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ОСНОВНА ШКОЛА ,,БРАТСТВО,, 
Дел. Број ____________ 

Датум:   ___________.2016. 

23207   А Р А Д А Ц 

Ул. Маршала Тита  бр. 90 

Тел:  023/887-010 

 

 

 

 На основу члана 57. став 1 тачка 2.   и члана 62. став 3 тачка 15. Закона о основама 
система образовања и васпитања («Службени гласник РС» број 72/09, 55/13), Школски 
одбор  ОШ «Братство» је на седници одржаној   ________.2016. године, усвојио 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ                                                                                                                  
 
 

I   УСЛОВИ РАДА 
 
 

1.Просторни и материјално-технички услови рада школе 
 

           Основна школа "Братство" Арадац ради као самостална установа од 1.1.1991. 
године.                                                                         
Образовно-васпитни процес се у овој школској години одвијао на српском и словачком 
језику, у 16 самосталних одељења (8 на српском и 8 на словачком наставном језику), са 
262  ученика. У оквиру школе се реализује и Припремни предшколски програм са 27 деце. 
Настава се изводи у две смене у којима се недељно смењују млађи и старији разреди.                                                         
 Хигијенски услови и изглед школске зграде, школске околине, учионица, кабинета и 
осталих просторија су на високом нивоу,  изузетним залагањем запослених и понашањем 
дела савесних ученика. 
 Опремљеност учионица и кабинета намештајем је у складу са Нормативом. 
Опремљеност школе наставним средствима је  претходних година знатно побољшана. У 
току ове школске године нису набављена наставна средства.  

Настава физичког васпитања одвијала се и ове школске године у неодговарајућој 
сали од само 60 квадратних метара, и на асфалтираном сеоском терену. Фискултурна 
сала је у употреби од маја 2016. године 
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2.Школска библиотека 
 

 Библиотека школе располаже фондом од 14270 књига на српском и словачком 
језику. Ове школске године није набављен довољан број примерака лектире, стручне 
литературе, приручника за наставнике. Школа је претплаћена на педагошке и стручне 
часописе и педагошке новине. 
 Ученици су редовно узимали дечју штампу. У школску библиотеку је учлањено  255 
ученика и 30 наставника. Библиотекари су и ове школске године орагнизовали  
,,Читалачку значку ,, и ,,Песничку штафету,,. Велики проблем за рад библиотеке 
представља мали простор за књиге и  недостатак читаонице. 

 
 

 
3. Кадровски услови 

 
 У наставном процесу запослено је 21 професор, 1 магистар,  1 радника са средњом 
школом, 4 наставника разредне наставе, 4 професора разредне наставе и 2 васпитачице. 
Два наставника  допуњују рад у школској библиотеци а 11 наставника допуњује норму у 
другој школи. 19 наставника су путници што ствара огромне проблеме око редовног 
одржавања наставе и ваннаставних активности, због  лоших  аутобуских веза и 
преоптерећености ученика, пре свега на словачком наставном језику. Стручна 
заступљеност непостоји код свих предмета:  немачког језика на словачком наставном 
језику, математике. Потпуна организованост наставе на словачком језику није 
реализована (хемија, физика, ТО, ликовно васпитање) због недостатка стручног кадра на 
овом језику.                                                                
 Од стручних сарадника у школи раде педагог и библиотекари.                  

 
 

4. Примарни задаци 
 

Примарни задаци школе проистичу из:  Извештаја о остваривању школског 
програма за I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII разред основног образовања и васпитања и 
Годишњег плана рада ОШ ''Братство'' Арадац, за школску 2013/2014 годину, Школског 
развојног плана од 2013/14 до 2015/16 године (за школску 2013/2014 годину),  
самовредновања рада школе и Анекса Годишњег плана рада за 2013/2014 годину. 

Примарни задаци су: Унапређивање наставе,- превенција вршњачког насилништва,- 
Развијање система пружања подршке ученицима из осетљивих група. Активности којима 
су остварени примарни задаци: 

Сагледавање образовних потреба ученика и прикупљање информација о 
ученицима којима је потребна додатна подршка; Израда педагошког профила 
индивидуализованог приступа/ИОП-а; Израда писаних припрема у складу са 
специфичностима одељења и индивидуалним разликама међу ученицима и назначеним 
образовним стандардима; Примена различитих стратегија о наставном раду са ученицима 
и примена ИОП-а; Учење ученика различитим техникама учења на часовима; Спровођење 
анкете о познавању техника и метода рационалног учења у 5. Разреду; Инстуктивни 
саветодавни разговори са уеницима 5. Разреда о методама и техникама рационалног 
учења; Оспособљавање ученика петих разреда који не познају методе и технике учења за 
рационално учење- ван наставе; Упознавање ученика са правилном организациом радног 
дана( млађи разреди); Примењивање техника учења учења на часовима; Израда 
Програма заштите деце од насиља за текућу школску годину; Упознавања актера школе  
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са Програмом заштите деце од насиља; Оспособљавање ученика за препознавање, 

реаговање и пријављивање насиља; Упознавање/подсећање на Правила понашања у 
школи; Заједничко доношење правила понашања ОЗ; Организација превентивних 
активности Ученичког парламента; Оспособљавање ученика за прихватање различитости; 
Развијање толеранције међу ученицима и оспособљавање за мирно решавање сукоба; 
Презентација одељенских заједница петих разреда; Радионице из области образовања за 
права детета и дечје партиципације ( за ученике четвртих разреда); Ликовне изложбе 
талентованих ученика осмог разреда; Постављање плаката о успесима ученика на 
такмичењима; Прикупљање информација о позитивним понашању ученика; Израда 
плаката о позитивном понашању ученика; Додела похвалница ученицима за позитивно 
понашање; Пеоналажење начина да се дође до што поузданијих података које треба да се 
упишу у ПП и школу; Организовање заједничког родитељског састанка са родитељима 
деце из осетљивих група уз помоћ активиста ромске заједнице; Евидентирање деце из 
осетљивих група и примена индивидуализованог приступа или ИОП-а у раду са њима; 
Сарадња са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама.   

  
 

 
 

5.Ученици 
 

 Ове школске године нашу школу је похађало 262  ученика и 27 деце у 
предшколским припремним групама.  

На  крају  наставне године  нису били сви ученици оцењени. Петнаест ученика,  због  
нередовног похађања, упућени су на полагање разредног испита.  Организовани су 
испитни рокови, али ученици нису приступили палагању. 

Ученици I разреда су описно оцењени из свих предмета и сваки ученик има 
мишљење учитељице о напредовању и постигнућима .  

У  I-1 треба и даље радити на програму заштите деце од насиља. Три ученика су 
имала додатну педагошку подршку и ван школе а она је и даље потребна. Са њима је 
рађено диференцирано а за даљи рад учитељица планира индивидуализацију. 15 ученика 
није оцењено због не похађања наставе и не изласка на разредни испит. Ученици који 
нису приступили разредним испитима у II-2 и  III-2 на основу Закона о основама система 
образовања и васпитања преводе се у III и IV разред. Ученици у IV-2 (4 ученика) 
понављају IV разред. 

У млађим разредима има 128 ученика. 
Ученици првих разреда су описно оцењени. 
У оба одељења ученици су напредовали –свако својим темпом. У I-1, 4 ученика су 

постигла напредни ниво, 3 ученика средњи а 2 ученика су испод основног нивоа. У I-2  4 
ученика су на напредном нивоу, 7 ученика средњи ниво, 3 ученика основни ниво а1 ученик 
испо основног нивоа.  

Остали ученици су оцењени бројчано. Од 104 ученика,13 ученика има недовољан 
успех из свих предмета.  91 ученик има позитиван успех и то 56 ученика има одличан 
успех , 23 ученика врло добар, 11 добар и 1 ученик довољан успех. Највишу средњу оцену 
има II-1  4,51 a најнижу II-2 3,31 а средња оцена одељења је 4,04 

Планови ИОП-а су реализовани и ученици су оцењени према постигнућима по ИОП-
у. 

Потребу за педагошком подршком у 2. Полугодишту су имали  
II-1  - ИОП1- 2 ученика, индивидуализован рад са једним учеником 
II-2- индивидуализован рад са 3 ученика 



 

 

4 

III-1- ИОП1-1 ученик 
III-2 - ИОП1-1 ученик, индивидуализован рад са једним учеником 
 
 IV-1 индивидуализован рад са једним учеником 
IV-2 индивидуализован рад са 2 ученика 
 
Сарадња са родитељима је углавном добра и задовољавајућа код већине 

разредних старешина, осим у II-2  
Сви ученици имају примерно владање (115 ученика) а 13 ученика није оцењено. 
Програм заштите деце од насеља. 
 Од V до VIII разреда због непохађања и не изласка на разредни испит није оцењено 
2 ученика. 

У вишим разредима било је 4594 оправданих и 1286 неоправданих изостанака. 
Од I До VIII Разреда било је 10.100 оправданих и 7.323 неоправданих, тј. укупно 17.423 
изостанакa. 
 
 
 
 
 

 
Табела бр. 1                    Успех ученика од II до VIII р. на крају шк. 2015/2016.  г. 

 
Разред 

Бр. 
учен

. 

Са 
поз. 
усп. 

Одлич
ни 

Врло 
добри 

Добри Довољ Неоц
ењен

и 

Пре- 
вед. 

По
н. 

раз
. 

Ср. 
оце-
на 

 
II-IV 

 

 
104 

 

 
91 
87,5% 

 

 
56 

45,16% 
 

 
23 

22,11% 

 
11  

10,5% 

 
1 

0,96% 

13 
8,65% 

 
9 

8,65% 

 
4 

3,8
4% 

 
4,04 

 
V-VIII 

 

 
124 

 

 
122 

98,38
% 

 
50 

40,32% 
 

 
36 

29,03% 

 
35 

28,22% 

 
1 

0,84% 
 

2 
1,61% 

 
0 
 

 
2 

1,6
1% 

4,08 
 

 
II-VIII 

2013/1
4 

 
228 

 
213 
93,42
% 

  
106 

46,49% 

 
59 
25,87% 
 

 
46 

20,17% 
 

 
2 

 0,87% 
 

/  
 

9 
3,94% 

 
6 
  

2,6
3% 
 

 
 

4,06 

 
II-VIII 

2014/1
5 

 
244 

 
221 

90,57 
% 

 
111 

45,49% 

 
64 

26,22% 

 
45 

18,14% 

 
2  

 0,82 % 

/  
2 
0,81% 

 
21 
8,6
0% 

4,07 
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Табела бр. 2                                       Владање ученика 

Разреди Примерно Вр. добро Добро Задовољ. Незадо. Неоцењ. 

 
I – IV 
128 

 
115  

89,84% 
 

 
/ 
 
 

 
/ 
 

 
/ 
 

 
/ 
 

 
13   

10,15% 
 

 
V – VIII 

124 

 
118  

95,16% 
 

 
4          

3,25% 
 

 
 
/ 
 

 
 
/ 

 
/ 
 

 
2       

1,61% 
 

 
I – VIII 

272 

 
233 

 92,46% 
 

 
4          

1,58% 
 

 
/ 
 

 
 
/ 
 

 
/ 
 

 
15     

5,95% 

 
 
 
       ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
  

I-1 ИСПОД ОСНОВНИ  
 

СРЕДЊИ  НАПРЕДНИ  ИОП неоцењени 

математика 2 1 3 3 / / 

Словачки ј. 2 / 3 4 / / 

Свет око нас / / 3 4 / / 

 
 
 
 

I-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

математика 6 8 1 / / 

Српски ј. 6 9 / / / 

Свет око нас 4 11 / / / 

 
 
 
 

II-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

математика 2 5 3 1 / 

Словачки ј. 1 5 3 2 / 

Свет око 
нас 

4 2 5 / / 
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II-2 ОСНОВНИ     
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

Математика 7 7 7 / / 

Српски ј 7 7 7 / / 

Свет око 
нас 

7 7 8 / / 

 
 

III-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

Математика / 5 1 1 / 

Словачки ј 1 4 2 / / 

Прир. и др 1 5 1 / / 

 
 

III-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

Математика 3 11 5 1 7 

Српски ј 3 9 7 1 7 

Прир и др. 3 9 6 1 7 

 
 

IV-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

Математика 2 5 3 / / 

Словачки ј 3 6 3 / / 

Прир и др. 2 5 3 / / 

 
 

IV-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП неоцењени 

Математика 5 15 6 / / 

Српски ј 4 16 6 / / 

Прир и др. 8 14 4 / / 
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 ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

V-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Словачки  
језик 

3 6 3 / 

Ликовна  
култура 

1 8 3 / 

Музичка  
култура 

    

Историја 3 7 2 / 

Географија 2 7 3 / 

Физика / / / / 

Математика 3 5 4 / 

Биологија 2 6 4 / 

Хемија / / / / 

Физичко 
васпитање 

3 4 5 / 

 
 
 

V-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Српски  
језик 

2 12 5 1 

Ликовна  
култура 

4 10 6 / 

Музичка  
култура 

1 4 15 / 

Историја 5 10 4 1 

Географија 4 10 5 1 

Физика / / / / 

Математика 7 10 2 1 

Биологија 4 13 2 1 

Хемија /  / / 

физичко 
васпитање 

3 13 4 / 

Напонена: Два  ученика 5-2 разреда због непохађања наставе није било елемената да се 
процене њихова образовна постигнућа и понављају разред. 
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VI-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Словачки 
Језик 

2 3 2 / 

Ликовна  
Култура 

1 4 2 / 

Музичка  
култура 

0 4 3 / 

Историја 2 3 2 / 

Географија 3 3 1 / 

Физика 2 3 2 / 

Математика 2 3 2 / 

Биологија 3 3 1 / 

Хемија / / / / 

Физичко 
васпитање 

3 1 3 / 

 
 
 
 

VI-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Српски 
 језик 

5 15 1 / 

Ликовна 
Култура 

4 15 3 / 

Музичка 
Култура 

7 13 1 / 

Историја 10 8 3 / 

Географија 11 1 2 / 

Физика 6 12 3 / 

Математика 10 9 2 / 

Биологија 6 12 3 / 

Хемија / / / / 

Физичко  
васпитање 

2 15 5 / 
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VII-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Словачки 
Језик 

4 4 2 / 

Ликовна 
Култура 

2 6 2 / 

Музичка 
Култура 

/ 9 1 / 

Историја 7 3 / / 

Географија 3 4 3 / 

Физика 2 6 2 / 

Математика 3 4 3 / 

Биологија 4 3 3 / 

Хемија 5 4 1 / 

Физичко 
васпитање 

2 4 4 / 

 
 
 

VII-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Српски 
Језик 

5 13 2 / 

Ликовна 
Култура 

7 9 4 / 

Музичка 
Култура 

1 11 8 / 

Историја 7 8 4 1 

Географија 10 6 4 / 

Физика 8 8 4 / 

Математика 8 8 4 / 

Биологија 6 10 4 / 

Хемија 2 12 6 / 

Физичко 
васпитање 

4 11 5 / 
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VIII-1 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Словачки 
Језик 

8 5 2 / 

Ликовна 
Култура 

   / 

Музичка 
Култура 

7 6 2 / 

Историја 7 5 3 / 

Географија 3 7 5 / 

Физика 2 10 3 / 

Математика 6 5 4 / 

Биологија 7 6 2 / 

Хемија 2 6 7 / 

Физичко 
васпитање 

2 10 3 / 

 
 
 
 

VIII-2 ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ИОП 

Српски 
Језик 

5 8 3 / 

Ликовна 
Култура 

4 7 5 / 

Музичка 
Култура 

2 2 11 / 

Историја 5 4 7 / 

Географија 3 8 5 / 

Физика 4 8 4 / 

Математика 5 9 2 / 

Биологија 4 10 2 / 

Хемија 3 4 9 / 

Физичко 
васпитање 

5 7 4 / 
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Поосебне дипломе су добили следећи ученици: 

1. Душан Срданов  -биологија 
2. Стефан Марић  -биологија 
3. Иван Давидов - техничко и информатичко образовање 
4. Вјерг Јана -словачки језик 
5. Вјерг Јана-српски као нематерњи 
6. Вјерг Јана-Физичко васпитање 
7. Дијана Неделицки- словачки језик 
8. Тијана Јонаш- физичко васпитање 

 
 
          Носиоци  дипломе Вук Караџић су: 
 

1.  Јана Вјерг  VIII-1 
2.  Душан Срданов VIII – 2 
3.  Стефан Марић VIII – 2 
 
Ученик генерације: 
 
4. Јана Вјерг  VIII-1 
5 Душан Срданов VIII – 2 
 
 

 
 

Књигама су награђени ученици за одличан успех и примерно владање у VIII 
разреду, за освојено једно од прва три места на такмичењима, за посебне дипломе и 
диплому В. Караџић. Сви одлични ученици похваљени су похвалницама. 

На општинским,  окружним и републичким  такмичењима наши ученици су освојили 
следећа места: 
 
 
 

 
НАГРАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПЛАСМАНИ  2015/2016. ГОДИНЕ 

 

Р.б. Име и презиме 
ученика 

Одељење Ранг 
такмичења 

освојено 
место 

Натавник 

 
1. 

 
Татјана Јонаш 

 
8 - 1 

Окружно 
такмичење 
пливање  

 
2. место 

Биљана 
Срданов 

 
2. 

 
Душан Јосимов 

 
4 - 2 

Општинско 
такмичење 
математика 

 
3. место 

 
Татјана 

Марковљев 
Бајат 

 
 

3. 

 
 

Тамара Ивановић 

 
      7 - 2 

Општинско 
такмичење 
књижевна 
олипиада 

 
2. место 

 
Оливера Молнар 
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4. 

 
 

Багљаш Петар 

 
4-1 

 
Општинско 
такмичење  
математика 

 
 

 3. место 

     
Татјана 
Марковљев 
Бајат 

 
5. 

 
Филип Гал 

 
4-1 

 
Општинско 
такмичење 
рецитатора 

 
Пласман на 

окружно 
такмичење 

 
Захорец Соња 

 
6. 

 
Мартина Бартош 

 
7-1 

 
Општинско 
такмичење 
рецитатора 

 
Пласман на 

окружно 
такмичење 

 

Јарослава 
Шћевко 

 
7. 

 
Тамара Зеленак  

 
5-2 

 
Општинско 

такмичење из 
српског језика 

 
1. место  

 
Оливера Молнар 

 

 
8. 

 
Филип Гал 

 
4-1 

 
Окружно 

такмичење 
рецитатора 

 
Пласман на 
покрајинско 
такмичење 

 
Захорец Соња 

 
9. 

 
Мартина Бартош 

 
7-1 

 
Окружно 

такмичење 
рецитатора 

 
Пласман на 
покрајинско 
такмичење 

 

 
Јарослава 

Шћевко 

 
10. 

 
 

Тамара Ивановић 

 
      7 - 2 

Окружно 
такмичење 
књижевна 
олипиада 

 
2. место 

 
Оливера Молнар 

 
11. 

 
Тамара Зеленак  

 
5-2 

 
Окружно 

такмичење из 
српског језика 

 
3. место  

 
Оливера Молнар 

 

 
12. 

 
Маријана Микуља 

 
5-1 

Општинско 
такмичење из 

словачког 
језика 

 
2. место 

 
Јарослава 

Шћевко 

 
13. 

 
Мартин Пекар 

 
6-1 

Општинско 
такмичење из 

словачког 
језика 

 
2. место 

 
Јарослава 

Шћевко 

 
14. 

 
Мартин Звара 

 
6- 1 

Општинско 
такмичење из 

словачког 
језика 

 
2. место 

 
Јарослава 

Шћевко 

 
15. 

 
Мартина Бартош 

 
7-1 

 
Покрајинско 
такмичење 
рецитатора 

 
Пласман на 
републичко 
такмичење 

 

 
Јарослава 

Шћевко 

 
16. 

 
Ема Мацкова 

7-1 Окружно 
такмичење из 

словачког 
језика 

 
Пласман на 
републичко 
такмичење 

 
Јарослава 

Шћевко 
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17. 

 
Диана Неделицка 

 
8-1 

Окружно 
такмичење из 

словачког 
језика 

 
Пласман на 
републичко 
такмичење 

 
Јарослава 

Шћевко 

 
18. 

 
Невена Калуђерски 

 
6-1 

Окружно 
такмичење из 

биологије 

 
2. места 

 
Терез Адамов 

 
19. 

 
Јана Вјерг 

 
8-1 

Окружно 
такмичење из 
српског као 
нематерњи 

 
1. место 

 
Јелена Сирар 

 
20. 

 
Мартина Бартош 

 
7-1 

Окружно 
такмичење из 
српског као 
нематерњи 

 
3. место 

 
Јелена Сирар 

 
21. 

Милица Пуделка 4-2 Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
22. 

 
Невена Јосимов 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
23. 

 
Јелена Арсић 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
24. 

 
Андреа Ђуришић 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
25. 

 
Немања Радосал 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
26. 

 
Душан Јосимов 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
27. 

 
Милан Пекар 

 
4-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
 

28 
 
 

 
Филип Гал 

 
4-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
29. 

 
Андреј Шкодак 

 
6-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
30. 

 
Даниел Зеленак 

 
6-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 

 
1. место 
екипно 

Биљана 
Срданов 

 
 

31. 

 
Марио Глигор 

 
5-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 

 
1. место 
екипно 

Биљана 
Срданов 
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32. 

 
Јан Јонаш 

 
6-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
екипно 

Биљана 
Срданов 

 
33. 

 
Јан Ханус 

 
5-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

1 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 

 
34. 

 
Филип Јањиш 

 
5-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

1 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
35. 

 
Маријана Микуља 

 
5-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
36. 

 
Наташа Шарбан 

 
5-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
37. 

 
Дејана Бартош 

 
5-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
38. 

 
Јана Вјерг 

 
8-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
 

39. 

 
Марина Мало 

 
7-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
40. 

 
Мартина Бартош 

 
7-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
екипно 

 
Биљана 
Срданов 

 
41. 

 
Немања Радосал 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

1 .место 
појединачно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
42. 

 
Душан Јосимов 

 
4-2 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
појединачно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
43. 

Милан Пекар 4-1 Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

3 .место 
појединачно 

 
Закић Крижан 

Марјена 

 
44. 

 
Јан Јонаш 

 
6-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 
1. место 
појединачно 

 
Биљана 
Срданов 

 
45. 

 
Андреј Шкодак 

 
6-1 

 
Окружно 

такмичење у 
гимнастици 

 
2. место 
појединачно 

 
Биљана 
Срданов 

 
46. 

 
Јан Ханус 

 
5-1 

Окружно 
такмичење у 
гимнастици  

2 .место 
појединачно 

 
Биљана 
Срданов 

 

 
47. 

 
Тамара Ивановић 

 
7-2 

Општинско 
такмичење у 
саобраћају 

 
1 .место 
екипно 

Велисављевић 
Пирошка 
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48. 

 
Ружица Марић 

 
7-2 

Општинско 
такмичење у 
саобраћају 

 
1 .место 
екипно 

 
Велисављевић 

Пирошка 

 
49. 

 
Ђорђе Будаи 

 
7-2 

Општинско 
такмичење у 
саобраћају 

 
1 .место 
екипно 

 
Велисављевић 

Пирошка 

 
50. 

 
Иван Давидов 

 
8-2 

Општинско 
такмичење у 
саобраћају 

 
1 .место 
екипно 

 
Велисављевић 

Пирошка 

 
51. 

 
Лука Бачван 

 
1-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
3 .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
52. 

 
Денис Оцот 

 
3-1 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
2 .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
53. 

 
Катарина Бачван 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
1 .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
54. 

 
Даница Трбић 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
2. .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
55. 

 
Теодора Ненин 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
3. .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
56. 

 
Катарина Бачван 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
3. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
57. 

 
Даница Трбић 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
2. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
58. 

 
Теодора Ненин 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
1. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
59. 

 
Милица Симић 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
3. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
60. 

 
Филип Гал 

 
4-2 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
2. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
61. 

 
Денис Страка 

 
8-1 

 
Општинско 

такмичење у 
шаху 

 
2. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 
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62. 

 
Кристиан Гал 

 
8-1 

 
Општинско 

такмичење у  
шаху 

 
2. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
63. 

 
Роберт Шјаги 

 
6-1 

 
Општинско 

такмичење у  
шаху 

 
2. .место 
екипно 

 
Јованов 

Владимир 

 
64. 

 
Даница Трбић 

 
4-1 

Окружно 
такмичење у  

шаху 
 

 
2. .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
65. 

 
Алексеј Бартош 

5-1 Окружно 
такмичење у  

шаху 
 

 
1. .место 

појединачно 

 
Јованов 

Владимир 

 
66. 

 
Јана Вјерг 

 
8-1 

Републичко 
Такмичење из 

српског као 
нематерњи 

 
3. место 

Јелена 
 Сирар 

 
 

 

Од 31 ученика осмих разреда за полагање завршног испита се пријавило и 
приступило  испиту  свих 31 ученика. Двадесет и девет ученика је уписало средњу школу, 
једна ученица је наставила школовање у иностранству(Словачка), а један ученик је уписао 
курс па није попуњавао листе жеља..  Неопходна је стручна анализа резултата,  која ће се 
урадити када стигну резултати из министарства просвете. 

 
 

6.Динамика рада школе 
 

Школа је радила на основу Правилника о школском календару за основне школе за 
школску 2015/2016. годину, школском календару значајних активности наше школе.  На 
основу анализе на извршенре на наставничком већу реализовани су све планиране 
активности. 

 
 

7.Социјална,  здравствена заштита ученика и  мере заштите деце, ученика и 
запослених 

 
 Сви ученици су били обухваћени обавезним систематским прегледом код 
стоматолога и лекара опше праксе. У школи се   редовно остваривала  здравствено-
хигијенска едукација ученика. 
Подмладак ЦК је у сарадњи са Друштвом за борбу против рака општине, лекарима из 
места  и  Завода за заштиту здравља у  Зрењанину организовао 3 предавања о штетности 
пушења, алкохола и наркотика, као и  едукативне радионице о АИДС-у.  
 
Школа је осигурала услове за безбедниост деце и ученика у школској згради, школском 
дворишту и околини школе од друге деце и ученика, запослених, као и родитеља односно 
сатратеља и трећих лица. Школа ради безбедности има инсталиран видео надзор и 
аларм. Сигурност громобрана електричних инсталација, канализације и гасне мреже 
редовно се проверавају.  
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Стање објекта у коме се остварује образовно-васпитни рад, приступ уређајима за грејање, 
складишту огрева, довод до електричне енергије и гаса су обезбеђени по закону. Приступ 
санитарним чворовима и њихово стање, стање степеништа и рукохвата, радионица и 
кабинета и хемикалијама је обезбеђено. Приступ школском дворишту је безбедан. 
Осветљење и саобраћајна сигнализација ( пешачки прелази, знаци и лежећи полицајци). 
Школско двориште је ограђено. Институције са којима школа сарађује, да би безбедност 
била на вишем нивоу: МУП-Одељење за борбу против насиља и малолетне деликвенције, 
Центар за социјални рад, Амбуланта и Стоматолошка амбуланта у Арадцу, Градском 
управом, Месном заједницом, Министарством просвете.. и др. Евидентирају се уласци 
старијих особа у школу. Упутство за безбедан рад постоји у свакој просторији на видном 
месту.  Редовно се одржава против- пожарна опрема и организује обука запослених  за 
заштиту од пожара. За заштиту на раду и против пожарну заштиту  имамо уговор са 
агенцијом “Herc Security doo“.У школи постоји тим за заштиту деце и ученика од насиља. 
Тим у главном делује превентивно и успешно решава сукобе између деце и ученика. 
Хигијена школе  је на високом нивоу.  
 
 
 
 
 

9. Школска кухиња 
 Школска кухиња је радила током целе године.Ужину је примао већи број ученика  и 
деца из предшколске установе (250), наставници и остали запослени у школи. 
 
 
 

II 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА  РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ  И 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

1.Планирање и реализација обавезних наставних активности 
 Школски програм за I, II , III, IV, V, VI, VII и VIII разред као и Годишњи план рада 
школе за школску 2015/16. годину  су  израђени и донети  на време. Школски  програм и 
план су реализовани у  170 наставних дана(осми разреди), 180( од 1 до 7 разреда)  и 2 
ненаставна (радна) дана. 
 Циљеви и задаци плана и програма изборне, допунске, додатне и припремне 
наставе су  реализовани.  
 
 

Реализација редовне и изборне наставе школске 2015/2016. 
године    

 
Редовна настава 

 
     Реализација редовне наставе у одељењима у којима се настава одвија 

на словачком језику 
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Назив наставног предмета I II III IV V VI VII VIII 

год. год. год. год. год. год. год. год. 

Словачки језик 180 180 180 180 180 144 144 136 

Српски језик  
као нематерњи 

72 72 108 108 108 108 108 68 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 72 68 

Ликовна култура 36 72 72 72 72 36 36 34 

Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

Свет око нас 72 72 / / / / / / 

Природа и друштво / / 72 72 / / / / 

Историја / / / / 36 72 72 68 

Географија / / / / 36 72 72 68 

Физика / / / / / 72 72 68 

Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

Биологија / / / / 72 72 72 68 

Хемија / / / / / / 72 68 

Техничко и информатичко 
образовање 

/ / / / 72 72 72 68 

Физичко васпитање 108 108 108 108 72 72 72 68 

УКУПНО 756 792 828 828 936 972 1044 952 

 

      
 
Реализација  редовне наставе у одељењима у којима се настава одвија  

на српском језику 
 

Назив наставног 
предмета 

I II III IV V VI VII VIII 

год. год. год. год. год. год. год. год. 

Српски језик 180 180 180 180 180 144 144 136 

Енглески језик 72 72 72  72 72 72 72 68 

Ликовна култура 36 72 72  72 72 36 36 34 

Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

Свет око нас 72 72 / / / / / / 

Природа и друштво / / 72  72 / / / / 

Историја / / / / 36 72 72 68 

Географија / / / / 36 72 72 68 

Физика / / / / / 72 72 68 

Математика 180 180 180  180 144 144 144 136 

Биологија / / / / 72 72 72 68 

Хемија / / / / / / 72 68 

Техничко и информатичко 
образовање 

/ / / / 72 72 72 68 

Физичко васпитање 108 108 108  108 72 72 72 68 

УКУПНО 684 720 720 720 828 864 936 884 

 
 
 Сви наставници су у року предали своје индивидуалне планове рада на увид 
директору. Писмене припреме за часове  редовне наставе су  радили  сви наставници. 
У току школске године  минимално су набављена наставна средства. Наставници су уз 
помоћ педагога израдили одређене дидактичке материјале. У  настави су  коришћени  
разноврснији облици и методе рада у односу на претходну школску годину. У млађим 
разредима се интензивније примењивала настава по нивоима. 
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План унапређивања наставе осталих предмета базирао се на примени савременијих 
облика наставног рада. 
 
План рада Припремне предшколске групе је реализован. Васпитно –образовни садржаји 
су планирани ускладу са моделом Б припремног предшколског програма професора др. 
Емила Каменова. 
 Са децом су рађене следеће области васпитно образовног рада: 

 Припрема за почетно  читање и писање 

 Развој математичких појмова 

 Упознавање природне и друштвене средине 

 Телесно васпитање 

 Ликовно васпитање 

 Музичко васпитање 
 У  I полугодишту акценат је дат на развој графомоторичких способности и  
развијање  гласовне  анализе речи (од којих гласова су састављне одредјене речи и који 
су симболи за њихово обележавање). 
 Деца су редовно похађала предшколску установу  тако да су планирани садржаји и 
реализовани у складу са  индивидуалним могућностима деце. (Прилог). 
 Сарадња са родитељима и Домом здравља је била добра.  

 
 
 

2.Изборна настава 
 

 Изборна настава је реализована у потпуности према плану.  
 Ове школске године ученици су се определили за следеће спортове: у IV разреду за 
фудбал и рукомет а од V до VIII разреда за  фудбал, одбојку и кошарку. Због 
неадекватних услова рада нису постигнути жељени резултати. 
Сви планирани часови изборне наставе су реализовани. 
 
 

Изборна настава 
                       
 

Реализација изборне наставе у одељењима у којима се настава 
изводи на словачком језику 

 
Назив изборног предмета I-1 II-1 III-1 IV-1 V-1 VI-1 VII-1 VIII-1 

год. год. год. год. год. год. год. год. 

Верска настава 36 / / 36 36 36 / 34 

Грађанско васпитање / 36 36 / / / / / 

Немачки језик / / / / 72 72 72 68 

Физичко васпитање - 
изабрани спорт 

     
36 

 
36 

 
36 

 
34 

Лепо писање 36 / / / / / / / 

Чувари природе / 36 / / / / / / 

Од играчке до рачунара / / / 36 / / / / 

Информатика и  рач. / / / / 36 36 36 34 

Рука у тесту / / 36 / / / / / 
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Реализација изборне наставе у одељењима у којима се настава 
изводи на српском језику 

 

Назив изборног предмета I-2 II-2 III-2 IV-2 V-2 VI-2 VII-2 VIII-2 

год. год. год. год. год. год. год. год. 

Верска настава 36 36 36  36 36 36 36 34 

Грађанско васпитање 36 36 36 36 36 36 36 34 

Немачки језик / / / / 72 72 72 68 

Физичко васпитање - 
изабрани спорт 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
36 

 
36 

 
36 

 
34 

Лепо писање 36 / / / / / / / 

Чувари природе / 36 / / / / / / 

Словачки језик са елемент. 
националне културе 

 
*72 

 
* 72 

 
*72 

 
*72 

 
*72 

 
*72 

 
*72 

 
/ 

Информатика и 
рачунарство 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
36 

 
36 

 
36 

 
34 

Од играчке до рачунара / / / 36 / / / / 

Народна традиција / / / / / / / / 

Рука у тесту / / 36 / / / / / 

Народна традиција / / /      
 

(*) настава је реализована у две групе:  I – VIII  разредa.  
 

                                              
 
                                             3.Допунска настава 
 

Допунска настава је реализована по плану: од I – IV са 36 часова по одељењу а од 
V до VIII разреда, са по 36 часова по предмету. Током школске године и зимског распуста   
допунска настава  је извођена  из математике, матерњег језика (српски, словачки),  
немачког језика и енглеског језика као и из географије, хемије и физике. 

 
Допунска настава 

                      

Реализација допунске наставе у одељењима у којима се настава 
изводи на словачком језику 

 

Назив наставног   
Предмета 

I II III IV V VI VII VIII 

год. год. год. год. год. год. год. год. 

Словачки језик 19 18 19 18 10 10 8 8 

Математика 20 18 18 18 8 8 8 8 

Енглески језик   7 6 5 5  4 

Немачки језик     4 5 4 4 

Српски као нематерњи    6 7 9 10  8 

Хемија       5 3 

Физика      2   

Географија     2 5 4 2 

Историја     5 5 5 5 

Биологија               3 
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Реализација допунске наставе у одељењима у којима се настава 
изводи на српском језику 

 
Назив наставног   

Предмета 
I II III IV V VI VII VIII 

год. год. год. год. год. год. год. год. 

Српски језик 20 18 11 15 10 9 10 8 

Математика 20 18 15 21 9 10 8 8 

Енглески језик   8 1 5 5 6 4 

Немачки језик     5 6 8  

Хемија       9 4 

Физика      10 4 4 

Географија     4 5 6 3 

Биологија         1   

Историја     5       
 

         
 

4.Додатни рад 
  

Додатна настава је током ове школске године извођена из енглеског језика 
 

 
Додатни рад 

                                                 

Реализациј додатног рада 
 

Назив наставног 
предмета из 

којег се реализује  
додатни рад 

Одељења и годишњи финд часова  
Број  

ученика 
 

одељење 
 

годишњи фонд 
часова. 

    

Енглески језик VII-1,VII-2               34 3 

Укупно на нивоу школе  34 3 

 
 

5. Припремна настава 
 
 Припремна настава за разредне испите није организована, јер се нису појавили 
ученици  који су били упућени  и правилно позвани на разредне  испите. 

У школи су припремани  ученици за школска такмичења као и за полагање 
завршног испита из српског језика, словачког језика,  математике, историје, биологије, 
географије, физике и хемије. 
Ученици су припремани за завршни испит: словачки језик 22 часoва и математика 20 часа, 
за ученике VIII-1 а за ученике VIII-2 српски језик 22 часа и математика 20 часова. 
Припремна настава из историје, географије, физике, биологије и хемије реализована је са 
12 часова.  
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III РАЛИЗАЦИЈА РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ  

ОРГАНА ШКОЛЕ  
 

 
1. Наставничко веће 

 
               У овој школској години је одржано 15 седница Наставничког већа на којима је 
разматрана стручно-педагошка проблематика: предлози Школског програма за I, II, III, IV , 
V,  VI, VII и VIII разред и Годишњег плана рада школе,  извештај о годишњем програму 
рада школе за 2015/16, подношење извештаја о остваривању Школског програма и  
реализацији Годишњег плана рада школе за 2015/16; подношење Извештаја о рализацији 
наставног плана и програма;  анализе рада појединих комисија Наставничког већа; 
упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2015/2016. годину; донете мере 
за побољшање успеха и владања ученика; сагледан ниво опремљености школе 
наставним средствима и могућност побољшања постојећег стања; радна дисциплина 
наставника; рад слободних активности;  2 педагошко предавање; 2 едукативне  радионице 
и 1 стучно предавање; анализа Школског развојног плана, реализација развојних 
пројеката и самовредновање рада школе.  На седницама извршена и анализа  
реализације тематских дана и реализација ИОП-а.  
 
 

2.Одељењска већа 
 

     Одељењска већа I и II разреда реализовала су  6 седница као што је и 
планирано. 
     Одржано је по 5 седница одељењских већа III и IV, као и старијих разреда V-VIII 
по 6 и 7 састанака. 
На седницама одељењских већа у школи се расправљало  о реализацији плана и 
програма обавезне и изборне наставе, додатне и допунске,  о укључености ученика у 
слободне активности, о  утврдјивању  појединачног успеху и владању ученика, 
критеријумима оцењивања и о специфичним проблемима појединих одељења, о мерама 
за отклањање одређених слабости, планирана је припремна настава и поправни испити. 
Анализирани су  задаци појединих наставника који произилазе из самовредновања и 
школског развојног плана. 
 Одржана је по једна едукативна радионица за чланове оба већа.  
 
 

3.Стручна већа 
 

     У оквиру школе су радила: Стручно веће језика,књижевности и комуникације,  
Стручно веће математике природних наука и технологије,  Стручно веће за развојну 
наставу . Највише пажње у раду стручна већа  су посветила  планирању и унапређивању 
обавезне наставе, организовању угледних и огледних  часова, организацији и реализацији 
тематских дана. (Прилог) 
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4. Стручни активи 
 

 
Уовој шкослкој години радили су стручни активи: 

1. Стручни актив за развојно планирање 
2. Стручни актив за развој школског програма   

 
Поред стручних актива у овој школској години радили су и следећи школски 
тимови: 

1. Школски тим за самовредновање рада школе    
2. Школски тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања   
3. Школски тим за инклузивно образовање. (Прилог) 
4. Школски тим за професионалну оријентацију 

 
 
 
 

5.Педагошки колегијум 
 

Педагошки колегијум чине  председници сручних већа и Стручног актива за развој 
школског програма.  
Педагошки колегијум је одржао 8 састанка. Бавио се следећом тематиком: инклузивним 
образовањем, доношењем  индивидуалних образовних планова на предлог стручног тима 
за инклузивно образовање, праћењем реализације ИОП-а, рад стручних актива, 
унапређивању наставе и побољшању дисциплине ученика, праћењем реализације 
стручног усавршавања, и разматрао предлог мера који је предложен приликом спољашње 
евалуације школе.  
 
 
 

 
                                    6.Школски одбор 
 
 

 Школски одбор је радио по свом плану. Извештај у прилогу. 
 
 
 
 

7.Савет родитеља школе 
 

   У школској  2015/2016. години је планирано 4 састанка Савета родитеља школе, и 
сви су реализовани. 
Савет родитеља школе је на својим састанцима и у оквиру комисија расправљао о 
текућим проблемима; мерама за побољшање успеха и владања ученика - нарочито оног 
дела који се односи на улогу родитеља; као и могућностима укључивања родитеља на 
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побољшању услова рада у школи; те активном учешћу у спроводјењу посебних васпитних 
програма;, организованој набавци уџбеника, фотографисању, ужини .  
  
 
Чланови Савета родитеља су упознати са Школским програмом за I, II,  III, и IV , V, VI, VII и 
VIII  разред, новим начином рада, по њему, Годишњим планом рада школе и њиховом 
реализацијом, ШРП, самовредновање рада школе, радом школе у I и II полугодишту 
школске 2015/16 године.  
Родитељи су учествовали у  релаизацији дечје недеље и тематских дана. Изабрали су 
представнике родитеља у школски одбор. 

 
 
 
 

4. Рад стручних сарадника 
 

     У школи раде педагог и библиотекари. 
      Педагог је у потпуности реализовала свој план рада. (Прилог)  
 Библиотекари су учествовали у културним активностима школе, вршили припреме за 
Песничку штафету, спровели акцију "Читалачка значка", вршили презентацију нових књига 
за ученике и наставнике 
 
 

IV ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
1.Обавезне ваннаставне активности 

 
 Часови одељенског старешине  од I до VIII разреда су реализовани по плану (576 
часова). На часовима одељенског старшине посвећена је велика пажња рализацији 
приоритртних васпитних задатака.  
Део садржаја ЧОС-ова се реализовало кроз психолошке радионице. Ученицима старијих 
разреда је приказиван већи број видео материјала, посебно из области болести 
зависности . 
 
   Са ученицима VII и VIII разреда реализоване су 2 радионице уз сарадњу 
Организације за борбу против трговине људима из Зрењанина. 
 
На једној раднионоци су учесници и разредне старешине  едуковни – вршњачка 
едукација- да сами одрже радионице у својим одељењима. Одељенске старешине и 
педагог су одржале радионице на родитељским састанима са родитељима. 
На другој радионици, где су присуствовали и ученици VI разреда, приказан је и филм о 
трговини децом . После филма је вођен разговор на ту тему. 
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                                      2.Слободне активности 

 
Протекле школске године у школи су радиле следеће секције: 

  
                 Слободне активности ученика 

Врста слободних 
активности 

 

Стручни 
руководилац 

Бр. 
сати 
за р. 

Време рада 
(дан) 

1. П р е д м е т н е :  

Лингвистичка Оливера Молнар 36 среда 

Географска секц. Душан Бојанић 30 уторак 

Историјска секција Станковић Магдалена 30 понедељак 

Математ. сек. ст. Ђокић Радојка 34 понедељак 

Математ.сек мл. Марковљев Б. 
Татјана 

36 среда 

Англистичка с. Мартина 
Сланкаменац 

30 Уторак 

Млади физичар Ђорђевић Кристина 18 среда 

2. К у л т у р н о  -  у м е т н и ч к е : 

Литерарна с.    

 Слов. ј. – млађи р. Зуска Петраш  36 среда 

 
 Слов. ј. – стар. р. 

Јарослава Шћевко 36 понедељак 
 

 Слов. ј. – млађи р. Соња Захорец  36 понедељак 

Српски ј.- млађи Марија Јевтић 36 среда 

Драмска – стар. р. Јелена Сирар 36 четвртак 

Драмска секција Зузана Обшуст  36 петак 

3. Т е х н и ч к е : 

Саобраћајна 
секција 

Велисављевић 
Пирошка 

36 петак 

С В Е Г А  36  

4. С п о р т с к о  -  р е к р е а т и в н е : 

Одбојка Биљана Срданов 36 среда 

Гимнастичка сек. Марјена К. Закић 36 среда             

Хор Аврам Даниела 36 четвртак 

Шах Владимир Јованов 36 четвртак 

 
 Школа је организовала друштвене и хуманитарне активности као једну од облика 
слободних активности. Ове активности планирају, реализују одељењске заједнице, 
ученичке организације у школи. 

Настављено је са поставкама изложби ликовних радова наших ученика у 
просторијама здравствене станице. 
            Рецитаторске секције на словачком језику су  врло успешно радиле и имале 2 
представника на покрајинској смотри рецитатора и једног на републичкој смотри. 
 Рад слободних активности у школи је иновиран применом рачунара.  
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3. Организације ученика 
            Од организација ученика у школи је радио Дечји савез и Подмладак Црвеног крста. 
Дечји савез је врло успешно и садржајно организовао низ активности  (свечани пријем 
првака у Дечји савез, Дечју недељу, маскенбал, позоришне представе; изложбу играчака 
које су ученици сами израдили). У сарадњи са Заједницом ученика школе, Дечји савез је 
организовао акцију "Школа ученицима" и игранке за ученике старијих разреда. Подмладак 
Црвеног крста је остварио добру сарадњу са Друштвом за борбу против рака у 
Зрењанину, организовао 1 предавања за ученике и поред својих редовних активности 
организовао неколико хуманитарних акција, прикупљања новчане помоћи у школи и месту 
,прикупљање одеће и обуће за наше ученике). (Прилог) 
 
 

4. Ученички парламент 
 Ученички парламет је учествовао у организацији игранки за ученике, пуштању 
музике за време однора и припреми едукативних радионица. 
 Рад Ученичког парламента још није дао жељене разултате јер је малобројан. 
(Прилог) 
 

 
5.Корективни педагошки рад 

Корективни педагошки рад се одвијао током године са 11 ученика. На реализацији 
овог задатка углавном су радили учитељи, одељенске старешине и педагог. Првенствено 
се радило са децом која су имала поремећаје читања и писања, оштећење вида, 
проблеме у говору, тешкоће у рачунању, агресивно понашање, лабилну пажњу и 
усамљеност.  Деца са већим поремећајима у понашању и учењу упућивана су 
стручњацима ван школе (поликлиника и развојно саветовалиште) са којима смо остварили 
добру сарадњу. 

 
 

6.Екскурзије, излети, посете, школа у природи 
Школа у природи је ванредно планирана јер су Република Словачка и Национално веће 
Словака у Србији доделили 10 дана бесплатаног боравака у Словачкој. Школа у природи 
је организована у периоду од 27.5. до 5.6. за 24 ученика и 2 учитеља. 
Екскурзија за школску 2015/2016. годину није планирана због нејасноћа Закона о јавним 
набавкама.  

Ученици нижих разреда су реализовали планиране посете радним и другим 
организацијама у месту. 
. 
 
 
 

V  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И УНАПРЕђИВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 
 

1.Стручно усавршавање  
 

 У току школске 2015/2016.  године у школи је радило 31 наставник, 2 васпитача у 
припремним предшколским групама и педагог.  
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 Наставници, васпитачи и стручни сарадници су се стручно усавршавали у школи, 
ванње  и  индивидуално.  
 Ван школе наставници, васпитачи и стручни сарадници су присуствовали 
семинарима и стручним предавањима.  Стручно усавршавање запослених је дат као 
посебан документ и биће приложен.  
    На нивоу општине ради неколико стручних актива наставници, васпитачи, педагог, 
библиотекари и директор су учествовали у раду тих актива.  
                   Већина наставника, васпитача и педагог су знања, вештине и искуства стечена у 
току стручног усавршавања размењивали са колегама у школи и примењивали у пракси. 
 Наставници су у обавези да воде свој Портфолијо о стручном усавршавању.  
 

 
2.Унапређивање наставног рада 

 
 Током ове школске године а на основу РП-а  и плана за унапредјивање рада у већој 
мери примењени су различити облици иновативног рада. По предмету наставници су  
примењивали 5-6  савремених облика рада. Акценат је био стављен на примену рачунара 
у слободним активностима. 

 
VI 

САРАДЊА СА  ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

1.Сарадања са родитељима 
 

 Сарадња са родитељима ученика остварена је кроз  различите облике рада:  

 Међусобно информисање родитеља и наставника 

 Образовање родитеља за успешно остваривање васпитне улоге 
(релаизована радионица) 

 Сарадња са родитељима у реализацији појединих задатака и делова 
програма  

 Укључивање родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе. 
Ови облици сарадње су остварени на родитељским састанцима, индивидуалним 
контактом са родитељима,  посете ученичким породицама,  кроз рад комисија 
Савета родитеља, предавања, разговори и радионице за родитеље. 
 
 

5. Сарадња школе са друштвеном средином  
 Остварена је добра сарадња школе са Школском управом министарства просвете у 
Зрењанину, Општинском просветном инспекцијом, Земљорадничком задругом - Арадац,  
Спортским друруштвом, Српском православном црквом, Словачком евангелистичком 
црквом, здравственом станицом у месту, Школским диспанзером у Зрењанину, 
Специјалистичком поликлиником у Зрењанину (одељење за дечју неуропсихијатрију) 
Општинским црвеним крстом, Друштвом за борбу против рака у Зрењанину, Позориште 
Зрењанин, Центром за социјални рад Зрењанин, Друштвом пријатеља деце Зрењанин, 
тржиштем рада Зрењанин, КУД "Младост",  општином Зрењанин, Друштвене делетности  
у Зрењанину, Полициском станицом Зрењанин, Националним већем Словака у Србији, 
Месном организацијом Матице Словака у Србији, стручним службама у Зрењанину, 
библиотеком, и приватним предузећима из места и Зрењанина. 
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VII 

 
ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 
 

Школски маркетинг 
У школи и месту су  ликовна, литерарна и биолошка секција, Дечји савез и 

Подмладак Црвеног крста организовале честе и садржајне изложбе тематског или 
слободног типа. Рад културно-уметничких секција смо презентовали кроз приредбе и 
манифестације у селу. 
У циљу представљања школе широј јавности, сарађивало се са листом "Хлас луду", КТВ - 
Зрењанин и Словачком редакцијом ТВНС -, ТВ “Сантос” и листом “Зрењанин”, ''Блиц'', 
''Тањуг'', ''Б92'', ''РТС'' и стручним новинама “Просветни преглед”.  
Један део ликовних и литерарних радова наших ученика је објављиван у дечјој штампи и 
"Хлас луду". 
 
 

VIII 

 
ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 
   Праћење, процењивање и вредновање образовно-васпитног рада у школи се 
одвијало у три фазе: припремну, оперативну и верификациону. 
 
Евалуација припремне фазе 
а) Годишњи план рада школе је израђен у складу са прописаном структуром, на време и 
донет је на седници школског одбора15.09.2015; а измене и допуне донете 16.5.2016. 
б) Сви наставници  су на време предали глобалне и оперативне планове наставног рада; 
в) Школски програм за I, II ,III ,IV, V, VI, VII и VIII  разред је донет на време односно до                      
1.јула 2016 
 г) Педагог је на време предао свој план рада; 
Сви достављени индивидуални планови наставника су били у складу са Правилником о 
наставном плану и програму основног образовања и васпитања и његовим изменама; 
Већина индивидуалних планова рада наставника се садржала неопхосне структурне 
елементе, а они који нису, су кориговани; 
д) Руководиоци слободних активности, дечјих организација су на време израдили 
планове; 
ђ) Одељењске старешине су сачиниле планове рада одељењског старешине, 
одељењског већа и родитељкских састанака на основу упутстава које им је дао педагог.   
е) У августу смо на поклон добили књиге и стручну литературу на  словачком језику, за 
школску библиотеку од Републике Словачке.  
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Евалуација оперативне и верификативне фазе 
 

На основу коришћених метода, поступака и инструмената констатујем да је у односу на 
претходну школску годину дошло до побољшања квалитета наставе, посебно у млађим 
разредима, српском језику као матерњем, и језику народа, ТО, биологији, историји; 
Иновирање наставе је још увек присутније у млађим него у старијим разредима;  
Сарадња педагога и учитеља на унапређивању наставе је добра. Сарадња са предметним 
наставницима је у овој школској години побољшана што је допринело савременијој 
организацији наставе већине предмета у старијим разредима. 
Већину својих интересовања ученици задовољавају у слободним активностима које су им 
понуђене.  
Квантитативно и квалитативно вредновање верификационе фазе образовно-васпитних 
активности у школи је извршено у јуну и августу на седницама стручних органа школе. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                               
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             



ИЗВЕШТАЈ РАДА ХОРА ВИЧИХ РАЗРЕДА ОШ.БРАТСТВО АРАДАЦ 
ШКОЛСКЕ 2015-2016 

 
 
Хор виших разреда чине ученици петог, шестог, седмог и осмог 
разреда  и броји око 45 чланова. Редовна настава одржавана је два 
пута месечно четвртком наком редовне наставе.. Радом хора је 
руководила  Даниела Аврам наставник музичке културе на српском 
језику.  
Током године одржана су 18 часа хора у складу са предвиђеним 
планом и програмом. 
Програм који је хор обрађивао на почетку су вокализе за развијање 
вокалног апарата, вежбе дисања, техничке вежбе за импостацију и 
лакше добијање хорске боје гласа. Репертоар су чининиле једногласне, 
двогласне, трогласне  композиције прилагођене могућностима ученика, 
а извођене су на српском, словачком и енглеском језику. Такође су 
чланови хора припремали кореографију са плесом на тему 
Андерсенове бајке „Мала Сирена“ са којом су представлјали Данску на 
манифестацији Европско село 2016. 
Хор је наступао на следећим манифестацијама: 

1. Свечано отваранје фискултурне сале новембра 2015. 
2. Светосавска академија – 27. јануара 2016. 
3. Манифестацуја Европско село 12.мај 2016. 
4. Завршна приредба осмог разреда- 3.јуна 2016. 

 
 
                                                                  ___________________________ 
                                                                          Наст. Даниела Аврам 



Извештај о раду подмлатка Црвеног крста за школску 2015/2016.годину 
 

 
У току првог полугодишта у месецу октобру у оквиру подмлатка Црвеног крста 
одржана је акција солидарности Друг другу. 
 
 
16.10.2015. – обележен светски дан хране у припремним предшколским 
групама. Организоване су активности са децом, деца су донела од куће више 
врста воћа и  поврћа и својим чулима препознавала исте. 
 
 
Месец новембар  обележен је и темом Болести прљавих руку у оквиру које су 
деца информисана о последицама нехигијене. 
 
 
Месец  децембар  обележен је темом светски дан борбе против сиде. 
 
7.4.2016. - обележен је светски дан здравља, уређена је радна и животна 
средина. 
 
 
22.4.2016. – обележен је Дан планете Земље. 
 
 
Планирано предавање на тему   Пубертет за ученике четвртих разреда није 
реализовано због недостатка средстава предавача. 
 
 
5.5.2016. Одржане су вежбе превенције деформитета кичменог стуба за ппг, 
реализатор је била наставница физичког Биљана Срданов. 
 
 
 8.5.2016.- обележен је међународни дан црвеног крста. 
 
 
18.5. 2016. Одржано је предавање на тему Правилна исхрана за ученике  
других разреда, радионица Пирамида правилне исхране. 
 
 
27.5.2016. – је одржано предавање на тему ПАС за ученике седих разреда 
 
У току године прикупљана је чланарина за црвени крст у износу од 50 динара, 
чланови су добили чланске карте. 
Утоку године сарађивало са са стоматологом и домом здравља због 
систематских прегледа. 
Такође смо учествовали на ликовним и литерарним конкурсима. 
 
 
Координатор подмлатка Црвеног крста: Сања Стојков 
 
 



      ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

ЗА шк. 2015/ 2016. годину 

                                ГИМНАСТИКА (спортска секција) 

Гимнастика броји 46 чланова,  30 девојчицa од I до IV разреда и  10 дечака  од I до 
IV  разреда и 6 чланова дечака  V и  V I разреда. 

У шк. 2015/ 2016. години је реализовано 36 часова планираних и још 40 часова не 
планираних.                                        

Планирани часови су реализовани по плану. 

Програм се није могао у потпуности  реализовати,  јер у старој фискултурној сали 
нема одговарајући разбој, коњ с хватаљкама и карике а у новој сали, која је добро 
опремљена започели смо рад крајем марта. 

Секција се одржавала  уторком. Сви чланови редовно долазе на секцију. 

У оквиру секције увежбава се и програм за такмичење (партер, греда, прескок 
,разбој, коњ с хватаљкама и карике) као и елементи ритмичке гимнастике уз 
музику. 

У шк. 2015/ 2016. години учествовали смо на такмичењима из спортске гимнастике 
у организацији министарства просвете. На општинском-окружном такмичењу 
одржаном у Зрењанину екипно у категорији девојчице од I до IV разреда (партер, 
греда, разбој и прескок) освојили смо екипно прво место у саставу Андреа Ђурић 
, Невена Јосимов, Милица Пуделка и Јелена Арсић. На међуокружном такмичењу 
одржаном у Новом Саду екипно у категорији девојчица  од I до IV разреда 
освојили смо треће место.  

На општинском-окружном такмичењу одржаном у Зрењанину екипно у категорији 
дечака од I до IV разреда (партер, коњ с хватаљкама , карике  и прескок) освојили 
смо екипно прво место у саставу  Немања Радосав, Душан Јосимов,Милан Пекар 
и Филип Гал.  Појединачно у категорији дечака од I до IV разреда Немања 
Радосав освојио је прво место,  Душан Јосимов  друго место и Милан Пекар 
треће место. На међуокружном такмичењу одржаном у Новом Саду екипно у 
категорији дечака од I до IV разреда (партер, коњ с хватаљкама , карике  и 
прескок)  освојили смо екипно прво место и пласирали се на републичко 
такмичење. Појединачно на међуокружном такмичењу одржаном у Новом Саду у 
категорији дечака од I до IV разреда Немања Радосав освојио је друго место а  
Душан Јосимов треће место. 

На Републичком такмичењу у Врању освојили смо пето место.  



На општинском-окружном такмичењу одржаном у Зрењанину екипно у категорији 
дечака V и VI разреда (партер, разбој , карике  и прескок) освојили смо екипно 
прво место у саставу  Јан Јонаш, Данијел Зеленак и Андреј Шкодак и екипно 
друго место у саставу Марко Глигор, Јан Ханус и Филип Јањиш .  Појединачно у 
категорији дечака V и VI разреда разреда Јан Јонаш је освојио прво место,  Јан 
Ханус и Андреј Шкодак  друго место. На међуокружном такмичењу одржаном у 
Новом Саду екипно у категорији дечака V и VI разреда (партер, разбој , карике  и 
прескок)  освојили смо екипно друго место.  

У рад са ученицима је уложено максимално труда и залагања, дата им је изузетна 
основа из гимнастике, што се и види на основу резултата. Дечаци са којима се 
ради су ученици углавном четвртог разреда (са млађима се не може реализовати 
програм јер козлић је висине 110 cm ). Због изузетног труда и добре сарадње,  
имам воље да и надаље радим са њима. 

Девојчице и дечаци су заинтересовани  и јако талентовани за гимнастику. 
Задовољство ми је радити са њима. 

 

 

        Директор  школе                                                          Стручни руководилац: 

                                                                                             Марјена Крижан Закић 

 



ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
у школској 2015/16. години 

 
Област вредновања: 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
Изабрани  стандард 

1.3. Годишњи план 
рада школе 
омогућава 
остваривање циљева 
и стандарда 
образовања и 
васпитања. 

Вредновани 
показатељ 

1.3.1. У годишњим 
плановима наставних 
предмета наведени 
су циљеви учења по 
разредима. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Годишњи 
планови 

наставних 
предмета за 

школску 2015/16. 
годину 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У годишњим 
плановима 
наставних предмета 
наведени су циљеви 
учења  по 
разредима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прегедано је 138 годишњих 
планова наставних предмета 
редовне наставе. У свим 
годишњим плановима наставних 
предмета наведени су циљеви и 
задаци учења по разредима. 

Процена остварености 
У годишњим плановима 
наставних предмета наведени 
су циљеви учења  по разредима 
(100%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
Вредновани 
показатељи 

1.3.2. Годишњи 
планови наставних 
предмета садрже 
образовне стандарде. 
 

 
 
 
 

 
 

Годишњи 
планови 

наставних 
предмета за 

школску 2015/16. 
годину 

 

Сви годишњи 
планови наставних 
предмета за које 
постоје образовни 
стандарди садрже 
образовне 
стандарде.   

За 13 наставних предмета 
постоје образовни стандарди. 
Прегледано је 106 годишњих 
планова наставних предмета 
редовне наставе. 

Процена остварености 
Сви годишњи планови 
наставних предмета за које 
постоје образовни стандарди 
садрже образовне стандарде 
(100%).   

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

1.3.3. У годишњим 
плановима наставних 
предмета предвиђена 
је провера 
остварености 
прописаних 
образовних 
стандарда или 
циљева учења 
наставног предмета 
наведених у 
наставном програму. 

У годишњим 
плановима 
наставних предмета 
предвиђена је 
провера 
остварености 
прописаних 
образовних 
стандарда или 
циљева учења 
наставног предмета 
наведених у 
наставном програму. 

У годишњим плановима 
наставних предмета предвиђена 
је провера остварености 
прописаних образовних 
стандарда или циљева учења. 
У неким годишњим плановима је 
провера остварености 
прописаних образовних 
стандарда тј. циљева учења 
дата у виду напомена и 
коментара, а некима се налази у 
табели годишњег плана. 

Процена остварености 
У годишњим плановима 
наставних предмета предвиђена 
је провера остварености 
прописаних образовних 
стандарда или циљева учења 
наставног предмета наведених 
у наставном програму. 

 
/ 

 
/ 

 
 



Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 

1.3.4. У оперативним/ 
месечним плановима 
наставника наведено 
је којим садржајима 
ће се остварити 
циљеви учења 
предмета у датом 
разреду. 

Оперативни 
планови 

наставника 

У оперативним/ 
месечним 
плановима 
наставника 
наведено је којим 
садржајима ће се 
остварити циљеви 
учења предмета у 
датом разреду. 

У месечним плановима 
наставника се кроз наведене 
наставне области и наставне 
јединице види којим садржајима 
ће се остварити циљеви учења 
предмета у датом разреду. 

/ / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Област вредновања: 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
Изабрани  стандард 

3.1. Успех ученика 
показује да су 
остварени образовни 
стандарди. 

Вредновани 
показатељи 

3.1.1. Резултати на 
завршном 
испиту/матури 
показују да је 
остварен основни 
ниво образовних 
стандарда.  
3.1.2. Резултати на 
завршном 
испиту/матури 
показују да је 
остварен средњи 
ниво образовних 
стандарда.  
3.1.3. Резултати на 
завршном 
испиту/матури 
показују да је 
остварен напредни 
ниво образовних 
стандарда. 

 
 
 
 
 
 
 

Извештај о 
резултатима  
завршног испита 
на крају основног 
образовања и 
васпитања у 
шк.2014/2015. 
годину – Завод за 
вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Резултати на 
завршном испиту 
показују да је 
остварен основни 
ниво образовних 
стандарда из 
математике, хемије, 
физике, биологије, 
географије и 
историје, а средњи 
ниво из матерњег 
језика. 
 

Оствареност образовних 
стандарда: 

словачки језик 
-нису достигли ни основни ниво 
20%, 
-основни ниво је достигло 80%,  
-средњи 40%,  
-напредни 30%;  
српски језик 
- нису достигли ни основни ниво 
13%,  
-основни ниво је достигло 87%,  
-средњи 61%,  
-напредни 26%; 
математика 
-нису достигли ни основни ниво 
33%,  
-основни ниво је достигло 67%,  
-средњи 30%,  
-напредни 9%.  
Због малог броја задатака ова 
анализа није рађена за 
комбиновани тест. 

Процена остварености 
Из словачког језика  је остварен 
основни ниво образовних 
стандарда. 
Средњи и напредни ниво 
стандарда је остварен из 
српског језика.  
Из математике није остварен ни 
основни ниво образовних 
стандарда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници 
математике су 
израдили акционе 
планове чији је циљ 
остваривање 
образовних 
стандарда на 
основном нивоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Израђени 
акциони 
планови, 
праћење 
реализације 
акционих 
планова, 
упоређивање 
резултата  
(основни ниво) 
са писмених 
провера 
 
 
 
 
 



 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
3.1.5. Школске оцене 
су у складу са 
резултатима на 
завршном/матурском/ 
националном испиту. 

Извештај о 
резултатима  
завршног испита 
на крају 
основног 
образовања и 
васпитања у 
шк.2014/2015. 
годину – Завод 
за вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

 

Оцене  су углавном у 
складу са 
резултатима на 
завршном испиту. 
  

На основу анализе  графикона 
који показује просечна 
постигнућа ученика у односу на 
оцене на крају VII и VIII разреда 
види се да су школске оцене у 
складу са резултатима на 
завршном испиту из словачког 
језика, српског језика и 
математике.  

Процена остварености 
Школске оцене из српског и 
словачког језика и математике 
су у складу са резултатима на 
завршним испитима. 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

3.1.6. Резултати 
ученика на 
завршном/матурском/ 
националном испиту 
показују да је школа 
остварила резултате 
на нивоу просека 
Републике. 

Резултати ученика на 
завршном испиту 
показују да је школа 
остварила резултате 
који су незнатно 
испод просека 
Републике. 

Просек републике – 500. 
Просечан резултат из српског 
језика – 515, 
просечан резултат из словачког 
језика – 487, 
просечан резултат из 
математике – 442. 

Процена остварености 
Резултати ученика на завршном 
испиту из српског језика  
показују да је школа остварила 
резултате који су изнад просека 
Републике (515). 
Резултати ученика на завршном 
испиту из словачког језика   
показују да је школа остварила 
резултате који су испод просека 
Републике (487). 
Резултати ученика на завршном 

Појачавање рада у 
свим предметима на 
областима у којима су 
ученици показали 
низак ниво 
постигнућа. 

Анализа 
педагошке 
документације, 
резултати на 
завршном 
испиту. 



испиту из математике  показују 
да је школа остварила 
резултате који су знатно испод 
просека Републике (442). 

Изабрани  стандард 
3.2. Школа 
континуирано 
доприноси већој 
успешности ученика. 

Вредновани 
показатељ 

3.2.6. Просечни 
резултати ученика на 
завршним испитима 
бољи су у односу на 
претходну школску 
годину. 

 
 
 
 
 

Извештај о 
резултатима  
завршног испита 
на крају 
основног 
образовања и 
васпитања у 
шк.2014/2015. 
годину – Завод 
за вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

 
 
 
 
 
Просечни резултати 
ученика на завршним 
испитима незнатно су 
бољи су у односу на 
претходну школску 
годину. 

 Просечни резултати ученика на 
завршним испитима у школској  
 2013/14. г.                 2014/15. г. 
            словачки језик 
  12,96/16*                   6,88/10;  
              српски језик 
    7,02/16                    6,60/10;  
              математика 
    5,46/16                    3,47/10,  
           комбиновани тест  
    3,51/8                      5,31/10. 
 

Процена остварености 
Просечан резултат ученика на 
завршном испиту  из српског 
језика је знатно бољи (22,20%) у 
односу на претходну школску 
годину. 
Просечан резултат ученика на 
завршном испиту  на 
комбинованом тесту је нешто 
бољи (9,22%) у односу на 
претходну школску годину. 
Просечан резултат ученика на 
завршном испиту  из словачког 
језика је нешто слабији (12,20%) 
у односу на претходну школску 
годину. 
Просечан резултат ученика на 
завршном испиту из математике 
је скоро исти (0.57%)  као у 
претходној школској години. 
*Просечан број остварених бодова/ 
максималан број бодова 

 
 
Појачавање рада у 
свим предметима на 
областима у којима су 
ученици показали 
низак ниво 
постигнућа. 

 
 
Анализа 
педагошке 
документације, 
резултати на 
завршном 
испиту. 

 



Област вредновања: 5. ЕТОС 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
Изабрани стандард 
5.1. Регулисани су 
међуљудски односи у 
школи. 

Вредновани 
показатељ 

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

 
 
 
 
 
 
Разговор са 
одељенским 
старешинама, 
педагогом и 
директором  
школе.  
 

 
 
 
 
 
 
У школи се у већој 
мери поштују норме 
којима је регулисано 
понашање и 
одговорност свих. 

 
 
 
 
 
 
На основу интервјуисања 
директора, педагога  школе и 
одељенских  старешина  
утврђено је да постоје 
правилници којима је 
регулисано понашање и 
одговорност свих у школи али 
не примењују се доследно. 
Нема писане документације о 
непоштовању норми понашања 
запослених и ученика . За 
доследно непоштовање норми 
запослени и ученици  су усмено 
опоменути од стране директора 
и одељенских старешина. 

/ / 

5.1.2. У личним 
обраћањима свих у 
школи видљиво је 
међусобно 
уважавање. 

Анкета за све 
запослене у 
школи. Разговор 
са директором, 
педагогом, 
секретаром 
школе, 
ученицима и 
родитељима . 

У међусобном 
обраћању 
образовно-васпитног 
кадра ,као и 
њиховом обраћању 
према родитељима 
и ученицима 
видљиво је 
уважавање 

На основу анкете за све 
запослене у школи  45% 
анкетираних одговорило је са да 
; 10% са не и 45% делимично. 
На основу интервјуисања 
ученика и родитеља утврђено је 
да је у  међусобном обраћању, 
према родитељима и ученицима 
видљиво  уважавање. 

У шк. 2016/17. 
организовати стручно 
усавршавање за 
запослене о умећу 
комуникације. 

Анкета за 
запослене, 
дискусија на 
нивоу 
колектива. 

 
 
 



Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
5.1.3. За 
дискриминаторско 
понашање у школи 
предвиђене су мере и 
санкције. 

Статут школе, 
Правилник о 
дисциплинској и 
материјалној 
одговорности 
запослених, 
Правилник о 
васпитно-
дисциплинској  
одговорности 
запослених 

За 
дискриминаторско 
понашање  у школи 
предвиђене су  мере 
и санкције. 

На основу анализе 
документације и интервјуисања 
директора и секретара школе 
утврђено је да у правилницима 
и Статуту школе постоје 
предвиђене мере и санкције за 
дискриминаторско понашање . 

Процена остварености 
За дискриминаторско понашање  
у школи предвиђене су  мере и 
санкције. 

/ / 

5.1.4. За 
новопридошле 
ученике и наставнике 
примењују се 
разрађени поступци 
прилагођавања на 
нову школску 
средину. 

Педагошка  
документација 
одељењских 
старешина и 
педагога 

За новопридошле 
ученике и 
наставнике 
примењују се  
поступци 
прилагођавања на 
нову школску 
средину. 

На основу интервјуисања 
одељенских  старешина и 
педагога школе утврђено је да 
су за новопридошле ученике 
примењивани поступци 
прилагођавања кроз рад са 
одељењском заједницом, 
разговором са ученицима и 
сарадњом са родитељима.  За 
новопридошлу наставницу 
применио се  поступак  
прилагођавања на нову школску 
средину кроз сарадњу са 
директором и педагогом. 

Процена остварености 
За новопридошле ученике и 
наставнике примењују се 
поступци прилагођавања на 
нову школску средину. 

На одељењским 
већима на крају  
квартала дати 
процену 
прилагођености  
новопридошлих 
ученика. 

Анализа 
педагошке 

документације. 

 
 
 
 



Област вредновања: 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 

Изабрани стандард 
6.2. Директор 
ефективно и 
ефикасно организује 
рад школе. 

Вредновани 
показатељи 

6.2.1. Директор 
организује несметано 
одвијање рада у 
школи. 
 
 
 
 
 

Листе о везаним 
интервјуима са 
наставницима и 
директором 
(узорак – 10 
наставника) 

Директор организује 
несметано одвијање 
рада у школи. 

На основу изјава интервјуисаних 
наставника  директор организује 
замену за дужа одсуства 
наставника, а за једнодневна се 
наставници договарају. 
Директор је истог мишљења као 
и наставници. 
На питање како директор 
решава проблеме који се 
односе на несметано одвијање 
наставе 50% наставника је 
изјавило да решава проблеме, 
20% каже да саслуша проблем, 
али не реагује и 30% изјављује  
да препушта решење 
наставницима. 
Директор сматра да адекватно 
реагује на проблеме који се 
односе на несметано одвијање 
наставе. 

Процена остварености 
Директор углавном организује 
несметано одвијање рада у 
школи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

6.2.2. Постоји јасна 
организациона 
структура са 
дефинисаним 
процедурама и 
носиоцима 
одговорности. 

Статут школе, 
Годишњи план 
рада школе 
ОШ „Братство“ за 
школску 2015/16. 
годину, 
Правилник 
понашања, 
Правилник о 

Постоји јасна 
организациона 
структура са 
дефинисаним 
процедурама и 
носиоцима 
одговорности. 

Анализом документације и 
подацима добијеним од 
директора и секретара утврђено 
је да постоји јасна 
организациона структура са 
дефинисаним процедурама и 
носиоцима одговорности. 

Процена остварености 
Постоји јасна организациона 

/ / 



дисциплинској и 
материјалној 
одговорности 
запослених, 
везани интервју 
са директором и  
секретаром 
школе 

структура са дефинисаним 
процедурама и носиоцима 
одговорности. 

6.2.3. Директор 
поставља јасне 
захтеве запосленима 
у вези са 
задатком/очекиваном 
променом у раду. 

Листе о везаним 
интервјуима са  
наставницима 
и директором 
(узорак – 10 
наставника) 

Директор поставља 
јасне захтеве 
запосленима у вези 
са задатком 
/очекиваном 
променом у раду. 

20% интервјуисаних наставника 
сматра да директор поставља 
јасне захтеве, 70%  да захтеви 
нису довоњно јасни, а  10% каже 
да су им  повремено јасни. 
Повремено постављени захтеви 
су већини наставника нејасни. 
Директор сматра да поставља 
јасне захтеве запосленима у 
вези са задатком /очекиваном  
променом у раду. 

Процена остварености 
Директор поставља захтеве 
запосленима, али већини ти 
захтеви нису довољно јасни. 

Директор ће 
конкретизовати 
задужења и јасније  
формулисати захтеве 
запосленима. 

Задужења у 
оквиру 40-то 
часоввне радне 
недеље, анкета 
за запослене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин праћења 
остваривања 
предложених 

мера 

6.2.4. Задужења 
запослених у школи 
равномерно су 
распоређена. 

 
 
 
 
Годишњи план 
рада школе 
ОШ „Братство“ за 
школску 2015/16. 
годину 

 
Задужења 
запослених у школи 
су углавном  
равномерно 
распоређена. 

Задужења запослених у школи 
су углавном равномерно 
распоређена. 
Код неких наствника нису 
равномерно радпоређена 
задужења у односу на остале 
послове и у односу на остале 
наставнике.  

Процена остварености 
Задужења запослених у школи 
су углавном  равномерно 
распоређена. 

/ / 

6.2.5. Формирана су 
стручна тела и 
тимови у складу са 
компетенцијама 
запослених. 

 
Годишњи план 
рада школе 
ОШ „Братство“ за 
школску 2015/16. 
годину, 
портфолио 
запослених 

Формирана су 
стручна тела и 
тимови у складу са 
компетенцијама 
запослених. 

Анализирана је документација 
запослених и  утврђено је да су 
стручна тела и тимови 
формирани у складу са 
компетенцијама запослених. 

Процена остварености 
Формирана стручна тела и 
тимови су у складу са 
компетенцијама запослених. 

/ / 

6.2.6. Развијен је 
систем информисања 
о свим важним 
питањима из живота 
и рада школе. 

 
 
 
 
Интервјуи са 
педагогом, 
наставницима и 
помоћним 
радницима 

 
 
Није довољно 
развијен  систем 
информисања о 
свим важним 
питањима из живота 
и рада школе. 
 

54% интервјуисаних радника 
сматра да правовремено добија 
информације, 46% сматра да 
нису увек правовремено 
информисани. Најчешћи извори 
информација су колеге, огласна 
табла, директор, педагог и 
адмистративна служба. 
Интервјуисани радници 
сматрају да је потребно 
ажурирати сајт школе. 

Процена остварености 
Није довољно развијен  систем 
информисања о свим важним 

Уредити огласну 
таблу у зборници да 
буде прегледна. 
 
У наредној школској 
години задужити 2 
особе за одржавање 
и ажурирање сајта.  
 

Изглед огласне 
табле у 
зборници. 
 
Праћење сајта 
школе. 



питањима из живота и рада 
школе. 

Изабрани стандард 
6.3. Руковођење 
директора је у 
функцији 
унапређивања рада 
школе. 

Вредновани 
показатељи 

6.3.1. Директор 
ефикасно и 
ефективно руководи 
радом настaвничког 
већа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Упитник за 
запослене у 
школи 
 

 
 
Директор ефикасно 
и ефективно 
руководи радом 
настaвничког већа. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Од 23 анкетирана члана 
Наставничког већа, њих 8 (35%) 
сматра да директор ефикасно и 
ефективно руководи радом 
Наставничког већа, а 11 (48%) 
да то чини у већој мери . 

Процена остварености 
Директор у већој мери 
ефикасно и ефективно 
руководи радом Наставничког 
већа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

6.3.2. Директор 
учествује у раду 
стучних тимова. 

Свеске записника  
стручних тимова. 

Директор не 
учествује довољно у 
раду стручних 
тимова. 

Директор је учествовао у раду 
Тима за израду Годишњег 
плана рада школе, редовно 
учествује у раду Тима за 
заштиту деце/ ученика од 
насиља, повремено учествује у 
раду Тима за самовредновање, 
повремено координира рад 
Тима за здравствено 
васпитање, социјалну заштиту, 
превенцију делинквентног 
понашања ученика и 
злоупотребе дувана и 
психоактивних супстанци и не 
учествује у раду Стручног тима 
за инклузивно образовање. 

Од наредне школске 
године директор ће 
се више укључити у 
рад Тима за 
самовредновање и 
Стручног тима за 
инклузивно 
образовање. 

Записници Тима 
за 
самовредновање 
и Стручног тима 
за инклузивно 
образовање. 

 
 



 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
6.3.3. Директор 
укључује запослене у 
процес доношења 
одлука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упитник за 
запослене у 
школи 
 

Директор укључује 
запослене у процес 
доношења одлука. 

Од 32 анкетирана радника 
Школе, 8 (25%) сматре да 
директор у мањој мери укључује 
запослене у процес доношења 
одлука, 16 (50%) да то чини у 
већој мери, а 7(22%) да у 
потпуности укључује запослене 
у процес доношења одлука. 

Процена остварености 
Директор у већој мери укључује 
запослене у процес доношења 
одлука. 

/ / 

6.3.4. Директор 
благовремено 
предузима 
одговарајуће мере за 
решавање 
свакодневних 
проблема ученика, у 
складу са 
могућностима школе. 
 

Директор 
благовремено 
предузима 
одговарајуће мере 
за решавање 
свакодневних 
проблема ученика, у 
складу са 
могућностима 
школе. 

Од 23 члана Наставничког већа, 
10 (43%) сматра да директор у 
већини случајева благовремено 
предузима одговарајуће мере за 
решавање свакодневних 
проблема ученика, у складу са 
могућностима школе, а 6 (26%)  
да то увек чини. 

Процена остварености 
Директор у већини случејава 
благовремено предузима 
одговарајуће мере за решавање 
свакодневних проблема 
ученика, у складу са 
могућностима школе. 

/ / 

 
 
 
 
 
 



 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 

6.3.5. У процесу 
доношења одлука, 
директор уважава 
предлоге савета 
родитеља који 
унапређују рад 
школе. 

Упитник за 
чланове Савета 
родитеља Школе 

У процесу доношења 
одлука, директор 
уважава предлоге 
савета родитеља 
који унапређују рад 
школе. 

63% анкетираних чланова СРШ 
сматра да директор у процесу 
доношења одлука уважава 
предлоге СРШ који унапређују 
рад школе, 25% сматра да у 
већини случајева уважава 
предлоге СРШ, 12% је 
неопредељен. 

Процена остварености 
У процесу доношења одлука, 
директор уважава предлоге 
Савета родитеља Школе који 
унапређују рад Школе. 

/ / 

6.3.6. Директор 
користи различите 
механизме за 
мотивисање 
запослених. 
 

Упитник за 
запослене у 
школи, интервју 
са директором 
 

Директор користи 
различите 
механизме за 
мотивисање 
запослених. 
 

Од 32 запослених, 17 (53%) 
сматра да директор у мањој 
мери користи различите 
механизме за мотивисање 
запослених, 6 (19%) у већој 
мери и 5 (16%) у потпуности и 4 
(12%) не користи различите 
механизме за мотивисање 
запослених. 

Процена остварености 
Директор у мањој мери користи 
различите механизме за 
мотивисање запослених. 

Директор ће у 
наредном периоду 
појачати механизме 
позитивне мотивације 
запослених. 

Службене 
белешке 
директора, 
анкета за 
запослене. 

 
 
 
 

 
 

 



Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 

Изабрани стандард 
6.5. Лидерско 
деловање директора 
омогућава развој 
школе.  

Вредновани 
показатељ 

6.5.1. Директор својом 
посвећеношћу послу 
и понашањем даје 
пример другима. 

  
 
 
 
 
Упитник за 
запослене у 
школи 

 

 
 
 
 
 
 
Директор својом 
посвећеношћу послу 
и понашањем даје 
пример другима. 
 

 
 
 
 
 
 
Од 32 анкетираних радника 
Школе, 10 (31%) сматра да 
директор својом посвећеношћу 
послу и понашањем даје пример 
другима, а 14 (44%) да је у већој 
мери посвећен послу и да даје 
пример другима. 

 
/ 

 
/ 

6.5.2. Директор 
показује отвореност 
за промене и иницира 
иновације. 
 

Директор показује 
отвореност за 
промене и иницира 
иновације. 
 

Од 32 запослених 13 (41%) 
сматра да директор у већој 
мери показује отвореност за 
промене и иницира иновације, а 
11 (34%) да то чини у 
потпуности. 

Процена остварености 
Директор у већој мери показује 
отвореност за промене и 
иницира иновације. 

/ / 

6.5.3. Директор 
показује поверење у 
запослене и њихове 
могућности. 

Директор показује 
поверење у 
запослене и њихове 
могућности. 

Од 32 запослених 16 (50%) 
сматра да директор у 
потпуности показује поверење у 
запослене и њихове могућности, 
а 8 (25%) да то чини у већој 
мери.  

Процена остварености 
Директор показује поверење у 
запослене и њихове могућности. 

/ / 

 
 



Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 

6.5.4. Директор 
подстиче 
целоживотно учење 
свих у школи. 

Упитник за 
запослене у 
школи 

 

Директор подстиче 
целоживотно учење 
свих у школи. 
 

Од 32 запослена  по 12 чланова 
(38 %) сматра да директор у 
већој мери тј. у потпуности 
подстиче целоживотно учење 
свих у школи. 

/ / 

6.5.5. Директор 
планира лични 
професионални 
развој на основу 
самовредновања свог 
рада. 

План директора о  
стручном 
усавршавању за 
шк.2015/16. 
годину 

Директор планира 
лични 
професионални 
развој на основу 
самовредновања 
свог рада. 

Директор има план личног 
професионалног развоја за шк. 
2015/16. годину који је сачинио 
на основу самовредновања свог 
рада. 

Процена остварености 
Директор планира лични 
професионални развој на 
основу самовредновања свог 
рада. 

/ / 

6.5.6. Директор 
развија сарадњу са 
другим установама, 
организацијама и 
локалном заједницом. 

 
 
 
 
 
Везани интерју са 
директором, 
деловодна књига, 
службене 
белешке 
директора, разни 
дописи, летопис 
школе 

Директор развија 
сарадњу са другим 
установама, 
организацијама и 
локалном 
заједницом. 

Директор сарађује са  
многобројним установама, 
организацијама и локалном 
заједницом (Школском управом 
Зрењанин, Центром за 
социјални рад, МУП-ом, 
Секретаријатом за друштвене 
делатности, Покрајинским 
секретаријатом за образовање, 
Националним већем Словака… 

/ / 

6.5.7. Директор 
подстиче развој 
школе преговарањем 
и придобијањем 
других за 
остваривање 
заједничких циљева. 

Директор подстиче 
развој школе 
преговарањем и 
придобијањем 
других за 
остваривање 
заједничких циљева. 

Директор највише преговара и 
придобија МЗ Арадац, Матицу 
Словака у Србији око 
организације културних 
догађаја, превоза ученика и 
спонзорисање поклаона за 
успешне ученике. 

/ / 

    
 



Област вредновања: 7. РЕСУРСИ 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
Изабрани стандард 

7.4. Материјално-
технички ресурси 
користе се 
функционално. 
 

Вредновани 
показатељ 

 
7.4.1. Простор се 
користи према плану 
коришћења школског 
простора. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Годишњи план 
рада школе 
ОШ „Братство“ за 
школску 2015/16. 
годину, распоред  
часова, 
оперативни 
планови 
наставника, 
припреме за час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Није за све учионице 
израђен план 
коришћења школског 
простора. За онај 
простор за који је 
израђен се доследно 
примењује. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоји план коришћења 
школског простора. На основу 
анализе плана утврђено је да се 
он примењује у пракси. 

Процена остварености 
Простор се користи према плану 
коришћења школског простора. 

/ / 

7.4.2. Наставна 
средства се користе 
према плану 
коришћења. 

План коришћења 
наставних 
средстава, 
оперативни 
планови 
наставника, 
припреме за час, 
анкета 
наставника, 
фотографије 

 

Наставна средства 
се користе према 
плану коришћења. 

На основу анализе 
документације и снимања 
школског простора утврђено је 
да се наставна средства 
користе према плану 
коришћења. Резултати 
спроведене анкете међу 
просветним радницима показују 
да њих 93,75% тврди да се 
наставна средства користе 
према плану коришћења и да се 
доследно примењују. 

/ / 

 



 

Вредновани 
стандард квалитета 
рада и показатељ 

Извори 
доказа Очекивани исход Опис и процена остварености 

Мере за 
унапређивање 
квалитета рада 

Начин 
праћења 

остваривања 
предложених 

мера 
7.4.3. Наставна 
средства се користе у 
циљу постизања 
квалитета наставе. 
 

Припреме за час, 
евиденција 
коришћења 
рачунарских 
кабинета, анкета 
за наставнике 

Наставна средства 
се користе у циљу 
постизања 
квалитета наставе. 
 

На основу анализе наставничке 
документације о наставним 
средствима утврђено је да 
се наставна средства користе у 
циљу постизања квалитета 
наставе. Резултати спроведене 
анкете међу просветним 
радницима показују да њих 
96,87% тврди да се наставна 
средства користе у циљу 
постизања квалитета наставе. 

/ / 

7.4.4. Материјално-
технички ресурси ван 
школе користе се у 
функцији остварења 
циљева наставе и 
учења. 

Интервју са 
директором и 
анкета за 
наставнике 

Материјално-
технички ресурси 
ван школе користе 
се у функцији 
остварења циљева 
наставе и учења. 

На основу интервјуа са 
директором и разменом 
мишљења међу запосленима 
утврђено је да се материјално-
технички ресурси ван школе 
користе у функцији остварења 
циљева наставе и учења. 
Резултати спроведене анкете 
међу просветним радницима 
показују да њих 46,87% тврди 
да се материјално-технички 
ресурси ван школе користе у 
функцији остварења циљева 
наставе и учења. 

/ / 

 
 

Извештај израдили: Соња Захорец, Пирошка Велисављевић, Марјена Крижан – Закић 
                                                                                              Татјана Марковљев – Бајат, Јелена Сирар, Магдалена Станковић,  

Валери Драган и Борјанка Бојанић 
 



Реализација рада рецитаторске секције у школској 2015/2016. години 

( друго полугодиште) 

 

 

Рецитаторска секција има 12 чланова.То су ученици I2 II2 III2  и    IV2. За ову  

школску годину планирано је 36 часова.Секција се реализовала по  

један час недељно- петком ( по потреби и више пута недељно).У првом  

полугодишту реализовано је 16 часова а у другом полугодишту  

реализовано је још 20 часова. 

За време школске године 2015/ 2016. године одржано је више јавних  

наступа ( школско такмичење рецитатора, приредба поводом прославе  

Светог Саве).  Удругом полугодишту рецитатори су марљиво и вредно  

радили. Сви ученици су веома заинтересовани и мотивисани за рад и  

веома су савесно прихватили своје обавезе. 

 

Арадац Руководилац секције: 

20.6.2016.                                                      Марија Јевтић 

                     

                         

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. 
ГОДИНЕ 

 
 
 
У току ове школске године одржано је 36 часова драмске секције.Чланови 
секције су углавном ученици из српских одељења. Часови су одржавани 
сваке друге среде у поподневној смени млађих разреда (двочас). Ученици су 
углавном редовно похађали часове и били су заинтересовани за активности. 
План рада секције налази се у Дневнику осталих облика образовно - 
васпитног рада за разред VII-2 и повезан је са осталим дневницима. 
 На часовима у првом полугодишту  смо увежбали драмски комад 
„Савремена породица“ и гостовали смо на ЧОС- овима у одељењима VIII-2, 
VII-2, VII-1, VI-2 и V-1.  
У новембру смо ишли у позориште и гледали представу „Чудовиште“. 
Чланови секције су били део и Светосавске приредбе. 
У другом полугодишту смо увежбавали краће драмске комаде, писали и 
радили различите говорне вежбе. 
 
Ученици су показали заинтересованост за планиране теме и активности.  
 
У току наредне школске године више пажње ће се посветити обради 
драмских комада који се читају на часовима српског и српског као 
нематерњег. На тај начин ученици се додатно мотивишу за обраду и анализу 
текста. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Руководилац драмске секције 
 Јелена Сирар 

 



ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2015/ 2016. 

 

Комисија за културну делатност се састајала десет пута у току ове школске 
године.  

У септембру је ученицима првог разреда и предшколцима приређена 
добродошлица.  

У октобру су се представљали ученици петог разреда и у оквиру Дечје недеље 
организовали смо различите активности, као што су уређење библиотеке, цртање 
по асфалту, изложба најлепших свезака, спортске активности… 

У новембру смо посетили позориште „Тоша Јовановић“ и гледали смо представу 
„Чудовиште“. У оквиру акције „Школа ученицима“ ученици су преузели улогу 
запослених у школи. 

У децембру је одржана новогодишња представа уз доделу пакетића 
предшколцима.Наставнице разредне наставе са ученицима су правиле 
новогодишње паное у учионицама и  у холу школе. Старији ученици су бирали 
најлепшу учионицу, слали новогодишње честитке, правили пано о позитивном 
понашању.Имали смо договор о Светосавској приредби. 

У децембру су чланови драмске секције гостовали на ЧОС-овима старијих 
одељења са комадом „Савремена породица“. 

У јануару смо обележили Савиндан и почела су школска такмичења рецитатора, 
српског и словачког језика… 

У фебруару је израђен пано поводом Дана заљубљених . 

У марту смо обележили Дан жена различитим активностима (свако у свом 
одељењу) и израдом паноа.Почела су и општинска и окружна такмичења. 

У априлу смо се упознавали са песником Дејаном Алексићем путем његових 
песама и организовали смо гостовање Песничке штафете у нашој школи. 

 

Извештај сачиниле 

Јарослава Шћевко 

Јелена Сирар 



 

 



Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију у другом 
полугодишту школске  2015/2016.године  

  
 
 
 

У другом полугодишту школске  2015/2016.године одржано је 5 састанка 
Тима за  професионалну оријентацију. 
 
1.састанак,  18.2.2016. 
       - Договор о активностима у II полугодишту шк.2015/2016.год. 
 
2.састанак, 21.4.2016. 
       - Договор у вези са професионалним саветовањем ученика VIII разреда 
 
3.састанак,26.5.2016. 
       - Анализа сарадње са средњим школама у Зрењанину 
 
4.састанак,  23.6.2016. 
        - Анализа реализације ПО на редовним часовима 
 
5. састанак, 23. 8. 2016.  
        - Израда Извештаја о раду Тима ПО у II полугодишту шк.2015/2016.год. 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Председник Тима за ПО 
                                                                       Адамов Терез 
                             
                                                                   ______________________ 
 
 
                                                                               
 



Извештај о праћењу инклузивног образовања у школској  2015/16. години 
 
 Инклузивно образовање у школи је праћено сагледавањем ресурса за 
примену инклузивног образовања, броја ученика који су обухваћени инклузивним 
образовањем, партиципације родитеља и ефеката инклузивног образовања. 
 

Ресурси 
Стручни тим за инклузивно образовање 
Стручни тим за инклузивно образовање има 6 чланова: директор Валери 

Драган, учитељица Марија Јевтић – координатор Тима,  педагог Борјанка Бојанић, 
учитељица Марија Којић, наставница математике Радојка Ђокић – записничар 
Тима и наставник географије Душан Бојанић. Сви чланови СТИО су прошли обуке 
за инклузивно образовање.  
Активности Тима дате су у Извештају о раду Тима за инклузивно образовање у шк. 
2015/16. години који је саставни део овог документа.  
   
 Тимови за пружање додатне педагошке подршке 
 У овој школској години формирана су 6 тимова за пружање додатне 
педагошке подршке. Рад тимова се заснивао на изради педагошких профила, 
изради ИОП-а, његовом вредновању, сарадњи са Тимом за инклузивно 
образовање и Педагошким колегијумом. Сви родитељи деце за коју је израђен 
ИОП имају свој примерак ИОП-а. 
 Прилагођеност школског простора потребама деце, опремљеност 
асистивном технологијом и материјалима за рад   
 Прилаз и улаз у школу нису доступни деци и одраслима који су у колицима 
(нема  косе равни, рукохвата...). Школа нема ученика којима је потребна таква 
врста прилагођавања.  
Немамо ученика којима је потребна асистивна технологија.  
У току наставне године набавњен је материјал за рад са ученицима којима се 
пружа додатна педагошка подршка. 
 

Инклузивно 
образовање 
(разредна настава) 

Завежи пертлу 1 ком 
Мозаик м 20 1 ком 
Боцкалице 1 ком 

Пузле 1 ком 
 Корпа за играчке 1 ком 
 Шаблони 2 ком 
 Слагалица азбука 1 ком 
 Асоцијације  1 ком 
 Миш бели 1 ком 
 Сос за тинејџере 1 ком 
 Дрвени сет алат 1 ком 
 Пино лавиринт 2 ком 
 Дрвени лавиринт Сова 1 ком 
 Боцкалица мозаик бројеви  



 
У раду са ученицима којима се пружа додатна педагошка подршка користе се  и 
остала наставна средстава која поседује школа.  
Наставници су у могућности да користе доступне радне материјале са интернета, 
друштвених мрежа... 

 
Едукације намењене наставницима за инклузивно образовање  
У овој школској години у школи није било едукација за инклузивно 

образовање намењених наставницима, али су васпитачице и педагог 
присуствовале двема трибинама. 
 

Оспособљеност образовно-васпитног кадра за инклузивно образовање  
за шк. 2015/16. год. 

 

Име и презиме Послови које 
обавља у 

школи 

Назив акредитованог програма Година 
усавршавања 

Борјанка Бојанић педагог Агресивност и самоповређивање 2016. 

Вијера Года васпитач у 
припремној 

предшколској 
групи 

Рад са децом са аутизмом 2015. 
Агресивност и самоповређивање 2016. 

 

Сања Стојков васпитач у 
припремној 

предшколској 
групи 

Рад са децом са аутизмом 2015. 
Агресивност и самоповређивање 2016. 

 
 
 Интервјуисањем  узорка наставника ( 4 учитељице и 5 наставника) дошло се 
до следећих података:  
- наставници сматрају да нису довољно компетентни за инклузивно образовање, 
потребна им је потврда о томе да ли раде добро, 
- сматрају да су школе препуштене да се сналазе како умеју, 
- потребна им је помоћ и укључивање стручњака у инклузивни рад са ученицима, 
- неопходна је помоћ педагошких и ромских асистената, нарочито у већим 
одељењима. 
- већина је истакла да покушава да се оспособи за инклузију углавном тражећи 
материјале на интернету, 
- истичу да је при увођењу инклузије у школе било обећавано да ће се у рад школа 
укључити мобилни тимови, педагошки и ромски асистенти, а да од свега тога 
ништа није урађено.  

Део наставника је забринут јер сматра да није у могућности  да  посвети 
довољно времена свим ученицима у одељењу (нарочито у погледу образовних 
потреба хетерогеним одељењима). Ти наставници истичу да им је неопходна 
помоћ педагошких асистената. 

Наша школа је доставила потребе за стручном помоћи школској управи и 
школи ,,9. мај   јер имамо ученика који напредује по ИОП-у 2, међутим нисмо је 
добили, иако су неке зрењанинске школе добиле ту помоћ. 



 
 

Број ученика обухваћених инклузивним образовањем 
 

Разред 

Број ученика за 
које је израђен 
индивидуализов
ани начин рада 

Број ученика за 
које је израђен  
ИОП 1 

Број ученика за 
које је израђен  
ИОП 2 

Број ученика за 
које је израђен  
ИОП 3 

Број 
ученика  
за које је 
израђен 
ревиди 
рани 
ИОП 

I полуг. IIполуг Iполуг. IIполуг Iполуг. IIполуг I полуг IIполуг  
I - - - - - - - - - 
II 1+3 1+3 2+0 2+0 - - - - - 
III 1+1 1+1 1+1 1+1 - - - - - 
IV 1+2 1+2 - - - - - - - 
V 0+2 0+2 0+1 0+1 - - - - - 
VI - - - - 0+1 0+1 - - - 
VII 2+0 2+0 0+1 0+1 - - - - - 
VIII 0+2 0+2 - - - - - - - 

Укупно 5+10 5+10 3+3 3+3 0+1 0+1 - - - 
 
  

Партиципација родитеља 
  

Родитељи деце за коју је израђен ИОП су давали податке за израду 
педагошког профила ученика и били су укључени у израду ИОП-а. Школа је била 
иницијатор за покретање права на ИОП код свих ученика.  

У овој школској години није било ученика који су упућени на ИРК. Родитељи 
ромске деце су се у складу са својим образовним могућностима укључивали у 
давање информација о деци и израду ИОП-а, али је редовно похађање школе, код 
већине деце, и дање проблем. Сматрамо да је родитељима и деци потребна 
помоћ Ромског националног већа. 

У савету родитеља школе нема представника родитеља ученика са 
сметњама у развоју. 

 
Ефекти инклузивног образовања 

 

 1. Праћење реализације ИОП-а  се одвијало континуирано у току наставне 
године. Вредновање остварености ИОП-а се вршило на крају полугодишта.  За све 
ИОП-е који су реализовани у школској 2015/16. години постоји документације о 
вредновању. 

2. Ученици којима је пружана додатна педагошка подршка, а који су редовно 
похађали школу су напредовали. Код већине ученика то је позитивно утицало и на 
слику о себи.  

3. Разговорима са родитељима деце којима се пружа додатна педагошка 
подршка сазнали смо да они имају позитиван став према инклузивном образовању. 
Сматрају да додатна подршка помаже њиховој деци да боље напредују. Од већине 



родитеља деце из осетљиве групе (ромске) који су неписмени, не можемо да 
добијемо поуздане информације јер им није довољно јасно шта је педагошки 
профил, шта су мере индивидуализације, а шта ИОП. Наведени родитељи имају 
представу о томе да ће поједностављен начин рада помоћи њиховом детету да 
лакше напредује у школи. 
Нисмо испитивали ставове родитеља друге деце о инклузији. 

5.  Већина образовно-васпитног кадра у школи прихвата идеју инклузивног 
образовања, али сматра да је неопходно применити други модел. 

 
 

Податке о оспособљености образовно-васпитног кадра за инклузивно образовање прикупиле 
и обрадили учитељица М. Јевтић и наставник географије Д.Бојанић 

извештај израдили Марија Јевтић и Д. Бојанић 
  

 
 
 
 



 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКЦИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  
У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОД. 
 
 
 
 
Секција је у току школске  2015/2016.године реализована  са 36 часова. 
Похађали су је ученици од петог до осмог разреда. У сарадњи са 
родитељима ученика седмог разреда организована је посета изложбе о 
Мирославу Антићу у зрењанинском Народном музеју. Ученици су били веома 
заинтересовани за нова сазнања о песнику.На часовима секције  ученици су 
били врло активни и спремни за сарадњу што је допринело опуштеној и 
креативној атмосфери и бољем односу наставник – ученик. У оквиру секције 
ученица петог разреда Тамара Зеленак припремана је за такмичење из 
српског језика.На општинском такмичењу освојила је прво а на окружном 
такмичењу 3.место. Ученица седмог разреда Тамара Ивановић припремана 
је за Књижевну олимпијаду. На општинском такмичењу освојила је 2. место 
као и на окружном и пласирала се на републичко такмичење на коме је 
учествовала. 
 
 
Планирани садржаји су релизовани  што је евидентирано у Дневницима 
осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи за школску 
2015/2016. од петог до осмог разреда. 
 
 
 
 

                                                  Руководилац секције српског језика 
                                                               Оливера Молнар 

 
 



Извештај о раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у шк. 2015/16. г. 

 
 Тим за заштиту деце од насиља чине  васпитач Вијера Года,  учитељ, 
Јадранка Виљачик, наставник физичког васпитања Биљана Срданов, наставник 
словачког језика Јарослава Шћевко, педагог школе Борјанка Бојанић и директор 
школе Валери Драган.  
 У овој школској години  одржано је 23 састанака.   
 У току августа и почетком септембра 2015. године Тим је у сарадњи са 
Саветом родитеља школе,  Ученичким парламентом и Наставничким већем 
израдио Програм заштите деце/ученика од насиља у ОШ  „Братство“ у Арадцу. 
Са Програмом су упознати сви актери школе, а Школски одбор га је усвојио 
15.9.2015. године. 
 У току године, квартално и полугодишње је анализирана безбедност 
ученика у школи и реализација Програма  заштите деце/ученика од насиља.  

На крају првог и другог полугодишта је извршена анализа стања 
вршњачког насиља у школи. Обједињени су подаци о случајевима насиља и 
груписани су по нивоима и врстама насиља. Подаци су евидентирани у 
електронској табели.  
 Тим је био иницијатор активности, метода и облика рада у промовисању 
позитивних облика понашања ученика.  
 Тим је учествовао у реализацији превентивних активности, и  укључивао 
се у интервентне активности.  

Индивидуално се радило са ученицима, жртвама вршњачког насиља, и 
ученицима који врше насиље као и са наставницима и одељенским 
старешинама који су се сусретали са различитим облицима вршњачког насиља.  
 Тим је израдио Извештај о реализацији Програма о заштити деце/ученика 
од насиља у ОШ  „Братство“ у Арадцу за шк. 2015/16. г. и Извештај о раду Тима 
за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у шк. 2015./16. г. 
 У току је израда Програма заштите деце/ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања за шк. 2016/17. годину. 
 
Арадац, 22.8.2016.                                   Тим за заштиту деце/ученика од насиља 
                                                                   Борјанка Бојанић 
       Јадранка Виљачик 
       Јарослава Шћевко 
        Вијера Года 
                                                                  Биљана Срданов 
 



 Извештај o раду  Тима за самовредновање  у  шкoлској 2015/16. години 
 У школској 2015/16. години Тим за самовредновање је одржао 17 
састанака. 

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Докази 

Израда програма  рада Тима за 
самовредновање за шк. 2015/16. 
годину 

Планирање, 
програмирање Септембар Тим за 

самовредновање 
Упознавање Наставничког већа,  
Школског одбора, Савета 
родитеља и Ученичког 
парламанта са Извештајем о 
самовредновању за  шк. 2014/15. 
годину 

Извештавање 
 
Септембар, 
октобар 

 
Директор, 
педагог 

Одређивање стандарда квалитета 
рада школе који ће се вредновати  
у шк. 2015/16. години 

Анализа, 
евалиација Септембар Тим за 

самовредновање 
Израда Годишњег плана 
самовредновања за шк. 2015/16. 
годину 

Планирање и 
програмирање Септембар Тим за 

самовредновање 
Упознавање Наставничког већа,  
Школског одбора, Савета 
родитеља и Ученичког 
парламанта са Годишљим планом 
самовредновања за шк. 2015/16. 
годину 

 
 
Излагање Септембар, 

октобар 
Директор, 
педагог 

Подсећање наставника о 
неопходним елементима 
годишњих и месечних планова 
наставног рада. 

Израда 
подсетника за 
зборницу 

Септембар Тим за 
самовредновање 

Подела послова подтимовима на 
самовредновању 

Договор, 
планирање Октобар Координатор Тима за 

самовредновање 
Вредновање показатеља 
1.3.1.,1.3.2., 1.3.3. који су у вези са 
годишњим и опеативним 
плановима наставе  

Анализа 
документације 
 

Октобар, 
новембар 

Тим за 
самоврeдновање 

Вредновање стандарда 6.2. 
Директор ефективно и ефикасно 
организује рад школе. 

Анализа 
документације 
интервјуисање 

Децембар Тим за 
самоврeдновање 

Прикупљање извештаја од 
подтимова за самовредновање за 
I  полугодиштуе 

Израда 
извештја у 
електронској 
форми,  
прикупљање 

Децембар,  
јануар 

Координатори 
подтимова за 
самовредновање 

Израда Итвештаја о 
самовредновању рада школе у  I  
полугодишту шк. 2015/16. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 
израда 
извештаја 

Јануар Tим за 
самовредновање 

Вредновање активности   
Акционог плана РП-а у I  
полугодишту шк. 2015/16. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 
израда 
извештаја 

Јануар 
Тим за 
самовредновање, 
Стручни актив за 
развојно планирање 



Упознавање актера школе са 
Извештајем о самовредновању 
рада школе у I  полугодишту и са 
вредновањем Акционог плана   
РП-а у I  полугодишту шк. 2015/16. 
године 

Извештавање Фебруар 
Тим за 
самовредновање, 
Стручни актив за 
развојно планирање 

Вредновање показатеља 1.3.4. 
који је у вези са оперативним 
плановима наставника  

Анализа 
документације 
 

Фебруар, 
март 

Тим за 
самоврeдновање 

Вредновање стандарда 6.3. 
Руковођење директора је у 
функцији унапређивања рада 
школе. 
 

Анализа 
документације 
интервјуисање 
анкетирање  

Мај Тим за 
самовeрдновање 

Вредновање стандарда 6.5. 
Лидерско деловање директора 
омогућава развој школе.  

Анализа 
документације 
интервјуисање 
анкетирање  

Мај Тим за 
самоврдновање 

Израда Извештаја о 
самовредновању рада школе у 
шк. 2015/16. г. у сарадњи са 
подтимовима за самовредновање 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 
израда 
извештаја 

Август 
 
Тим за 
самоврдновање 

Вредновање Акционог плана РШ 
за шк. 2015/16. годину 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 
израда 
извештаја 

Август 
Тим за 
самовредновање, 
Стручни актив за 
развојно планирање 

Израда Извештаја о раду Тима за 
самовредновање 

Вредновање 
планираних 
активности, 
израда 
извештаја 

Август  Тим за 
самовредновање 

 
Извештај сачинили чланови Тима за самовредновање 

 
 
 



Извештај о реализацији географске секције и допунске наставе 
из географије у школској 2015/2016. години 

 
 

Географска секција је реализована за ученике седмог и осмог разреда. 
Географска секција је реализована у периоду од 6. октобра 2015. до 4. јуна 
2016. У склопу 28 часова. Секција се одржавала у у терминима прилагођеним 
обавезама ученика. 
 

Разред Број ученика Број одржаних 
часова - секција 

V1/2 -/8 28 
VI1/VI2 -/6 13 
VII1/VII2 -/8 13 
VIII1/VIII2 -/9 13 

 
 

Реализација допунске наставе била је предвиђена за све ученике који 
имају потешкоћа у учењу и напредовању од петог до осмог разреда. Допунска 
настава је реализована у терминима прилагођеним потребама и обавезама 
ученика. 
 
 

Разред Број ученика Број одржаних 
часова - допунска 

V1 3 2 
V2 12 4 
VI1 3 5 
VI2 8 5 
VII1 3 4 
VII2 6 6 
VIII1 1 2 
VIII2 3 3 

 
 
 
 
 
            Душан Бојанић 
      наставник географије 



 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 
ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

Назив семинара/ 
област 

Стандарди 
компетенције 

наставника и 

приоритет 

Време  

(месец) 

Име и презиме 
особе која похађа 
семинар 

Број  

бодова 

Реализован
о 

ДА/НЕ 

Упоредни преглед 
информационих 
технологија и медија у 
источноевропским 
земљама 

 

 

Новембар Валери Драган   НЕ 

Употреба 
информационо-
комуникационих 
технологија у настави  

К1 

 

Током 
наставне 
године 

Васпитач, 
учитељи и 

наставници на 
Словачком 

наставном језику 

14 ДА 

Од традиције ка 
модерности 6 

К1 

 

Током 
наставне 
године 

Васпитач, 
учитељи и 

наставници на 
Словачком 

наставном језику 

24 НЕ 

Развијање матерњег и 
нематерњег језика у 
инеркултуралности 

К2 

П1 

 

Током 
наставне 
године 

Васпитач, 
учитељи и 

наставници, 
директор, 
педагог 

24 НЕ 

Испитни рад и 
индивидуални васпитни 
планови  

К3 

П6 

 

Током 
наставне 
године 

Васпитач, 
учитељи и 

наставници, 
директор, 
педагог 

24 НЕ 

Драмски елементи и 
технике у методологији 
наставе  

К3 

 

Током 
наставне 
године 

Учитељи и 
наставници на 

Словачком 
наставном језику  

24 НЕ 

Ка инклузивном 
образовању  

К3 

 

Током 
наставне 
године 

Учитељи и 
наставници на 

Словачком 
наставном 

16 НЕ 



језику, директор 
и педагог 

Републички зимски 
семинар  

К1 

6 

Јануар  О.Молнар 18 ДА 

Зимски сусрети 
учитеља Србије  

К2 

6 

Фербруар 2 учитеља 24 ДА 

Основе ритмичке 
гимнастике и како их 
применити  

К1 

П6 

Фебруар Б.Срданов 

М.Крижан Закић 

8 ДА 

 

Показатељи стручног усавршавања налазе се у портфолију радника школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 
2015/2016. ГОДИНУ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА УСТАНОВА 

Садржај 
усавршавања 

Реализатор/ 

носиоци 

активности 

Облик рада 
Врем. 

месец 
Ниво 

Реализовано 

ДА/НЕ 

Немачки језик, 
музичка 
култура – Ода 
радости 

Д. Аврам 
Д. Банч Угледни час Септембар 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог 

НЕ 

Осмишљавањ
е ученичког 
портфолија - 
предлози 

Учитељице  Састанак Септембар 
Стручно веће 
за разредну 

наставу 
ДА 

Техничко и 
информатичко 
образовање - 
Учење помоћу 
рачунара 

П. 
Велисављевић 

 
Презентација, 

дискусија 
Септембар 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

ДА 

Физика - 
Звучни таласи К. Ђорђевић Угледни час,  

дискусија Септембар 

Предметни 
наставници, 

учитељи,  
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

НЕ 

Техничко и 
информатичко 
образовање -
Графичко 
представљање 
предмета-
објеката 
прибором-
понављање 

П. 
Велисављевић 

Угледни час,  
дискусија Октобар 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

ДА 

Математика -  
Примена 
Питагорине 
теореме 

Р. Ђокић  Угледни час,  
дискусија Октобар 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

НЕ 

Биологија, 
Физичко 
васпитање - 
Обољења, 
повреде 
костију и прва 

Т. Адамов,  
Б. Срданов 

Тимски час,  
дискусија Октобар 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

ДА 



помоћ- 
Деформитети 
кичменог 
стуба- 
корективне 
вежбе 

природни 
предмети, 

ТИО... 

Природа и 
друштво-
Оспособљава
ње ученика за 
повезивање 
садржаја из 
различитих 
области 
 

З. Петраш   Угледни час,  
дискусија Новембар 

Стручно веће 
за разредну 

наставу 
ДА 

Физика , 
графичко 
представљање 
убрзаног и 
успореног 
кретања 

К. Ђорђевић Угледни час,  
дискусија Новембар 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

НЕ 

Географија , 
Природногеогр
афске одлике 
Европе, 
употреба 
графита  

Д. Бојанић Угледни час,  
дискусија Новембар 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

ДА 

Домаћи задаци Б. Бојанић Едукативна 
радионица Новембар Наставничко 

веће ДА 

Српски језик- 
Разумевање 
прочитаног 
текста 

М. Којић Угледни час,  
дискусија Децембар 

Стручно веће 
за разредну 

наставу 
ДА 

Словачки језик 
– Српски језик 
као нематерњи 
- Зима 

Ј. Шћевко 
Ј. Сирар 

Угледни час,  
дискусија Децембар 

Учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
језик, 

књижевност и 
друштвени 
предмети 

ДА 

Енглески језик 
– Body parts 

М. 
Сланкаменац 

Угледни час,  
дискусија Децембар 

Стручно веће 
језик, 

књижевност и 
друштвени 
предмети, 

педагог 

НЕ 

Приказ стручне 
литературе 

Т. Бајат 
Марковљев Презентација  Фебруар Стручно веће 

за разредну НЕ 



Комуникација 
између 
наставника и 
ученика и 
подстицање 
позитивне 
атмосфере у 
одељењу 

наставу 

Примери 
добре праксе: 
„Прилагођавањ
е рада на часу 
образовно-
васпитним 
потребама 
ученика“ 

Сви чланови 
НВ 

Излагање, 
упоређивање, 

дискусија 
Фебруар Чланови НВ ДА 

Мотивација 
ученика у 
настави 

Б. Бојанић, 
М. 

Сланкаменац 

Едукативна 
радионица 

Фебруар-
март 

Наставничко 
веће ДА 

Математика -
Сабирање-
одузимање 

М. Јефтић Угледни час,  
дискусија Март  

Стручно веће 
за разредну 

наставу 
ДА 

Биологија – 
Практичан рад 
– Прикупљање 
биљака за 
школски 
заједнички 
хербаријум  

Т Адамов Угледни час,  
дискусија Мај 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

ДА 

Техничко и 
информатичко 
образовање , 
Појам робота , 
врсте робота, 
намена,констр
укција 
( механика 
погон и 
управљање) - 
oбрада 

П. 
Велисављевић 

Угледни час,  
дискусија Март 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

ДА 

Хемија – 
Математика- 
Процентни 
састав 
раствора 

Б. Михајловић 
Р. Ђокић 

Тимски час, 
дискусија  

 
Април 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
педагог, 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

ДА 

Хемија – 
Географија 
Значај воде и 

Д. Бојанић 
Б. Михајловић 

Тимски час, 
дискусија  

 
Април 

Предметни 
наставници, 

учитељи, 
ДА 



магична моћ 
воде 

педагог, 
Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

Географија – 
Фотографија у 
служби 
географије 

Д. Бојанић 
 

Презентација, 
дискусија Април 

Стручно веће 
математика,  

природни 
предмети, 

ТИО... 

НЕ 

Физичко 
васпитање – 
Корективна 
гимнастика 

Б. Срданов Угледни час,  
дискусија Мај 

Васпитачи, 
учитељи, 
педагог 

ДА 

Словачки - 
енглески језик 
Информатичка 
реклама 

Ј. Шћевко 
М. 

Сланкаменац 

Угледни час,  
дискусија Мај 

Стручно веће 
језик, 

књижевност и 
друштвени 
предмети, 

педагог 

НЕ 

Историја – 
Српски језик 
Косовски бој 

М. Станковић 
О. Молнар 

Тимски час,  
дискусија Мај 

Предметни 
наставници, 

Стручно веће 
језик, 

књижевност и 
друштвени 
предмети, 

педагог 

ДА 

Презентација 
државе 
„Европског 
села“ у млађим 
разредима 

С. Захорец Презентација  Мај Млађи разреди ДА 

Природа и 
друштво - 
Квиз 

С. Захорец Угледни час,  
дискусија Мај 

Стручно веће 
за разредну 

наставу, 
педагог 

 

ДА 

Извештај са 
актуелних 
семинара 

Сви 
наставници 

који су били на 
семинарима 

Презентација, 
дискусија 

Током 
године Чланови НВ ДА 

 

Показатељи стручног усавршавања налазе се у портфолију радника школе. 

 



Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2015/2016. 
 
 
Председница парламента је Невена Перин из VIII-2, а записничар Невена 
Калуђерски VI-2. Ученички парламент броји 16 чланова. 
Одржано је укупно једанаест седница парламента. 
У септембру смо израдили план и програм рада парламента и договарали се о 
свим активностима које нас чекају у току ове школске године.Ученици су износили 
и неке своје идеје поводом тих активности. 
 
У току Дечије недеље у октобру чланови парламента су учествовали у свим 
активностима. Организовано је и представљање петака. 
 
У децембру смо имали три седнице. На првој смо смо се договарали о избору 
ученика - позитивног примера у сваком одељењу и новој акцији парламента - 
Бирамо најлепшу учионицу. Изабрали смо жири који ће бирати учионицу, као и 
екипу ученика за прављење паноа. 
 
18.12.2015. је жири одабрао две најлепше учионице - учионице  бр.2 и бр. 4.  
 
21.12.2015. смо направили пано са именима ученика који су се у току полугодишта 
истакли као пример позитивног понашања. 
 
 
У другом полугодишту чланови парламента су учествовали у украшавању школе 
израђујући паное поводом Дана заљубљених и Дана жена. Неки чланови су 
волонтирали у млађим одељењима, а затим су на седницама делили своја 
искуства са другима. 
 
Чланови парламента су давали своје мишљење у вези предлога Стручних већа за 
избор уџбеника за наредне школске године. 
 
Маријена Хрубик  и Огњен Јосимов (ученици 7.разреда) били су део тима који је 
бирао ученика генерације. Ученица Р.Марић изабрана је да буде представник 
парламента у тиму за израду Развојног плана школе. 
 
 
У јуну смо доделили похвалнице за позитивно понашање и направили пано на ту 
тему. 

Координатор Ученичког парламента  
Јелена Сирар 

 



Извештај рада биолошке секције у шк.2015/2016 години 
 

 
У току школске 2015/2016. године планирано је 30 часова биолошке секције.  
Сви планирани часови су и реализовани. 
 
V разреди 
 
 
-оржано 9 часова 
Активности-договор о раду секције,микроскопирање свежих и трајних 
препарата(вежбање), израда и микроскопирање препарата стабла и листа, 
екстракција пигмента из листа, школско такмичење из биологије,сакупљање 
биљака за израду хербара-главочике,израда школског хербара-главочике 
, 
 VI разреди 
 
-одржано 16 часова 
Активности- договор о раду секције,Систематске категорије(израда 
паноа),праживотиње-грађа и начин живота,паразитске праживотиње, 
сунђери,дупљари, школско такмичење из биологије,црви-пљоснати и 
ваљкасти,црви-чланковити,израда тестова,мекушци-грађа тела,начин 
живота,разноврсност,зглавкари,бодљокожци,еволутивни развој система 
органа бескичмењака,израда и анализа тестова са окружног такмичења, 
еволутивни развој система органа кичмењака, анализа тестова са 
општинског и окружног такмичења из биологије,препарирање инсеката и 
лептирова 
 
VII разреди 
 
-одржано 5 часова 
Активности- договор о раду секције, посматрање епителних ћелија усне 
дупље и израда препарата(микроскопирање), школско такмичење из 
биологије,доказивање СО 2 у издахнутом ваздуху,израда препарата-
вежбање,израда презентација-Болести зависности 
 
VIII разреди 
 
Активности- школско такмичење из биологије 
 
 
 
 
 
 
                        Руководилац биолошке секције наставник: Терез Адамов 



 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ЛИТЕРАРНО - РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  СТАРИЈИХ РАЗРЕДА НА 

СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ шк. 2015/2016 
 
 

  
 За школску 2015/2016 годину је планирано 36 часова. 

 
 У првом полугодишту је реализовано 16 часова. У другом полугодишту је 

реализовано 20 часова. 
 
 Сви часови су реализовани по плану који је сачињен на почетку школске године. 

 
 У шк. 2015/2016 у рад секције се укључило  12 ученика из, V1 ,VII1и VII1   разреда. 

 
 Ученица Мартина Бартош   VII1  , је 19.10.2015. учествовала на  Радијском 

такмичењу рецитатора ,, 42. Rozhlasová súťaž recitátorov,, на словачком језику у 
Новом Саду и освојила је 1. место у категорији  5.-8. разреди. 

 
 Ученици  Маријана Микуља, Марко Глигор, Дарио Хлавча, Мартина Бартош и 

Дарио Хлавча су учествовали на Општинској смотри рецитатора  у Зрењанину. 
 
 Ученица  Мартина Бартош се пласирала  и учествовала на Зонској  смотри 

рецитатора  у Чоки.  Мартина је рецитовала песму  М. Руфуса Да ли постоји правда 
на свету ?/ M.Rúfusa: Či jesto pravda na svete? 

 
 Ученица Мартина Бартош се пласирала  и учествовала на Покрајинској   смотри 

рецитатора  у Сечњу и освојила златну диплому. 
 
 Ученица Мартина Бартош се пласирала  и учествовала на Републичкој   смотри 

рецитатора  у Ваљеву ,,Песниче народа мог,,. 
 
 Ученици су учествовали на Светосавској приредби, на отварању  сале и на 

завршној свечаности осмака  
 

• Анализирали смо часописе Зорњичку, Взлет и Хлас људу, гледали филмове..... 
 
  На крају школске године је организован заједнички излет свих чланова секције као 

и ученика VII 1 разреда  . 
 

 
 

 
    ___________________ 

 
руководилац секције 

 
 



 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 

ГОДИНУ 
 

 
Шаховску секцију у током школске 2015/2016. похађало између петнаест и 

двадесет ученика на нивоу школе. 
Одржано је 36 часова од планираних 36 часова. Часови су се одвијали четвртком 

после петог часа. 
У јануару 2016. године одржано је школско појединачно првенство на ком је 

победио ученик V1 Алексеј Бартош. На такмичењу је учествовало 29 ученика. Шеснаест 
ученика је изборило пласман на Општинско првенство. 

Почетком марта месеца смо као школа учествовали на новом шаховском турниру 
у Бачком Петровцу „Матиј Чањи“, који је заменио традиционални шаховски турнир 
„Зорничка опен“ у организацији часописа за децу словачке националне заједнице 
Зорничка, у месту Бачки Петровац. 

Остварили смо фантастичан успех. Имали смо 10 такмичара у свих осам 
категорија. Овојили смо 6 златних и 2 сребрне медаље док су два ученика остала без 
пласмана. 

Након завршетка појединачних категорија одиграно је суперфинале између 
победника виших и нижих категорија где је наш ученик успео да освоји титулу 
апсолутног победника турнира. 

Крајем марта месеца 2016. одржана су екипна и појединачна такмичења на 
Општинском нивоу у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину. Учествовали смо са четири 
екипе, две у  категорији дечака и две у категорији девојчица. У категорији дечака 
остварили смо друго место а девојчице су биле прве и треће и пласирали су се на 
Окружно такмичење.  

Појединачно такмичење је било организовано у четири групе, по два разреда.  
У најнижој категорији (I-II разред) имали смо друго место и пласман на Окружно. 
У категорији (III-IV разред) код дечака имали смо друго место и пласман на 

Окружно. 
У категорији (III-IV разред) код девојчица узели смо све три медаље и пласман на 

Окружно. 
У категорији (V-VI разред) није било пласмана јер је ученик одустао после три 

кола као први на табели, па му је додељен „вајлд кард“ за учешће на Окружном. 
У категорији (VII-VIII разред) код дечака ученик је заузео друго место. 
Интересантно је нагласити да је наша школа била на том такмичењу са највише 

ученика (16) и да смо укупно освојили највише медаља (6). 
У априлу 2016. Одржана су екипна и појединачна такмичења на Окружном нивоу 

такође у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину. Поново смо учествовали са две екипе 
дечака и две екипе девојчица. Дечаци су заузели друго место а девојчице прво и друго 
место. Пласман на Републичко такмичење је остварила екипа девојчица која је била 
прва. 

У појединачним категоријама у најнижој категорији (I-II разред) нисмо имали 
успеха. 

У категорији (III-IV разред) није било успеха. 
У категорији (III-IV разред) једна девојчица је била друга и изборила пласман на 

Републичко такмичење. 
У категорији (V-VI разред) код дечака један ученик је био први и остварио је 

пласман на Републичко такмичење. 
У категорији (VII-VIII разред) код дечака ученик је поново био други и није 

остварио пласман на Републичко такмичење. 



Интересантно је нагласити да је наша школа била на том такмичењу са највише 
ученика (15) и да смо укупно освојили највише медаља (6). 

У мају месецу одржано је Републичко такмичење у ОШ „Душан Радовић“ у Нишу 
где смо наступили са три ученика, две девојчице и једним дечаком. Нисмо имали 
значајнијих успеха али смо добили изузетно искуство и мотиве за даљи рад и 
усавршавање. 

Ученици су показали заинтересованост за одржавање секције, чак су се 
појединци учланили у локални шаховски клуб.  

План рада секције налази се на диску месечних и годишњих планова. 
 

 
Руководилац шаховске секције 

Владимир Јованов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРВО   ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ            
2015/2016. год. 

 

 

У току првог полугодишта 2015/2016 године одржане су спортске активности у 
складу са могућностима које сама школа поседује. 

У току прве недеље октобра планирана су и одржане активности којима су 
обухваћени само ученици који су се пријавили за одређену спортску грану. 

5.10.2015.  Турнир у малом фудбалу одржан је  на спортским теренима у месту,  
за дечаке од V  и VI разреда. Формиране су 4 екипе које су се међусобно 
такмичиле.  

6.10.2015. Такмичење  убацивање лопте у кош , одржан је  на спортским теренима 
у месту,  за дечаке и девојчице од V  до VIII разреда. Формиране су 4 екипе које су 
се међусобно такмичиле.  

7.10.2015.  Турнир у малом фудбалу одржан је на спортским теренима у месту за 
дечаке VII и  VIII разреда. Формиране су 4 екипе које су се међусобно такмичиле 

8.10.2015.  Због лошег времена такмичење у Кошарци између дечака V и VI и 
дечака VII и VIII разреда се је одложено. Одржало се накнадно чим су временске 
прилике то дозволиле- следеће недеље. 

За време великог одмора ученици V1 и V2 разреда су се  у холу школе 
представили осталим ђацима. 

9.10.2015. Крос за ученике V - VIII разреда одржао се  на спортским теренима у 
месту 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА  ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ            
2015/2016. год. 

 

Недеља спортских активности у другом полугодишту реализована је од 22.5. 2016. 
До 27.5.2016. године и то на следећи нјачин: 

Понедељак 23.5. 2016. Стони тенис за ученике  петих и шестих разреда 

Уторак         24.5.2016. Одбојка девојчице пети-шести разред и  седми-осми разред 

Среда          25.5.2016.  Фудбал дечаци пети – шести разред и седми-осми разред 

Четвртак     26.5.2016. Кошарка девојчице пети-шести разред кошарка дечаци  
седми-осми    

                                      Разред 

Петак          27.5.2016. Кроса за све ученике виших разреда  

Ђаци су веома расположени за такмичарске спортске активности. Највеће 
интересовање је било управо за такмичење у фудбалу. Пријављене су 4  екипе 
ученика петих и шестих разреда  и 4  екипе седмих осмох разреда. Екипе су биле 
комбиноване – мешовите ( ученици српских и словачких разреда ). За одбојку је 
било ријављено по 2 екипе ученица петих-шестих разреда и 2 екипе ученица 
седмих – осмих разреда. Све је веће интересовање ученика за кошарку. Ове 
године је боло 2 екипе ученица петих-шестих разреда и 2 екипе ученика петих- 
шестих разреда. Помоћ у виду суђења кошарке имали смо од наставника 
математике Владимира Абеловског који је уједно и судио фудбал дечацима. 
Фудбал се играо на спортским теренима у месту- на бетону док су сви остали 
спортови одржани у фискултурној сали . Победничке екипе из сваког спорта 
награђени су 5 – ицом из физичког васпитања као мотивацијом за даље 
учествовање у активностима. На  кросу су учествовали сви ученици виших 
разреда  и за постигнути пласман су добили адекватну оцену. 

 За реализацију кроса помогла је наставница физичког Олгица Протић 

 

Наставник физичког васпитања 

Биљана Срданов   

 



Извештај о остваривању Програма заштите деце / ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања у школској 2015/2016. години 

 
Подаци који су наведени су узети из педагошке документације (дневници 
образовно-васпитног рада, књига дежурства, евиденција педагога, директора и 
Тима за заштиту деце од насиља) 
 

Анализа ефеката превентивних мера и активности 
Превентивне активности се највише реализују у оквиру одељенских 

заједница.  
Неке од  превентивних  активности  су упознавање са правилима  понашања у 
школи (ученици првог разреда),  подсећање на правила понашања у школи,  
доношење  правила понашања одељењске заједнице заједно са ученицима; 
подстицање позитивних облика понашања кроз оснаживање ученика за 
прихватање различитости, толеранцију, мирно решавање сукоба; едукације о 
злоупотреби деце и заштити деце од насиља итд. Ефекти наведених едукација 
су усвајање знања и практичних вештина за реаговање у критичним 
ситуацијама. 
У табели која следи наведене су активности на ЧОС-овима на заштити 
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
 

Одељење   

Укупан број 
одржаних  

ЧОС-ова у  I 
полугодишту 

Број активности на 
заштити деце од 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Број активности на 
заштити деце од 

електронског 
насиља 

I1 37 7 / 
I2 38 8 / 
II1 37 9 / 
II2 37 13 / 
III1 37 8 / 
III2 36 9 / 
IV1  38 9 / 
IV2 38 12 / 
V1 38 5 / 
V2 38 10 / 
VI1 36 7 / 
VI2 39 11 / 
VII1 38 9 / 
VII2 38 10 / 
VIII1 35 6 / 
VIII2 37 6 / 

 597 139 / 
*Урачунати су и ЧОС-ови на којима је извршена анализа успеха и владања 
ученика 
 

 
Анкетирање ученика трећег разреда о насиљу имало је за циљ да се 

добију подаци о томе колико ученици знају о вршњачком насиљу, и да се у 
складу са добијеним подацима организује образовно-васпитни рад са њима. 

Волонтирање ученика старијих разреда у млађим разредима допринело 
је да се ученици-волонтери осећају кориснима, да пружају конкретну помоћ 
млађим ученицима, да се развијају пријатељски односи између ученика 



различитог узраста, да се повећа мотивација за учење на часовима код неких 
ученика због волонтера који раде са њима, као и да се код млађих ђака развије 
жеља да једнога дана и они постану волонтери.  

Радом у ученичким организацијама ученицима је пружена могућност да 
учествују у осмишљавању, организацији и реализацији  превентивних и других 
активности у школи  које доприносе развијању позитивних облика понашања и 
већој безбедности. 
Ученички парламент је иницирао постављање кутије поверења која би 
омогућила свим ученицима који желе да поставе нека питања, да пријаве 
насиље, да се повере,  али не јавно, да им то буде омогућено. 
 Укључивање ученика у рад слободних активности такође даје ефекте у 
развијању вере у себе, осећају задовољства ученика, осмишљеном и корисном 
провођењу слободног времена,  и у крајњој линији смањењу вршњачког насиља. 
 На првом родитељском састанку ове школске године родитељи I разреда 
су упознати са правилима понашања у школи. Учитељи и одељењске 
старешине су подсетили родитеље осталих разреда на кућни ред школе.  
У већини случајева, индивидуална сарадња са родитељима доприноси 
превенцији насиља. 
 На крају првог и другог полугодишта је урађена  активност избора 
ученика за позитивно понашање. Ученички парламент је доделио дипломе и  
направио пано у холу са иманима свих ученика који су у својим одељењима 
понели титулу ученика који се најпозитивније понаша. 
 Тим за заштиту деце/ученика од насиља је у другом полугодишту одржао 
консултативни састанак са наставницима и упознао чланове Наставничког већа 
како прецизно формулисати сукоб и врсту насиља у складу са Правилником. 
 

Број и врста случајева насиља, злостављања и занемаривања 
Збирни подаци о вршњачком насиљу у шк. 2015/2016. години 

Врста 
насиља 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Физичко 
 

I – IV           / 
V – VIII      15 

/ 
V – VIII             2 

I – IV           / 
V – VIII      12 

Психичко I – IV          /   
V – VIII      17 

/ 
/ 

/ 
/ 

Физичко 
+ психичко 

I – IV        / 
V – VIII    2 

/ 
/ 

/ 
/ 

Социјално I – IV        / 
V – VIII    / 

/ 
/ 

/ 
/ 

Сексуално I – IV       /   
V – VIII    / 

/ 
/ 

/ 
/ 

Злоупотребом 
информационих 
технологија 

I – IV       / 
V – VIII   / 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
Предузете интервентне мере и активности као и њихови ефекти 

 
Учитељи,  одељењске стершине, педагог, предметни наставници и 

директор и помоћни  радници су предузимали интервентне мере и активности 
које су се превасходно односиле на прекидање насиља и смиривање ситуације. 
Одељењске стерешине, педагог, директор и Тим за заштиту деце од насиља су 
прикупљали информације о насиљу, и вршили консултације у установи. 



Учитељи, одељењске старешине, дежурни наставници или предметни 
наставници су обавештавали родитеље о насиљу које се десило и укључивали 
их у заједничко деловање на спречавању вршњачког насиља.  
 Одељењске старешине су самостално и  у сарадњи са педагогом школе 
и Тимом за заштиту деце од насиља осмишљавале активности и мере 
васпитног рада са учеником, групом ученика и ОЗ.  
           Са ученицима који су вршили насиље педагог и Тим за заштиту деце од 
насиља , су најчешће радили на сагледавању инцидентне ситуације из 
различитих углова,  осмишљавањем што више решења за насилну ситуацију и 
тражењем оптималног решења, указивањем на последице учињеног , давањем 
задатака који су супротни од онога што су урадили и развијањем емпатије. 
 У току зимског/летњег распуста (јануар/јун) Тим за заштиту деце/ученика 
од насиља је прикупио и обрадио податке о стању насиља у школи у првом и 
другом полугодишту ове школске године.  
  

 
Извештај израдили чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља 

                                                                    Борјанка Бојанић 
        Јадранка Виљачик 
        Јарослава Шћевко 

         Вијера Года 
Биљана Срданов 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ПЕДАГОГА   

у  школској 2015/16. години 
 
 

1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада       
У периоду од средине августа и почетка септембра 2015. године израдила  

сам већи део Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. годину (Полазне 
основе рада, Циљеви и исходи основног образовања и васпитања, Примарни 
задаци, Програм рада Наставничког већа, Програм рада Тима за 
самовредновање, Глобални план рада педагога, Корективни педагошки рад, 
Посебне програме васпитно-образовног рада, Годишњи план самовредновања, 
Праћење и вредновање Годишњег плана рада школе). У сарадњи са Тимом за 
израду  годишњег плана рада школе учествовала сам у изради  осталих делове 
Годишњег плана. 
Учествовала сам у изради Измена и допуна школског програма за први и други 
циклус ОШ ,,Братство Арадац за шк. 2016/2017. годину, период шк. 2013/14. – 
2016/17. година. 
Израдила сам  годишњи план свог рада (налази се у Годишњем плану рада школе 
за шк. 2015/16. годину) и месечне планове рада, као и план личног стручног 
усавршавања.  
Учествовала сам у изради педагошког профила за 4 ученика, ИОП-а 1 за 6  
ученика  и 1 ИОП 2 за 1 ученицу.  
Учествовала сам у планирању и организовању појединих облика сарадње са 
здравственим установама. 
Иницирала сам и пружала помоћ наставницима у иновативним видовима 
планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада. 
Пружала сам помоћ одељењским старешинама у изради планова рада 
одељењских  старешина, а приправницима при програмирању рада. 
Активно сам учествовала у изради Развојног плана Школе за период од шк. 
2016/17. до 2020/21. године. 
Докази: дневник рада педагога, записници стручних органа и тимова,  попуњени 
ИОП обрасци, Годишњи план рада, Развојни план Школе. 
  
 2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  

Пратила сам реализацију образовно-васпитног рада. Указивала на 
правилности у раду, као и на пропусте у реализацији програма и давала сугестија 
за њихово превазилажење  Израдила одређене инструменте за самовредновање 
рада Школе. Учествовала у вредновању реализације РП-а Школе. Учествовала у  
праћењу насиља у школи и вредновању Програма заштите деце/ученика од 
насиља, вредновању реализације ИОП-а. Координирала рад Тима за 
самовредновање и активно учествовала у самовредновању рада школе. 
Учествовала у вредновању рада Тима за самовредновање, СТИО, Тима за 
заштиту деце/ученика од насиља,  Педагошког колегијума, изради Извештаја  о 
самовредновању  у школи у шк. 2015/16. години.  
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Пратила сам наставу и ваннаставне активности. Посетила  сам и са наставницима 
анализирала 38 часова редовне наставе, 7 часова изборне наставе, 5 часова 
допунске и додатне наставе и 1 ЧОС-у. 
Пратила сам оствареност образовних стандарда по предметима и одељењима. 
Учествовала у анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим 
периодима, и предлагала мере за њихово побољшање, у усклађивању  
програмских захтева са индивидуалним карактеристикама и у вредновању  9 ИОП-
а. 
Пратила сам напредовање ученика као и узроке школског неуспеха  и предлагала 
активности за побољшање школског успеха. Пратила сам поступке и ефекте 
оцењивања ученика. 
Учествовала сам у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у 
посао  васпитача/наставника, стручног сарадника (1 приправник – наставник 
предметне наставе). 
Учествовала у изради делова Извештаја о раду школе за шк. 2015/16. годину. 
Докази: записници стучних органа и тимова , израђени извештаји  на крају I 
полугодишта и на крају школске године, протоколи о посећеним часовима, збирни 
подаци педагога о посећеним часовима, дневници образовно-васпитног рада, 
евалуације ИОП-а. 
 

3. Рад са наставницима 
За чланове  Наставничког већа сам реализовала стручно усавршавање.  

Ауторску радионицу ,,Домаћи задаци  сам водила 27. новембра 2015. године. За 
потребе ове радионице сам спровела испитивање узорка ученика III, IV, VI и VII 
разреда о домаћим задацима. 
У сарадњи са наставницом Мартином Сланкаменац спровела сам испитивање 
свих ученика VII и VIII разреда о мотивацији за учење и водиле смо ауторску 
радионицу за наставнике ,,Мотивација ученика у настави. Наставницима су 
подељени материјали израђени на основу података добијених од ученика, а који 
ће им помоћи да више мотивишу ученике у настави. 
Са наставницима који имају проблема у одржавању радне дисциплине на 
часовима, континуирано је саветодавно и инструктивно радила у току наставне 
године. 
Педагог је пружала  помоћ наставницима на унапређивању квалитета наставе   
иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада, у коришћењу 
различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика, 
диференцираном оцењивању, остваривању и вредновању стандарда квалитета 
рада установе који су у надлежности наставника.  
Помагала је наставницима предлагањем мера отклањања физичких и 
комуникацијских препрека у припреми  индивидуализованог рада са ученицима, 
као и осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка и др. 
Пружалa је помоћ одељењским старешинама у изради плана рада одељењског 
старешине, у реализацији појединих садржаја часа одељењског старешине те у 
васпитном раду са ученицима. Учествовала је у осмишљавању активности и 
реализацији појачаног васпитног рада за 2 ученика. Реализовала је по неколико 
ЧОС-ова у IV, V, VIII разреду. 
Помагала  са наставницима у припремању за полагање стручног испита. 
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Докази: евиденција педагога, дневници рада IV, V, VIII, записник НВ, записник ОВ, 
попуњени ИОП обрасци, попуњени обрасци вредновања ИОП-а, евиденција о 
полагању часа, попуњени обрасци појачаног васпитног рада, сценарији радионица 
за наставнике, евалуационе листе са радионица, радни материјали. 
 

4. Рад са ученицима 
Испитивала сам децу уписану у школу. Пратила ученички развој и 

напредовање.  
Пратила сам прилагођавање школи ученика првог и предметној настави ученика 
петог разреда. Пружала сам подршку ученицима који се теже прилагођавају. 
Радила сам на идентификовању и отклањању педагошких узрока проблема у 
учењу и понашању.  
Учествовала сам у изради педагошког профила ученика за  ученике којима је 
потребна додатна подршка (3 ученика). 
У  V разреду сам спровела испитивање социјалних односа,  поседовања навика и 
познавања техника рационалног учења ученика.   
Оспособљавала сам све ученике петог разреда и неколико ученика осталих 
разреда техникама рационалног учења. Поделила свим ученицима петог разреда 
штампане материјале са саветима како да побољшају концентрацију при учењу. 
Пошто сам у раду са ученицима V2 дошла до сазнања да пуно ученика има страх 
од одговарања, 1 ЧОС сам посветила давању упутстава и вежбању како 
превазићи страх од одговарања. Израдила сами плакат на ову тему, и он се 
налази у холу Школе, тако да користи и другим ученицима.  
У сарадњи са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља предлагала мере у 
ситуацијама насиља 2. и 3. нивоа, учествовала у спровођењу мера, испитивала  
стање насиља у школи и предузимала мере заштите ученика од насиља и 
злостављања. 
Учествовала сам у прекидању и смиривању вршњачких сукоба. У неколико 
случајева радила медијацију међу ученицима. Индивидуално сам радила на 
едукацији ученика о електронској злоупотреби деце. 
Водила je по 4 радионице из области дечјих права у одељењима IV разреда.  
Старала сам се о реализацији корективног педагошког рада у Школи и сама сам 
спроводила корективни педагошки рад са ученицима. 
Радила сам на професионалној оријентацији са одељењским заједницама VIII 
разреда. Обавила сам испитивање професионалних интересовања ученика, 
професионално саветовање и информисање о смеровима у средњим школама у 
Зрењанину (у зависности од професионалних интересовања). 
Помагала сам у раду Дечјем савезу. Пружила помоћ Ученичком парламенту у 
планирању рада и реализацији одређених активности и укључивала чланове у 
самовредновање школе. 
Докази: евиденција педагога, дневници рада, записници НВ, ОВ,  попуњени ТИП-
1, попуњени ИОП обрасци, свеске за српски и словачки језик ученика V разреда, 
попуњени обрасци појачаног васпитног рада, записник УП, записник Тима за 
заштиту деце/ученика од насиља. 
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5. Рад са родитељима 
 Пружила сам неколицини одељењских старешина у припреми  родитељских 
састанака. 
Упознала сам родитеље припремних предшколских група са процедуром уписа 
деце у школу. 
Интервјуисала сам родитеље деце уписане у школу и у зависности од потреба 
родитеља давала им  педагошке савете.  
Пружала сам саветодавну помоћ родитељима школске деце у васпитном раду са 
њима, пружала подршку и сарађивала са родитељима ученика  са тешкоћама у 
развоју, као и у  проблемима у понашању, те  професионалној оријентацији. 
Радила сам са родитељима у циљу прикупљања  података о деци. 
По потреби сам сарађивала са Саветом родитеља школе у вези са упознавањем 
са предлогом Годишњег плана рада школе за шк. 2015/16. годину, упознавањем 
са активностима РП за шк. 2015/16. годину, упознавањем и укључивањем 
родитеља  са самовредновањем рада школе, реализацијом активности на 
заштити деце од насиља  и спровела анкетирање СРШ о томе како процењују 
квалитет сарадње са Школом. 
Докази: евиденција педагога, дневник васпитно-образовног рада припремне 
предшколске група, попуњени ИОП обрасци, попуњени обрасци вредновања ИОП-
а, записници СРШ, упитници за чланове СРШ, резултати анкете за чланове СРШ, 
везани интервјуи за родитеље деце уписане у школу. 
 
      6. Рад са директором 
 Сарађивала сам са директором у изради Годишњег плана рада Школе за 
школску 2015/16. годину, месечних планова рада школе, организацији седница 
Наставничког већа, и других организационих активности које су у вези са 
образовно-васпитним радом школе. 
Заједнички сам посетила неколико часова редовне наставе, допунске наставе и 1 
ЧОС-а  и учествовала у њиховој анализи. 
Сарађивала  са директором на испитивању  постојећих  проблема и потреба Школе 
и предлагању мера за унапређење рада. 
Сарађивала у оквиру рада стручниг органа и тимова. 
Учествовала у изради анализа и извештаја. 
Докази:евиденција педагога, евиденција директора, записници стручних органа и 
тимова, дневници образовно-васпитног рада. 
 
 7. Рад у стручним органима и тимовима 

Активно сам учествовала у раду Наставничког и одељењских већа, раду 
Стручног актива за развој школског програма (израда Измена и допуна  Школског 
програма за први и други циклус ОШ„Братсрво“ Арадац за шк. 2015/16. годину; 
Трајање Школског програма од школске 2013/14. до 2016/17. године),  као и 
Стручног актива за развојно планирање (израда Акционог плана, учешће у 
активностима на реализацији Акционог плана , вредновање Акционог плана,  
изради РП Школе за период од шк. 2016/17. до 2020/21. године).  
Учествовала је у раду Педагошког колегијума. 
Координирала сам радом Тима за самовредновање и активно учествовала у 
његовом раду. 
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Учествовала је у раду Стучног тима за инклузивно образовање,  7 Томова за 
додатну педагошку подршку, Тима за ПО, Тима за заштиту деце/ученика од 
насиља, 
Докази: записници Наставничког већа, записници одељењских већа, записници 
Стручног актива за  развој школског програма и Стручног актива за  развојно 
планирање, записници СТИО, израђени ИОП-и, вредновани ИОП-и, записник Тима 
за заштиту деце/ученика од насиља, Тима за самовредновање, Тима за ПО, 
извештаји тимова на крају I полугодишта и на крају школске године.  
 
 8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицом локалне самоуправе 

У току школске године, сарађивала сам са Домом здравља у месту, Домом 
здравља у Зрењанину, Саветовалиштем за младе, Развојним саветовалиштем, 
Одсеком неуропсихијатрије за децу и омладину зрењанинске болнице, Центром за 
социјални рад Зрењанин, основним школама Града Зрењанина и неколико 
средњих школа. 

Такође сам сарађивала и са представницима локалне заједнице који су 
чланови стручних актива и тимова. 
Докази: евиденција педагога. 
 

9. Вођење документације, припрема се за рад и стручно усавршавање 
Водила сам евиденцију о сопственом раду. 

Припремала сам и чувала посебне протоколе, чек листе за праћење наставе и 
васпитних активности  у школи. Израђивала сам упитнике и чек листе за ученике, 
наставнике и родитеље.  
Припремила сам испитивање о домаћим задацима и мотивацији за учење. 
Осмислила сам 2 едукативне радионице за наставнике и 1 радионицу за ученике. 
Израдила материјале потребне за ове радионице. 
Припремала се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 
плановима рада педагога. 
Прикупљала сам податаке о ученицима и чувала  материјала  који садржи личне 
податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога. 
Сачинила је план свог стручног усавршавања за текућу школску годину.  
Израдила је извештај о индивидуалном стручном усавршавању за шк. 2015/16. 
годину. 
Индивидуално се усавршавала праћењем савремене периодике и коришћењем 
Интернета.  
Докази: дневник рада, протоколи, чек листе у рачунару педагога, материјали са 
Интернета у рачунару педагога,  упитници за наставнике, ученике и СРШ, 
Индивидуални план стручног усавршавања за шк. 2015/16. годину, Извештај о 
индивидуалном стручном усавршавању за шк. 2015/16. годину. 

 
 

Борјанка Бојанић 
педагог 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ППГ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015 / 2016. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
Припремни предшколски програм завршило је 25 деце, и сви крећу у први 
разред.  
Планирани садржаји васпитно образовног рада су реализовани. Одрађено је 
181 радних дана, 4 сата дневно рада са децом. 
ППГ-у на словачком језику редовно је похађало 8 деце, 4 дечака и 4 девојчице, 
и сви су уписани у први разред.  
Сва деца у групи су научена да  поштују основна правила понашања и стекла су 
културне, хигијенске и радне навике. 
Група је поприлично уједначена, није било потребе за додатном подршком у 
раду, јер су сва деца подједнако усвајала нова знања . Двоје деце има 
проблема при изговору појединих гласова, упућени су  на рад са логопедом. 
Једно од те деце има проблема при комуницирању на словачком језику, али је 
видљив све већи напредак. 
 ППГ-у на српском језику похађало је 17 деце, од тога 7 девојчица и 10 дечака. 
У први разред уписано је18 деце, јер се уписало и дете које је ппп похађало у 
Зрењанину.  
Деца су редовно долазила, али двоје деце је повермено изостајало због 
проблема у породици, пресељења, боравка у сигурној кући али су ппп 
завршиле у нашој групи. 
Током године радило се на поштовању правила понашања у групи, али 
поједина деца нису увек испоштовала баш сва правила. Стекли су хигијенске и 
радне навике. 
Група је доста неуједначена, али је свако дете напредовало сходно својим 
могућностима. 
Једном детету је била неопходна додатна подршка у раду и рађена је 
индивидуализација у другом полугодишту, када је дете боравило у нашој групи.  
Четворо  деце има проблема приликом изговора појединих гласова и упућени 
су на рад са логопедом. 
У току године деца су се често кроз разне активности међугрупно дружила, што 
је позитивно утицало на сарадњу, њихов однос и развијање другарства без 
обзира на језичку различитост. 
Реализовано је 5 родитељских састанака. Једном родитељском састанку 
присуствовали су предавачи изборних предмета у првом разреду и учитељице. 
Присуствовали смо једном школском часу.  
Ове школске године град Зрењанин је организовао и финансирао пројекат 
једнонедељне школе пливања на градском базену за децу припремних 
предшколских група приградских насеља. Ми смо били учесници тог пројекта и 
деца су на крају обуке добила дипломе за дружење на базену. 
Сарадња са породицом и основном школом је била веома добра. Обављен је 
систематски лекарски преглед и преглед код офталмолога. 
Такође је обављено и тестирање деце од стране педагога школе о зрелости 
деце за полазак у школу.  
На крају радне године обе групе су реализовале пригодне завршне приредбе. 
Последњег дана у вртићу организовано је међугрупно дружење уз музику и 
плес. 
 
 
Васпитачи: 
Года Вијера 
Стојков Сања 



 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

од  јануара до краја школске 2015/16. године 
 

 Од јануара до краја школске 2015/16. године одржано је 8 састанака 
Педагошког колегијума.  

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Носиоци послова 

Доношење  ИОП-а Процењивање, 
усвајање 

Јануар, 
фебруар 

Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Доношење ревидираног ИОП-а Процењивање, 
усвајање 

У току  
II 

полугодишта 

Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Учешће у организацији тестиранја у 
IV и VII разреду 

Израда плана 
активности и 

задужења 

Мај, јун Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Упознавање Педагошког колегијума 
са вредновањем ИОП-а 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 

Јун Представници 
Тимова за додатну 
педагошку подршку 

Пружање помоћи у изради РП за 
период од школске 2016/17. до 
школске 2018/19. године 

Програмирање Август Стручни актив за 
развојно планирање 

Анализа остварених резултата у 
настави на крају  II полугодишта 

Анализирање, 
предлог мера за 

побољшање 

Август Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Извештавање о ефектима 
инклузивног образовања у току 
школске године 

Анализа 
извештаја 

Август СТИО 

Израда извештаја о стручном 
усавршавању наставника, 
васпитача  и стручних сарадника у 
шк. 2015/16. години 

Прикупљање и 
обрада података, 
израда извештаја 

Јун, август Тим за стручно 
усавршавање, 
чланови Педагошког 
колегијума 

Извештај о раду Педагошког 
колегијума од јануара до краја 
школске 2015/16. године 

Израда извештаја Август Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Извештај сачиниле: Б. Бојанић и Јарослава Шћевко 
 

 
 



Извештај о реализацији Стручног већа математике,природних наука и 
технологије у I и  II полугодишту шк.2015/2016 године 

 
У току I првог полугодишта шк.2015/2016 године одржано шест састанака Стручног 
већа  
Август 
-израђен програм рада Стручног већа за шк. 2015/2016 год. 
-извршен избор руководства Стручног већа 
-планирани су угледни и тимски часови 
-предлог набавке наставних средстава за шк. 2015/2016. год 
 
Август 
-усклађивање планова временски и садржајно на нивоу разреда 
 
Септембар 
-израђен план иницијалног тестирања 
-израђен план школских такмичења 
-извршена је идентификација ученика код којих постоји потреба за израду ИОП-а    
 или за индивидуализованом или диференцираном наставом 
-изврешена анализа резултата извештаја о реализацији и резултатима завршних 
испита за школску 2014/15 год. 
 
Октобар  
-одржан тимски час Биологија -Физичко васпитање. Обољење повреде костију и  
 прва помоћ - деформитети кичменог стуба , корективне вежбе  
-одржан угледни час Техничког и информатичког обр. у VI1 , графичко  
 представљање предмета - објеката прибором  
-након часа разговарало се о тимском - угледном  часу и о корелацији часа са  
 осталим природним предметима 
 
Децембар  
-одржан угледни час Географија ,Природне одлике Европе - употреба графита  
-након часа разговарало се о угледном часу и о корелацији часа са осталим  
 природним предметима 
 
Децембар  
-испланирана допунска настава из математике  за време зимског   
 распуста        
-организовање предавање Учење помоћу рачунара, предавач Пирошка 
Велисављевић                                                                          
 
 
Фебруар 
 - реализована су школска такмичења из математике,техничког и   
   информатичког образовања, биологије,  географије,физичког   
   васпитања,хемије 



-  Стручно веће је за наредну школску годину  дало предлог за избор   
   уџбеника  који се налази као прилог у записнику стручног већа 
Март 
-  одржан тимски час хемија-географија , врсте ,значај воде и магична моћ   
   воде 
-  након часа разговарало се о тимском часу и о корелацији часа са осталим   
   природним предметима 
Април  
- одржан тимски час хемија-математика,Процентни састав раствора                                                                           
- након часа разговарало се о угледном часу и о корелацији часа са осталим   
  природним предметима 
- предавање  географија - фотографија у служби фотографије није одржано  
  због неслагања распореда часова 
 
Мај 
- одржан угледни час из биологије,Упутство за прикупљање биљака за   
  школски заједнички хербаријум,V разред 
- одржан угледни час из физичког васпитања,Корективна гимнастика, у ППГ 
- након часа разговарало се о угледном часу и о корелацији часа са осталим   
  природним предметима 
 
Мај 
- извршена анализа  постигнутих резултата са такмичења  
- израђен пано са резултатима  
- екскурзија се неће реализовати  
Јун 
- организована је саобраћајна смотра у нижим разредима (саобраћајна   
  смотра је требала бити организована у мају али  због временских прилика  
  је одржана у јуну )  
-извршена анализа рада Стручног већа  у шк.2015/2016.год. 
-израђен годишњи  извештај рада Стручног већа  у шк.2015/2016.год. 
 
 
 
 
 
 
 
Председник Стручног већа_______________________________________                                                                     
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
шкoлска 2015/16. година 

 
МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ   

МЕРА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛТАТА НА 

ЗАВРШНОМ 
ИСПИТУ 

 

Израда годишњег и оперативних 
планова редовне наставе за 
предмете из којих се полагао 
завршни испит, поштујући 
закључке анализе остварених 
резултата на завршном испиту    

Наставници 
математике, 

матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 

хемије 

Септембар Увид у оперативе и 
глобалне планове  

 
 
Израђени годишњи и 
оперативни планови 
рада су у складу са 
резултатима на 
завршном испиту. 
Наставници 
математике су 
израдили акционе 
планове за 
побољшање резултата 
на завршном испиту. 

Израда плана допунске наставе у 
складу са закључцима анализе 
остварених резултата на 
завршном испиту   

Наставници 
математике, 

матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 

хемије 

Септембар Увид у годишње 
планове додатне и 
допунске наставе 
наставника 

Израда плана припремне наставе  
за ученике 8. разреда на основу 
резултата са завршног испита 

Наставници 
математике, 

матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 

хемије 

Септембар, 
јануар 

 

Увид у план 
припремне наставе 
наставника,  
акциони план за 
математику 

 
 
 
 

ПРИПРЕМАЊЕ  
УЧЕНИКА ЗА 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 
 
 
 
 

Иницијално тестирање  Директор, предметни 
наствници 

Септембар, 
октобар 

Увид у 
индивидуалне 
планове  
наставника и 
тестове 

Добијени подаци ће 
послужити као основа 
планирања рада са 
ученицима за завршни 
испит. 
 

Примена критеријумских тестова 
за ученике од 5. до 8. разреда 

Наставници 
матерњег језика,  
а требали су и  

наставници 
математике, 

историје, географије, 

Крај  првог  
полугодишта 

 и другог  
полугодишта 

 

Увид у 
индивидуалне 
планове  
наставника, 
записницике 
одељењског 

Критеријумски тестови 
су примењени  из 
матерњег језика, 
математике, у VII 
разреду још из 
историје, географије, 



 
 
 
 

ПРИПРЕМАЊЕ 
УЧЕНИКА ЗА 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

биологије, физике и 
хемије 

 

већа,тестове биологије, физике и 
хемије. 
Применом 
критеријумских тестова 
добијени су  поузданији 
подаци о нивоима 
постигнућа ученика. 
Појачан рад са 
ученицима на 
областима у којима су 
показали низак ниво 
постигнућа 
боље их припрема за 
завршни испит. 
Министарство није  
организовало 
иницијално тестирање 
ученика VIII разреда, 
али је организовало 
пробни завршни испит 
у мају. 

Појачавање рада на областима у 
којима су ученици показали низак 
ниво постигнућа 

Наставници код којих 
су ученици показали 

низак ниво 
постигнућа 

У току 
наставне 
године 

Увид у свеске 
ученика, радне  
материјале, 
планове наставника 
 
 
 
 
 

Реализација и анализа пробних 
завршних испита у организацији 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја за ученике 
8.разреда  

Директор, 
разредне старешине, 

Наставници 
математике, 

матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 

хемије 

Мај  Увид у тестове, 
анализа остварених 
резултата на 
тестовима 

 
 
 
 

АНАЛИЗА 
ДОБИЈЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА 

Анализа иницијалног тестирања Директор, предметни 
наставници 

Октобар Тестови, 
записници ОВ 

Добијени резултати су 
смернице за даљи рад 
што се непосредно 
одражава на образовни 
ниво ученика. 
Тим за 
самовредновање је 
анализирао добијене 
податке и ускладу са 
њима  предложио 
одређене мере.  

Анализа завршног испита на 
основу Извештаја за школе о 
резултатима завршног испита 
Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања 

Тим за 
самовредновање, 

стручни активи 
 а требало је и НВ 

 

Новембар 
 

Резултати на 
завршном испиту 

Реализација и анализа тестова по 
темама за ученике 8.разреда у 
оквиру припремне наставе и 
појачавање рада на областима у 

Наставници 
математике, 

матерњег језика, 
историје, 

 
У току 

наставне 
године 

Анализа резултата 
на тематским 
тестовима, 
појачавање рада на 

Појачан рад са 
ученицима на 
областима у којима су 
показали низак ниво 



којима су ученици показали низак 
ниво постигнућа 

хемије,географије, 
биологије, физике 

  

одређеним 
темама(областима) 
на основу анализе 
резултата 

постигнућа. 
 

 Анализа резултата на 
критеријумским тестовима за 
ученике од 5. до 8. разреда 

Наставници 
математике, 

матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 

хемије 

 
Јануар  и   јун  

  

Увид у записнике 
стручних већа на 
којима је вршена 
анализа остварених 
резултата, увид у 
записник НВ  

Ученици из различитих 
одељења су постигли 
различите резултате на 
критеријумским 
тестовима. Резултати 
треба да послуже 
наставницима  да 
ефикасније организују 
наставу узимајући у 
обзир карактеристике 
одељења. 

 Упоредна анализа успеха ученика 
на пробним завршним испитима и 
на самом завршном испиту.  

Стручна већа, НВ 
 

Јули 
   

Увид у записник НВ Завршни испит из 
словачког језика су 
ученици урадили 
лошије у односу на 
пробни као и завршни 
испит из математике; из 
српског језика су 
урадили боље него 
пробни; резултати из 
историје, биологије  и 
географије су 
приближно исти; из 
физике и хемије су 
остварили боље 
резултате на завршном 
испиту.  

 
 
 
 



МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

МЕРА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ПРИКУПЉАЊЕ 
ПОДАТАКА 

И ПЛАНИРАЊЕ  
ДОДАТЕ 

ПОДРШКЕ 
УЧЕНИЦИМА 

Снимање стања Сви наставници, 
педагог 

Септембар  Увид у евиденциону 
листу ученика којима 
је потребна додатна 
пед. подршка 

 
 
Прикупљени су подаци 
о ученицима којима је 
потребна додатна 
педагошка подршка. 
Прикупљени подаци 
омогућавају  да  
додатну педагошку 
подршку добију 
ученици којима је она 
потребна. 
Испланирана је 
адекватна педагошка 
подршка за ученике. 
Израђени су педагошки 
профили, мере 
индивидуалиације и 
ИОП-и. 
 

Идентификовање деце из 
осетљивих група за пружање 
додатне педагошке подршке 

Сви наставници, 
педагог 

Септембар  Увид у евиденциону 
листу ученика којима 
је потребна додатна 
пед. подршка, 
записници ОВ 

Прикупљање података о деци 
којој је потребана додатна 
педагошка подршка 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог 

Септембар, 
октобар  

Увид у прикупљени 
материјал 

Планирање додатне подршке 
ученицима:педагошки профил, 
мере прилагођавања -
индивидуализације,  
израда ИОП-а  

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
предметни 

наставници, 
педагог, СТИО,  

и тимови за додатну 
педагошку подршку 

Септембар,  
октобар, током 

наставне године 

Увид у педагошки 
профил ученика,увид 
у мере 
индивидуализације, 
израђен ИОП 

 
 
 

ПРИМЕНА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ  
ОБЛИКА ПОДРШКЕ 

 
 
 
 
 
 

Примењивање 
индивидуализованог приступа/ 
ИОП-а за све ученике из 
осетљивих група 
 
 
 
 
 
 

Учитељи, 
предметни 

наставници, педагог 

Октобар – 
јун 

Увид у евиденцију 
наставника,ученички 
портфолио, свеске 
ученика 

Ученици из осетљиве 
групе који похађају 
наставу добијуају 
одговарајућу педагошку 
подршку.У првом 
циклусу, у раду са 3 
ученице се примењују 
мере 
индивидуализације, а 
са 1 учеником ИОП1. У 
другом циклусу ИОП1 
се примењује у раду са 

Примена диференцираног рада Учитељи, 
предметни 

У току наставне 
године 

Увид у свеске 
ученика, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕНА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ  
ОБЛИКА ПОДРШКЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

наставници диференциране 
материјале за учење 

1 учеником. 
 
 
 
 
 
 
Мере 
индивидуализације се 
примењују у раду са 10 
ученика првог циклуса 
и 10 ученика другог 
циклуса и код већине 
ученика дају ефекте. 
ИОП1 се преимењује у 
раду са 2 ученика првог 
циклуса, 2 ученика 
другог циклуса, а ИОП2 
са 1 ученицом другог 
циклуса. Већина 
ученика напредује у 
складу са ИОП-ом. 
 
Упућен је допис школи  
 „9. мај“. Школа није 
одговорила на допис. 
 
Није било потребе за 
сарадњом са 
Интерресорном 
комисијом 

Укључивање ученика у допунски 
рад 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

У току наставне 
године 

Увид у припремљене 
прилагођене 
материјале, свеске 
ученика, дневнике 
рада 

Индивидуализовани рад са 
учеником 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

У току наставне 
године 

Увид у припремљене 
прилагођене 
материјале, свеске 
ученика 

Примена ИОП-а 1, 2 Учитељи, 
предметни 
наставници 

У току наставне 
године 

Увид у прилагођен 
дидактички 
материјал, дневник 
рада, евиденцију 
наставника 
 
 
 
 
 
 

Тражење подршке ван школе за 
пружање одговарајућих облика 
подршке за ученике којима је 
потребна педагошка подршка  
 

Директор, педагог Септембар Увид у допис упућен 
ОШ СШ „9. мај“  

Сарадња са Интерресорном 
комисијом 

/ / 
 
 

/ 

 
 
 
 
 

Континуирано праћење 
напредовања ученика 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

У току наставне 
године 

Увид у евиденцију 
наставника 
 
 
 

Постоје  подаци о 
напредовању ученика. 
Од прошле школске 
године постоје 
портфолији и за 



ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 

НАПРЕДОВАЊА  
УЧЕНИКА 

 

Формирање ученичког портфолија Учитељи, 
предметни 
наставници 

 

У току   првог 
полугодишта 

Увид у портфолио 
ученика 

ученике другог циклуса. 
Ученици остварују 
боље резултате. 
Постоје подаци о 
ефикасним мерама и 
поступцима у пружању 
додатне педагошке 
подршке.  

Вредновање ИОП-а Педагог ,чланови 
тимова за додатну 
педагошку подршку 

На крају сваког  
полугодишта 

Увид у попуњен 
формулар  
о реализацији  
ИОП-а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА  И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
МЕРА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

НЕГОВАЊЕ 
ПРАКСЕ 

ПОШТОВАЊА 
ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА 

Упознавање са правилима  
понашања у школи (ученици и 
родитељи првог и петог разреда) 

Учитељи 
првог разреда, 

одељењске 
старешине петог 

разреда 

Септембар, 
октобар  

Увид у записнике са 
родитељских 
састанака, 
евиденцију 
ЧОС-ова 

Родитељи и ученици 1. 
и 5. разреда су 
упознати са правилима 
понашања у школи. 
Одељењске старешине 
осталих разреда су 
ученике и њихове 
родитеље подсетиле на 
правила понашања у 
школи. 
Све одељењске 
заједнице су донеле 
правила понашања и 
истакле их на видно 
место у учионици. 

Подсећање на правила понашања 
у школи 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
директор 

Септембар, 
октобар  

Увид у записнике са 
родитељских 
састанака, 
евиденцију 
ЧОС-ова 

Заједничко доношење правила 
понашања у одељењским 
заједницама 
- Израда паноа одељењских 
правила 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
одељењске 
заједнице 

Септембар, 
октобар  

Увид у евиденцију  
ЧОС-а, истакнута  
одељењских правила 

 
 
 
 

РЕАЛИЗОВАЊЕ 
АКТИВНОСТИ 
КОЈИМА СЕ 
ПОДСТИЧУ 

ПОЗИТИВНИ 
ОБЛИЦИ 

ПОНАШАЊА 
 
 
 

 
 

Разговори са ученицима о значају 
фер такмичења и навијања у 
спорту 

Учитељи, 
наставници 

физичког васпитања 

У току првог 
полугодишта 

Увид у дневнике рада 
 

Планиране активности 
су реализоване. 
 
Од  I  до VIII разреда  
реализовано је од 2  до 
5  ЧОС- ова  по 
одељењу посвећених 
активностима 
превенције насиља. 

Активности у оквиру Дечје 
недеље посвећене развијању 
другарства, пријатељства, фер 
такмичења и навијања у 
спортским активностима 

Запослени у школи, 
ученици, родитељи 

 

Октобрар 
 

Увид у евиденцију у 
дневницима о.-в. 
рада, у фотографије 

Одабир тема из области 
превенције вршњачког насиља за 
ЧОС-ове 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог 

Септембар 
 

Увид у план рада 
ЧОС-ова и Годишњи 
план рада школе за 
шк. 2015/16. годину 

Активности на ЧОС-овима које су 
посвећене превенцији насиља 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог 

У току  
наставне године  

Увид у виденцију  
ЧОС-ова, у 
материјале са ЧОС-
ова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕАЛИЗОВАЊЕ 
АКТИВНОСТИ 
КОЈИМА СЕ 
ПОДСТИЧУ 

ПОЗИТИВНИ 
ОБЛИЦИ 

ПОНАШАЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прикупљање података о 
просоцијалном понашању 

Ученички 
парламент, 
учитељи, 

одељењске 
старешине 

 
У току  наставне  

године 

 
Увид у паное о 
понашању ученика 

 
 
 
 
 
 
У школи се организују 
разноврсне активности 
за подстицање 
позитивног понашања 
ученика. 
 
 
 
Ученици се 
оспособљавају за 
мирно решавање 
сукоба. 
 
 
Ученички парламент 
организује активности 
које су у складу са 
предлозима ученика. 
Одељењске заједнице 
су у сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
предметним 
наставницима додатно 
уређивале учионице.  

Акција ,, Школа ученицима  ,, Дечји савез Новембар   Увид у евиденција у 
дневницима о.-в. 
рада, у записник ДС 

Школски спорт и спортске 
активности 

Наставници 
физичког 

васпитања, 
учитељи 

Октобар Увид у план школског 
спорта и спортских 
активности, у  
дневнике о.-в. рада, у 
фотографије 

Оснаживање ученика за заштиту 
од насиља 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог, 
Тим за заштиту 
деце од насиља 

 
У току школске 

године 

Увид у евиденцију 
учитеља ,наставника 
и педагога 

Одабир ученика за позитивно 
понашање у одељењу 

Одељењске 
заједнице, учитељи, 

одељењске 
старешине, 
Ученички 

парламент 

Крај првог  и 
другог 

полугодишта 
 

Увид у записник УП, 
пано у холу 

Организовање активности које су 
усмерене на превенцију насиља 
(Избор најлепше учионице)  

Ученички 
парламент, 

координатор 
Ученичког 

парламента 

У току  првог 
полугодишта 

Увид у записник  
УП, 
кутија поверења, 
 

Волонтирање ученика старијих 
разреда у млађим разредима 

Ученички 
парламент, 
наставник 
грађанског 
васпитања, 

учитељи 

У току  наставне 
године 

Увид у евиденцију у 
дневницима о.-в. 
рада 



 - Презентација одељењских 
заједница V разреда 

Одељењске 
старешине V 
разреда, 
наставници 
матерњег језика, 
ликовне и музичке 
културе 

У току 
фебруара/марта  

Евиденција у 
дневницима о.-в. 
рада, израђени панои 
у холу Школе 

Ученици петих разреда 
су се веома успешно 
представили осталим 
ученицима старијих 
разреда.  

 Самостална ликовна изложба 
ученика VIII разреда 

Наставници ликовне 
културе 

Мај Фотографије, 
ликовни радови 2 
ученице 

Отварању самосталне 
изложбе ученица VIII 
разреда су 
присуствовали ученици 
старијих разреда, 
наставници, директор, 
педагог и помоћни 
радници.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВИЈАЊЕ  
МРЕЖЕ 

ЗА РЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА  
НАСИЉА 

 
 
 

Укључивање родитеља у израду 
Програма заштите ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

/ / / Није реализовано. 
 
 
 
 
Родитељи нису 
заинтересовани да се 
више укључе у заштиту 
ученика од насиља. 
 
 
У школи боље 
функционише сарадња 
на свим нивоима на 
заштити ученика од 
насиља. 
 
Родитељима се дају 
конкретни савети. 
 

Упознавање родитеља са 
Програмом заштите ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Чланови Тима за 
заштиту деце од 

насиља 

Септембар  Увид у записник СРШ, 
web site школе 

Пружање могућности родитељима 
да се укључе у заштиту ученика 
од насиља 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, Тим за 
заштиту 

деце/ученика од 
насиља 

У току наставне 
године 

Увид у евиденцију 
одељењског 
стерешине 

Саветодавни рад са родитељима Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог, 
Тим за заштиту 
деце/ученика од 

насиља 

У току школске 
године 

Увид у евиденцију 
учитеља, 
одељењских 
старешина,  
у евиденцију 
педагога,у евиденцију 
Тима за заштиту 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВИЈАЊЕ  
МРЕЖЕ 

ЗА РЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА  
НАСИЉА 

 
 
 
 

деце/ученика од 
насиља 

Редовно дежурство наставника Директор, 
наставници 

У току наставне 
године 

Увид у књигу 
дежурства 

 
 
Са ученицима који 
врше насиље рађен је 
васпитни рад који је код 
већине  дао жељене 
резултате. 
 
 
Ученици који трпе 
насиље се ојачавају. 
 
 
У школи се поступа у 
складу са Посебним 
протоколом. 
 
 
 
 
 
Није било нових 
активности. 
 
 
 
По потреби се 
остварује сарадња са 
ЦСР. 
Сарадња са ПУ 
Зрењанин је 
реализована у циљу  
едукације ученика. Није 

Рад са децом која врше насиље. Учитељи, 
одељењске 
старешине, 

педагог, Тим за 
заштиту 

деце/ученика од 
насиља 

У току наставне 
године 

Увид у евиденцију 
учитеља,одељењских 
старешина, у 
евиденцију педагога, 
у евиденцију Тима за 
заштиту деце/ученика 
од насиља 

Подршка деци која трпе насиље. Учитељи, 
одељењске 
старешине, 

педагог 

У току наставне 
године 

Увид у евиденцију 
учитеља,  
одељењских 
старешина и педагога 

Поступање у складу са Посебним 
протоколом за заштиту деце и 
ученика од насиља у образовно-
васпитним установама. 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 

насиља 

У току  првог 
полугодишта 

Увид у евиденцију 
учитеља, 
одељењских 
старешина, књигу 
дежурства,евиденцију 
педагога и Тима за 
заштиту деце/ученика 
од насиља 

Уређење школског простора да 
буде безбедно место за ученике 

/ / / 

Сарадња са здравственим 
институцијама 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог 

У току  првог 
полугодишта 

Увидом у дневник  
о.-в. рада 

Сарадња са Центром за 
социјални рад 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог 

У току  првог 
полугодишта 

Увид у евиденцију 
педагога 

Сарадња са ПУ Зрењанин Учитељи, 
одељењске 

старешине, педагог, 
директор 

У току  првог 
полугодишта 

Увид у евиденцију 
директора, књига 
дежурства 



 
 
 
 
 

 

Индивидуално стручно 
усавршавање васпитног кадра за 
управљање понашањем у школи,  
ненасилну комуникацију, 
констуктивно решавање 
конфликата 

/ / / 
 
 
 
 

било потребе за 
интервентним 
активностима. 
 
Није реализовано. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
МЕРА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ 
СА 

РОДИТЕЉИМА 
ДЕЦЕ ИЗ 

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ 
(Ромска 

популација) 

Индивидуални саветодавни рад 
са родитељима ученика који 
нередовно похађају наставу 

Директор, педагог 
учитељи, 

одељењске 
старешине 

У току  првог 
полугодишта 

Позив, евиденција  

Сарадња са Центром за 
социјални рад на оснаживању 
породице 
 
 

Педагог, 
учитељи, 

одељењске 
старешине 

У току   првог 
полугодишта 

Увид у дописе 
 
 
 
 
 

Школа је позивала 
родитеље деце из 
осетљиве групе на 
индивидуалну сарадњу 
у циљу редовног 
похађања школе и 
помоћи родитељима у 
васпитању и 
образовању деце.  
Мањи број родитеља 
који су се одазвали 
позивима и даље не 
шаље редовно децу у 
школу. О томе је 
обавештен центар за 
социјални рад. 
Оствареним 
резултатима нисмо 
задовољни. 
Индивидуализован 
начин рада се 
остварује у II разреду и 
даје резултате.  У III и V 
разреду се реализује 
по 1 ИОП 1.  
Ученици из осетљиве 
групе више 
задовољавају своје 
потребе у школи. 

 „Отворена врата“ 
    обилазак вртића и школе, 
    

Директор, 
васпитачи, учитељи 

Планирано маја, 
није 

реализовано јер 
се нико од 

родитеља са 
децом није 

појавио  

/ 

  
 
 
 
 
 
 

ПОДРШКА  ДЕЦИ 
ИЗ ОСЕТЉИВЕ 

ГРУПЕ 
 

Примена индивидуализованог 
приступа/ИОП-а за ученике из 
осетљиве групе 

Учитељи, 
одељењске 

старешине, СТИО 

У току наставне 
године 

Увид у прилагођен 
дидактички 
материјал,дневнике 
рада, 
евиденцију 
наставника 

Укључивање деце у слободне 
активности према њиховим 
интересовањима 

Одељењске 
старешине, 
руководиоци секција 

У току првог 
полугодишта 

Увид у дневнике 
слободних активности 

Укључивање волонтера (ученика 
старијих разреда) у пружању 
помоћи у учењу   

Одељењске 
старешине, УП, 
наставник ГВ 

У току наставне 
године 

Увид у дневнике рада 



Хуманитарна акција сакупљања 
школског прибора 

Подмладак ЦК, 
координатор ПЦК 

Октобар Записник ПЦК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИРАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ 
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

МЕРА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 
 
 
 
 

 
ПОМОЋ 

РОДИТЕЉИМА 
У ВАСПИТАЊУ 

ДЕЦЕ 

Сагледавање потреба родитеља 
за пружањем помоћи у  
васпитању и образовању деце 

Одељењске 
старешине 

У току првог 
полугодишта  

Увид у евиденцију 
одељењских 
старешина 

Мањи број одељењских  
старешина је испитао 
потребе родитеља за 
пружањем помоћи у  
васпитању и 
образовању деце. 
Учитељице I1, II1, III2, 
IV1 IV1 и одељењски 
старешина VII2 су 
реализовале 
саветовања родитеља 
на родитељским 
састанцима. 
Родитељи добијају 
адекватнију подршку. 
 
Родитељима је 
пружена могућност да 
непосредно сарађују са 
свим предметним 
наставницима. 

Индивидуални саветодавни рад 
са родитељима 
 

Одељењске 
старешине, 

педагог 

У току  школске 
године 

Увид у евиденцију 
наставника и педагога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуална сарадња 
предметних наставника  
са родитељима 

Предметни 
наставници 

У току школске 
године 

 
 
 

Увид у евиденцију 
наставника, у план 
пријема родитеља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 
МЕРА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПРИМЕЊИВАЊЕ 
ИНОВАТИВНИХ 
ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКИХ 

РЕШЕЊА У 
НАСТАВИ 

Коришћење наставних метода 
које су ефикасне у односу на циљ 
часа 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у припреме 
наставника, протокол 
педагога о посећеним 
часовима, протоколи 
о посећеним 
угледним и  

На часовима које је 
опсервирала педагог, 
као и на угледним и 
огледним часовима 
користиле су се 
ефикасне наставне 
методе у односу на 
циљ часа. 
Још увек се у 
недовољној мери 
примењују прилагођени 
материјали. 
Одржанa су 2 огледна 
часа из ликовне 
културе у V2 и 1 
огледни час из 
географије у VI2. 

Примена прилагођених 
материјала индивидуалним 
карактеристикама ученика 

Сви наставници У току  наставне 
године 

Увид у свеске ученика 
и радни материјали 

Планирање и реализација 
огледних часова (савремене 
методе и наставни системи) 

Наставници, педагог Једном у 
полугодишту  

Увид у припреме за 
час у електронској 
форми у рачунару у 
зборници, 
материјали са часова 

УЧЕЊЕ УЧЕЊА 
РАЗЛИЧИТИМ 
ТЕХНИКАМА 

УЧЕЊА У НАСТАВИ 

Оспособљавање ученика за 
разумевање прочитаног текста 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у радни 
материјали за 
ученике 

Ради се на 
оспособљавању 
ученика. Запажања 
наставника су да је 
потребно у дужем 
временском периоду 
интензивније 
оспособљавати 
ученике. 
Предметни наставници 
уче ученике 5. разреда 
рационалном учењу и 
уводе их 
специфичности учења 
предмета који предају. 
 

Оспособљавање ученика да ново 
градиво повежу са претходно 
наученим, са садржајима из 
различитих области и са 
примерима из свакодневног 
живота 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у радни 
материјали за 
ученике и свеске 
ученика 
 

Оспособљавање ученика 5. 
разреда за рационално учење 

Предметни 
наставници 

У току првог и 
другог 

полугодишта 

Подаци добијени 
интервјуисањем 
ученика  5. разреда 

Анализа и примери добре праксе 
(Учење ученика различитим 
техникама учења на часу) 

Чланови НВ На крају првог 
квартала шк. 

године 

Увид у записник НВ 



ОСАВРЕМЕЊИ- 
ВАЊЕ  

ОЦЕЊИВАЊА 
УЧЕНИКА 

Оспособљавање ученика за 
процењивање свог напретка 
 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у свеске 
ученика, 
протокол за праћење 
часова, 
припреме наставника 

Одржан је огледни час 
из ликовне културе 
коме су присуствовали 
неки учитељи и 
наставници. После часа 
је извршена анализа и 
размењена су искуства 
о могућностима 
оспособљавања 
ученика за 
процењивање свог 
напретка и 
самооцењивање. 
 
 
 
 
 
У школи се све више 
примењују прилагођени 
начини провере знања. 
 
 
 
 
 

 

Оспособљавање ученика да 
постављају себи циљеве у учењу 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у сликовне 
материјале у млађим 
разредима,свеске 
ученика,радни 
материјали за 
ученике, протоколе за 
праћење часова  

Оспособљавање ученика за 
самооцењивање 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у свеске 
ученика, 
протокол за праћење 
часова, 
припреме наставника 

Прилагођавање начина провере 
знања ученицима 

Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у припреме 
наставника,листе за 
праћење 
напредовања ученика 

Диференцирано оцењивање Сви наставници У току наставне 
године 

Увид у листе за 
праћење 
напредовања 
ученика, писмене 
провере знања, мере 
индивидуализације 
или ИОП 

Попуњавање листи за праћење 
напредовања ученика 

Наставници У току наставне 
године 

Увид у попуњене 
листе 

Већина наставника има 
листе за праћење 
напредовања ученика и 
редовно их попуњава. 

Извештај сачинили чланови Стручног актива за развојно планирање: Марјена Крижан Закић, Пирошка Велисављевић, Зуска Петраш, 
Марија Којић и Борјанка Бојанић, 

август  2016. година 
 



 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
ЗА ШК. 2015/2016. ГОДИНУ 

 
САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 
 У раду саобраћајне секције учествују ученици IV и  V-VIII разреда.  

Oдржано  је 36 часова. 
 
Теме: 
I полугодиште 
- саобраћајни изрази и појмови 
- саобраћајнa сигнализација 
- светлосни саобраћајни знакови и светлосне ознаке  
- знаци и наредбе које дају овлашћена лица 
- саобраћајна правила 
II полугодиште 
- раскрснице и приоритети 
- саобраћајне ситуације 
- полигон спретности. 
 
Образовно-васпитни циљеви и задаци: 
- усвајање потребног знања за правилно понашање у различитим ситуацијама 
  у саобраћају 
- усвајање навика поштовања саобраћајних правила и прописа 
- навикавање ученика као учесника у саобраћају на толеранцију  
- развијање саобраћајне културе 
 
Такмичења: 
- школско: за све ученике IV и од V-VIII разреда 
- општинско:  1. место - екипно у категорији „Ц“ (чланови екипе: Ружица Марић,   
                                        Тамара Ивановић, , Ђорђе Будаи, Иван  Давидов) 
                                       
 
                                                                                      Велисављевић Пирошка 
                                                                             (руководилац саобраћајне секције) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање у 
школској 2015/16. години 

 
  У школској 2015/16. години Стручни актив за развојно планирање је одржао 19 
састанака. 

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Докази 

Упознавање актера школе са 
реализацијом Акционог плана РП-а у 
шк. 2014/15. години 

Извештавање Септембар Извештај о 
реализацији 
Акционог плана РП-а у 
шк. 2014/15. години  

Израда Акционог плана  РП-а у   
шк. 2015/2016. години 

Програмирање Септембар Акциони план  РП-а за   
шк. 2015/2016. годину 

Упознавање актера школе са 
Акционим планом РП-а у шк. 
2015/16. години 

Извештавање Септембар Записници НВ, СРШ, 
ШО, УП 

Истицање Акционог плана РП-а у 
шк. 2015/2016. г. на видно место у 
школи 

Израда 
плаката 

Септембар Истакнут Акциони план  

Програмирање рада Стручног 
актива за развојно планирање за шк. 
2015/2016. годину 

Програмирање Септембар Програм рада Ст. 
актива за развојно 
планирање за шк. 
2015/16. годину 

Упознавање наставника са 
активностима из Акционог плана РП 
које они реализују 

Информисање Септембар Записник НВ 

Остваривање  мера и активности 
Акционог плана за реализацију РП-а 
у шк. 2015/2016. г.  у сарадњи са 
подтимовима и Тимом за 
самовредновање 

Подсећање 
актера о 

активностима 
које треба да 
се реализују, 

праћење  

Током  
године 

Записници стручних 
органа, материјали 
добијени 
самовредновањем 

Вредновање активности   Акционог 
плана РП-а у I  полугодишту шк. 
2015/16. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 

израда 
извештаја 

Јануар Извештај о 
реализацији 
Акционог плана РП-а у 
I  полугодишту шк. 
2015/16. године  

Израда Извештаја о раду  Стручног 
актива за развојно планирање у  
I полугодишту шк. 2015/16. године 

Израда 
извештаја 

Јануар Извештај о раду  
Стручног актива за 
развојно планирање у  
I полугодишту шк. 
2015/16. године 

Почетне активности за израду 
Развојног плана за период од 
школске 2016/17  до школске  
2020/21. године 

Прикупљање и 
обједиљавање 

података 

Март, 
април 

Записник Стручног 
актива за развојно 
планирање 

Активности на изради Развојног 
плана за период од школске 2016/17  
до школске  2020/21. године 

Програмирање Јун - август Записник Стручног 
актива за развојно 
планирање, РП за 
период од школске 
2016/17  до школске  
2020/21. године 



Вредновање реализацији Акционог 
плана за реализацију РП-а у шк. 
2015/2016. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 

израда 
извештаја 

Планирано 
јуна 

реализов. 
августа 

Записник Стручног 
актива за развојно 
планирање, Извештај 
о реализацији 
Акционог плана РП у 
шк. 2015/2016. години 

Вредновање рада Стручног актива 
за развојно планирање у 
шк. 2015/16. години 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности 

Јануар, 
август 

Записник Стручног 
актива за развојно 
планирање 

Израда Извештаја о раду Стручног 
актива за развојно планирање у 
шк. 2015/16. години 

Израда 
извештаја 

Август Записник Стручног 
актива за развојно 
планирање, Извештај 
о рада  Стручног 
актива за развојно 
планирање у шк. 
2015/2016. години 

 
                                                                                                           Итвештај сачиниле: 
Марјена Крижан Закић, Пирошка Велисавњевић, Зуска Петраш, Борјанка Бојанић, 

август  2016. година 
 
 



ИЗВЕШТАЈ РАДА ГИМНАСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 

ГОДИНУ,   I  ПОЛУГОДИШТЕ 

 

 

Гимнастичка секција у првом полугодишту школске 2015 - 2016 године није 
функционисала. Проблем је у сали за физичко васпитање која је саграђена али 
није још добила употребну дозволу за рад. Због тога се гимнастичка секција као и 
часови физичког васпитанја одвијају веома оскудно у учионици. Ученице и 
ученици су веома расположени за ову секцију и нестрпљиви су да раде 
гимнастику у новој сали.  Добијање дозволе за рад је у току и надам се да ће што 
пре  кренути рад у новј сали . 

 

 

 

 

 

                                                                   Наставник Физичког  васпитања 

                                                                              Срданов Биљана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ РАДА ГИМНАСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 

ГОДИНУ,   ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

 

 

На почетку другог полугодишта ученици који су пријављени за гимнастичку 
се4кцију су долазили у договору са наставницом , у основну школу Доситеј 
Обрадовић како би вежбали за такмичење. Ђаци су се углавном одазивали и 
долазили на часове. Тако је трајало до априла месеца када смо ушли у нашу салу 
за физичко. Од тада ученици тренирају у нашој сали, веома су расположени за 
рад и активности. Имамо нове спараве и за мушку и за женску гимнастику и 
ученици једва черкају да раде на њима. Постигнути су и резултати ове године на 
окружном такмиченју. Дечаци су заузели прво место  екипно ( пети, шести разред) 
и пласирали се на међуокружћно такмичење које је било у Новом Саду  . Тамо су 
заузели друго место екипно . Истакла бих ученика Јан хануса који је веома вредан 
и спретан гимнастичар. Девојчице ( пети ,шести разред )  су заузеле друго место 
на окружном такмичењу и имају воље и жеље да постигну још боље резултате. 
Девојчице седмих и осмих разреда су такође заузеле друго место на окружном 
такмичењу екипно а ученица Мартина Бартош се пласирала на међуокружно 
такмичење  које је било у Новом Саду и тамо је заузела 6 место. 

У току ове школске године одржано је 23 часа гимнастичке секције јер нам сала за 
физичко вежбање није функционисала. Настављамо са радом и у наредној години 
и очекујемо још боље резултате. 

 

 

 

 

 

                                                                   Наставник Физичког  васпитања 

                                                                              Срданов Биљана 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БРАТСТВО“ АРАДАЦ  
ШК. 2015/2016. ГОД. 

 
Школски одбор броји девет чланова: председник ШО Јарослава Шћевко, заменик 

председника  ШО Срђан Ристин , Соња Захорец, Милана Новаков (Владимир Јованов), 
Тања Зеленак, Данијелка Абеловски, Јано Литавски,  Јована Миловановић и Ерка Виљачик. 

У складу са усвојеним планом рада ШО за шк. 2015/2016. годину од планираних пет 
одржано је осам седница, на којима су разматрана питања и донесене одлуке у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом школе и другим важећим 
законским и подзаконским актима: 

 
           - донета  је одлука о усвајању  Извештаја  о реализацији Плана рада школе за шк. 
2014/15. год. 

- усвојен је Извештај о раду директора школе за школску 2014/2015. год. 
- донет је Годишњи план рада школе за шк. 2015/2016. годину 
- донета је одлука о усвајању  Извештаја о реализацији Плана стручног 

усавршавања запослених у шк. 2014/2015. год. 
           - донет је План стручног усавршавања запослених у шк. 2015/16. год. 
           - одлука о изменама и допунама ШП за први и други циклус за школску 2015/16. год. 
           - усвојен је Извештај о раду ученичког парламента 

- усвојен је Извештај о реализацији развојног плана  
- усвојен је Извештај о самовредновању развојног плана 
- донета је сагласност на  Правилник о систематизацији и  организацији   радних 

места за школску 2015/2016 годину 
- донето је решење о именовању комисије за утврђивање технолошког вишка 

          - донете одлуке о потписивању путних налога за службена путовања и дневнице и 
решење о годишњем одмору директору школе 
           - донета је одлука о доношењу измена финансијског плана за 2015.год. 
           - донета је одлука о утврђивању предлога финансијског плана за 2016.год. 
           - донета је одлука о доношењу Правилника о заштити и безбедности деце и ученика 
            - донета је одлука о доношењу Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања 
            - донета је одлука о доношењу Правилника о поступку јавне набавке унутар ОШ  
,, Братство,, Арадац 
           - донете су измене и допуне Пословника о раду Школског одбора 
           - донета је одлука о давању сагласности на пренос права својине на ОШ  
,, Братство,, Арадац 
           - донета је одлука о именовању комисија за попис 
           - усвојен је Извештај о раду директора за прво полугодиште шк.2015/2016. год 
           - усвојен је Извештај о реализацији ШП и ГПР за прво полугодиште шк.2015/16 
           - донет је  Финансијски план школе за 2016. годину 

- усвојен је Извештај комисије за попис са стањем на дан 31.12.2015. 
- донета је одлука о усвајању извештаја о финансијском пословању школе за 2015. 
год. 

          - донета је одлука о Плану јавних набавки за 2016. год. 
          - донета је одлука о доношењу допуна Плану јавних набавки за 2016. год. 
          - донета  је одлука о изменама и допунама Правилника  о ученику генерације 
           - донете су измене и допуне Годишњег плана рада школе за шк.2015/16 г. 

- донета је одлука о доношењу Припремног предшколског програма 
           - донета је одлука о  изменама  и допунама  Школског програма  за први и други 
циклус  шк. 2016/2017.  

- донета је одлука о решењу о годишњем одмору директора школе 
- донета је одлука о решењу о именовању чланова стручног актива за развојно 

планирање 
 



          - донете измене и допуне Финансијског плана за 2016.годину 
          - донета је одлука о усвајању извештаја о реализацији наставе у природи 
 

 
 

                                                                   ___________________________ 
                                                                          Председник ШО 

 
 

 
 



 
Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО) у  

  II полугодишту шк. 2015/16. године 
 

Садржај активности Време 
(месец) 

реализац. 

Носиоци  
послова 

Сарадници Докази 

Доношење одлуке о изради  
ИОП-а и формирање Тимова 
за израду ИОП-а (ТДПП) 

I СТИО Родитељи Записник СТИО 

Израда ИОП I ТДПП СTИO СТИО 
Доношење ИОП-а I Педагошки 

колегијум 
СТИО, ТДПП Записник 

Педагошког 
колегијума 

Праћење реализације ИОП-
а   
(напредовање ученика); 
ревизија ИОП-а 

У току  
наставне 
године 

СТИО, ТДПП Ученици Документација 
наставника 

Вредновање ИОП-а VI СТИО, ТДПП, 
ПК 

Наставничко и 
одељењска већа 

Евалуација ИОП-
а 

Праћење и извештавање о 
напредовању ученика којима 
се пружа додатна педагошка 
подршка 

Праћење 
се врши 

континуир
ано, 

извештав
ање на 
крају 

сваког 
квартала 

тј. 
евалуациј
е ИОП-а 

Учитељи, 
предметни 

наставници, 
одељењске 
старешине 

Родитељи, 
педагог, ученици 

Евалуације  
ИОП-а, записници 
ОВ 

Анализа резултата у вези са 
инклузијом у школи 

VI, VII СТИО, 
Школски тим 

за 
самовреднова

ње, 
родитељи 

Педагошки 
колегијум, 
Наставничко 
веће, 
родитељи 

Евалуације  
ИОП-а, записници 
ОВ 

Сарадња са свима који 
пружају подршку школи у 
инклузивном образовању 

Током  
године 

СТИО Стручњаци других 
институција 

Допис ОССШ  
„9. мај“, 
телефонски 
разговори 

Сарадња са Интерресорном  
комисијом 

У току 
године, по 
потреби 

СТИО Интерресорна 
комисија 

Дописи са 
интересорном 
комисијом 
телефонски 
разговори 

Вредновање рада СТИО VII СТИО  Записник СТИО 
Израда Извештаја о праћењу 
инклузивног образовања у 
школи 

 
VIII 

 
СТИО 

Тим за 
самовредновање, 
Педагошки 
колегијум 

Записник СТИО 

Извештај сачинили чланови Стручног тима за инклузивно образовање: 
Марија Јевтић, Борјанка Бојанић, Душан Бојанић, Радојка Ђокић 



Извештај  математичке секције за 2015-2016. школску годину 
                             
  
 
 
Реализовано је 36  часова. 
 
Свој рад остварује различитом динамиком,у завиности  од школских 
 
догађаја који јој предстоје. 
 
Броји  15 чланова ,ученике трећег и четвртог разреда. 
 
Ученици радо долазе и са њима се лепо ради. 
 
Припремали смо се се за школско такмичење, а касније и за  
  
општинско. 
  
,На општинском такмичењу смо постигли солидне резултате. 
 
Ученик Огњен Јосимов је освојио 2. место на општинком такмичењу и 
пласирао се на окружно. На окружном се није пласирао даље. 
 
Секција и следеће школске године наставља са радом. 
 
                                                                                              Руководилац секције 
                                                                                                     учитељица 
                                                                                           Бајат Марковљев 
                                                                                                  Татјана 



 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 0 РАДУ МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
ШКОЛСКЕ 2015/16. 

 
 
 
 
 
 

Удругом полугодишту школске 2015/16.у рад математичке секције су били 
укључени ученици шесстог разреда.Ученици су марљиво радили.Поготово су 
били заинтересовани за област математичка збивања и рекреација и теме из 

историје математике.Ученици су кроз разговор о математици упућени на 
најчешће методе у решавању математичких проблема.Такође су ученици 

показали своју креативност у математичким приредбама где су израђивали 
зидне новине .Кроз ове часове је рађено на развијању логичког 

мишљења,поступности и систематичности у раду.Реализован је 24час. 
 
 
 
 
 
 

Руководилац математичке секције: 
 
 

Ђокић Радојка 



Извештај о раду Дечјег савеза за  шк.2015-2016. 
Активности Дечјег савеза реализују се по плану.У септембру је почела 
акција сакупљање школског прибора и постављена је изложба Читалачка 
значка ученика III1. 
Највише активности је било у октобру , у оквиру Дечје недеље а то су : 

- турнир у малом фудбалу 
- такмичење у убацивању лопте у кош 
- крос 
- представљање ученика V1  и  V2 
- акција школске библиотеке Уређење библиотечког простора 
- припрема приредбе и приредба поводом пријема првака у Дечји 

савез 
- израда поклона за прваке 
- акција друг другу-сакупљање школског прибора 
- ликовно и литерарно стваралаштво деце на тему Најлепши тренуци 

у мојој породици 
- тематски дан Играчка израда играчака -деца и родитељи 
- спортски дан млађих разреда 
- Мој дан -слободан избор активности у оквиру одељењске заједнице 
- изложба ликовних радова ученика 
- приредба поводом пријема првака у дечји савез 
- изложба најлепших свесака 
- опремање паноа на тему дечје недеље Породица  

У новембру је реализована акција Школа ученицима, као и изложба 
најуспелијих и најлепших  дечјих молби за учешће на расписаном конкурсу . 
Реализована је и посета зрењанинском позоришту ( виши и нижи разреди 
као и предшколска група). 
У децембру је реализовано: 
-кићење јелке , украшавање школе за Нову годину 
-новогодишња пошта 
У другом полугодишту су биле активности: 
- Светосавска приредба и изложбе ликовних радова   
- Дан  заљубљених ( израда плаката за журку, журка виши разреда)  
- Активности везане за естетско -хигијенско уређење школе 
- Дан екологије је обележен у оквиру одељенских заједница 
- Изложбе ликовних и литерарних радова  
-Активности  које су у корелацији са ПЦК  и са Ученичким парламентом 
- Сарадња са градском библиотеком ( Песничка штафета и Читалачка 
значка) 
- Саобраћајна смотра- млађи узраст 
- Такмичење трећих разреда  
- еколошка акција -сакупљање пластичних флаша 
У току године  је одржано више састанака са представницима одељења  
Одржано је више састанака представника одељењских заједница и у вишим 
и у нижим разредима.               
Виљачик Јадранка    и  Адамов Тереза 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

 

           Током ове школске године, у складу са планом рада, одржано је 36 часова 

додатне наставе из енглеског језика. У току другог полугодишта додатну наставу је 

редовно похађало два ученика, Невана Калуђерски из VI2 и Мартин Звара из VI1 

разреда. Ученици су показали велику мотивацију за рад и уједно унапредили своје 

знање, посебно у виду богаћења фонда речи и усменог изражавања. Теме за рад 

на часовима биране су у складу са потребама и интересовањима ученика. 

Комуникација се водила искључиво на енглеском језику, ученици су износили 

своје мишљење и искуства, заједно су израђивали бројне паное и пројекте. Током 

часова су такође коришћени рачунари, видео и аудио материјал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставница енглеског језика                                                                      август, 2016.  

Мартина Сланкаменац 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА НА 
КРАЈУ  ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 

Историјску секцију у току другог полугодишта похађало је 6 ученика 8. разреда. 
Већина часова историјске секције у другом полугодишту посвећена је припреми 
ученика за квиз из историје ,,Светосавље``. Ученици су били подељени у две 
екипе по три ученика и екипно су и долазили на секцију јер је тако било и 
договорено. Ученици су били веома заинтересовани и  талентовани за садржаје 
из историје што се види и по постигнутом успеху на поменутом квизу. 

Планирани садржаји за прво полугодиште су реализовани са 19 часова што је 
евидентирано у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада у основној 
школи за школску 2015/2016. 

 

 

Руководилац историјске секције 

Станковић Магдалена 



 
 

Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма на крају школске 2015/2016. године 
 

Активности Планирано време 
реализације Време реализације Докази 

Програмирање рада 
Стручног актива за развој 
школског програма 
2015/2016.г. 

Септембар Септембар 
 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма, Годишњи план рада за 
шк.2015/2016.годину 

Разматрање потреба за 
наставним средствима До краја првог полугодишта Септембар 

 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма. Листа о потреби 
набавке наставних средстава  

Учествовање у изради 
програма стручног 
усавршавања 

Септембар Септембар 
 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма. Записник тима за 
стручно усавршавање 

Анализа иницијалног 
тестирања из математике за 
ученике IV, VI  и VIII разреда 
(Завод за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања) 

Октобар Октобар 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма. Записник са 
Одељенског и Наставничког већа. 

Предлози за унапређивање 
наставе Новембар Новембар 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма. Листе за праћење 
напредовања ученика. Портфолио 
ученика. 

Праћење и вредновање 
Школског програма Квартално Квартално 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма. Записник са 
Одељенског и Наставничког већа. 

Израда Извештаја о раду 
Стручног актива за развој 
школског програма и првом 
полугодишту 
шк.2013/2014.године 

 
Није планирано 

 
Јануар 

Извештај, записник Стручног актива за 
развој школског програма. 

Праћење и вредновање 
пробног тестирања ученика 
VIII разреда. Април Април 

Извештај о реализацији пробних тестова и 
њиховој анализи одељенских већа VIII р. 
Подаци о резултатима пробног тестирања 
у електронској верзији. 



Израда Измена и допуна 
Школског програма за први и 
други циклус шк. 2016/2017. 
године; период шк. 2013/14. 
до 2016/17. 

Мај, јун Мај, јун 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма. 
 

Реализација Школског 
програма за шк. 2015/16. 
године 

Јун-август Јун-август 
Записник Стручног актива за развој 
школског програма. 
 

Израда Извештаја о раду 
Стручног актива за развој 
школског програма за 
школску 2015/16. годину 

Август Август 

Извештај, записник Стручног актива за 
развој школског програма. 

Помоћ у прикупљању 
података потребних за 
израду Развојног плана за 
период од школске 2016/17. 
до школске 2018/19. године 

Април-август Април-август 

 
Записник стручних већа, записник Тима за 
развојно планирање. 
 

 
Извештај сачиниле Б. Бојанић, З. Обшуст, О. Молнар 

 



Извештај о раду школске библиотеке у другом полугодишту школске 
2015/2016. године 

 

У јануару је израђен пано поводом Савиндана, у сарадњи са ученицима. Вођена је 
месечна статистика и сређивана је библиотечка грађа. 

  

У фебруару смо сарађивали са рецитаторском, драмском и литерарном секцијом млађих 
разреда. Такође је и сређивана библиотечка грађа. 

 

У марту су уређивани панои и ученици су упознавани са новим књигама у библиотеци.   

 

У априлу је организована Песничка штафета, на којој је гостовао песник Дејан Алексић. 
Ученици су имали прилику да се упознају са песником, као и да представе своје ауторске 
песме. Поједини ученици су пласирани за учешће на општинској Песничкој штафети. 

 

У мају је извршена каталошка обрада нових књига, контрола задужености и 
континуираног вођења месечне статистике. Остварена је сарадња са учитељицама 
поводом Читалачке значке.  

 

У јуну је спровођена контрола задужености ученика и наставника, учешће у набавци 
књига за ученике – награда за постигнуте успехе, сређивање библиотечке грађе, вођење 
месечне статистике, као и анализа рада библиотеке 

 

 

Библиотекари: 

Оливера Молнар  

Јелена Сирар  

Мартина Сланкаменац 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

шк. 2015/2016 

  

 За школску 2015/2016 годину је планирано 36 часова. 
 

 У првом полугодишту је реализовано 11 часова. 
 У другом полугодишту је реализовано 25 часова. 

 

 У шк. 2015/2016 у рад секције се укључио  16 ученик из I1, II1, III1 и  IV1 
разреда а додатно се још укључило 6 ученика. 

 

 Ученица Маријана   Микуљова V1  , је 07.11.2015. учествовала на  
Радијском такмичењу рецитатора на словачком језику у Новом Саду и 
освојила је друго место.  
 

 Школско такмичење рецитатора је одржано 5.2.2016.  и учествовали су 
сви чланови секције 
 

 Општинска смотра рецитатора је одржана 11.3.2016. и школу су 
представљали следећи ученици: Анна Елена Зварова I1, Елеонора 
Абеловскова II1, Марио Глигор II1 Јана Грексова III1,  и Филип Гал  IV1 . 

 
 На зонску смотру рецитатора у Чоку 18.3.2016 се пласирао и учествовао 

Филип Гал  IV1 . 
 

 На покрајинску  смотру рецитатора у Сечањ 21.4.2016 се пласирао и 
учествовао Филип Гал  IV1 . 

 
 

                                                                       Захорец Соња 

 



Реализација рада рукометне секције у школској 2015/16 године. 
Извештај 

         Драмска секција има 27  члана у којој су били ученици :IV2-12 ученика(7 
девојчица и 5 дечака), V1-8 ученика(2 девојчице и 6 дечака) V2-5 ученика 
(девојчица) , VII2-2 ученика (девојчица) ,, 
 
       За ову школску 2015/16годину планирано је 36 часова. 
 Због недовршене  фискултурне сале, са интензивним  радом се почело у 
другом полугодишту.Због великог интересова ња, успели смо одрадити све 
часове рукометзне секције. Пошто је овај спорт уведен тек ове школске године, 
а показао се као инетересантан за децу, наставићемо са радом и следеће 
школске године. 
 
 
У Арадцу 23.8.2016.                 Руководилац секције : 
                                                   Зузана Обшуст-Zuzana Obšuatová. 
 
 



СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

Извештај о раду стручног већа  

за 2015/2016. 

 

 У школској  2015/2016 г. планирано је једанаест  седница. 
 Реализоване су све планиране седнице стручног већа и једна ванредна. 

 
Септембар  - Осмишљавање ученичког портфолија 

                     – Сагледавање потреба за ИОП-ом 

- Договор о организацији Дечије недеље 
 

Октобар – Анализа Дечије недеље 

- Израда паноа – Дечија недеља 
 

Новембар – Огледни час из природе и друштва   III1 -  повезивање садржаја из 
различитих области  

- Анализа часа и евалуација 
 

Децембар - Реализовано у фебруару  
 
Јануар - Примери добре праксе - оспособљавање ученика да постављају себи 
циљеве у учењу.  
 
Фебруар - Договор о избору уџбеника за 2016/2017. год. 

    -  Припрема задатака за школско такмичење 
    -  Угледни час из српског језика - разумевање прочитаног текста 
 

Март - Извештаји са актуелних семинара ( планирано у јануару) 
 

Април  - Огледни час из математике  I2 

             - Анализа часа и еваулација. 
          (план рада екскурзије - екскрзија није планирана) 
 
Мај  - Договор о предлогу мера активности за развојни план* 
         - Организација тестирања ученика четвртих разреда 
 
 
 
Јун - Извештај о реализацији рекреативне наставе за 2015/2016.         годину 



      - Предлог стручног усавршавања * 
      - Упознавање са стручном литературом (планирано у фебруару) 
       
Август – Анализа рада Стручног већа у шк. 2015/2016 г. 
             - Израда извештаја о раду Стручног већа за разредну наставу у  шк. 
2015/2016 г. 
             - Програмирање рада Стручног већа у шк. 2016/2017 г. 
             - Актуелна питања 
    
* допуњене тачке  

                 
                                                                                                                                       

_______________________ 

председник Стручног већа 
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