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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА  ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018 - 2019. 

ГОДИНЕ 

 

На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС бр. 

88/17, 27/18), и чланом 65. став 1. тачка 20. Статута школе директор подноси извештај о раду 

школе у протеклом периоду школске године, сачињен на основу извештаја председника 

стручних већа и актива, стручних сарадника, одељењских старешина; руководилаца група 

слободних активности, ученичких организација; органа управљања; као и на основу 

посматрања и праћења, анализирања и вредновања свих делатности у школи од стране 

директора и стручних органа школе. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Школа је образовно-васпитни рад остваривала у складу са Правилником о школском  

календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине, те је школска година  

почела 03.09.2018.године. 19. и 27.септембра одржани су штрајкови упозорења у законским 

оквирима од 30 минута. У два наврта школа се није прикључила штрајку. 

Наставни процес је организован као и ранијих  година, у две смене, нижи и виши разреди. 

На почетку школске године, школу је похађало 826 ученика распоређених у 32 одељења.  

Школски ресурси 

- Кадровски услови  

У току школске године, у школи је био запосленo 78 радника, и то: наставника 52, а 

ваннаставног особља 26. Критеријум за распоређивање радника без пуне норме обавезивао 

нас је поштовањем колективног уговора, што смо и  примењивали, као и Закон о буџету. На 

почетку школске године један  наставник је отишао у пензију, а уједно и због смањених 

норми часова, као и укрупњавања норми наставника у другим школама имали смо промене у 

организацији рада.   



За раднике на боловању су благовремено организоване замене.  

Треба похвалити солидарност колега у случајевима замене за један дан (хитни случајеви, 

семинари и сл.). 

Од стране Локалне самоуправе исплаћене су јубиларне награде, као и путни трошкови са 

малим закашњењем. 

 

- Простор и опрема 

У школи имамо 16 учионица опште наменe, 7 специјализованих кабинета, 2 информатичке 

учионице, учионицу продуженог боравка, библиотеку и медијатеку, фискултурну салу, 6 

канцеларија, кухињу са трпезаријом, стоматолошку амбуланту, зборницу. Стоматолошка 

ординација је одлуком Дома здравља у току првог полугодишта радила одређеним данима 

недељно. Учионички простор и наставна средства се рационално користе, а због повећаног 

обима ваннаставних активности осећа се мањак простора за несметан рад у малим групама. 

Током полугодишта учињени су напори да се  побољшају материјално-технички капацитети 

школе. За потребе наставе пројектима су обезбеђена средства. За квалитетније одржавање 

наставе донацијама су обезбеђени клима уређаји, телевизори, један рачунар, беле табле, а 

донацијом добијена опрема за наставу физичког васпитања. Савез за школски спорт донирао 

је део спортске опреме. 

Пројектом „2000 дигиталних учионица“ наставници који су прошли обуку ради 

квалитетнијег обављања наставе добили су лаптоп рачунаре, видео пројекторе и пратећу 

опрему.  

Донацијом су добијена два монитора и ласерски  колор  штампач у библиотеци. 

Министарство просвете је финансирало набавку књига за увећање књижног фонда у 

школској библиотеци. Набављено посуђе и опрема за потребе кухиње које задовољава 

ХАСС-ап стандарде. 

Локална самоуправа је финансирала набавку школских ранчева за ученике првог разреда, као 

и набавку уџбеника за ученике кориснике социјалне помоћи. 

Хуманитарна фондација „Светосавље“ је свим ученицима првог разреда поклонила свеске. 

Министарство просвете је обезбедило бесплатне уџбенике за један број ученика.  

Школа је учествовала на конкурсу “За чистије и зеленије школе у Војводини“, конкурсу 

„Форма идеале“, сајму предузетништва ЗР БИД, инклузивним играма у организацији ОСШ 

„9.мај“, на „отвореном дану“ поводом Дана војске.  

Направљен је споразум о сарадњи са Екуменском организацијом  и одобреним пројектом 

„Заједно за боље сутра“  добили смо и 5 рачунара. 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

 

Редовна настава је организована распоредом активности који је био у складу са педагошким 

захтевима, али и условљен бројним ометајућим факторима, као што су: рад наставника у две 

и више школа, неопходност рационалног коришћења сале за физичко васпитање, 

опредељивање ученика једног одељења за више изборних предмета као и обавезних 

изборних,  оптерећеност ученика и техничка немогућност да се одређени часови не одвијају 

у контра смени, велики број ваннаставних активности. Ученици петог и шестог разреда имају 

нове обавезне наставне предмете информатику и рачунарство и физичко и здравствено 

васпитање, а ученици првог разреда и пројектну наставу. На основу закона о уџбеницима 

извршен је одабир уџбеника за наредни период. Представници МУП-а су за ученике четвртог 

и шестог разреда држали предавања по одређеним темама, а одржано је и једно предавање 

ученицима првог разреда.. 

Приказ планираних и реализованих часова наставних предмета дат је табеларно. 

 

Изборни наставни предмети 

Школа је била у обавези да ученицима од првог до четвртог разреда понуди три изборна 

предмета, од којих се они опредељују за један. Понуђена је народна традиција, чувари 

природе, рука у тесту – откривање света.         

Грађанско васпитање и верска настава - православна веронаука се изучавају од првог до 

осмог разреда. За грађанско васпитање се определило 352 ученика. За верску наставу 

православни катихизис се определило 452 ученика, а за верску наставу исламске 

вероисповести две хетерогене групе ученика нижих и виших  разреда од 22 ученика. 

За ученике првог и петог разреда уведена је пројектна настава. 

Шпански језик је обавезан изборни предмет за све ученике другог циклуса. Основи 

информатике и рачунарства као обавезан изборни предмет  је заступљен са 11 група ученика 

седмог и осмог разреда, и једном групом предмет Хор и оркестар. Ученици петог и шестог 

разреда су у обавези да одаберу један од изборних предмета и одабрали су: Цртање, сликање, 

вајање, Свакодневни живот у прошлости, Хор и оркестар, Чуваре природе. Ученици су се 

определили да обавезан изборни предмет физичко васпитање - изабрани спорт буду:  фудбал 

и одбојка. 

Изучавање предмета изборне наставе, и принцип слободног опредељивања ученика, 

доприноси њиховом личном и социјалном развоју. Ометајући фактор је недостатак школског 

простора и преоптерећеност ученика, те се известан број ових часова реализује у супротној 

смени. 

Допунска настава се организовала за ученике који у редовној настави нису постизали  

задовољавајуће резултате. За ученике од првог до четвртог разреда реализована је са фондом 

од једног часа недељно у сваком одељењу из српског језика или математике. 



У предметној настави, сваки наставник је био у обавези да одржи одређени број часова 

допунске  наставе за ученике који имају тешкоће у савладавању наставног градива, односно 

за ученике оцењене недовољном оценом. 

Током зимског распуста за ученике по планираном календару рада одржавана је допунска 

настава.  

Додатни рад се организовао за ученике од четвртог до осмог разреда који су изнад просечних 

способности  и посебних интересовања за одређену област.  У додатном раду је доминантно  

проширивање наставних садржаја, али се садржаји  и продубљују.  

Слободне активности су се реализовале са фондом од једног часа недељно. Одржана су 

спортска такмичења поводом Дечије недеље, дечији вашар, новогодишња представа. 

Ученици су такође пратили позоришне представе и филмске пројекције, Ученици и 

наставници су активно учествовали у радионицама манифестације "Ноћ истраживача". 

Посета представи у Београдском позоришту „Бошко Буха“. Ученици првог разреда су се 

дружили са корисницима геронтолошког центра (радионице плетења, декупаж, глина, гипс). 

Хенди спорт је укључио децу и наставника из школе у овогодишњу лигу. 

Поводом Дечије недеље ученици првог разреда су активно учествовали на предавању и 

полигону о безбедности у саобраћају. Учествовали смо у „Трци за срећније детињство“. 

Патронажна служба је спровела едукацију ученика по устаљеном плану активности. Учешће 

на конференцији фондације „Тијана Јурић“. 

Час одељењског старешине се реализовао са фондом од једног часа недељно у свим 

разредима. Одељењске старешине су координарале целокупан програм образовно-васпитног 

рада у одељењу, а рад са ученицима се одвијао у области подстицања личног и социјалног 

развоја и подршке учењу. Део тематских часова је планиран и реализован самосталним 

радом ученика - вршњачком едукацијом. 

Продужени боравак  је обухватио на почетку године 35 ученика нижих разреда који је 

током полугодишта варирао. Активности су се одвијале у складу са Правилником о 

организацији продуженог боравка, целодневне наставе и школе у природи у основној школи.  

Успех ученика  као и број изостанака је дат табеларно.  

Ученичке организације: Дечији савез, Подмладак ЦК, Млади еколози, Покрет горана 

планирају и реализују своје активности прилагођавајући их савременим образовним 

захтевима. Ученички парламент је, уз свесрдну подршку наставничког тима, интензивније 

партиципирао у животу и раду школе. План рада Ученичког парламента саставни је део 

извештаја 

Друштвено-користан рад се током последњих година махом одвија у областима 

сакупљачких акција и акција солидарности које иницирају и организују сами ученици: 

сакупљање старе хартије је са Малим еколозима има такмичарски карактер и ове године је 

сакупљена рекордна колчина од 13 и по тона, и пластичних чепова за удружење 

параплегичара.  



Здравствена заштита ученика је спроведена по планираним областима и утврђеним 

активностима. Ученици који имају здравствене проблеме од стране свог изабраног лекара 

ослобођени су наставе физичког васпитања. Сем непосредне заштите деце, здравствене 

институције организују и едукативне радионице, достављају промотивни материјал за 

ученике, организују семинаре, манифестације, конкурсе... којима се наши ученици редовно 

одазивају. На конкурсима Црвеног крста имали смо запажене резултате. Сарадња са 

интерресорном комисијом је на завидном нивоу. 

У школи се  редовно обавља дератизација, дезинфекција и дезисекција. 

Безбедност ученика се огледала у организованом и спроведеном дежурству наставника, и у 

појачаном раду Тима за заштиту ученика. Са циљем стварања сигурног и подстицајног 

окружења, неговања атмосфере сарадње и уважавања и конструктивне комуникације 

реализовано је низ превентивних активности. Извештај Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања дат је у прилогу. 

У свим случајевима насиља поступало се у складу са процедурама прописаним посебним 

протоколом, интервенисала је унутрашња заштитна мрежа, а ангажоване су и институције 

спољашње заштитне мреже (Центар за социјални рад, МУП). 

  

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Наставничко веће је протеклог полугодишта одржало 3 седнице.  Програмски садржаји  су 

везани за следеће области: организациони послови, програмирање рада школе, праћење и 

вредновање остварених образовно-васпитних активности, унапређивање рада школе, стручно 

усавршавање.  

Одељењска већа прате  напредовање и постигнућа ученика, степен и квалитет остварености 

наставног процеса. На крају периода оцењивања, одељењска већа утврђују закључну 

бројчану оцену на предлог предметног наставника и оцену из владања на предлог 

одељењског  старешине. 

Седнице су реализоване планираном динамиком и прецизно утврђеним садржајима. 

Извештавања одељенских старешина била су свеобухватна, те се могао стећи адекватан увид 

у структуру одељења и однос ученика према постављеним образовним захтевима..  

Стручна већа формирају наставници истог предмета са циљем планирања, праћења, 

вредновања и унапређивања образовно-васпитног процеса. Током протекле године 

интензивиран је професионални развој хоризонталном разменом и хоризонталним учењем, 

тимским радом имплементирани су образовни стандарди а усавршавана је и форма за вођење 

педагошке документације у циљу квалитетнијег праћења напредовања ученика. 

 

 Стручни сарадници 

Рад стручних сарадника: психолога, педагога, дефектолога, библиотекара и логопеда из 

ресурсног центра се одвијао у складу са утврђеним програмима рада. Својим стручним 



знањем и саветодавним радом унапређивали су  образовно-васпитни рад и пружали стручну 

помоћ ученицима, родитељима и наставницима, по питањима која су од значаја за 

образовање и васпитање.  

Извештај о раду стручних сарадника дат је у прилогу. 

Тим за школско развојно планирање је учествовао у реализовању и вредновању 

активности предвиђених  школским развојним планом, ради подизања квалитета наставе  и 

постигнућа ученика. Основни циљ Школског развојног плана је даље унапређивање 

квалитета образовања и васпитања заснованих на Образовним стандардима за основну 

школу. 

Рад Тима за школско  развојно планирање одвија се  кроз рад базичних наставничких тимова: 

тима за унапређивање квалитета наставног процеса, за подршку ученицима, за интерну 

евалуацију, за Ученички парламент, за сарадњу са родитељима  и  за информисање и контакт 

са јавношћу - а са циљем остваривања  двеју приоритетних области промена, а ради  и Тим за 

реализацију културно-друштвених активности, као и тим за естетско уређење школе. 

Интензивиран је проток информација ка локалној средини и стручним институцијама - 

јавност је информисана о активностима школе великим бројем објављених текстова, ТВ и 

радио прилога. 

Извештај о раду Тима за школско развојно планирање  дат је у прилогу 

Стручни актив за развој школског програма пратио је реализацију и остваривање 

садржаја Шкoлскoг прoгрaмa 2017-2021, као и Анекса I за школску 2018/2019. годину. 

Израђен је  програм у складу са новим законским прописима. Извештај је дат у прилогу. 

Педагошки колегијум је подршком стручним активима и већима у области планирања, 

програмирања, реализовања, унапређивања и вредновања, осигуравао квалитет образовно –  

васпитног рада,  а утврђивао је и  право на израду индивидуалног образовног плана (ИОП) за 

ученике у процесу инклузије 14 ИОП-1, 10 ИОП-2, као и за 9 ученика на мере 

индивидуализације.  

У прилогу су и извештаји Тима за обезбеђење квалитета и развој установе, Тима за 

маркетинг школе, Тима за развој међупредметих компетенција и предузетништва, 

Тима за преглед педагошке документације, Тима за професионалну оријентацију, Тима 

за остваривање огледних/угледних часова и активности, Тима за пројектне активности, 

Ученичког парламента. 

 

Руковођење  школом је обављано по следећим сегментима: 

1) програмирање рада школе 

2) аналитичко - студијски рад 

3) рад у управним и стручним органима 

4) педагошко-инструктиван рад 



5) сарадња са педагошком службом 

6) сарадња са организацијама 

7) рад на педагошкој документацији 

8) рад на побољшању међуљудских односа   

 

Школски одбор је одржао 2 седнице током којих се бавио: 

         - усвајањем годишњег програма рада и анекса истог  

         - усвајањем извештаја о раду школе  

         - усвајањем извештаја о раду директора школе 

        - решавањем питања везаних за несметан рад школе 

        - одлучивање о коришћењу средстава у складу са законом 

         - одлучивање о пословању школе 

 

Сарадња са родитељима је реализована путем индивидуалних контаката, и на родитељским 

састанцима . Представници родитеља су укључени у  Савет родитеља који  функционише као 

саветодавно тело. Чини га по један родитељ из сваког одељења. Савет се састајао ради 

упознавања са функционисањем рада школе, побољшања успеха ученика и смањења 

васпитних проблема, побољшавања услова рада у школи, учествовања у поступку за  

остваривање безбедности ученика. Одржане су 2 седнице. Савет родитеља је дао своје 

представнике  за формирање Градског савета родитеља. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Годишњим планом рада планиране су активности обавезног стручног усавршавања на нивоу 

школе. Динамику остваривања и вредновање очекиваних исхода пратили су стручни активи 

и већа, као и тимови за интерну евалуацију и унапређивање наставног процеса. 

На основу Правилника о стручном усавршавању и напредовању наставник српског језика 

Оливера Палалић Урошев је аплицирала и стекла звање „Самостални педагошки саветник“.  

Сви наставници и стручни сарадници израдили су и реализовани личне планове  

професионалног развоја. 

На нивоу школе постоји база података о реализацији предвиђених сати - бодова похађања 

програма акредитованих семинара која  се редовно ажурира. Семинари на којим смо 

учествовали су :  

      - Семинар за наставнике математике 



       - Обука за наставнике физичког и здравственог васпитања петог разреда 

      - Семинар за припрему и новине у финансијсим извештајима  (шеф рачуноводства)  

 

Извештај о стручном усавршавању је саставни део годишњег извештаја, а сва документација 

је у секретаријату школе. Личне планове стручног усавршавања су доставили сви наставници 

осим једног који ради у пет школа. 

 

     ШКОЛА И ОКРУЖЕЊЕ 

Током протеклог  полугодишта одржане су бројне  ваннаставне активности: 

-  свечани пријем првака  

- Дечија недеља 

-  Посета геронтолошком центру  поводом Дана старих  

- Прослава Дана школе 

- Новогодишња приредба   

 

Школа је остварила добру  сарадњу са школама у општини,  са установама културе, верским 

установама у општини, локалном самоуправом, са здравственим установама, са месним 

заједницама у свом окружењу.  

Промовисање школе у медијима максимално је заступљено. Локалне ТВ и новине 

обележавале су све важне  активности у школи. Благовремено се ажурира сајт као и ФБ 

страница школе. 

 

 

 

 


