII4, 

Милана Јокић VIII2 

 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

II место: Алекса Пајић VII4 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

I место: Силвана Рамадани VI2 (ИОП) 

III место: Стефан Али VIII1 

 

 

ШАХ 

I место: Стефан Петковић I4, Марко Денда III4, Елена Сантовац IV3, Огњен 

Петронијевић V4, Бранислав Паркајић VI4 

III место: Срђан Думанић VII1, Борис Вуковић VIII3 
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 На ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА током школске 2017/2018. године, 

учествовало је 70 ученикa наше школе, из 13 предмета и дисциплина. 

Освојили смо: 5 првих, 15 других, 11 трећих места и 7 похвалa. 

 

ФИЗИКА 

похвала: Гаврило Цабадај VI1, Нађа Палалић VII4, Никола Мишић VIII2, Маја 

Артуковић VIII3 

 

БИОЛОГИЈА 

II место: Ања Дошен VII1, Теодора Раилић VII2, Нера Белић VII1 

III место: Нина Ћурчин V2, Матија Гогић VI1 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

III место: Дуња Печи VIII1, Сташа Туцић VIII2 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

I место: Јана Павловић VII1 

II место: Огњен Петронијевић V4, Дарија Секулић VII2, Теодора Раилић VII2, Милица 

Гецин VIII2, Никола Мишић VIII2, Maja Aртуковић VIII3 

III место: Милош Попов VI1, Наталија Шкрбић VIII3 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

II место: Маша Туцић VII1 

 

ИСТОРИЈА 

III место: Маша Туцић VII1 

 

МАТЕМАТИКА 

II место: Сара Тодоровић IV3, Лука Станаћев VIII2 

III место: Милица Гецин VIII2 

похвала: Лана Ђаковић V3, НинаЋурчин V2, Маја Артуковић VIII3 

 

ГЕОГРАФИЈА 

III место: Теодора Раилић VII2 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

II место: Лариса Радловачки VIII2  

 

САОБРАЋАЈ 

I место: Алекса Пајић VII4 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

I место: Силвана Рамадани VI2 (ИОП) 

 

ШАХ 

I место: Огњен Петронијевић V4, Бранислав Паркајић VI4 

II место: Срђан Думанић VII1  

III место: Марко Денда III4 
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НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА 

II место: Лука Радаковић VIII2 

 

РОБО-ИНТ ИНВЕНТ 

III место: Лука Радаковић VIII2 

 

 На републичка такмичењиа током школске 2017/2018. године, пласирало се 26 

ученикa наше школе, из 10 предмета и дисциплина. 

Освојили смо: 6 првих, 7 других и 1 треће место. 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

II место: Дуња Печи VIII1 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

III место: Маша Туцић VII1 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

II место: Силвана Рамадани VI2 (ИОП) 

 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 

I место: Лука Радаковић VIII2, Лука Станаћев VIII2, Матија Гогић VI1, Нађа Палалић 

VII4, Елена Коњикушић VI3, Ања Живковић VI3  

II место: Јован Пардањац V4, Дејан Пардањац V4, Никола Мргић VI2, Лука Новаковић 

VIII1, Јелена Радованчев VIII4 

 

 

Завршни испит 

 

Зaвршном  испиту у jуну приступило је свих 107 учeникa шкoлe. Испит је прoтeкao без 

проблема.  

 

Просечан број бодова на крају разреда:  

 

шести  седми осми укупно 

17.22 16.97 17.28 51.47 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

 

Математика Матерњи језик Комбиновани укупно 

6.51 8.22 8.27 23.00 

 

Просечан укупан број бодова - 75.52 

 

Просечан број бодова на завршном испиту на нивоу Србије 

 

Математика Матерњи језик Комбиновани укупно 

7,71 6,47 8,76 22,94 
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Из приложеног може се видети да смо на завршном испиту из математике остварили 

нешто мањи број бодова од просека у Републици (за 1,2 бода), на комбинованом тесту 

веома смо мало испод просека (за 0,49), док смо на тесту из матерњег језика остварили 

већи просек од републичког (за 1,75). Што се тиче укупног просечног броја бодова, ту 

смо за 0,06 изнад просека у Србији. 

 

Сви ученици наше школе уписани су у првом уписном кругу и већина ученика је 

уписала школу која је била прва на њиховој листи жеља.   

 

 

Ученичке екскурзије 

 

 Основна школа ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, организовала је у школској 

2017/2018. години једнодневну екскурзију за шеснаест одељења нижих разреда. 

Екскурзије су реализоване дана 14,15, 22 и 31. маја 2018. године. 

 Екскурзија је организована у складу са одредбама Упутства Министарства 

просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи бр.610-00-790/2010-01 од 

16.9.2010. године. 

 За организатора путовања, након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности бр. 1/2018 у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, као 

најповољнији понуђач изабран је ''Балканик'' доо Ваљево за екскурзију ученика другог, 

трећег и четвртог разреда (партије бр.2, 3 и 4) а за екскурзију ученика првог разреда 

понуђач ''Минос травел'' доо Зрењанин (партија бр.1) 

Са организаторима путовања закључени су Уговори о додели јавне набавке 

услуга путовања ученика у школској 2017/2018. години за партије бр. 1, 2, 3. и 4. број 

322/1, 323/1, 323/2 и 323/3 дана 11.4.2018. године. 

 

По четири одељења сваког разреда отпутовало је на своје дестинације према 

плану и програму путовања и то: 

1. Први разред - Каштел Ечка, Царска бара, Бело Блато  (салаш Лујза),  укупно 

103 ученика плативих ученика и 7 гратиса; 

2. Други разред – дворац Фантаст, Суботица (центар града, градска кућа и MC 

Donalds) и Палић (ЗОО врт), укупно 80 плативих ученика и 5 гратиса; 

3. Трећи разред – Београд (музеј Николе Тесле, ЗОО врт и Калемегдан),укупно 

81 платив ученик и 5 гратиса; 

4. Четврти разред –Петроварадин (тврђава) Сремска Каменица (спомен кућа 

Змај Јове Јовановића), Стражилово и Сремски Карловци (обилазак града), 

укупно 86 плативих ученика и 4 гратиса. 

 

Укупан број ученика који је ишао на екскурзију: 371. 

 

Са ученицима је на пут кренуло и шеснаест наставника разредне наставе од 

којих је четворо, решењем директора школе, било именовано за стручне вође пута: 

Наташа Нађалин, први разред, Јасна Вујадиновић, други разред, Павија Иванић, трећи 

резред и Зорица Ђурин за четврти разред.  

 Након реализације екскурзије, све стручне вође пута доставиле су своје 

Извештаје који су заведени у деловодној књизи школе под следећим бројевима: 525 
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дана 23.5.2018. године (први разред), 490 дана 15.5.2018. године (други разред), 506 

дана 17.5.2018. године (трећи разред) и 574 дана 01.6.2018. године (четврти разред).   

 Сви извештаји су позитивни са похвалама на рачун организације и водича 

агенције. 

  

И на крају, као резиме предметних извештаја, извучене су следеће 

констатације: 

1. Екскурзије нижих разреда Основне школе ''Жарко Зрењанин'' протекле су без 

и једног инцидента било које врсте; 

2. Ученици су били пажљиви, стрпљиви и послушни и у свему су се 

придржавали прописаних Правила; 

3. Превоз је био организован  аутобусима са довољним бројем седишта за све 

ученике, који су без проблема техничке природе, обавили предвиђени превоз; 

4. Возачи аутобуса су професионално и максимално коректно обавили свој 

задатак водећи рачуна о безбедности ученика. Сарадња између стручног вође пута и 

водича је била одлична а водичи су максимално професионално одрадили свој посао; 

5. Организација самог путовања од стране ''Балканик'' доо Ваљево, са којом је 

установа сада први пут сарађивала,  и ''Минос травел'' доо Зрењанин  оцењује се са 

ОДЛИЧАН. 

 

Коначна оцена успешности изведене екскурзије нижих разреда Основне 

школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина у школској 2017/2018 години у 

организацији ''Балканик'' доо Ваљево и ''Минос травел'' доо Зрењанин, је 

''ОДЛИЧАН''. 

 

Основна школа ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, организовала је у школској 

2017/2018. години једнодневну екскурзију за шеснаест одељења виших разреда. 

Екскурзије су реализоване дана 21. и 22. маја 2018. године. 

 Екскурзија је организована у складу са одредбама Упутства Министарства 

просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи бр.610-00-790/2010-01 од 

16.9.2010. године. 

 За организатора путовања, након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности бр. 1/2018 у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, као 

најповољнији понуђач изабран је ''Балканик'' доо Ваљево за екскурзију ученика петог, 

седмог и осмог разреда (партије бр.5, 7 и 8) а за екскурзију ученика шестoг разреда 

понуђач ''Минос травел'' доо Зрењанин (партија бр.6) 

Са организаторима путовања закључени су Уговори о додели јавне набавке 

услуга путовања ученика у школској 2017/2018. години за партије бр. 5, 6, 7. и 8. број 

322/2, 323/4, 323/5 и 323/6 дана 11.4.2018. године. 

 

По четири одељења сваког разреда отпутовало је на своје дестинације према 

плану и програму путовања и то: 

5. Пети разред – манастир Хопово, Сремска Митровица (музеј Срема, Житни 

трг и археолошко налазиште ''Сирмијум''), Засавица (Визиторски центар и 

вожња бродом) и Пећинци (музеј хлеба),  укупно 81 платив ученик и 7 

гратиса; 

6. Шести разред – Свилајнац (Природњачки музеј), Ресавска пећина, манастир 

Манасија и Јагодина (музеј воштаних фигура), укупно 66 плативих ученика 

и 4 гратиса; 
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7. Седми разред – Аранђеловац (центар града и Буковичка бања), Орашац 

(споменички комплекс), Опленац (црква Св. Ђорђа, маузолеј, Карађорђев 

конак и кућа краља Петра) и Топола (Карађорђев музеј), укупно 74 плативих 

ученика и 1 гратис; 

8. Осми разред – манастир Каона, Бранковина, Ваљево (Муселимов конак и 

Народни музеј), Струганик/Мионица (кућа Живојина Мишића), укупно 83 

плативих ученика и 3 гратиса. 

 

Укупан број ученика који је ишао на екскурзију: 317. 

 

Са ученицима је на пут кренуло и шеснаест наставника предметне наставе од 

којих је четворо, решењем директора школе, било именовано за стручне вође пута: 

Вера Сабо, пети разред, Александра Кукољ, шести разред, Ана Јованов, седми разред и 

Весна Бјелић за осми разред.  

 Након реализације екскурзије, све стручне вође пута доставиле су своје 

Извештаје који су заведени у деловодној књизи школе под следећим бројевима: 528 

дана 23.5.2018. године (пети разред), 536 дана 25.5.2018. године (шести разред), 521 

дана 22.5.2018. године (седми разред) и 529 дана 23.5.2018. године (осми разред).   

 Извештаји петог, седмог и осмог разреда су позитивни са похвалама на рачун 

организације и водича агенције.   

У извештају шестог разреда напоменуто је да је превоз обављен аутобусом са 74 

седишта, колико је укупно било ученика и наставника, мада је првобитно понуђен 

аутобус са 80 седишта. Такође, дошло је до мале измене маршуте тако што се прво 

ишло у Јагодину а потом у Свилајнац о чему школа ни стручни вођа пута нису били 

раније обавештени. Све остало је било у реду. Садржај екскурзије је у потпуности 

реализован а возач и водич су били на висини задатка. 

  

И на крају, као резиме предметних извештаја, извучене су следеће 

констатације: 

1. Екскурзије виших разреда Основне школе ''Жарко Зрењанин'' протекле су без 

и једног инцидента било које врсте; 

2. Ученици су били пажљиви, стрпљиви и послушни и у свему су се 

придржавали прописаних Правила; 

3. Превоз је био организован  аутобусима са довољним бројем седишта за све 

ученике, који су без проблема техничке природе, обавили предвиђени превоз; 

4. Возачи аутобуса су професионално и максимално коректно обавили свој 

задатак водећи рачуна о безбедности ученика. Сарадња између стручног вође пута и 

водича је била одлична а водичи су максимално професионално одрадили свој посао; 

5. Организација самог путовања од стране ''Балканик'' доо Ваљево, са којом је 

установа сада први пут сарађивала,  и ''Минос травел'' доо Зрењанин  оцењује се са 

ОДЛИЧАН. 

 

Коначна оцена успешности изведене екскурзије ученика виших разреда 

Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина у школској 2017/2018. години у 

организацији ''Балканик'' доо Ваљево и ''Минос травел'' доо Зрењанин, је 

''ОДЛИЧАН''. 
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Сарадња родитељима 

 

 Сарадња школе и родитеља одвијала се путем родитељских састанака, 

индивидуалних састанака родитеља са учитељима, наставницима, стручном службом и 

директором школе, путем посета родитеља школским часовима, учествовањем у 

радионицама, присуствовањем завршном испиту, укључивањем у рад Савета родитеља 

и бројним другим активностима.  

У сваком одељењу одржана су најмање четири родитељска састанка. У целини, 

сарадња је била континуирана и са позитивним резултатима.  

 

 

Савет родитеља  
 

Савет родитеља  је на својим седницама,  разматрао следећа питања: упознавање са 

Кућним редом школе, Извештајем о раду школе, Школским развојним планом, 

Годишњим планом рада школе и Школским програмима, упознавање са Извештајем о 

активностима везаним за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања,учешће у предлагању изборних предмета за наредну школску годину, 

учешће у избору уџбеника, реализацији свечаног испраћаја ученика VIII разреда, 

обезбеђењем у школи... 

 

Савет  родитеља изабрао је и родитеља посматрача на завршном испиту што је још 

један од видова сарадње Савета и школе. 

У целини гледано сарадња са родитељима је стална и може се оценити као успешна. 

 

 

Ученичке организације и друштвено користан рад 

 

У оквиру школе активно ради неколико ученичких организација: Дечији савез, 

Ученички парламент, Млади еколози, Црвени крст. Кроз реализацију њихових планова 

али и другим начинима ангажовања остварене су бројне активности. Заједничким 

радом организовани су и реализовани многобројни догађаји: 

 

 септембар: Свечани пријем првака, обележавање Међународног дана мира, учешће 

у манифестацији Ноћ истраживача; „Трка за срећније детињство”(хуманитарно-

рекреативна манифестација); 

 октобар: у току Дечје недеље свечани пријем првака у Дечји савез, Сајам спорта 

Нови Сад, Недеља спорта (гостовање ОШ „Доситеј Обрадовић”- кошарка, фудбал); у 

школи су организована и гостовања културно-уметничког друштва ”Ђерђеф” током 

Дечје недеље, као и луткарских позоришта са представама „Негде иза седам брда” и 

,,Шкрти берберин“; журка за ученике старијих разреда, у оквиру Дечје недеље, а у 

организацији Ученичког парламента; као и такмичење у склапању Рубикове коцке; 

учешће у зрењанинској манифестацији Фестивал науке, акција прикупљања старе 

хартије у организацији Малих еколога, и друге активности у оквиру Дечје недеље 

(ликовне радионице са корисницима Геронтолошког центра, дечји вашар и 

др.), хуманитарна посета Дечјем селу у Сремској Каменици, приредба у 

Геронтолошком центру„Сунчана јесен живота”,  укључивањем у нове пројекте 

настављене су активности везане за организацију iЕАRN (ђаци у оквиру међународне 
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мреже уче шпански): „Плишани медведићи” и сађење лала и луковица нарциса (Мали 

еколози), обележавање Европске недеље програмирања, одлазак на Велики школски 

час у Крагујевцу; 

 новембар: Учлањивање ђака првака у градску и школску библиотеку; обележавање 

Међународног дана толеранције; организација литерарног конкурса поводом Дана 

школе на тему ”Школа какву сањам; чешће у београдској манифестацији Фестивал 

науке; учешће на Међународном такмичењу из рачунарске и информатичке 

писмености „Дабар”, посета фабрици „Coca-cola” (у оквиру професионалне 

оријентације). 

 децембар: програм поводом обележавања Дана школе, новогодишњуа приредба 

,,Новогодишња чаролија“ за ученике млађих разреда и децу радника школе, на коју су 

ове године позвани и предшколци из вртића Биберче и Полетарац, наши будући ђаци; 

Квиз за ученике старијих разреда, одржан  је 5. децембра, поводом Дана школе - 

„Жарков квиз”. 

јануар: програм поводом Школске славе Светог Саве, 

фебруар: обележавање Међународног дана матерњег језика, 21. фебруара, пригодним 

квиз такмичењем. 

март: припрема и реализација програма за Чаробни дан, дан отворених вратa за будуће 

ђаке и њихове родитеље; еколошка представа ,,Рециклажа“, припремљена у оквиру 

пројекта ”За чистије и зеленије школе у Војводини”; као чланови iEARN организације 

и ове године смо се 21. марта прикључили пројекту ,,Змајеви који говоре“ (у знак 

сећања на Јануша Корчака, борца за дечија права); 

 април: реализован програм поводом дочека Песничке штафете, 

мај: учешће у Инклузивним играма без граница, као и међународној спортско-

рекреативној манифестација „Жогарија“; организација и реализација Републичког 

појединачног и екипног првенства основних школа Србије у шаху, у којој је активно 

учествовао Ученички парламент; обележавање маја – месеца математике 

међушколским квизом ,,Сложи ме“ и такмичењем у склапању Рубикове коцке, уз 

учешће ученика четири зрењанинске основне школе; Учешће у манифестацији 

”Европско село” 

јун: манифестацију под називом Шеширијада, реализована уз учешће више 

градских  школа, у Културном центру, а у организацији нашег Дечјег савеза; учешће у 

програму обележавања Дана месне заједнице ”Зелено поље”; припрема програма 

поводом завршетка наставне године, као и програма матурске вечери ученика VIII 

разреда 

Осим тога учествовали смо у пројекту: Покрајински секретаријат за урбанизам и 

заштиту животне средине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, 

прописе, управу и националне мањине-националне заједнице ,,За чистије и зеленије 

школе у Војводини”; те смо тим поводом угостили у школи и покрајинског секретара 

за образовање Михаља Њилаша. 

 

 

Ученички парламент 

   

У периоду од септембра 2017. до јуна 2018. године, Ученички парламент одржао је пет 

састанка у складу са годишњим планом рада Ученичког парламента и разматрао и 

реализовао већину активности предвиђених годишњим планом. 
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Састанци су одржани 13. септембра,  25. октобра, 12. фебруара, 19. априла и 30. маја 

2018. године.. Парламент је имао потребну већину за одржавање састанака, о чему су 

вођени и записници присуства састанцима. 

У току свих пет састанака чланови Ученичког парламента и координатори углавном су 

били оријентисани на активности планиране Годишњим планом, али је разматрано и 

неколико активности и тема које нису биле претходно планиране; што је записником и 

констатовано. 

Ученички парламент ове школске године чинили су следећи ученици седмог и осмог 

разреда: 

 

Разред /одељење Име и презиме ученика 

7/1 Ања Дошен 

7/1 Нера Белић 

7/2 Милош Баждар 

7/2 Јелена Павић 

7/3 Теодора Станковић 

7/3 Сара Хорњаков 

7/4 Нина Антић 

7/4 Алекса Кнежевић 

8/1 Дуња Печи 

8/1 Вељко Земунски 

8/2 Александар Грубанов 

8/2 Никола Момирски 

8/3 Невена Вучић 

8/3 Филип Карановић 

8/4 Настасија Лудошки 

8/4 Милана Крагујевац 

 

За председника парламента изабрана је Нера Белић, ученица 7-1 разреда, док је 

записничар била Јелена Павић, ученица 7-2 разреда. 

У току  првог полугодишта активности парламента биле су следеће: 

 

 прочитан је извештај о раду Ученичког парламента за претходну школску годину; 

 извршен је избор чланова УП, конституисан је парламент и изабрани су чланови 

парламента који учествују у раду органа школе (Нера Белић председник УП, Алекса 

Кнежевић и Никола Момирски чланови Школског одбора, Дуња Печи члан тима за 

ШРП, Вељко Земунски и Настасија Лудошки чланови тима за ненасиље, Милана 

Крагујевац члан тима за самовредновање); 

 донет је План и програм рада за школску 2017/2018. годину; 

 чланови УП упознати су са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког 

парламента; 

 извршено је информисање и укључивање чланова парламента у проблематику 

инклузивног образовања у школи; 

 ученици су попунили упитник у вези са радом УП (у вези са самовредновањем); 

 константно су прикупљана мишљења чланова парламента  о правилима понашања у 

школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану, начину уређивања школског 

простора; 

 разговарало се о предлозима активности поводом  обележавања Дечије недеље и 

Дана школе, као што су: реализација журке, организација хуманитарног турнира у 

малом фудбалу и сакупљање старе хартије.  
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У току  другог полугодишта активности парламента биле су следеће: 

 извршена је анализа о раду Ученичког парламента у првом полугодишту; 

 у оквиру вршњачке едукације одржане су презентације ученицима 3. и 4. разреда на 

тему ''Управљање отпадом'' и ''Како чувати енергију''; 

 организована је журка поводом Дана заљубљених; 

 организовани су школски спортски турнири у малом фудбалу; 

 урађена је анкета о слободним активностима за следећу школску годину; 

 разматрани су предлози и мишљења чланова Парламента о избору уџбеника за 

следећу школску годину; 

 дат је предлог Ученичког парламента за избор ученика генерације за школску 2017/ 

18, највише њих се изјаснило да то буде Лука Радаковић ученик 8-2. 

 

Све планиране активности су реализоване. Дати су предлози о могућим будућим 

активностима парламента, као и могућим решењима проблема  из свакодневног 

школског живота; на које би се могло утицати у другом полугодишту. Ово су неки од 

њих о којима би требало попричати са органима управљања школе, као и са 

наставничким већем: незадовољство школском ужином, незадовољство употребом 

мобилног телефона наставника на часу... 

 

 

Мали еколози – ученичка организација 

 

Циљ и задатак  малих еколога је : 

 Развијање еколошке свести ,бриге о непосредном окружењу  и развијање љубави 

према природи; 

 Развијање еколошке културе деце,стицање основних знања о екологији и еколошком 

раду; 

 Упознавање са појмом рециклаже и њеним значајем  ; 

 Развијање другарства,креативности,тимског рада,стицање добрих навика и 

естетских вредности. 

 Сходно томе мали еколози су органозовали низ акција и учествовали у многобројним 

активностима.  

 

Акције малих еколога :  

- Учешће у пројекту „ За чистије и зеленије школе у Војводини“.У овом пројекту наша 

школа је добила ПОКРАЈИНСКУ НАГРАДУ  за изузетне резултате и допринос у 

неговању еколошке свести у васпитно-образовној установи. 

-Уређење школског дворишта и учионица.У школском дворишту су постављене клупе 

и жардињере у којима је посађено цвеће. 

-Сакупљање старе хартије. У оквиру Дечје недеље Мали еколози ОШ “Жарко 

Зрењанин” организовали су традиционалну акцију прикупљања старе хартије.  У 

овогодишњој акцији сакупљено  8273 кг старе хартије. 

-Едукативне и  креативне радионице: Разврставање отпада,Смути па опери,Како 

штедимо воду,Здрава храна нема мана 

-Уређење зеленог зида у холу школе 

-Уређење етно кутка у холу школе 

-Формиране су зидне еко новине ( у сарадњи са новинарском и ликовном секцијом) 

- Направљен је блог „ Зелени мускетари“ 
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-Формирана је еко патроле „ Зелени мускетари“ 

-Учешће у пројекту сађења лала и нарциса 

-Организација и реализација конкурса „ Еко поруке“ 

-Органозована је изложба од рециклираног материјала: сапуни ,свеће ,новогодишњи 

украси и јелка 

- Храњење птица у зимском периоду 

-Обележени су следећи еко датуми:  

1.Дан заштите животиња, 

2.Дан планете Земље( приредба,еко модна ревија , ревија накита од рециклираног 

материјала, ревија филмова на тему „ Мој Зрењанин“), 

3.Европски дан паркова ( филмови на тему „ Паркови Зрењанина) 

4. Светски дан воде 

5. Дан здраве хране ( вршњачка едукација,радионица „Здрава храна нема мана) 

6. Дан еколошког покрета (ученички радови на тему „ Промени климатске промене“) 

 

 

Културно- друштвене активности 

 

Културно-друштвене активности школе обухватају широк спектар деловања с циљем 

подизања угледа и квалитета рада школе и афирмације ученика и наставника, а 

постиже се и чвршћa и нeпoсрeдниja вeзa сa друштвeнoм срeдинoм.  

Тим за реализацију културно-друштвених активности састоји се од четири подтима, од 

којих је сваки током школске 2017/2018. године био активан и реализовао све 

активности планиране годишњим планом.  

 

Подтим за организацију спортских активности реализовао је све планиране активности.  

- септембар: „Трка за срећније детињство”(хуманитарно-рекреативна манифестација); 

- октобар: Сајам спорта Нови Сад, Недеља спорта (гостовање ОШ „Доситеј 

Обрадовић”-   кошарка, фудбал); 

- новембар: Општинско такмичење у рукомету (дечаци); 

- децембар: Општинско такмичење: стрељаштво, стони тенис и пливање (пласманани 

за даље такмичење), учешће (5. и 6. разред) на Ревији рукомета у Хали спортова, 

Новогодишњи турнир у малом фудбалу; 

-  јануар: традиционални Светосавски турнир у малом фудбалу 

- фебруар: првенство школе у шаху; екипног првенство Србије у дечијој атлетици, 

Београд 

- април: окружно такмичење у шаху, појединачно и екипно 

- мај: Републичко појединачно и екипно првенство основних школа у шаху; Спортска 

олимпијада школске омладине Војводине (СОШОВ), у Новом Саду; недеља спорта 

(међуодељенско такмичење) 

Осим тога, организовано је учешће у следећим спортским догађајима, на нивоу 

општине и округа: општинско, окружно и међуокружно првенство у малом фудбалу, 

општинско, окружно и међуокружно првенство у рукомету…Инклузивне игре без 

граница, међународна спортско-рекреативна манифестација „Жогарија“, као и учешће 

у програму Покренимо нашу децу, који има за циљ подизања свести јавности о 

проблему и последицама недовољне физичке активности код деце школског узраста и 

да укажу на значај превенције бројних здравствених проблема редовним вежбањем, 

нарочито током детињства. Програм се реализује увођењем свакодневне 15-оминутне 

физичке активности за ученике од првог до четвртог разреда. 
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Подтим за организацију приредби током школске године организовао је приредбе: 

- поводом пријема првака у школу 1. септембра, 

- током Дечје недеље, поводом пријема првака у Дечји савез, 

- поводом обележавања Дана школе, 

- новогодишњу приредбу ,,Новогодишња чаролија“ за ученике млађих разреда и децу 

радника школе, а и ове године на приредбу су позвани и предшколци из вртића 

Биберче и Полетарац, наши будући ђаци, 

- поводом Школске славе Светог Саве,  

- поводом Дана жена (приредбе по одељењима), 

- учествовао је у припремама програма за Чаробни дан, дан отворених вратa, 

- манифестацију под називом Шеширијада, реализовао је јуна, уз учешће више 

градских  школа, у Културном центру, 

- реализовао је програм поводом дочека Песничке штафете, 

- еколошка представа ,,Рециклажа“, 

- учешће у програму обележавања Дана месне заједнице ”Зелено поље”, 

- поводом завршетка наставне године, 

- као и програм матурске вечери ученика VIII разреда 

Осим ових школских приредби, у школи су организована и гостовања културно-

уметничког друштва ”Ђерђеф” током Дечје недеље, као и луткарских позоришта са 

представама „Негде иза седам брда” и ,,Шкрти берберин“. 

 

Подтим за организацију забавних активности у току првог полугодишта планирао је и 

реализовао журку за ученике старијих разреда, која је одржана у месецу октобру као и 

такмичење у склапању Рубикове коцке.Квиз за ученике старијих разреда, одржан  је 5. 

децембра, поводом Дана школе - „Жарков квиз”. Квиз ,,Персу“одржан је у другом 

полугодишту. 

Наша школа обележила је ове године мај – месец математике међушколским квизом 

,,Сложи ме“ и такмичењем у склапању Рубикове коцке. На квизу су учествовати 

ученици четири зрењанинске основне школе: “Вук Караџић”,  “Петар Петровић 

Његош”, “2. октобар” и  наравно наше школе “Жарко Зрењанин ̶. 
Међународни дан матерњег језика, 21. фебруар, облежен је пригодним квиз 

такмичењем. 

 

Подтим за организацију и реализацију пројекта „Европско село“ - Након одржаних 

више од 12 састанака, како формалне тако и неформалне природе, ученици и колеге 

наше школе укључујући и управу на челу са директорком школе имали су прилику да 

се прикажу на најбољи начин управо онако како је то било и прошле године на 

манифестацији Европско село,  дечјој манифестација, чији је основни циљ упознавање 

различитих народа и држава, чланица Европске уније. 

Нашу школу је 10. маја 2018. године, на зрењанинском Тргу слободе представљало 

више од 30 ученика на самом штанду и то од 1. до 8.разреда, као и многобројне колеге 

које су се ту појавиле не само као директни актери манифестације, већ и као активни 

посматрачи и помагачи у припремању самог догађаја, приказивања државе Италије и 

њених знаменитости.  

Ученик Огњен Костић освојио је 1. награду на тесту знања о познавању Европске 

заједнице. 
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Осим посебних активности подтимова, сви заједно, а у сарадњи са осталим члановима 

колектива, учествовали смо у организацији и реализацији следећих догађаја, који су 

саставни део Школског програма и предвиђени су планом рада: 

- Септембар: Свечани пријем првака, обележавање Међународног дана мира, учешће у 

манифестацији Ноћ истраживача;  

- Октобар: Пријем првака у Дечји савез, учешће у зрењанинској манифестацији 

Фестивал науке, акција прикупљања старе хартије у организацији Малих еколога, 

активности у оквиру Дечје недеље (ликовне радионице са корисницима Геронтолошког 

центра, дечји вашар и др.), хуманитарна посета Дечјем селу у Сремској Каменици, 

позоришна представа у школи „Негде иза седам брда”, приредба у Геронтолошком 

центру„Сунчана јесен живота”,  укључивањем у нове пројекте настављене су 

активности везане за организацију iЕАRN (ђаци у оквиру међународне мреже уче 

шпански): „Плишани медведићи” и сађење лала и луковица нарциса (Мали еколози), 

обележавање Европске недеље програмирања, одлазак на Велики школски час у 

Крагујевцу; 

- Новембар:  Учлањивање ђака првака у градску и школску библиотеку,одлазак у 

београдско дечије позориште „Бошко Буха”-представа „Петар Пан”, у зрењанински 

биоскоп на пројекцију филма за децу млађег основношколског узраста „Прича о 

каменом дечаку”, обележавање Међународног дана толеранције; 

- Децембар: Обележавање Дана школе, организација литерарног конкурса поводом 

Дана школе на тему ”Школа какву сањам; 

- учешће у београдској манифестацији Фестивал науке, учешће на Међународном 

такмичењу из рачунарске и информатичке писмености „Дабар”, посета фабрици „Coca-

cola”(у оквиру професионалне оријентације), обележавање државног празника Нова 

година; 

- Јануар: обележавање школске славе Светог Саве; 

- Фебруар: Међународни дан матерњег језика обележава се широм света 21. фебруара 

да би се подигла свест о очувању и неговању матерњег језика;  

- Дан заљубљених, 14.фебруар обележен је изложбом ликовних радова ,,Ромео и 

Јулија“; 

- Март: ’’Кенгур без граница’’ је међународно математичко такмичење са циљем 

популаризација математике и повећања интересовања за њу; 

- У среду, 21. марта, отворила су се врата школе за све будуће прваке и њихове 

родитеље. Приредба за најмлађе у холу школе и презентација о нашој школи, 

припремљена за родитеље, одвијале су се у исто време. Након тога, као и ранијих 

година, наши будући ђаци упознали су се са предметима које ће изучавати; 

- Као чланови iEARN организације и ове године смо се 21. марта прикључили пројекту 

,,Змајеви који говоре“ (у знак сећања на Јануша Корчака, борца за дечија права); 

- Април: Обележавање Ускрса; 

- На Државном првенству истраживачких радова основаца 21.4.2018. у Бору, ученици 

наше школе поново су остварили изузетан успех; 

- Књижевна олимпијада одржано је 12. маја 2018. у Карловачкој гимназија у Сремским 

Карловцима; 

- акција Читалачки маратон коју је покренула Издавачка кућа „Клет“, а трајала је током 

школске године, завршена је гласањем чланова Читалачког клуба за најбољи роман 

међу пет одабраних од стране стручног жирија; 

- Ученици млађег основношколског узраста су у пар наврата одгледали занимљиве 

представе у београдском дечијем позоришту ,,Бошко Буха“ као и биоскопске 

пројекције у Зрењанину; 
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- Учешће у пројекту: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 

средине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице, покренуо је 2009. године  Пројекат под 

називом  ,,За чистије и зеленије школе у Војводини”; 

- Национална еколошка олимпијада је такмичење ученика основних (5. до 8. разред) и 

средњих школа из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и 

Македоније, а из области екологије. Такмичења школског и окружног нивоа одвијала 

су се онлајн, тестирањем путем интернета; 

- Организован је испраћај ученика VIII разреда. 

 

 

Стручно усавршавање наставника 

 

На почетку школске године прикупљени су планови за стручно усавршавање и праћена 

је њихова реализација кроз табеле.  

 

2.12.2017. неколико наставника је посетило школу Иво Андрић у Раковици и тамо 

учествовало у стручном усавршавању размене искустава кроз примере добре праксе. 

На тај начин су добили неколико бодова у оквиру стручног усавршавања у школи. 

15.12.2017. у школи је одржан семинар за 30 наставника на тему Примена иновативних 

комуникацијских технологија излагача Добривоја Мартоношија. 

13.1.2018. директорка и помоћница директора похађале су обуку за координаторе 

есДневника, а поотом одржале укупно четири обуке за наставнике, након чега се 

кренуло са радом у есДневнику и наставило се са инструктивним радом по потреби.  

4.3.2018. на Зимским сусретима учитеља, 9 наставника и стручних сарадника похађало 

је 8 раѕличитих акредитованих семинара. 

11.3.2018. одржан је семинар Изазови интеркултуралног учења и наставе, коме је 

присуствовала група наставника и стручних сарадника. 

22.4.2018. заинтересовани наставници су били на обуци у ОШ  Петар Петровић Његош,  

који је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

Почетком јула месеца наставници српског језика, биологије и математике стручно су 

се усавршавали за обуку примене новог наставног плана и програма у петом разреду. 

23. и 24. августа шест наставника наше школе похађа обуку у складу с пројектом 2000 

дигиталних наставника. 

 

Наставници и стручни сарадници су се у школи стручно усавршавали у складу са 

личним планом стручног усавршавања. 

Извештај: 

 

У току школске 2017/2018. године запослени су се поред стручног усавршавања 

у оквиру установе (огледни часови, излагања, презентације, истраживања, пројекти, 

програми, обуке на нивоу школе ...) а за које су предали своје евиденционе листове, 

усавршавали и тако што су присуствовали акредитованим семинарима, 

конференцијама, симпозијумима, презентацијама ...  

Школа је организовала један једнодневни семинар, коме је присуствовао 31 

учесник, са темом ''Примена иновативних комуникацијских технологија.'' 

 

 У табели која следи, побројани су сви видови стручног усавршавања запослених 

у претходној школској години.  
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Ред.бр. СЕМИНАР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВА

ЊА 

ИЗВОЂАЧ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Примена иновативних 

комуникацијских 

технологија 

8.12.2017. Рег.центар за 

професионални 

развој 

запослених 

Кањижа 

31  

- разредна: 9 
- предметна: 19 
- сарадници: 2 
- директор 

2. Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

04.3.2018. Друштво 

учитеља 

Београд 

1 (директор) 

3. Основе савременог 

библиотекарства за 

школске библиотеке 

07.3.2018. Библиотека 

града Београда 

1 (сарадник) 

4. Мултифункционална 

школа-креирање и 

примена додатних 

програма васпитно 

образовног рада 

04.3.2018. Савез учитеља 

Србије 

1 (сарадник) 

5. Даровити и образовање 09.3.2018. Удружење 

васпитача 

Војводине 

2 

- предметна: 1 
- сарадници: 1 

6. Изазови интеркултуралног 

учења и наставе 

11.3.2018.  Центар за 

производњу 

знања и 

вештина 

2 

- предметна: 1 
- сарадници: 1 

7. Анализа примене у 

настави уџбеника 

25.4.2018. ЈП Завод за 

уџбенике 
11 

-разредна: 2 

- предметна 9 

8.  До функционалног знања 

применом метода и 

техника у интерактивној 

настави 

02.12.2017. Центар за 

стручно 

усавршавање 

Шабац 

1 (предметна) 

9.  Обука запослених у 

образовању за примену 

нових програмских 

садржаја из предмета 

техника и технологија 

11.11.2017. Рег.центар за 

професионални 

развој 

запослених 

Кањижа 

1 (предметна) 

10. Основе ''eTwinning-a'' 11-

15.12.2017. 

Фондација 

Темпус 

1 (предметна) 

11.  Интернет и ми у сигурној 

мрежи 

7.5-3.6.2018. Огледна ОШ 

''Владислав 

Рибникар'' 

Београд 

1 (предметна) 

12. Чаробни свет музике – 

обука за рад са 

одељењским хором 

22.4.2018. КЛЕТТ 

Београд 

1 (предметна) 
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13. Савремени методички 

приступ дечијем ликовном 

стваралаштву 

22.4.2018. КЛЕТТ 

Београд 

1 (предметна) 

14. Евалуација уџбеника 

ликовна култура за V 

разред 

22.5.2018. БИГЗ школство 

Београд 

1 (предметна) 

15. Оцењивање у функцији 

повећања мотивације за 

ученике 

04.3.2018. Друштво 

учитеља 

 Нови Сад 

1 (предметна) 

16. Методички приступ 

обради граматичких 

садржаја у млађим 

разредима основне школе 

путем интегративне 

наставе 

10.12.2017-

07.1.2018. 

Образовно 

креативни 

центар Бор 

1 (предметна) 

17. Континуитет у пружању 

подршке детету/ученику у 

образовном систему – 

Транзиција деце/ученика у 

наредни ниво образовања 

04.3.2018. Друштво 

учитеља  

Новог Сада 

1 (предметна) 

18. Theme-Based Instruction in 

Teaching English to Young 

Learners 

04. и 

05.11.2017. 

10.2.2018. 

Факултет 

педагошких 

наука Јагодина 

1 (предметна) 

19. Превенција насиља и 

злостављања путем ИКТ 

21-

22.4.2018. 

Таргет Нови 

Сад 

1 (предметна) 

20. Примена 

интерактивних/дигиталних 

уџбеника у настави 

22.4.2018. КЛЕТТ 

Београд 

1 (предметна) 

21.  Водич за час одељењског 

старешине 

06.7-

03.8.2018.  

Образовно 

креативни 

центар Бор 

1 (предметна) 

22. Превенцијом против 

насиља, организовањем 

интерактивних 

родитељских састанака 

04.3.2018.  Друштво 

учитеља 

Новог Сада 

1 (предметна) 

23. Облици и закони 

мишљења у настави 

математике 

22.4.2018. КЛЕТТ 

Београд 

1 (предметна) 

     

     

 КОНФЕРЕНЦИЈА    

1.  Велике годишњице и 

настава историје 

(завршетак српско-турских 

ратова 1878. и Првог 

светског рата 1918.) 

24.2.2018. Центар за 

српске студије 

1 (предметна) 

     

     

 СИМПОЗИЈУМ    
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1. Правилна исхрана и 

физичка активност у 

функцији здравља-

''Растимо здраво'' 

11.11.2017. Удружење 

педагога 

Београд 

1 (предметна) 

     

     

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА    

1. Презентација уџбеника 17.4.2018. Дата статус 1 (предметна) 

2. Презентација уџбеника 18.4.2018. Нови логос 1 (предметна) 

 

       Извештај припремио секретар школе Оливера Петровић, према достављеним 

уверењима о савладаном програму стручног усавршавања и присуствовању стручним 

скуповима и презентацијама. 

 

 

Тим за реализацију огледно-угледних часова 
 

- У оквиру Тима реализовани су часови-угледног/огледног типа. 

- Сврха посета ових часова је анализа са циљем побољшања и усавршавања наставе 

стицања увида у сопствене снаге и добру праксу;  развијање хоризонталног учења, као 

инструмента мерења квалитета и развоја.  

- Такође, као део хоризонталног учења одржани су часови-критички сарадник, што се 

налази у евиденцији ШРП тима. 

- Све посећене часове прати писана документација. 

- Посећени су часови предметне наставе-географија и информатика и рачунарство. 

- Такође, чланови Тима, педагог и психолог, посетиле су часове ученика петих разреда. 

- У току праћења рада, посебно је посматрано и праћење рада ученика по ИОП-у,чиме се 

остварује сарадња и са СТИО тимом ( у евиденцији овог Тима). 

- Детаљнији приказ часова је  у прилогу. 

 

Одржани часови угледног-огледног типа  

 

Наставна 

тема/јединица 

Предмет Време Тип часа-

угледни-

огледни 

Носиоци 

активности 

Разред/одеље-

ње 

Стабло Биологија,лик

овна култура  

1.пол. 

Угледни/огле

дни 

Ана Јованов, 

Хајналка 

Ђокић 

5. 

Питагорина 

теорема 

Математика 1.пол. 

3.10. 
Угледни 

Зорана 

Раичевић,Мил

ица 

Кирћански 

7-3 

7-4 

Линеарне 

једначине-

Пронађи 

грешку 

Математика 1.пол. 

19.10. 
Угледни 

Зорана 

Раичевић, 

Кристина 

Барши 

8-4 

8-2 
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Паразити Српски језик, 

биологија 

1.пол. 

15.12. 
Огледни 

Ивана Вуков, 

Оливера 

У.Палалић 

6. 

Christmas Еглески језик 1.пол. 

20.12. 

 
Угледни 

Тамара 

Влаисављевић

, 

Лидија Хаџић 

4. 

Кармен Ликовна 

култура,музич

ка култура 

1.пол. 

Огледни 

Вера Сабо, 

Хајналка 

Ђокић 

8. 

Звук, светлост Физика, 

српски 

1.пол 

Угледни/огле

дни 

Емилија 

Ћоровић, 

Рената лазар 

Декањ 

8. 

Архитектура 

барока 

Ликовна 

култура 

2.пол. 

3.3. 
Огледни 

Хајналка 

Ђокић 

7-3 

Примена 

функције 

директне и 

обрнуте 

пропорционал

ности на 

Омов закон 

коришћењем 

ИТ 

Физика, 

математика,и

нформатика 

21.3. 

Угледни/огле

дни 

Немања 

Мицић, 

Зорана 

Раичевић, 

Милица 

Кирћански 

8-4 

Управни и 

неуправни 

говор 

Српски језик 26.3 

Угледни 

Оливера 

Урошев 

Палалић 

3-4 

Народна 

традиција 

Ликовна 

Култура 

16.4. 

Огледни час 

Хајналка 

Ђокић, Вера 

Сабо 

5-2 

Стилови 

комуникације 

ЧОС 25.5. 

Радионица 

Јадранка 

Добријевић, 

педагог и 

Јелена 

Радонић 

8-2 

Разломцима  

до лепих 

мисли  

Математика и 

српски 

28.5. 

Угледни час 

Ибојка 

Грунчић, 

Оливера 

Урошев 

Палалић 

5-3 
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Штедљиве 

сијалице 

Биологија, 

физика 

Мај 

Угледни/огле

дни 

Ивана Вуков, 

Рената Лазар 

Декањ 

8-2 

Мој Зрењанин Биологија, 

српски, 

информатика 

Мај 

Угледни/огле

дни  

Емилија 

Ћоровић, 

Ивана Вуков, 

Милица 

Кирћански 

8-2 

8-4 

 

Дакле, укупно је одржано 15 часова што угледног, што огледног типа. 

Евиденцију о одржаним часовима имају наставници у својим портфолима, као и у 

дневнику рада. 

 

 

Унапређење и осавремењавање образовно – васпитног рада 

 

У овој школској години школа је наставила са ажурирањем сајта школе, који је постао 

огледало целокупног рада и живота школе. Све што је значајно и занимљиво за 

ученике, родитеље и све које занима школа могу видети на једном месту.  

Да смо изабрали прави стил и форму доказали смо што још увек представљамо лидера 

међу школским сајтовима као и великм бројем посета како школа и појединаца из 

Србије, тако и из иностранства, који нам врло често напишу своје утиске. 

Опремање школе  савременим наставним средствима и побољшавање услова рада је 

трајан процес и он се одвија према материјалним могучностима школе, али ипак 

континуирано, така да се може рећи да школа пружа задовољавајуће услове за 

савремене облике рада. 

 

 

Пројектне активности 

 

Школски тим за координацију пројектних активности је имао неколико  радних 

сусрета на којима се разговарало о праћењу и начину  укључивања у актуелне пројекте, 

а истовремено је у координацији са осталим тимовима дао допринос у реализацији 

разних опшинских  или покрајинских пројеката .  

Осим уобичајене активности које су се реализовале у овом периоду у виду праћења 

медија, институција и web сајтова на којима се објављују нови пројекти,   преко  „ 

Телеком“-а  је остварена  набавка лаптоп рачунара у износу од око 300 000 динара, 

Ротари клуб је опремио 3 учионице новим плочама за столове  , обогатио  је школску 

библиотеку новим пакетима књига , а обезбедили су и  10 садница за школски парк док 

је   Ротарк клуб   набавио 3 беле табле за учионице. Добијена су и средства од 

Покрајине за организацију шаховских турнира који су реализовани  у нашој школи . 

У сарадњи са „ Светосављем“ ове године је наша школа добила око 20 нових икона 

Св.Саве. 

У координацији са колегама из осталих тимова , а уз посебно ангажовање  појединих  

чланова , и ове године смо учествовали у општинском  пројекту „ Европско село „. Ове 

године је тако  обезбеђен рачунар. На општинском нивоу учествовало се и у 
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пројектима „ Ноћ истраживача“, „ Фестивал науке „ где су обезбеђена средства за 

реализацију  радионица које су се и приказивале , а укључивањем у покрајинске 

пројекте  „ За чистије и зеленије школе“, Дани информатике у школама Војводине, 

Таленти 2017. награђени су  неки ученици и колеге. 

У пројекту „ 2 000 дигиталних учионица „ шесторо колега је испунило прописане 

услове и тиме је обезбеђено по 6 пројектора са носачима и толико лаптопова. 

У сарадњи са осталим школским тимовима ( тим за маркетинг школе, тим за културно 

– друштвене активности, итд.) настављена је промоција постигнућа ученика и 

наставника, организоване многе културне активности, приредбе и сарадња са 

институцијама - ГЦ, КЦ....а и ове године се наставила сарадња на пројекту образовне 

мреже IEARN ( Змајеви који говоре, Лале и нарциси ),а  колеге су учествовале и у 

пројекту промовисања међукултуралне сарадње . 

Настављене су  пројектне активности и у  „ Сарадњом до знања“ где се у овој школској 

години између многобројних часова сарадње колега у оквиру школе указала прилика 

да са колегама из још две зрењанинске школе прикажемо 5 презентација, као примере 

добре праксе , и разменимо искуство са колегама из три београдске школе . 

Као вид сарадње овоме би се могле додати и активности пројекта „ Покренимо нашу 

децу „ , као и учешће у пројектним манифестацијама локалног карактера „ Инклузивне 

игре „ , „ Жогарије „... , помоћу којих се обезбеди пратећи материјал – мајице, лопте, 

прибор за ликовно и сл.као вид значајног, али потрошног материјала.  

Апликација је послата и за пројекат који је расписала  Екуменска хуманитарна 

организација (ЕХО) и очекује се одговор. 

Оно што је од посебног значаја  је свакако  нематеријалне природе , а то је сарадња 

свих заинтересованих чланова разних школских тимова  и богатство које настаје у 

међуљудским односима кроз заједничку реализацију. 

 

 

Школски развојни план 

 

Школска 2017/2018. година је прва година новог Школског развојног плана, сачињеног 

на три године. 

Израда новог ШРПа базирала се на извештају екстерне комисије и она је била полазна 

тачка за одабир кључних области које су нам слабије вредноване. 

Обухваћене су следећи стандарди квалитета рада: 

  

1. Школски програм и Годишњи плана рада  

2. Настава и учење 

3. Етос 

4. Организација рада школе и руковођење  

 

У оквиру Области 1: Школски програм и Годишњи плана рада школе, задатак нам је 

био да елементе школског програма и годишњег плана рада школе међусобно 

ускладмо и усмеримо на остварење циљева и стандарда образовања и васпитања и 

потреба ученика. Активности у првом полугодишту су се односиле на допуну 

постојеће документације, израду годишњег плана школе за 2017/2018. годину, израда 

новог школског развојног плана и допуну школског програма 2017/2018. године. То је 

и завршено током првог полугодишта. 
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У оквиру Области 2: Настава и учење, задатак нам је био да започнемо са 

осавремењивањем наставног процеса примењујући наставне методе које су ефикасне и 

иновативне у односу на циљ учења. Тај процес је започет у првом полугодишту и 

настављен јеконтинуирано и у другом полугодишту. При томе, радило се и на 

појачаном давању упутства ученицима која су јасна, поступном давању упутства 

ученицима, учењу ученике како да користе различите начине решавања задатака и да 

повежу претходно научено са новим, као и садржајима из свакодневног живота. У 

првом полугодшту, педагог и психолог су одржале по две радионице о учењу учења у 

петом разреду, реализовани су часови угледног типа интегративног приступа уз 

уважавање могућности свих ученика. Организована је анкета за ученике виших 

разреда, чиме смо добили значајне податке о разним питањима у вези са активностима 

допунске наставе, самосталном раду ученика на часу, понашања наставника... 

У току првог полугодишта, поново су се сви ученици подсетили на правила понашања 

у школи и са Правилником о безбедности. Ове активности, планиране су за сваку 

годину, током првог полугодишта. Током и другог полугодишта, наставници су 

подстицани да унапреде начин вођења формативног оцењивања. Реализовани су 

часови угледног типа интегративног приступа уз уважавање могућности свих ученика. 

Оснаживани су ученици да долазе на часове допунске наставе (као вид помоћу у 

напредовању у раду) и похваљивањем напретка у раду ученика. Наставници су радили 

на интерeсовању ученике за рад и активно учествовање на часу (подстицањем, 

похвалом, позитивном повратном информацијом, охрабривањем и коришћењем 

иновативних метода и ИКТ-а у настави). 

 

У оквиру Етоса, организован је планирани семинар за заспослене о комуникацији. 

Путем сајта школе, фб странице, књигом обавештења, редовно се похваљују ученици 

који постижу успехе на разним такмичењима. Током другог полугодишта,  усклађен је 

Статут школе са Законом и подзаконским актима. 

Уређење школског простора и дворишта је у надлежности два тима и спроводило се 

током целе године и резултати су видљиви. Организоване су различите  школске 

активности за ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех 

(приредбе, прославе, Дан школе, Свети Сава, Шеширијада, Европски дан, посете 

разним институцијама...). 

Посебно је промовисан успехе ученика са сметњама у развоју. Ученици су учествовали 

на такмичењима и освојили запажена места. 

 

 У оквиру Области 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ у првом 

полугодишту,  директорка је одредила решење о раду и поставила јасне захтеве у 

оквиру 40-часовне недеље. Остварује систематско праћење рада (посете часовима, 

слободним активностима, часовима допунске наставе). Извештаји тимова су 

презентовани на Наставничком већу. Током Дана школе, уручене су похвале 

заслужним наставницима који су са ученицима, али и самостално, постигли запажене 

успехе у раду. Током првог полугодишта, директорка је подстицала наставнике да се 

укључују у међународне пројекте, активности, акције. У другом полугодишту, 

обрађени су резултати Тима за самовредновање, са циљем да се побољша рад оних 

области где смо као школа добили најслабији резултат, а то је област 6 - Организација 

рада школе и руковођење. Тим за Школско развојно планирање, сачинио је Акциони 

план, којим би требало отклонити уочене недостатке. Предузете су одређене мере у 

циљу побољшања рада. 

Тим за самовредновање је на Наставничком већу, 21.6.2018. године, поновио анкету и 

обрадом података, закључено је да нема значајне разлике у односу на полугодиште.  
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У школској 2018/2019. години, долази до промене руководства школе, тако да ће се 

планиране активности у оквиру ШРПа и самовредновања бити кориговане. 

 

 

Самовредновање 

 

Тим за самовредновање је сходно резултатима  Екстерне евалуације, која је проценила 

да су најслабија постигнућа у оквиру  кључне области Организација рада школе и 

руковођење, направио план и анкетирао чланове Наставничког већа на полугодишту и 

на крају школске године. 

Анкете су сачињена по стандардима квалитета. У анкети су садржана три стандарда, 

стандард  6.1.  Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени  ( 4 

индикатора) ; стандард 6.2. Директор  ефективно и  ефикасно организује рад школе ( 6 

индикатора) ; стандард   6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе ( 7 

индикатора) . 

Резултати анкете су обрађивани по обрасцу  Екстерне евалуације. Оцена 4 за одређени 

стандард се добија само ако су присутни сви индикатори, оцена 3 ако недостаје 1 

индикатор, оцена 2 ако недостају 2 индикатора, а оцена 1 ако недостају 3 индикатора. 

Чланови Наставничког већа процењују да планирање и програмирање у школи постоји, 

и да су планови међусобно усклађени. Развојни план установе је сачињен на основу 

извештаја о резултатима самовредновања и на основу извештаја о остварености 

стандарда образовних постигнућа ( потврђује око 90% испитаника).   

Директорка ефективно и ефикасно организује рад школе сматра око 60 % испитаника. 

Међу запосленима влада мишљење да Задужења запослених у школи углавном нису 

равномерно распоређена ( 55,5 % ). Формирана су стручна тела и тимови у складу са 

компетенцијама запослених сматра 86,6 % , а да је развијен систем информисања о 

свим важним питањима из живота и рада школе мисли 62,2 %  запослених. 

Може се рећи да директорка настоји да својим лидерским деловањем и стручношћу 

допринесе развоју школе, али 46,6% анкетираних наставника сматра да својом 

посвећеношћу послу и понашањем не даје увек пример другима.    

Да директорка развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном 

заједницом и подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за 

остваривање заједничких циљева сматра око 80 % наставника. 

У односу на резултате анкете спроведена на полугодишту и на крају наставне године 

може се констатовати незнатна разлика. 

На основу показатеља самовредновања  кључна област Организација рада школе и 

руковођење ( стандарди 6.1; 6.2 ; 6.5) вреднована је оценом 3 ( 2.76 ). 

У даљем раду треба више обратити пажњу на равномерно распоређивање задужења 

запослених и на развијање система информисања о свим битним питањима из живота и 

рада школе, али пошто у школској 2018/2019. години долази до промене руководстава 

школе, планиране активности у оквиру рада Тима за самовредновање и ШРП биће 

кориговане. 

 

 

Активности стручног тима за инклузивно образовање 

 

Остваривање Плана рада СТИО за шк. 2017-2018.годину,  подразумевало  је   

реализацију планираних активности и задатака представљених у следећим  
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областима  рада: 

 

- Континуирани послови Тима 

- Оснаживање наставника за рад са ученицима са посебним потребама  

- Оснаживање родитеља УПП за активније учешће у сарадњи са школом 

- Оснаживање УПП 

 

Континуирани послови Тима 

- Израђен је ИОП1  за  укупно 28  ученика 1. до 8. разреда 

- Израђен је ИОП2  за 5  ученика    3. до 7.разреда 

- Oстварена  је континуирана сарадња са Тимовима за додатну подршку , 

реализовано усклађивање програмских захтева са индивидуалним    

карактеристикама и потребама конкретног ученика   

- Континуирано је вршено праћење реализације ИОП-а, и на полугодишту 

извршено вредновање  истог и  испоштована  препорука   ТДП за  наставак рада 

у другом полугодишту ( ревизија, израда новог  ИОПа  или укидање постојећег ) 

- Стручна служба школе, извршила је тимску обраду 5 ученика 1.разреда због 

израженијих тешкоћа у раду и напредовању испод очекиваног нивоа. 

- Oбaвљeн je рaзгoвoр сa рoдитeљимa и дoгoвoрeнo дa oви учeници буду упућeни 

нa Интeррeсoрну кoмисиjу рaди прoцeнe одговарајуће  пoдршкe у даљњем рaду 

- У току овог полугодишта на Интерресорну комисију укупно је упућенo   10 

ученика  

- (3 ученика добила ИОП2,за још  3 ученика чека се Решење и препорука за 

ИОП2, 1 ученица није отишла на ИРК- иначе преселила у Мужљу,1 ученик 

упућен  

- у школу „9. мај“. Једном будућем прваку, одложен полазак у 1.разред ) 

- На тимску обраду упућено 7 будућих првака 

- На Педагошком колегијуму, педагог је, у име СТИО, презентовала број ученика 

од 1. до 8. разреда  са примењеним видом подршке  ( Образац 1, ИОП1 и ИОП2)  

- ТДП су спровели вредновањеИОП-а, проценили ефекте примењених мера 

подршке и дали предлог врсте подршке за наредни период 

- Координатор СТИО Јадранка Добријевић је  упознала Педагошки колегијум са 

РЕЗУЛТАТИМА ВРЕДНОВАЊА ИОПа на крају 1.полугодишта и шк.г. 

-  Остварена успешна  сарадња са школом „9. мај“. 

- У оквиру Сервиса за пружање додатне подршке ОСШ“9.мај“ ,  непосредан рад и 

подршку УПП реализовале су колегинице дефектолог/олигофренолог ( укупно 

обухваћено 9 ученика од 2. до 7.разреда) и дефектолог/логопед ( 8 ученика од 2. 

до 7.разреда).  

- Претходно је извршена дефектолошка процена способности и нивоа 

функционисања сваког ученика као и логопедска процена што је била основа за 

планирање и реализацију непосредног рада ,односно, реалзацију вежби опште и 

специфичне реедукације психомоторике и корективно-превентивне логопедске 

вежбе 

- Спроведена је евалуација рада спољних стручних сарадника од стране 

учитеља,наставника и родитеља- резултати достављени школи “9.мај“ 

- Школи “9.мај“ упућен ЗАХТЕВ за пружањем услуга Сервиса за пружање 

додатне подршке за наредну шк.г. 

- Једног ученика 8.ог разреда  ( ради по ИОП1) упутили смо на Лекарску 

комисију у циљу подршке његовом упису у одређену СШ,односно, занимање 
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Оснаживање наставника за рад са ученицима са посебним потребама 

- У сарадњи  са колегиницама сарадницама из школе “9.мај“ , педагог школе је 

иницирала реализацију радионице на тему ХИПЕРАКТИВНОСТ; 

- у реализацији радионице учествовало је 6 спољних стручних сарадника ( 3 

дефектолога, 2 логопеда и 1 соматопед ) а присуствовало је 20 

учитеља/наставника/стручна служба школе...сви до једног веома задовољни 

одабиром теме и начином презентације 

- Интерно стручно усавршавање – педагог је, као координатор СТИО, ( у сарадњи 

са Тимом за угледне/огледне часове) иницирала ПЧРН – представљање примера 

добре инклузивне праксе. 

- Позиву на сарадњу  СТИО , одазвала  су се  3 учитеља  и  3 наставника . 

- Посећено је 5  часова редовне наставе и 1 час ваннаставних активности ( 

приредба у којој учествује УПП )) 

- У анализи посећеног часа примењена је техника хоризонталне евалуације и 

самоевалуације 

- За едукацију наставника потребна је финансијска подршка локалне самоуправе  

- Континуиран је захтев подстицања већег удела диференцираног приступа у 

планирању и реализацији наставе, у свим, а посебно у одељењима са УПП 

- У циљу потпунијег сагледавања тешкоћа инклузивне праксе и проналажења 

простора за побољшање исте, педагог школе је  у децембру шк. 2017-

2018.године, спровела Анкету са учитељима и наставницима. 

- Добијени резултати представљају основу истраживања образовно-васпитне 

праксе у области ИО и полазиште унапређења исте.  

- У пракси се спроводи  договор стручне службе и Тима за угледне и огледне 

часове- да се 

- ( кад су у фокусу УПП) приликом ПЧРН посебна пажња обрати на стандард 2.3. 

( Наставник прилагођава рад на часу обр.васп.потребама ученика)    

- Континуиран рад на унапређењу инклузивне културе и инклузивне праксе кроз 

активно прихватање УПП, рад на развоју система вредности код 

ученика,толеранцији  различитости и вештина комуникације 

 

Оснаживање родитеља УПП за активније учешће у сарадњи са школом 

- Као што резултати поменуте анкете показују, родитељи УПП требали бити 

активнији и више ангажовани у реализацији подршке раду и напредовању 

властитог детета  

- Стога је рад на овом подручју, наш перманентан задатак  који реализујемо кроз 

информативни, инструктивни и едукативни рад са родитељима са циљем 

подизања нивоа њихове свести о потреби и значају њиховог активног учешћа у 

реализацији помоћи у  раду и напредовању властитог детета 

- Чињеница да велики проценат родитеља УПП и сам има извесне ТУР, немају 

сталан посао ( извор прихода) , корисници су социјалне помоћи и живе у 

сложеним стамбеним и/или породичним условима... значајно утиче на њихово 

активније укључивање у непосредан рад са дететом 

- Информативни и едукативни рад са родитељима УПП реализовале су углавном 

одељенске старешине уз подршку стручног сарадика – педагога/ психолога , 

односно, логопеда/дефектолога 

- Подизање нивоа учешћа родитеља представља наш перманентан задатак и 

трајно опредељење 
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Оснаживање УПП 

- Непосредан рад са УПП са циљем  њиховог оснаживања за самопроцену 

властитог рада и понашања, за исказивање  потребе за додатном подршком и 

преузимањем одговорности и осамостаљивање у процесу учења и примени 

договорених правила понашања, усвајања и примене вештина конструктивног 

решавања конфликата  ...према индивидуалним могућностима и достигнутом 

нивоу функционисања 

- Велики труд уложиле су одељенске старешине на укључивању УПП у 

активности ОЗ 

 

П.С. У току марта месеца 2018., део СТИО је похађао семинар на тему ИЗАЗОВИ 

ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ УЧЕЊА И НАСТАВЕ. Један од задатака након обуке, био је и 

могућност израде пројекта из ове области. Пројектни тим у саставу (Ивана Бошњак, 

Јадранка Жигић, Јадранка Добријевић, Оливера Урошев Палалић, Мирјана 

Радовановић и Драгана Радоња) израдио је  интеркултурални пројекат под називом 

„ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“. Пројектна документација је прослеђена 24.8.2018. 

 

    

Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ је једна од две највеће школе у Зрењанину, и по 

положају где се налази, обухвата децу из две Месне заједнице Зелено поље и Доља-

Црни шор. Због великог броја ученика, веома је важно редовно пратити понашање 

ученика. Зато, велику пажњу посвећује безбедности својих ученика, заштити од 

насиља, злостављања и занемаривања. Проблем насиља је све присутнији у друштву у 

којем живимо и одражава се и на живот у  школама, пошто су школе „друштво у 

малом“. Досадашња пракса наше школе да велики труд уложи у превентивни рад са 

ученицима и родитељима, временом показује добре резултате. На сваки проблем 

реагује се одмах, укључују се сви актери и проналази се решење. Кажњавање је 

последња мера која се изриче, пошто се ради на промени понашања ученика са циљем 

да код ученика развијамо самопроцену понашања. 

 

Током школске 2017/2018. године, Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања (у даљем тексту Тим за заштиту) састајао се осам пута: 28.8.2017., 

21.9.2017., 20.11.2017., 11.1.2018., 4.4.2018., 11.5.2018., 31.5.2018. и 15.6.2018. године. 

Тим се састоји од 10 чланова, чија су имена истакнута на огласној табли Тима за 

заштиту. 

 

Ове школске године, Тим за заштиту бавио се превентивним и интервентним 

активностима, а урађено је следеће: 

- Усвојен је План и програм рада тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2017/2018. годину, формирана је свеска за 

евидентирање случајева насиља и урађена тражена СВОТ анализа, 

- У холу школе постављена је кутија Тима под називом„Подршком против 

насиља“, тако да су се ученици могли и анонимно обратити за помоћ Тиму, за 

области које су у његовој надлежности. 

 

Реализована су предавања службеника ПУ Зрењанин на следеће теме:  
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- „Безбедност деце  у саобраћају“ за ученике 1. и 6. разреда у септембру, 4. 

разреда у октобру и 3. разреда у децембру, 

-  „Основи безбедности деце“  за ученике 4. разреда у септембру,  

- „Полиција у служби грађана“ за ученике 6. разреда у октобру,  

- „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ за ученике 4. и 6. 

разреда у новембру,  

- „Насиље као негативна друштвена појава“ у фебруару за ученике 4. и 6. разреда,  

- „Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога“ у марту за ученике 

4. и 6. разреда,  

- „Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода“ у априлу 

за ученике 4. и 6. разреда, 

- „Превенција и заштита деце од трговине људима“за ученике 4. и 6. разреда у 

мају, 

- Реализовано је предавање службеника ватрогасне јединице на тему „Заштита од 

пожара“ у децембру за ученике 4. и 6. разреда, 

-  

- Обележен је Дан толеранције у новембру на часовима одељењских старешина и 

изложбом у холу школе. 

- У оквиру стручног усавршавања у установи, члан Тима Весна Бјелић 

презентовала је књигу Е. Метјуза, „Зауставимо насиље“, 

- У априлу је вођен разговор о мерама за повећање безбедности ученика у школи, 

на основу пристиглих предлога Тимова, 

- Чланови Тима за заштиту упознати су са садржином семинара „Првенција 

насиља и злостављања деце путем ИКТ , којем је присуствовала Весна Бјелић, 

члан Тима за заштиту. 

- Психолог школе је у склопу својих редовних обавеза, али и као члан Тима, 

заједно са Педагогом школе континуирано радила на превенцији појаве 

насилног понашања код наших ученика. 

 

Тим за заштиту бавио се следећим интервентним активностима: 

Проблемима у понашању следећих ученика: 

- Ученика 4-3, који је на предлог Тима отишaо у другу школу децембра 2017., због 

чега није покренут планирани дисциплински поступак, 

- Ученика 4-3, чији је случај  пријављен Центру за социјални рад, 

- Ученика 7-2, 

- Ученика 5-3, 

- Ученика 8-1, 

- Ученика 7-1, за кога је покренут и окончан дисциплински поступак и чији је случај 

пријављен Центру за социјални рад. 

 

Покренут је и окончан дисциплински поступак и за једног ученика 5-4, два ученика 7-

2, једног ученика 7-3 и једног ученика 8-3. 

 

Школа је пријавила случај породичног злостављања А. М. ученице 6-1 Полицијској 

управи Зрењанин и Центру за социјални рад. 

 

 

Детаљнији извештаји о понашању ових ученика налазе се код психолога школе. Ове 

школске године, Тим се бавио и проценом безбедносне ситуације у школи и 

констатовао већи број насиља другог и трећег степена. Неки од ових случајева описани 
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су и забележени у књизи „Евиденција насиља, злостављања и занемаривања“, која се 

налази у зборници. На сваки од случајева насиља, дежурни наставници, одељењске 

старешине, психолог и педагог школе, а по потреби и Тим за заштиту реаговали су у 

најкраћем могугућем року и предузимане су хитне акције.Тим је проверавао и 

утврђивао унапред добијене информације и предузео потребне мере: обавештавани су 

родитељи ученика који су умешани у поменуте случајеве, обављан је разговор са њима 

и израђенису планови активности Тима и заштите свих учесника насиља. Такође је 

појачан и васпитни рад са појединцима или групом која се насилно понашала. У 

ситуацијама када је то било неопходно, случајеви су пријављивани Центру за 

социјални рад, а неки и Школској управи Зрењанин. Такође, консултован је МУП у 

Зрењанину.  

У оквиру ванредног инспекцијског надзора 21.4.2018. године од стране Покрајинске 

просветне инспекције, саветник министра просвете и представник Групе за превенцију 

насиља у школама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Биљана 

Лајовић, обавила је разговор са координатором Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања Вером Сабо, члановима тима Весном Бјелић, 

Драгославом Жигићем и Оливером Петровић о начину рада Тима и његовом 

функционисању у школи. Достављена јој је тражена документација, као и Покрајинској 

инспекторки Светлани Смиљанић.  

Током школске године, уочени су одређени недостаци у раду Тима као и недоследност 

у спровођењу Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злоставњаље и занемаривање. Због свега горе поменутог, следеће школске године 

радиће се на отклањању уочених недостатака и инсистирати на доследном спровођењу 

поменутог Правилника. 

 
 

Основе безбедности деце  
 

На основу потписаног протокола о сарадњи између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова у школе, а у оквиру часа 

одељенског старешине уведен је програм „Основe безбедности деце“. 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова 

ради подизања безбедносне културе ученика. Наставу су реализовали припадници 

Министарства унутрашњих послова  који поседују знања и вештине из области које се 

изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а. Области које су реализоване кроз 

наставу су: безбедност деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као 

негативна појава; превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине 

људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и 

природних непогода. 

Програм „Основи безбедности деце“ реализован је у школској 2017/18. години кроз час 

одељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне 

школе. 
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Стручни актив за развој школског програма 

 

Сручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa  прaтио је током школске 2017/2018.  

реализацију и oствaривaњe Школског програма 2017-2021.  Осмишљен је и 

припремљен начин праћења саржаја  реализованих током школске 2017/2018. године.  

Чланови Стручног актива прегледали су месечне планове рада, а координатори тимова, 

чији су програми саставни део школског програма,  сачинили су своје извештаје у 

складу са планираним активностима, односно школским програмом. Праћени су 

образовни стандарди, иновације, корелације, интеграције , као и ученици који уче по 

прилогођеним програмима - индивидуализованим, ИОП1 и ИОП2 . На основу 

извештаја одељењских старешина  I -  VIII  закључено је да су  реализоване програми и 

планови обавезних и изборних наставних предмета, као и слободне наставне 

активности у 5. разреду. Редовно су праћена  ученичка постигнућа, а ученици су 

формативно и сумативно оцењивани у складу са законском регулативом и 

Правилником о оцењивању. 

Чланови стручног актива пратили су измене у Закону о основама система, Закону о 

основној школи и програме за први, пети и шести разред за школску 2018-2019. 

годину. Израђен је Анек 1 Школског програма 217-2021, а у његовој изради 

учествовали су учитељи и предметни наставници који ће предавати ученицима 1, 5. и 

6. разреда.  Део Анекса су и измене које су наставници унели у складу са  циљем да се  

континуирано унапређује Школског програма  2017-2021. 

Сви извештаји тимова, чији су планови саставни део ШП, део су заједничког извештаја 

о реализацији ШП у  школској 2017-2018. год. 

                                                     

 

Рад стручних сарадника 

 

 У току школске године стручни сарадници су учествовали у свим активностима 

школе и на тај начин у потпуности реализовали своје индивидуалне планове и 

програме. Посебно ангажовање педагога и психолога школе, које је евидентно 

допринело целокупном квалитету рад школе било је: 

- у области планирања и програмирања – у изради Годишњег програма рада школе, 

Школских програма, Акционих планова у оквиру самовредновања рада школе , помоћи 

наставницима и стручним активима у изради њихових наставних и ваннаставних 

програма, као и њиховом праћењу, 

- у области непосредног рада са ученицима – правовременом решавању свих насталих 

проблема у учењу, понашању, породичном и социјалном, посебно у индивидуалном 

раду са ученицима са тешкоћама у развоју, као и ученицима са посебним 

способностима, 

- у области непосредног рада са родитељима и решавању проблема везаних за њихово 

дете,  и сарадњи са адекватним стручним институцијама, 

- у области педагошко-инструктивног рада са приправницима, наставницима, у циљу 

унапређивања образовно-васпитног рада у школи, као и  

- у области стручног усавршавања наставника у оквиру школе. 
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Извештај о раду педагога – Јадранка Добријевић 
 

ЦИЉ рада педагога у школи је да применом  теоријских, практичних и истраживачких 

сазнања педагошке науке, доприноси остваривању и унапређивању образовно 

васпитног рада у установи , у складу са циљевима образовања и васпитања 

дефинисаних  ЗОСОВ 

као и посебним законима/правилницима.  

 

ЗАДАЦИ  рада педагога : 

- Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање 

образовно-васпитног рада 

- Праћење и подстицање целовитог развоја ученика 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног процеса  

- Перманентан рад на унапређивању и осавремењавању васпитно-образовног 

процеса у сарадњи са наставницима, 

- Пружање подршке родитељима,односно , старатељима на унапређењу њихових 

васпитних компетенција и подстицање сарадње породице и школе по питањима 

од значаја за васпитање и образовање ученика 

- Сарадња са институцијама , локалном самоуправом и стручним организацијама  

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке 

науке и праксе 

 

OБЛAСTИ РAДA AКTИВНOСTИ 

 

 

 

 

 

I  

Плaнирaњe и 

прoгрaмирaњe 

oбрaзoвнo-

вaспитнoг рaдa 

 

 

Учeствoвaњe у изрaди Гoдишњeг плaнa рaдa школе (План рада педагога, 

Плaн рада Тима за сaмoврeднoвaње, План рада Стручног Тима за 

инклузивно образовање ) 

Израда оперативних (месечних)  плaнoвa рaдa пeдaгoгa 

Спрoвoђeњe aнaлизa и истрaживaњa у устaнoви у циљу испитивaњa 

пoтрeбa учeникa, рoдитeљa, лoкaлнe сaмoупрaвe,институција 

Учeствoвaњe у изради Индивидуaлних oбрaзoвних  плaнова зa учeникe у 

оквиру рада Тимова за дадатну подршку ученицима  

Учeшћe у плaнирaњу и oргaнизoвaњу пojeдиних oбликa сaрaдњe сa 

другим институциjaмa 

Учeшћe у избoру и прeдлoзимa за oдeљeњског  стaрeшину 

Фoрмирaњe oдeљeњa, рaспoрeђивaњe нoвoпридoшлих учeникa и 

учeникa кojи су  упућeни нa пoнoвљање  рaзрeда  

Израда Програма увођења педагога приправника у самосталан образ.-

васпитни рад 

Учeшћe у избoру и прeдлoзимa за oдeљeњског  стaрeшину 

Учешће у спровођењу тестирања будућих првака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систeмaтскo прaћeњe и врeднoвaњe нaстaвнoг прoцeсa  

- реализоване  54  посете часовима редовне наставе ( I -  IV -22 ,  V – 

VIII 32 )  

- посећено 12 ЧОС 

- реализована 24 ЧОС-а (теме: Учење учења, Притисак вршњака, 

Адаптација петака на предметну наставу (анкета), Процена понашања у 

одељењу (анкета), Стилови комуникације, Конфликти и конструктиван 

начин превазилажења, Ја поруке -Ти поруке, Улога вршњака у 

понашању, Речи-зидови или мостовитеме из професионалне 

оријентације ( Критеријуми за избор СШ и занимања, Захтеви 
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II  

 

Прaћeњe и 

врeднoвaњe 

oбрaзoвнo-

вaспитнoг рaдa 

занимања, Способности и контраиндикације, Самоспознаја-то сам ја) 

Теме непосредног  рада педагога  са ОЗ реализован кроз радионице (22 

ЧОСа) , односно, анкетрање (2 ЧОС-а) 

Након обављене ПЧРН и ЧОС-а, извршена анализа и евалуација 

посећеног 

часа/ЧОС-а ,   дате сугестије за побољшање и унапређење постојеће 

праксе.  

Посебан нагласак стављен на примену стандарда постигнућа и 

индикатора квалитета(Правилник о стандардима квалитета рада 

установе, „Сл.гласник РС,бр.7/2011) – оласт 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ и 

област 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Рaд нa рaзвиjaњу и примeни инструмeнaтa зa врeднoвaњe и 

сaмoврeднoвање рaзличитих oблaсти и aктивнoсти рaдa устaнoвe 

Прaћeњe и врeднoвaњe примeнe мeрa индивидуaлизaциje и 

индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa  

Иницирaњe и учeствoвaњe у истрaживaњимa вaспитнo-oбрaзoвнe прaксe 

кoje рeaлизуje устaнoвa, нaучнo-истрaживaчкa институциja или стручнo 

друштвo у циљу унaпрeђивaњa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa, 

Учeшћe у изрaди гoдишњeг извeштaja o рaду устaнoвe (према 

конкретном задужењу)  

Учeствoвaњe уп рaћeњу рeaлизaциje oствaрeнoсти oпштих стaндaрдa, 

пoстигнућa учeникa 

Прaћeњe aнaлизe успeхa и понашања учeникa нa клaсификaциoним 

пeриoдимa, кao и прeдлaгaњe мeрa зa њихoвo пoбoљшaњe 

Израда збирног  Извештаја о оствареним резултатима I - IV разреда на 

крају 1. полугодишта и школске године 

Прaћeњe успeхa учeникa у вaннaстaвним aктивнoстимa, тaкмичeњимa, 

зaвршним и приjeмним испитимa зa упис у срeдњe шкoлe 

Учeствoвaњe у усклaђивaњу прoгрaмских зaхтeвa сa индивидуaлним 

кaрaктeристикaмa учeникa 

Прaћeњe узрoкa  слабијег постигнућа учeникa и прeдлaгaњe рeшeњa зa 

пoбoљшaњe Прaћeњe пoступaкa  и eфeкaтa oцeњивaњa учeникa 

Праћење реализације ПРОГРАМА УВОЂЕЊА У ПОСАО 

ПРИПРАВНИКА ПЕДАГОГА- по свим областима рада педагога 

,односно, педагога приправника. 

Инструктивни рад са педагогом приправником – по свим подручјима 

рада и праћење реализације ( организована посета и анализа 19 ЧРН , 

припрема 14 радионица за ЧОС, осмишљен НР са УПП, присуство на 2 

дисциплинска поступка, присуство раду са родитељима, присуство раду 

ОВ и НВ, Педагошког колегијума ) 

Анализа реализованих послова од стране педагога приправника и 

сугестије за унапређење непосредне праксе 

* Извештај педагога приправника у Прилогу 

Писање Мишљења  о раду појединих колега ( 2 ) – на њихов захтев  ( 

пријава на Конкурс) у циљу њиховог каријерног напредовања  

 

 

 

 

 

Пружaњe пoмoћи нaстaвницимaнa у кoнкрeтизoвaњу и 

oпeрaциoнaлизoвaњу циљeвa и зaдaтaкa oбрaзoвнo-вaспитног  рaдa 

 

Пружaњe стручнe пoмoћи нaстaвницимa нa унaпрeђивaњу квaлитeтa 
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III  

 

Рaд сa 

нaстaвницимa 

 

нaстaвe увoђeњeм инoвaциja и иницирaњeм кoришћeњa сaврeмeних 

мeтoдa  и oбликa рaдa  

Пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у прoнaлaжeњу нaчинa зa 

имплeмeнтaциjу oпштих стaндaрдa као и прилагођавању или пак измени 

стандарда за ученике који прате насатаву по ИОП-у 

Рaд нa  прoцeсу пoдизaњa квaлитeтa  нивoa  ученичких  знaњa и умeњa 

Aнaлизирaњe посећених  чaсoвa рeдoвнe нaстaвe и других oбликa 

oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кojимa je присуствoвao  педагог и дaвaњe 

прeдлoгa зa њихoвo унaпрeђeњe 

Иницирaњe и пружaњe стручнe пoмoћи нaстaвницимa у кoришћeњу 

рaзличитих мeтoдa,тeхникa и инструмeнaтa oцeњивaњa ученика 

Пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у oсмишљaвaњу рaдa  са учeницимa 

кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa подршка у раду 

Oснaживaњe нaстaвникa зa рaд сa учeницимa из oсeтљивих друштвeних 

групa крoз рaзвиjaњe флeксибилнoг стaвa прeмa културним рaзликaмa и 

рaзвиjaњe интeркултурaлнe oсeтљивoсти  и прeдлaгaњe пoступaкa кojи 

дoпринoсe њихoвoм рaзвojу 

Oснaживaњe нaстaвникa зa тимски рaд крoз њихoвo пoдстицaњe нa 

рeaлизaциjу зajeдничких зaдaтaкa, крoз кooрдинaциjу aктивнoсти 

стручних вeћa, тимoвa и кoмисиja 

Пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у oствaривaњу зaдaтaкa прoфeсиoнaлнe 

oриjeнтaциje и кaриjeрнoг вoђeњa и унaпрeђивaњe тoгa рaдa 

Пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у припреми и рeaлизaциjи   примeрa 

дoбрe прaксe Сарадња у праћењу обр.- васп. процеса, анализа добијених 

података и презентација нa сaстaнцимa вeћa, aктивa, рaдних групa, 

стручним скупoвимa и рoдитeљским сaстaнцимa 

Упoзнaвaњe и oдeљeњских стaрeшинa и oдeљeњских вeћa сa 

рeлeвaнтним кaрaктeристикaмa нoвих учeникa  

Пружaњe пoмoћи oдeљeњским стaрeшинaмa у припреми и рeaлизaциjи 

пojeдиних сaдржaja чaсa oдeљeњског стaрeшинe 

Пружaњe пoмoћи  нaстaвницимa  у oствaривaњу свих фoрми сaрaдњe сa 

пoрoдицoм 

Пружaњe пoмoћи припрaвницимa у прoцeсу увoђeњa у пoсao, кao и у 

припрeми пoлaгaњa испитa зa лицeнцу 

 Пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у примeни рaзличитих тeхникa и 

пoступaкa евалуције и сaмoeвaлуaциje властитог рада 

П.С. У току марта месеца 2018., део СТИО је похађао семинар на тему 

ИЗАЗОВИ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ УЧЕЊА И НАСТАВЕ. Један од 

задатака након обуке, био је и могућност израде пројекта. Радни назив 

пројектне области је: ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА РОМА И 

ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ПРЕВЕНЦИЈА 

ИРЕГУЛАРНИХ      МИГРАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊЕ 

РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПОВРАТКА У СРБИЈУ 

Пројектни тим у саставу ( Ивана Бошњак, Јадранка Жигић, Јадранка   

Добријевић,  Оливера Урошев Палалић, Мирјана Радовановић и Драгана 

Радоња) израдио је  интеркултурални пројекат под називом „ЗАЈЕДНО 

ЗА БОЉЕ СУТРА“. Пројектна документација је прослеђена 24.8.2018. 

 

 

 Учешће у испитивaњу дeтeтa уписaнoг у oснoвну шкoлу 
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IV 

 

Рaд  сa  

учeницимa 

 

Сaвeтoдaвни рaд сa нoвим учeницимa ( учeницимa кojи су пoнoвили 

рaзрeд, дошли из других школа) 

Ствaрaњe oптимaлних услoвa зa индивидуaлни рaзвoj учeникa  

Идeнтификoвaњe и рaд нa oтклaњaњу пeдaгoшких узрoкa прoблeмa у 

учeњу и / или пoнaшaњу 

Рaд нa прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjи учeникa и кaриjeрнoм вoђeњу 

(индивидуално ) 

Подршка  aктивнoстимa у циљу смaњивaњa нaсиљa, a пoвeћaњa 

тoлeрaнциje и кoнструктивнoг рeшaвaњa кoнфликaтa, пoпулaрисaњe 

здрaвих стилoвa живoтa  

Учeствoвaњe у изрaди пeдaгoшкoг прoфилa учeникa зa учeникe кojимa je 

пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa  и сарадња у изрaди индивидуaлнoг 

oбрaзoвнoг плaнa (ИОП 1, ИОП 2 )   

Учeствoвaњe у пojaчaнoм вaспитнoм рaду зa учeникa кojи врши пoврeду 

прaвилa пoнaшaњa у шкoли , нeoпрaвдaнo изoстaјe, oднoснo , кojи 

свojим пoнaшaњeм угрoжaвa другe у oствaривaњу њихoвих прaвa.  

Едукативно-инструктивни рад - подршка ОС у реализацији одређених 

садржаја на ЧОС: 

- реализован непосредан рад педагога са  150 ученика, и то: 

  са 39 ученика  I - IV и 111 ученика V - VIII – са већином  и у више 

наврата 

- реализована 24 ЧОС-а ( радионичарски рад) – од 3. до 8. разреда 

 (теме: Учење учења, Притисак вршњака, Адаптација петака на 

предметну наставу ( анкета), Процена понашања у одељењу ( анкета) 

,Стилови комуникације, Конфликти и конструктиван начин 

превазилажења, Ја поруке -Ти поруке, Улога вршњака у понашању, 

Речи-зидови или мостовитеме  

Теме из професионалне оријентације ( Критеријуми за избор СШ и 

занимања,Захтеви занимања,Способности и 

контраиндикације,Самоспознаја-то сам ја) 

Теме непосредног  рада педагога  са ОЗ реализован кроз радионице (22 

ЧОС-а) , односно, анкетрање ( 2 ЧОС-а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

Рaд сa 

рoдитeљимa, 

oднoснo 

стaрaтeљимa 

 

Учeствoвaњe нa oпштим/тематским рoдитeљским сaстaнцимa у 51 и 52, 

радионицама 

Пружaњe пoдршкe рoдитeљимa, стaрaтeљимa у рaду сa учeницимa  сa 

тeшкoћaмa у учeњу, праћењу и реализацији мера индивидуализације, 

ИОП-а, прoблeмимa у пoнaшaњу, прoблeмимa у рaзвojу, прoфeсиoнaлнoj 

oриjeнтaциjи – 

реализован непосредан индивидуални рад са 34 родитеља ( са некима и у 

више наврата ) 

Упoзнaвaњe рoдитeљa, стaрaтeљa сa вaжeћим зaкoнимa, кoнвeнциjaмa, 

прoтoкoлимa o зaштити учeникa oд зaнeмaривaњa и злoстaвљaњa и 

другим дoкумeнтимa oд знaчaja зa прaвилaн рaзвoj учeникa у циљу 

прeдстaвљaњa кoрaкa и нaчинa пoступaњa шкoлe ( индивидуални, 

групни рад, рад на нивоу ОЗ ) 

Пружaњe пoдршкe и пoмoћи рoдитeљимa  у oсмишљaвaњу слoбoднoг 

врeмeнa учeникa – на њихов захтев и исказану потребу 

Рaд сa рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa у циљу прикупљaњa пoдaтaкa 

o учeницимa 

 Сaрaдњa сa дирeктoрoм и стручним сaрaдницимa нa зajeдничкoм 
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VI 

 

Рaд сa 

дирeктoрoм, 

стручним 

сaрaдницимa 

плaнирaњу aктивнoсти, изрaди стрaтeшких дoкумeнaтa устaнoвe, 

aнaлизa и извeштaja o рaду шкoлe  

Сaрaдњa сa дирeктoрoм, стручним сaрaдницимa нa превазилажењу  

уочених прoблeмa и/или пoтрeбa ученика / устaнoвe и прeдлaгaњe мeрa 

зa унaпрeђeњe 

Сaрaдњa сa дирeктoрoм и стручним сaрaдницимa у активностима 

имплементације препорука Екстерне евалуације рада школе  

Сaрaдњa сa дирeкoтрoм и психoлoгoм у реализацији дисциплинских 

поступака  

Tимски рaд нa прoнaлaжeњу нajeфикaсниjих нaчинa унaпрeђивaњa 

вoђeњa пeдaгoшкe дoкумeнтaциje у устaнoви 

Сaрaдњa сa дирeктoрoм и психoлoгoм нa плaнирaњу aктивнoсти у циљу 

jaчaњa нaстaвничких и личних кoмпeтeнциja 

Сaрaдњa сa дирeктoрoм и психoлoгoм пo питaњу пригoвoрa и жaлби 

учeникa и њeгoвих рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa нa oцeну из прeдмeтa и 

влaдaњa. 

Садарња са директором , секретаром школе и психологом у реализацији 

ПРОГРАМА УВОЂЕЊА ПЕДАГОГА ПРИПРАВНИКА у самостални 

посао 

 

 

VII 

 

Рaд у стручним 

oргaнимa и 

тимoвимa 

Учeствoвaњe и координација радом СТИО, учешће у раду Тима за 

самовредновање и Тима за развој школског програма 

Учешће у раду Тима за реформу 1. разреда  и изради пројектног задатка 

овог Тима 

Учeствoвaњe у рaду Тимова за додатну подршку 

Прeдлaгaњe мeрa зa унaпрeђивaњe рaдa стручних oргaнa шкoлe. 

 

 

VIII 

 

Сaрaдњa сa 

нaдлeжним 

устaнoвaмa, 

oргaнизaциjaмa, 

удружeњимa и 

jeдиницoм 

лoкaлнe 

сaмoупрaвe 

Сaрaдњa сa oбрaзoвним, здрaвствeним, сoциjaлним, нaучним, културним 

и другим  устaнoвaмa кoje дoпринoсe oствaривaњу циљeвa и зaдaтaкa 

oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa шкoлe 

Учeствoвaњe у истрaживaњимa нaучних, прoсвeтних и других устaнoвa, 

Oсмишљaвaњe прoгрaмских aктивнoсти зa унaпрeђивaњe пaртнeрских 

oднoсa пoрoдицe, шкoлe, и лoкaлнe сaмoупрaвe у циљу пoдршкe рaзвojу 

дeцe и млaдих, 

Aктивнo учeствoвaњe  у рaду струковних друштaвa ( Удружење педагога 

и психолога средњобанатског округа ), oргaнa и oргaнизaциja 

Учeшћe у рaду и сaрaдњa сa  кoмисиjaмa нa нивoу лoкaлнe сaмoупрaвe, 

кoje сe бaвe унaпрeђивaњeм пoлoжaja дeцe и учeникa и услoвa зa рaст и 

рaзвoj, 

Сaрaдњa сa нaциoнaлнoм службoм зa зaпoшљaвaњe 
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IX 

 

Вoђeњe 

дoкумeнтaциje, 

припрeмa зa рaд и 

стручнo 

усaвршaвaњe 

 

Припрeмa зa пoслoвe прeдвиђeнe гoдишњим прoгрaмoм и oпeрaтивним 

плaнoвимa рaдa пeдaгoгa 

Вoђeњe eвидeнциje o сoпствeнoм рaду нa днeвнoм, мeсeчнoм и 

гoдишњeм нивoу 

Изрaдa инструмената  и/или сценарија  зa  потребе рада педагога 

Прикупљaњe пoдaтaкa o учeницимa и чувaњe  мaтeриjaлa  кojи сaдржи 

личнe пoдaткe o учeницимa у склaду сa eтичким кoдeксoм пeдaгoгa 

Стручни сaрaдник пeдaгoг сe стручнo  усaвршaвa: прaћeњeм стручнe  

литeрaтурe и пeриoдикe, прaћeњeм инфoрмaциja oд знaчaja зa 

oбрaзoвaњe и вaспитaњe нa интeрнeту; учeствoвaњeм у aктивнoстимa 

струкoвнoг удружeњa (Удружење педагога и психолога средњобанатског 

округа , Друштво педагога Србије) и нa Рeпубличкoj сeкциjи пeдaгoгa и 

психoлoгa Србиje, пoхaђaњeм aкрeдитoвaних сeминaрa, учeшћeм нa 

кoнгрeсимa, кoнфeрeнциjaмa, трибинaмa (уколико буду организоване) 

oсмишљaвaњeм и рeaлизaциjoм aкрeдитoвaних сeминaрa, пoхaђaњeм 

стручних скупoвa, рaзмeнoм искуствa и сaрaдњoм сa другим пeдaгoзимa 

и стручним сaрaдницимa  у oбрaзoвaњу.  

Стручно усавршавање реализовано на основу Личног плана 

професионалног развоја за школску 2017-2018.г. ( интерно у школи )  

- непосредно сам реализовала 2 теме у оквиру интерног стручног 

усавршавања. 

-СТИЛОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ  – радионица на ЧОС-у у 62 

-РЕЧИ – ЗИДОВИ ИЛИ МОСТОВИ – ПП презентација 

учествовала на следећим темама СУ у школи: 

-Подстицање читања код деце 

-ХИПЕРАКТИВНОСТ –радионица у сарадњи са школом „9.мај“-на 

иницијативу педагога-координатора СТИО 

Учествовала у различитим облицима стручног усавршавања ван школе: 

Изазови интеркултуралног учења и наставе 

Примена иновативних комуникација 

Програм позитивног понашања у школи 

Истраживања у функцији унапређења наставе и учења  

Реформа 1. разреда- ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Пројекат УПП Зрењанина :“ УППС, пубертет са свих страна“ 

Презентација резултата истраживања „Видим друге, познајем себе“ 

Учешће на трибини „Да се боље разумемо“ 

-Подршка у изради инструмената и/или сценарија за непосредан рад 

стручног сарадника педагога – приправника Јелене Радановић 

-Вoђeњe eвидeнциje о реализацији Програма  увођења у послове 

стручног сарадника педагога – приправника Јелене Радановић- по свим 

подручјима рада педагога у школи 

 

 

Извештај о раду психолога – Ксенија Петковић 
 

Психолог, стручни сарадник у школи, учествује у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 

образовног процеса: сарађују са наставницима; сарађују са ученицима и прате и 

подстичу развој ученика: индивидуалних способности и склоности, интелектуалног, 

емоционално-социјалног и професионалног развоја; пружају помоћ обдареним 
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ученицима, као и ученицима која имају тешкоћа у учењу и раду и развоју; помажу 

ученицима који живе у тежим социјалним приликама; сарађују са родитељима ученика 

и другим институцијама које имају утицаја на школу и васпитно-образовни процес. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  

а) Психолог је учествовала у изради концепције Годишњег плана школе, Школског 

програма, Школског развојног плана, Самовредновања, Програма рада против насиља 

у школи и осталих докумената. 

б) Ангажовала се у изради планова и програма: унапређивања образовно-васпитног 

рада; васпитног рада с ученицима; корективног рада с ученицима који имају проблема 

у учењу, понашању у развоју; рада са потенцијално даровитим ученицима; 

активностима професионалне оријентације, сарадње школе и породице. 

 ц) Праћење и вредновање рада школе 

Психолог је у току наставне године радила и на следећим активностима: 

- праћење ефеката иновативних подухвата (нових садржаја, облика, метода и средстава, 

образовно-васпитног рада, мотивационих подстицаја и посебних васпитних мера); 

- праћење постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду; 

- усклађеност програмских захтева са узрасним карактеристикама ученика; 

- оптерећеност ученика; 

- поступака оцењивања; 

- примене нових наставних планова и програма. 

- праћење мотивације ученика за рад и учење; 

- посебно праћење развоја и напредовања личности ученика; 

- вођење рачуна о усклађености програмских захтева с индивидуалним могућностима 

ученика. 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНИ 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД С НАСТАВНИЦИМА 

Остварена је сарадња с наставницима и директором школе, која је обухватала: 

- идентификовање, конкретизовање и операционализовање циљева и задатака 

образовно-васпитног рада; 

- упознавање стручних актива, одељењских већа и наставничког већа с резултатима 

анализа, испитивања, проучавања и истраживања; 

- прилагођавање плана и програма за основну школу узрасним и индивидуалним 

карактеристикама ученика; 

- учествовање у утврђивању образовних захтева за поједине категорије ученика; 

- идентификовање обдарених ученика као и оних који имају проблема у учењу и 

развоју и организовање одговарајућег образовно-васпитног рада; 

- откривање узрока заостајања појединих ученика или одељења у школском раду и 

учењу и предузимање или предлагање одговарајућих педагошких мера; 

- подстицање развоја мотивације за рад и учење (посебно унутрашње мотивације); 

- остваривање циљева и задатака професионалне оријентације ученика. 

- пружање помоћи у упознавању, подстицању и праћењу свих компонената развоја 

личности ученика (физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, социјалног и 

професионалног); 

- упознавање с принципима групне динамике и социјалне интеракције и пружање 

помоћи у формирању и вођењу ученичког колектива; 

- откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика или група и предузимање 

одговарајућих васпитних мера; 
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- испитивање интересовања ученика и њиховог адекватно укључивање у рад секција, 

друштвених организација; друштвено-корисног рада и других облика њиховог 

ангажовања; 

- праћење и усклађивање оптерећености ученика наставним и ваннаставним 

активностима (домаћи задаци, тестови, контролни задаци, такмичења и друго). 

- пружање помоћи у подстицању оптималног развоја ученика на основу утврђених 

индивидуалних карактеристика; 

- упознавање с психолошким принципима успешног учења и мотивације за рад; 

- испитивање ефикасности појединих облика и метода образовно-васпитног рада у 

односу на индивидуалне карактеристике ученика (способности, мотивацију, особине 

личности и образовних постигнућа); 

- утврђивање психолошких узрока заостајања ученика у образовним постигнућима и 

појединим видовима развоја и предлагање програма за подстицање њиховог 

напредовања; 

- пружање помоћи и идентификовању обдарених ученика, утврђивање врсте 

обдарености  

- указивање наставницима и одељенским старешинама на узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у одељењским заједницама и предлагање мера за њихово 

превазилажење; 

- пружање помоћи наставницима и одељењским старешинама у усмеравању 

професионалног развоја ученика; одржавање часова професионалне оријентације са 

ученицима осмих разреда 

- анализирање часова на којима је присуствовао психолог и појединих облика 

образовно-васпитног рада, ради сагледавања прилагођености садржаја програма 

развојном узрасту ученика, атмосфери у одељењу, мотивацији за рад и друго. 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

У оквиру рада са ученицима, психолог је радио на следећим активностима: 

- утврђивање зрелости за  полазак у школу; 

- праћење успеха и напредовања ученика у настави и ваннаставним активностима у 

односу на постављене циљеве и задатке; 

- праћење и подстицање развоја ученика; 

- идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и организовање 

образовно-васпитног рада с њима; 

- препознавање, откривање и идентификовање даровитих ученика и стварање 

оптималних услова за њихов развој и успешно напредовање; 

- рад на формирању ученичких колектива; 

- организовање психолошко-педагошког и здравственог превентивног образовања 

ученика; 

- обављање инструктивног рада ради рационалне организације рада и учења; 

- упознавање ученика с подручјима рада и уписном политиком средњих школа; 

- подстицање активног, испитивачког понашања ученика према себи и свету рада и 

пружање помоћи у изради личних професионалних планова; 

- усмеравање ученика за осмишљено коришћење слободног времена. 

 Испитивање: 

- интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости ученика за полазак у школу; 

општих и посебних способности; мотивације за школско учење; особина личности; 

вредносних оријентација и ставова; групне динамике одељења и статуса појединца; 

склоности и интересовања за одређене образовне профиле и професионалне зрелости; 
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ученика који подлежу категоризацији; психолошких чинилаца успеха и напредовања 

ученика и одељења. 

- израда инструмената за испитивање знања и осталих карактеристика личности 

(тестова знања, анкета, скала, процена, социоматеријских упитника и др.); 

Организовање: 

- предавања, трибина и других активности из области педагошке, развојне и социјалне 

психологије и менталне хигијене; саветодавно-инструктивног рада с неуспешним 

ученицима у настави, с тешкоћама у емоционалном развоју у сазревању, са сметњама у 

физичком развоју, с тежим породичним проблемима (деца без родитеља, непотпуне 

породице, алкохолизма у породици и другог), поремећеним понашањем; 

оспособљавање ученика за усвајање рационалних метода учења и самообразовање; 

активности на професионалном усмеравању ученика који заостају у психофизичком 

развоју као и оних који се одликују општим или посебним врстама обдарености.  

 

САРАДЊА С РОДИТЕЉИМА 

Сарадња психолога са родитељима ученика, односила се на следеће: 

- пружање помоћи родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и понашању; 

- сарађивање с родитељима потенцијално даровите деце; 

- оспособљавање родитеља за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању 

њиховог професионалног развоја, као и ради професионалног информисања родитеља 

о плановима уписа, кадровским потребама, мерилима и критеријумима уписа; 

- педагошко-психолошко образовање родитеља; 

- пружање помоћи у осмишљавању слободног времена деце. 

- упознавање родитеља с психолошким карактеристикама деце и пружање саветодавне 

помоћи у усмеравању њиховог развоја; 

- давање савета за решавање развојних и других проблема ученика, који су последица 

поремећених породичних односа; 

- саветодавно-инструктивни рад с родитељима чија деца имају тешкоћа у учењу и 

развоју; 

- пружање помоћи у благовременом откривању потенцијално даровите деце и 

указивање на могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја. 

- праћење и пружање помоћи око деце која имају здравствене проблеме 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

У оквиру ове области, психолог је радила на истраживањима везаним за ШРП и 

процес самовредновања у школи, као и активности планирате Школским развојним 

планом: 

- истраживање и сагледавање општих услова за одвијање образовно-васпитног рада у 

школи; 

- истраживање постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и 

потреба школе; 

- учествовање у истраживањима других школа, научних и просветних институција 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

Подразумевало је рад психолога у оквиру следећих активности: 

- унапређивање рада стручних органа школе; 

- решавање актуелних образовно-васпитних проблема; 

- извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, испитивања и мини 

истраживања и предлагање одговарајућих педагошких и других мера; 
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САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Спровођене су следеће активности: 

- успостављање сарадње с образовним, здравственим и социјалним институцијама и 

другим установама које доприносе остваривању циља и задатака образовно-васпитног 

рада, као и помоћи ученицима 

- предлагање стручне литературе и периодике; 

- учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадње школских 

педагога и психолога (активи, секције, сабори, конгреси и сл.); 

- организовање индивидуалног рада на стручном усавршавању. 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Током године, психолог је водила евиденцију о свом раду. Рад се састојао у: 

- вођењу документације о свом раду: план и програм рада (годишњи - глобални и 

месечни - оперативни), дневник рада, досијеа о раду с ученицима који захтевају 

посебан рад, документација о извршеном истраживачком раду, обављеним прегледима, 

извештајима и сл.); 

- учествовање у унапређивању школске педагошке документације, посебно оне које се 

односи на планирање и праћење реализације програма рада школе; 

- вођење евиденције о сарадњи с ученицима, наставницима и родитељима. 

 

 ПРИПРЕМА ЗА РАД 

Припрема за рад психолога укључује у себе следеће активности припремања и 

планирања: 

- рад с ученицима, наставницима и родитељима; 

- анализа и саопштења; 

- предавања за ученике, наставнике и родитеље; 

- материјала за поједина истраживања и израду инструмената; 

- посета часовима 

- увођење иновација у образовно-васпитни процес; 

- праћење и проучавање потребе стручне литературе. 

Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним 

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње. 

 

 

Извештај о раду библиотекара – Мирјана Радовановић 
 

Рад школске библиотеке у школској 2017/2018. години реализован је према 

предвиђеном Плану и програму рада, а у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

 

Планирање и програмирање 

Планом и програмом рада школског библиотекара предвиђени су послови и 

активности који ће се обављати током школске године. Сви послови и активности 

су реализовани према месечним плановима. 

 

Васпитно - образовна делатност 

Васпитно-образовна делатност школског библиотекара константно је  

остваривана у оквиру рада са ученицима: упознавање са радом школске 

библиотеке и са библиотечким фондом; упознавање с врстама библиотечке грађе 
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и оспособљавање за њено самостално коришћење; упознавање са пословима 

библиотекара; пружање помоћи при избору литературе и друге грађе; 

остваривање програма образовно-васпитног рада с ученицима у школској 

библиотеци; испитивање потреба и интересовања за књигом и другом 

библиотечком грађом; формирање навика за самостално налажење потребних 

информација и развијање читалачких способности; развијање навика за чување, 

заштиту и руковање књижном грађом; пружање помоћи ученицима у 

организовању самосталног рада ван школе; развијање метода самосталног рада уз 

коришћење књижног материјала. 

 

У оквиру ових активности посебно су одржани часови у библиотеци за ученике 

првог разреда са циљем упознавања са радом школске библиотеке, упознавања 

правила понашања и популаризацијом читања. 

Одржани су часови са ученицима одељења шестог разреда, на којима смо посебну 

пажњу посветили писмености, а поводом Међународног дана писмености, као и 

са ученицима петог разреда, поводом Европског дана језика. 

За ученике свих одељења четвртог разреда, поводом Међународног дан безбедног 

интернета, одржане су презентације и дискусије о тој теми. Остварена је и 

сарадња са разредним старешинама петог разреда, те се на ЧОС дискутовало о 

безбедности деце на интернету.  

Укупно је одржано 15 часова у библиотеци, у организацији библиотекара, а 

простор библиотеке, као и библиотечка грађа често су коришћени за часове 

додатне наставе и рад секција, а ученицима је пружана помоћ и подршка у раду на 

самосталним и групним пројектима. 

 

Сарадња са наставницима 

У оквиру сарадње са наставницима планирана је набавка књижне грађе у складу 

са потребама (уџбеници, часописи и стручна литература); информисани су 

стручни активи о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-

методичке и педагошко-психолошке литературе и припремана је књижна и 

некњижна грађa и други материјали за потребе редовне, додатне и допунске 

наставе, слободних активности и других облика образовно-васпитног рада. 

 

Библиотечкo – информациона делатност 

Библиотечкo-информациона делатност школског библиотекара односила се на 

стручни део посла везан за вођење библиотечког пословања: инвентарисање, 

класификацију, сигнирање, каталогизирање и др.; израђивање прегледа и 

графикона о коришћењу књижне грађе; евидентирање учесталости коришћења 

ученичког и наставничко-сарадничког фонда; израђивање азбучног каталога; 

припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге књижне и 

некњижне грађе... 

У току школске 2017/2018. набављено је и обрађено 485 монографских 

публикација. 

Претплатили смо се на 10 наслова часописа за ученике и наставнике. 

Током ове школске године, ученицима је издато укупно 3643 књига, а 

наставницима 482. Значи да је у току ове школске године укупно издато 4125 

књигa.  

Настављено је са увођењем књижног фонда у библиотечки компјутерски програм 

и у потпуности се ради електронско евидентирање издатих књига, што је у 

многоме олакшало и убрзало рад. 
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Културна и јавна делатност 

Реализоване су и активности планирања и реализације културне и јавне 

делатности школске библиотеке у оквиру планираних активности на нивоу 

школе: обележени су Међународни дан писмености 8. септембар, Међународни 

дан мира 15. септембар, Европски дан језика 26. септембар, Дечја недеља 

(почетак октобра), Месец књиге (октобар), Дан права детета 20. новембар, 

Међународни дан људских права 10. децембар, Дан школе 5. децембар, школска 

слава Свети Сава 27. јануар, Међународни дан безбедног интернета 10. фебруар, 

Дан матерњег језика 21. фебруар, Светски дан поезије 21. март, Међународни дан 

књиге за децу 2. април, Светски дан књиге 23. април... 

Учествовали смо у манифестацијама „Песничка штафета“ и „Читалачка значка“, 

у организацији Градске народне библиотеке, као и у манифестацији Европско 

село, на нивоу општине; манифестацији Шеширијада, на нивоу града; Чаробни 

дан, на нивоу школе... припреман је и сакупљан материјал за школски сајт, 

редовно је одржаван и информативни Блог школске библиотеке на интернету. 

Школска библиотека је промовисана на друштвеним мрежама.  

Током школске 2017/2018. била сам координатор Стручног тима за израду 

годишњег плана рада школе и члан Тима за реализацију културо-друштвених 

активности, као и Тима за маркетинг. 

 

Стручно усавршавање 

У оквиру стручног усавршавања: праћена је педагошка литература, периодика, 

стручне рецензије и прикази, као и стручна литература из области 

библиотекарства и школског библиотекарства. 

Похађала акредитовани стручне семинаре „Примена иновативних 

комуникацијских технологија“, „Мултифункционална школа – креирање и 

примена додатних програма васпитно-образовног рада“ и „Изазови 

интеркултуралног учења и наставе“. Учествовала на акредитованој трибини 

„Даровити и образовање“, као и на више трибина у организацији Удружења 

зрењанинских учитеља. 

Учествовала на Стручном саветовању наставника и стручних сарадника – 

Раковица 2017. 

Завршила обуку за координаторе есДневника у организацији министарства 

просвете, који се од јануара 2018. води у нашој школи. 

Такође као делегат из школе, учествовала на редовној скупштини УЗРУ, где је и 

члан Управног одбора. 

Сарадња са Градском народном библиотеком „Жарко Зрењанин“ је била 

задовољавајућа и константна. Редовно сам одлазила на састанке Актива школских 

библиотекара и била члан жирија за доделу награда традиционалне 

манифестације „Читалачка значка“. 

У оквиру рада Друштва школских библиотекара Србије, активирана је 

Подружница Друштва за Средњобанатски округ, чији је председник постала и као 

делегат учествовала у раду годишње Скупштине Друштва, као члан радног 

председништва. 

Учествовала на седницама стручних и других органа школе. 
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Рад стручних већа предметне наставе 

 

Стручна већа наставника предметне наставе су у току ове школске године планирали и 

реализовали састанке посвећене планирању наставних садржаја, стручном 

усавршавању, праћењу напредовања ученика, усаглашавању критеријума, процени 

остварености стандарда, припремали су диференциране материјале за рад на часу и 

провере знања у складу са нивоима постигнућа, који су усклађени са могућностима 

ученика који теже усвајају одређене садржаје, као и са талентованим ученицима. 

Сарађивали су унутар већа и актива, као и са члановима других стручних већа ради 

успешније корелације и креативнијег приступа програмским садржајима, првенствено 

ради повећања мотивације ученика, повезивања наставних садржаја и усвајања 

функционалних знања. Коришћене су модерне технологије у настави и компјутерска 

учионица. 

      

Чланице Стручног већа музичке и ликовне културе сарађивале су кроз корелацију међу 

уметничким предметима, садржајној и временској корелацији у оквиру разреда  и у 

оквиру стручног усавршавања. Припремале су и реализовале план рада са ученицима 

који спорије напредују у савладавању наставних садржаја и прилагођени су захтеви 

њиховим могућностима. Евидентирани су ученици за додатни рад и секције. 

Учествовали су у изради Годишњег плана рада школе. Ученици су упознати са 

Правилником о оцењивању, образовним стандардима, као и о правилима понашања 

преко паноа који су постављени у кабинетима. Организована је манифестација 

поводом Дечје недеље, а у сарадњи са клубом за УН промовисање позитивног 

понашања ученика и упознавање са Конвенцијом о правима УН    реализовано је 

заједничком акцијом ликовне секције и Клуба за УН, поводом  Мећународног дана 

мира и посетом Дечјем селу. У сарадњи са Тимом за естетско уређење школе и Малим 

еколозима договорено је уређење школског простора ради безбедности свих ученика и 

оних са посебним потребама, уређен је главни улаз школе и дела дворишта, 

реализована је изложба поводом Дана заштите животиња и Дана здраве хране у 

сарадњи са Малим еколозима.Такође у сарадњи са Малим еколозима реализована је 

тематска изложба употребе рециклираног материјала радовима ученика петог разреда. 

Реализоване су посете и анализа часова ликовне и музичке културе, критички сарадник 

са анализом примене одговарајућих дидактичко- методичких решења на часу. 

Анализирано је коришћење наставних средстава у циљу постизања квалитета наставе, 

и самовредновање рада наставника на крају године, евалуација и унапређење рада. 

Према плану мера за ученике који злостављају, омаловажавају или су насилни према 

другим ученицима  направљен је пано који је постављен у холу школе, у сарадњи са 

Тимом против злостављања и занемаривања. Припремљен  је програм поводом Дана 

школе (5. децембар) са тематском изложбом, концертом хора,у сарадњи са драмском 

секцијом,као и програм поводом Школске славе, Светог Саве (27.јануар) са тематском 

изложбом, концертом хора, у сарадњи са драмском секцијом и вероучитељком. Према 

плану  пружања подршке ученицима из осетљивих група реализована је тематска 

изложба поводом 16. новембра Међународног дана толеранције а у склопу Програма 

заштите животне средине реализована је тематска изложба која је изложена у холу 

школе. Анализирани су огледни часови према пројекту „Сарадњом до знања“, час 

корелације ликовне културе и биологоје на тему „Стабло“, корелација музичке и 

ликовне културе на тему „Кармен", "Барокна архитектура " и "Народна традиција". 

Подстицање професионалног развоја ученика 7. и 8. разреда спроведено је у сарадњи 

са Тимом за професионалну оријентацију кроз разговор са ученицима на ЧОС-овима, 

реализовани су ликовни  радовина на ту тему и разговарано је са ученицима 
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заинтересованим за уметничке школе. Сарађивало се са Тимом за Европско село на 

манифестацији Европско село. У сарадњи са Тимом за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања промовисан је Правилник о безбедности пригодним 

паноима и тематским изложбама за Дан заљубљених и Дан жена. Сарадња са 

библиотекарком школе спроведена је бележењем активности на  сајту школе и 

летопису. Учествовало се  на 13 ликовних конкурса са 103 рада ученика а  на конкурсу 

наше месне заједнице „Божићна чаролија“ освојено је прво, друго и два трећа места. 

Учешћем на ликовној радионици и на изложби портрета које организује средња школа 

„Урош предић“ освојено је прво место. 

      

Чланови Стручног већа наставника биологије и хемије су учествовали у пројекту „ За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ ,  уређивали школско двориште и учионице,  

сакупљали стару хартију, уређивали зелени зид и етно кутак, поставили клупе и 

жардињере у школском дворишту, учествовали у пројекту сађења нарциса и лала. 

Формирали су еко патролу " Зелени мускетари" и направили блог "Зелени мускетари".  

У сарадњи са новинарском и ликовном секцијом  формирали зидне еко новине. 

Организовали су и реализовали конкурс „ Еко поруке“. Одржали су едукативне и  

креативне радионице:  Разврставање отпада, Смути па опери, Како штедимо воду, 

Здрава храна нема мана. Обележен је дан Заштите животиња и светски дан воде. 

Одржана је приредба,еко модна ревија , ревија накита од рециклираног материјала, 

ревија филмова на тему „ Мој Зрењанин“ поводом Дана планете Земље. Европски дан 

паркова обележен је  филмовима на тему „ Паркови Зрењанина". Вршњачка 

едукација,радионицом „Здрава храна нема мана" обележен је Дан здраве хране. Дан 

еколошког покрета обележен је ученичким радовима на тему „ Промени климатске 

промене“, изложбом од рециклираног материјала: сапуни ,свеће ,новогодишњи украси 

и јелка и храњењем птица у зимском периоду. Учествовали су у пројекту Школица 

спортског риболова на риболовачком језеру Чепел у Мужљи, у трци за срећније 

детињство у Авив парку, у хуманитарној акцији Црвеног крста Зрењанин, у пројекту 

Ноћ истраживача,Културни центар Зрењанин, на Сајму науке у хали Медисон у 

Зрењанину,  у пројекту Рађање горе у Новом Саду. Посетили су Ботаничку башту,зоо-

врт и Калемегдан у Београду, Фестивал науке у Београду и Ноћ биологије у Новом 

Саду.  

      

Чланови стручног већа наставника историје и географије су учествовали у изради 

Годишњег плана рада школе. Сарађивали су при изради годишњих и оперативних 

планова за ученике са ИОП-ом. Спроведено је иницијално тестирање ученика и 

усклађено је време реализације наставних садржаја. Обраћена је пажња на исправно 

вођење педагошке документације са освртом на формативно оцењивање и појачан је 

рад учења учења. Часови су били прилагођени могућностима и темпу рада ученика. 

Појачана је сарадња са осталим већима. Усклађена је корелација између предмета 

историја и географија и дати су критеријуми за уједначавање критеријума оцењивања 

између ова два предмета. Постигнуће ученика се пратило кроз евиденцију-досије за 

сваког ученика (опаске, похвале, критике). Спроведена је анализа рада на часовима 

слободних активности а наставници су упознати са могућностима тимског рада у 

оквиру додатне наставе. Спроведено је систематско праћење ученика сходно њиховим 

интересовањима, а праћен је и социјални развој, односно појачана је активност ученика 

у реализацији васпитно-образовног рада, кроз ангажовање на часовима. Сарађивало се 

са Стручним активом наставника разредне наставе 4.разреда. У току школске године 

припремљени су тестови ради усаглашавања критеријума за вредновање знања и 

остварености образовних стандарда. Корелација је рађена како са наставним 
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садржајима унутар предмета, тако и између самих наставних садржаја предмета 

чланова већа. Спроведене су посете часовима, припреме ученика за такмичења, као и 

припреме ученика за завршни испит. Са циљем да се побољша успех ученика на 

завршном испиту, извршена је усмена процена остварености стандарда. На 

општинском такмичењу из историје освојена су четири 2.места и једно 3.место а на 

окружном једно 3.место. На општинском такмичењу из географије освојено је два 

2.места и четири 3.места а на окружном једно 3.место. 

      

Стручно веће наставника математике, физике, техничког образовања  и информатике 

састајало се сваког месеца и ти састанци су били посвећени планирању и реализовању 

наставних садржаја, стручном усавршавању, праћењу напредовања ученика,  као и 

напредовању ученика који имају потешкоћа у раду и за те ученике је организована 

допунска настава и израда индивидуалних планова (ИОП -1 и ИОП- 2). Урађено је 

иницијално тестирање ученика из математике и физике. Ученици су били припремани 

за такмичења из математике, физике, техничког образовања и информатике и 

постигнути су запажени разултати.  У току школске године припремљени су тестови 

ради усаглашавања критеријума за вредновање знања и остварености  стандарда. 

Сарађивало се са колегама из других већа, и континуирано су спровођене посете 

часовима колега. Са осмацима је рађено иницијално тестирање у септембру, одржани 

су родитељски састанци где су предметни наставници математике и физике објаснили 

родитељима како ће се ђаци припремати за малу матуру.  Одржане су припреме 

ученика осмих разреда за квалификациони испит. На састанцима су анализирани 

резултати пробног завршног испита из математике и комбинованог теста –део физика 

за ученике осмих  разреда. У другом полугодишту у априлу је рађен тест да се утврди 

савладаност градива, затим пробна завршна матура и на крају у јуну су осмаци 

полагали завршни испит ( АП 7). Активности стручног већа су заиста биле бројне. 

Учествовало се у изради акционог плана за ШРП-завршни испит, у акцији сакупљања 

старе хартије (мерење), у Ноћи истраживача Зрењанин, на конкурсу за најбољу 

фотографију "Вруће боје" и "Мост разумевања-међугенерацијска солударност". На 

првом фестивалу науке у Зрењанину у оквиру сајма предузетништва представљена је 

школа. Организовано је такмичење у склапању Рубикове коцке за ученике виших 

разреда и међушколски квиз "Мај-месец математике".Учествовало се на данима 

информатике у школама Војводине 2017 , на таленти 2017 - конкурс Покрајине, као и 

на обуци за коришћење дигиталних уџбеника - webinar и у пројекту "2000 дигиталних 

учионица". Током зимског распуста организована је настава како слободних, додатних 

тако и допунских активности. Одржани су часови математике у 4.разреду као и часови 

са циљем упознавања ученика  са новим наставним предметом ТИО који ће имати у 

5.разреду. Одржана је изложба радова ученика поводом школске славе Свети Сава и 

изложба модела од папира ученика 5. и 6. разреда - куце и учествовало се у 

организацији "Чаробног дана" у школи и представљању предмета техничко и 

информатичко образовање, физика, математика. Наставници су били на 

презентацијама уџбеника Клетт, Нови Логос, Завод за уџбенике, БИГЗ, Едука, 

Герундијум, Дата статус. Учествовало се на општинском и окружном такмичењу из 

Техничког и информатичког образовања, математике, физике, саобраћаја, на 

републичком такмичењу из Техничког и информатичког образовања, математике и 

саобраћаја као и на државном такмичењу истраживачких радова основаца - 

информатика и рачунарство и остварени су одлични  резултати. Присуствовало се 

предавању у Новом Саду "Рађање горе" , "Свемир" - састанку са организаторима у 

Новом Саду и ''Training of Medical Staff Using the InternetService'' - научни рад за 

међународну конференцију ИТРО 2018 као и предавању о Европској унији "Европско 
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село 2018 Италија".  Учествовало се на републичкој смотри "ФИЛМић 2018" у Новом 

Саду. Присуствовало се  пријему у општини код начелнице средњебанатског округа 

Вучуревић  а у вези републичких такмичења и пријему у општини код градоначелника 

Чедомира Јањића а у вези окружних и републичких такмичења.  Дежурало се и 

прегледали су се тестови на завршном испиту. Ђаци су учествовали на међународном 

такмичењу Кенгур без граница а у оквиру изборног предмета информатика 

учествовали су на међународном такмичењу Дабар. Велика пажња је посвећена 

стручном усавршавању наставника. Приказано је неколико огледних часова, бавили су 

се следећим темама: "Сложи ме" - за ученике од првог до осмог разреда, "Значајне 

тачке троугла"- геогебра у настави, "Разломцима до пословица и лепих мисли", 

"Заштита младих од опасности и злостављања на интернету", "Звук или светлост" - 

дебата и истраживање ученика осмих разреда, "Стилови комуникације" - радионица у 

6/2. Учествовало се и на неколико семинара.  

      

Стручно веће наставница језика  је остварило  активности предвиђене планом Већа. 

Договорено је о начину вођења школске документације, изради оперативних и 

глобалних планова и о иницијалним тестирањима. Реализоване су посете часовима 

ученика 4.разреда. Учествовали су у изради Годишњег плана рада школе. Промовисан 

је здрав живот у школи кроз еко-поруке и упућивање ученика на релевантну 

литературу. Посебна пажња је дата примени техника учења у настави, као и у 

постављању циљева у учењу. Разговарано је о петнаестоминутним проверама знања и 

дискутовано је о поступку вредновања у циљу даљег учења као и о правилима 

понашања у учионици. Уједначен је критеријум оцењивања; формативно и сумативно. 

Дискутовано је о Правилнику о оцењивању и поштовању процедура за 

идентификовање телесних, здравствених и социјалних потреба ученика, као и Програм 

подршке ученицима (ИОП-1, ИОП-2)(наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика). Остварена је сарадња кроз корелацију наставе српског 

и енглеског језика, енглеског и шпанског, посебно у размени методичких искустава. 

Одржани су Тематски дани (усаглашавање теме са наставницима других предмета). 

Остварени су часови угледно-огледног типа. Континуирано су спровођене посете 

часовима колега. . Обележени су Светски дан књиге, Дан матерњег језика као и Дан 

школе и Песничка штафета. Учествовали су и остварили значајне  резултате на 

литерарном конкурсу организације Светосавље. Такође су учествовали у 

манифестацији Дани европског села. Успостављена је корелација-планирање и начин 

сарадње са наставницима историје, географије, ликовне културе, музичке културе, 

грађанског васпитања, верске наставе и информатике у оквиру истог разреда. Тимски 

рад је био заступљен у припремању часова додатне наставе и реализацији слободних 

активности као и редовних часова. Интензивирана је сарадња са родитељима посебно 

кроз разговор о техникама учења. Технике учења и њени резултати су били тема једног 

од састанака, као и израда индивидуализованих планова у раду - искуство и значај. 

Одржане су припреме ученика осмих разреда за завршни испит и праћено је 

постигнуће на завршном испиту. Учествовали су на такмичењу Књижевна олимпијада, 

на такмичењу из Српског језика и језичке културе као и на такмичењу из Шпанског и 

Енглеског језика. Одржане су радионице на нивоу Општинског актива наставница 

српског језика о ИОП-2 и интегративном приступу наставе. Приказан је огледни час 

"Припрема на три нивоа". У оквиру стручног усавршавања наставника приказане су 

следеће теме: " ИОП-3", " Стратегија читања и сажимање као стратегија учења", " У 

Вуковом свету речи " , " Очигледност у настави " , " Дислалија и учење енглеског 

језика као  страног језика у раном школском узрасту ", " Примена хумора у настави 

страног језика", " Увод у наставу WARM UP", " Стицање вештине читања  и 
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разумевања прочитаног", " Језичке игре и правописна правила". Приказан је стручни 

рад " Интерактивна настава граматике српског језика као савремени модел наставе" као 

и књига "Зауставимо насиље". 

     

Стручно веће наставника физичког васпитања је организовало посете часовима, 

усагласили су критеријуме оцењивања, сарађивали су са стручном службом и са 

стручним школама у оквиру ШРП-а. Организовали су и спровели обуку пливања за 

5.разред. Израђен је план рада за децу са посебним потребама, испланирана сарадња са 

локалном заједницом и узето учешће у изради годишњег плана рада школе. Одржано је 

предавање о значају спорта, исхрани и еко средини. Држане су секције фудбала, 

рукомета и одбојке. Организовани су следећи турнири: у малом фудбалу, светосавски 

турнир у малом фудбалу, рукомету, одбојци "3 на 3" и у фудбалу "3 на 3". У оквиру 

промоције спортова - промовисани су: фудбал Црвена звезда - Војводина, рукомет - 

игре Р.К. Пролетер у домаћем првенству, фудбал Србија - репрезентација (организован 

одлазак, гледање утакмица и предавање о култури навијања и понашања на спортским 

манифестацијама). Учествовали су на општинском, окружном и међуокружном 

такмичењу и освојили разна али битна места у пливању, одбојци, малом фудбалу, 

рукомету, стрељаштву и у атлетици (како на општинском тако и на окружном и 

републичком нивоу. Учествовали су у бројним хуманитарним и добротворним 

акцијама, едуковали децу културном понашању и фер навијању на спортским 

борилиштима, утицали на њихов одабир спорта којим ће се бавити. Вредно су радили и 

сарађивали са свим колегама у колективу. Настављају исто тако мотивисани за нове 

циљеве и доказивања. 

      

Стручна већа и стручни активи радили су током целе школске 2017/2018. године 

негујући добре сарадничке односе, одговоран и креативан однос према настави са 

циљем да осавремене наставне садржаје и да пратећи ученичке способности и 

интересовања, учине градиво занимљивије и лакше за савладавање.  

 

 

Извештај о раду тима за прегледање школске документације за 

школску 2017-2018. годину 

 

Тим за прегледање школске документације је, и ове, као и сваке претходне школске 

године имао свој План рада. У току првог полугодишта овај План је реализован у 

потпуности. Прегледани су дневници рада, матична књига и дневници ваннаставних 

активности, што је и потписом прегледача означено у овим документима. Увођењем 

електронског дневника, престала је потреба за прегледањем дневника рада, осим 

дневника рада првог разреда. Чланови тима су наставили са прегледом матичне књиге, 

дневника ваннаставних активности и дневника рада првих разреда. Остало је, да се до 

31. августа, још једном провере матичне књиге и дневници ваннаставних активности, 

као и дневници рада првог разреда. 
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Маркетинг школе 

 

Током II полугодишта, сва дешавања у школи, била су промовисана путем интернет 

портала I love Zr, Zrenjaninski, Фејсбука, сајта школе, Листа Зрењанин, КТВ, ТВ 

Сантос. Тим је блиско сарађивао са Новинарском секцијом, са Младим еколозима, са 

Тимом за естетско уређење као и са Тимом за кулурна дешавања. 

Наша школа је као члан међународне организације iEARN (умрежавање светских 

школа путем форума, размена искустава и рад на пројектима) учествовала по 2. Пут у 

пројекту Змајеви који говоре, Talking kites around the world. Змајеви су пуштени 

24.марта, а акцију је пропратио РТВ Сантос и портал Zrenjaninski.com. 

Приредбу за Светог Саву пропратио је КТВ, емисија Вести. 

15. фебруара одрзана је Школа Стрипа у Институту Сервантес. Дешавање пропратио 

портал Zrenjaninski. 

Чаробни Дан приредбу пропратио КТВ. 

Републичко такмичење у шаху, одрзано у мају у нашој чколи, пропратили су КТВ и 

интернет портал I Love Zr. 

Мали матуранти објављени су у Листу Зрењанин. 

Свечана додела награда Сервантес прави стрипове одрзана у јуну у Београду, 

пропраћена од портала Zrenjaninski. Победница конкурса, Теодора и наставница Весна 

Бјелић, гостовале су на КТВ. Такође су наше ученице које су освојиле првих 10 места 

учествовале на излозби и у радионици у Галерији у Зрењанину. 

Сарадња шпанске секције са школом у Перуу, објављена на порталу Zrenjaninski. 

Награду за учешће у пројекту, За чистије и зеленије школе у Војводини, примила је 

Милица Кирћански у Покрајинској влади. Причу објавио портал Zrenjaninski и Лист 

Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај припремила: 

 

________________________ 

Помоћник директора Мирјана Радовановић 

 

 

 

 

         Директор школе                Председник Школског одбора, 

 

________________________                                                ___________________________ 

            Мирослав Брњош                         Вера Сабо 


