
 

 

 

Дел. број:  ____ /17. 

Датум:  ____. ____. 2017. 

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'', бр. 
72/09,52/11,55/13,35/15 и 68/15), Школски одбор Основне школе  ''Братство'' Арадац, је на 
седници одржаној _________ 2017. године, усвојио 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ 2016/2017. 
 

            Директор                                                                                 Председник Школског одбора 

______________________                                                                  ______________________ 

       Драган Валери                                                                                        Шћевко Јарослава 

 

 

У Арадцу,__.__.2017. године 

 



На основу анализе на седници Наставничког већа у првом 
полугодишту 2016/2017. године, реализовано је све што је планирано у обавезној 
и изборној настави. План се реализовао у 81 наставни дан и један радни дан 
(субота). 
  На седници Одељењских већа извршена је процена остварености 
образовних стандарда у првом полугодишту. 
  Од I до VIII разреда је школски програм реализован у потпуности. 
Реализовани су часови обавезне наставе и часови изборних предмета као и све 
активности које су планиране за овај период. 
  У току овог периода имали смо више активности у оквиру Дечије 
недеље. Нека одељења су обавила стоматолошки преглед а нека и систематски 
преглед. 

         Ученици свих разреда су посетили позориште у Зрењанину,  прваци 
два пута, док је за њих и за ученике првих и петих разреда  организовано и 
предавање из саобраћаја. Ученици VII и VIII разреда посетили су Сајам књига у 
Београду 
        Потреба за педагошком подршком у првом полугодишту: 

• I-2, индивидуализовани рад са 4 ученика 
• II-1- индивидуализовани рад са 2 ученика  
• II-2 индивидуализован рад са 1 учеником 

ИОП 1 ученик 
• III 1 индивидуализован рад са једним учеником 

ИОП 2 ученика 
• III-2 индивидуализовани рад са 5 ученика 
• IV1 ИОП 1 ученик 
• IV2 индивидуализовани рад са 4 ученика математика, 3 ученика српски језик, 

1 ученик природа и друштво. 
• V1- индивидуализован рад са 1 учеником: словачки језик, енглески језик, 

српски језик 
• V2- индивидуализован рад са 1 учеником: српски језик, математика 
• VI 1- индивидуализован рад са 1 учеником: словачки језик, немачки језик од 

2 полугодишта 
• VI 2 индивидуализовани рад са 3 ученика 
• VII 2 ИОП 2 
• VIII1  индивидуализовани рад са 2 ученика 
• VIII2  индивидуализован рад са 1 учеником 

 
Сарадња са родитељима је добра али у појединим одељењима би 

морала бити много боља. Одржано је од 2 до 6 родитељска састанка. 
  Одељењска већа првог циклуса (I – IV разреда) одржала су по три а 
другог циклуса (V – VIII) три до пет састанака, jедно одељење 6. 
  Наставничко веће је одржало 4 састанка. 



УСПЕХ  И  ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА  НА  КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 
                                            ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

    УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА           ИЗОСТАНЦИ

разред
број 

ученика

са 
позитивни
м успехом одлични

врло 
добри добри довољни

са 
недово- 
љним 

успехом
поправни 

испит
преве- 
дени

неоце-   
њени

понавља 
разред

средња 
оцена оправдани

неопра -
вдани укупно

II - IV 90
76 - 
84,44% 45-50%

20-
22,22%

11-
22,22% / 6-6,66% 0 0

8-
8,88% 0 4,21 3591 2952 6543

V - VIII 128
123-
96,09%

52 - 
40,62%

41 - 
32,03%

30 - 
2,43% / 3-2,34% 0 0

2 - 
1,56% 0 4,13 4247 952 5210

II-VIII 
15/16 218

199         
91,28%

139        
63,76%

61         
27,98%

41       
18,80% /

9       
4,12% 0 0

10        
4,58% 0 4,17 7838 3904 11753

II-VIII 
14/15 232

208-
89,65%

101-
43,53%

62-
26,72

44-
18,96& 1-0,43%

12-
4,91%

20-
8,19% 4,10 7374 7554 14928

Ученици првих разреда су оцењени описно. У I1 ученици успешно усвајају нова правила као и гра
Свако напредује својим темпом. Активни су за време наставе. Сви познају учена слова, сабирају      
Сваки ученик напредује својим темпом и учитељице су задовољне успехом.
У I2 је свако остварио неки напредак. Пишу, читају, рачунају-свако неким својим темпом.
Учитељица сматра да би успех био много бољида се не појављују проблеми као
лоша концентрација и краткотрајна пажња, недостатак уџбеника, често изостављање.



               адиво.
             у и одузимају, упоређују бројеве до 10



                                                              ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА
Разред Примерно Врло добро Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће Неоцењено

I - IV   
119        111 - 93,27% / / / / 8- 6,72%

V - VIII 
128  117 - 91,40% 8 - 6,25% 1-0,78% / / 2 - 1,56%

I - VIII 
247 228 - 92,30% 8 - 3,23% 1-0,40% / / 10 - 4,04%

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Разред
Опомена одељенског 

старешине
Укор Одељењ. 

старешине

р 
Одељењ. 

већа Укор директора
Строги укор 

Наставнич. већа
I - IV   
119 / 1-0,84% 1-0,78% / /

V - VII   
128 13-10,15% 1 - 0,78% 1-0,78% / /

I - VIII  
247 13-5,26% 2 - 0,80% 2-0,80 % / /

                                                    СРЕДЊА ОЦЕНА
I - IV V - VIII I - VIII

Највиша средња 
оцена II 1 -   4,59 V 2  -  4,93 II  1 

Најнижа средња 
оцена  III 2   3,51 VII 2  - 3,64 III2  



ОСНОВНА  ШКОЛА  ''БРАТСТВО''  АРАДАЦ
    БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016/2017. ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  I - 1  I - 2  II - 1  II - 2 III - 1 III - 2 IV - 1 IV - 2 V - 1  V - 2 VI - 1  VI - 2 VII - 1  VII - 2 VIII - 1 VIII - 2
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ  КАО НЕМАТЕРЊИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
ТИО
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
СВЕТ ОКО НАС
УКУПНО

         БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016/20167. ГОДИНЕ
НАСТАВНИ  I - 1  I - 2  II - 1  II - 2 III - 1 III - 2 IV - 1 IV - 2 V - 1  V - 2 VI - 1  VI - 2 VII - 1  VII - 2 VIII - 1 VIII - 2
ПРЕДМЕТ
ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФИЗИЧКО-ИЗАБРАНИ СПОРТ
ЛЕПО  ПИСАЊЕ
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
СЛОВАЧ. СА ЕЛЕМ. НАЦ. КУЛ.
РУКА У ТЕСТУ
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
УКУПНО

49
33

342

R R
81
0

33

81

0
81
33
33
16
16

309

0
81
33
33
32
17

81

47
33

17
17

49
33

359

R
81
0

33
32
17

81

50
33

327

81

R R
0

81
50
32

374

R
81
0

33
32
16
33

81

49

32
17
32

49

17

325

R

50
33
32
17
33

81

0
81

376

81

16

49

316

R
0

81
49
33

32

81

R
81
0

33
32

66
33

34

423

R
81
0

33
32
32

16

66
33

32
33

32
32

16

R
0

66
49
33
16
17

16

32
33

443

66
0

33
16
16

33
33
33
66
32

0 64 0 66
R R R R R

65 0 66 0
49 33

3434
33

395

33
16
16

3333
33
33
66
32

33
33
33

33
33
66
33
33

33
16
16

33

426

33
16
17

33
33
33
66
33
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33
33
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32

33
16
16

33
33
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32
32

33
32
32

16 16

33

426

R
16
16
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35
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33
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49

33

R

17

16
32
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R
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33

R
16
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80

16
32

16

32

R
16
16

77

R
12

R
17

15

16
32
17

32

R
16
16

16
70

R
17

33
16

16

32
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82

R
16
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33
16
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33

16

81

R
16
16
33
16

130

33

R
16

33
16
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R
16
16
33
16

R
16

33
17

16

R
16
16
33
16

98

R
16

33
16
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16
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ОСНОВНА  ШКОЛА  ''БРАТСТВО''  АРАДАЦ

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016/2017. ГОДИНЕ
НАСТАВНИ  I - 1  II - 1  II - 2 III - 1 III - 2 IV - 1 IV - 2 V - 1  V - 2 VI - 1  VI - 2 VII - 1  VII - 2 VIII - 1 VIII - 2
ПРЕДМЕТ P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 9 8 8 8 4 4 4 4
СРПСКИ ЈЕЗИК 8 8 8 8 4 3 4 3
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ 3 2 3 2 2 3 3
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3 2 2 1 2 2
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 1 1 1 1 1 2 1
ХЕМИЈА 3 3 2 3
ГЕОГРАФИЈА 2 2 2 2 2 2 2
МАТЕМАТИКА 6 7 8 8 7 9 8 8 2 5 4 4 4 3 4 3
ИСТОРИЈА 2 2 1 2 2 1
БИОЛОГИЈА 2
ФИЗИКА 3 3 3 3 3 3
УКУПНО 15 15 16 16 18 17 18 16 17 17 19 17 19 24 21 17

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016/2017. ГОДИНЕ

   ЧАСОВИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ V-1,V-2,VII-1,VII - 2

P
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УКУПНО

I - 2

R
10

10



ОСНОВНА  ШКОЛА  ''БРАТСТВО''  АРАДАЦ

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈА У I ПОЛУГОДИШТУ 2015/2016 ГОД.

НАСТАВНИ                 ЧАСОВИ
ПРЕДМЕТ ПЛАНИРАНИ РЕАЛИЗОВАНИ
БИОЛОШКА - АДАМОВ Т. 8 5
СРПСКИ Ј. - МОЛНАР О. 12 5
ГЕОГРАФСКА - ДУШАН Б. 3 8
МАТЕМАТИЧКА - ЂОКИЋ Р. 14 12
МЛ. ФИЗИЧАР - ЂОРЂЕВИЋ К. 7 8
МАТЕМАТИЧКА - БАЈАТ 12 8
ИСТОРИЈСКА - СТАНКОВИЋ М. 11 /

       ЛИТЕРАРНА  СЕКЦИЈА
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ПЕТРАШ 8 6
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ШЋЕВКО 16 8
                                                                                                                         РЕЦИТАТОРСКА  СЕКЦИЈА
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ЗАХОРЕЦ 11 10
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ШЋЕВКО 8 8
СРПСКИ ЈЕЗИК - ЈЕВТИЋ 10 10
ДРАМСКА СЕКЦИЈА- СИРАР 15 9
ГИМНАСТИЧКА - СРДАНОВ Б. 16
САОБРАЋАЈНА-ПИРОШКА В. 8 10
ГИМНАСТИЧКА-МАРЈЕНА З.К. 3 16
ХОР 8 10
ШАХ - ЈОВАНОВ В. 16 24
СТОНИ ТЕНИС - АБЕЛОВСКИ В. 17 19
РУКОМЕТ-ОБШУСТВОВА 18
ЕНГЛЕСКИ Ј.-ЈАЊИЋ 7



 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА 
НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
У току првог полугодишта планирани садржаји ппп су реализовани. Деца су редовно 
долазила у вртић и добро функционисала како у  међусобним односима  тако и у 
раду током активности. 
У васпитној групи ппп на словачком језику је 9 деце 5 девојчицa и 4 дечака. У 
васпитној групи са  српским наставним језиком је 8 деце, 3 девојчице и 5 дечака. 
У раду користимо радне листове издавача Публик практикум, упознавање природне 
и друштвене средине, почетни математички појмови као и радни лист цртам пишем, 
кроз игру до знања како би вежбали правилно повлачење свих врста линија у 
разним правцима. Такође, користимо и свеске у којима деца вежбају графомоторику 
и навикавају се на писање у широкој и уској линији.  
Код све деце је видљив напредак у раду у односу на почетак радне године. 
Свако дете ради у зависности од својих могућности и због тога не раде сва деца 
истим темпом и исте задатке.  
Сарадња са родитељима је добра. Родитељи долазе на индивидуалне разговоре и 
спремни су за сарадњу.  
Одржана су два родитељска састанка и на њима се водио разговор шта родитељи 
треба да раде са децом код куће, како би се лакше сналазила и била сигурнија у 
себе .  
У току полугодишта  гостовало је путујуће позориште Звездица и деци приказало 
позоришну представу Поштована децо. Заједно са млађим разредима посетили смо 
Народно позориште у Зрењанину и одгледали позоришну представу Песма белог 
кита.  
У новембру смо учествовали на спортској манифестацији Вртићијада у Зрењанину и 
понели лепе утиске, деца су добила дипломе и пакетиће.  
Реализована је новогодишња представа уз долазак деда Мраза и доделу пакетића. 
Удружење жена Рада из Арадца је и ове године децу обрадовало пакетићима.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

      Васпитачи  
Года Вијера 
Стојков Сања 

 



Извештај о реализацији Стручног већа математике,природних наука и 
технологије у I полугодишту шк.2016/2017 године 

 
У току I првог полугодишта шк.2016/2017 године одржано шест састанака Стручног 
већа  
Август 
-израђен програм рада Стручног већа за шк. 2016/2017 год. 
-извршен избор руководства Стручног већа 
-планирани су угледни и тимски часови 
-предлог набавке наставних средстава за шк. 2016/2017. 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 2015/16 год. 
 
Октобар  
-одржан  час угледни час Биологија - Дупљари .Хидра.Разноврсност ( 
хидра,корали, морске сасе, медузе) значај   
-након часа разговарало се о угледном  часу и о корелацији са  
 осталим природним предметима 
 
Новембар  
- одржан је угледни час математика "Примена питагорине теореме " 
- након часа разговарало се о угледном  часу и о корелацији  са  
 осталим природним предметима 
 
 
 
Децембар  
- одржан је тимски час Биологија - Физичко васпитање : Обољење нервног 
система ,стрес.Одмор и сан, учење и памћење. Вежбе за уклањање стреса. 
- након часа разговарало се о угледном  часу и о корелацији  са  
 осталим природним предметима 
-испланирана допунска настава за ученике из предмета који имају слабе оцене за 
време зимског  распуста        
 
 
Председник  Стручног већа 
 



                                      Стручно веће језика, књижевности 
и друштвених предмета 

Извештај за прво полугодиште школске 2016/2017. год. 
 

У току првог полугодишта школске 2016/2017. год. одржане су 4 седнице. 
 
Август :  
 
1. Стручно веће је одржало седницу поводом програмирања рада за школску 
2016/17. годину 
2. Урађена је анализа школског календара за 2016/2017. годину 
 
Септембар: 
 
1. Извршена је анализа тестова  са завршног испита и иницијалног тестирања 
од  V – VIII разреда 
2. Склопљен је договор о активностима у оквиру  Дечје недеље (V – VIII р)  
3. Договорили смо се да ћемо са ученицима обрадити теме везане за 
професионалну орјентацију и да ћемо ове године посебно обратити пажњу на 
то 
 
 
Новембар: 
 
1. Анализиран је угледни час који су реализовала наставнице српског језика, 
Оливера Молнар и наставница музичке културе, Даниела Аврам. 
2.  Анализиран је угледни час које су реализовале наставнице словачког језика, 
Јарослава Шћевко и наставница немачког језика, Зузана Литавски Бењо.  
  
Децембар: 
 
 
1. Одржана је седница на којој је договорена реализација допунске наставе у 
току зимског распуста. Термини су истакнути на видним местима у школи и 
ученици су обавештени. 
2. Припремање материјала и приредбе  посвећене прослави Дана Светог Саве 
трајало је дуже време у континуитету. Договорене су тачке и концепт. 
3. Анализиран је угледни час који је реализовала наставница енглеског језика, 
Мартина Сланкаменац 
4. Анализиран је угледни час који су реализовале наставница немачког језика, 
Драгана Банч и наставница музичке културе, Даниела Аврам. 
 
 
Записничар Стручног већа  
Мартина Сланкаменац 
 
Председник Стручног већа 
Јелена Сирар  

 
 



СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

Извештај о раду стручног већа  

за полугодиште 2016/2017 

 

 У првом полугодишту 2016/2017 г. планиране су четири седнице и све су 
реализоване. 

 
Септембар  - Упознавање са стручном литературом 

                     – Сагледавање потреба за ИОП-ом 

- Договор о организацији Дечије недеље 
 

Октобар – Анализа Дечије недеље 

- Израда паноа – Дечија недеља 
 

Новембар – Огледни час из словачког језика   III1 

                             -  Анализа часа и евалуација 

 
Децембар - Осмишљавање и израда паноа у холу - зимски и божићни мотиви 

 

                             председник Стручног већа 

Захорец Соња 

 



 Извештај o раду Тима за самовредновање  у   
I полугодишту шк. 2016/17. године 

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Докази 

Израда програма  рада Тима за 
самовредновање за шк. 2016/17. 
годину 

Планирање, 
програмирање Септембар 

Програм рада Тима 
за самовредновање 

за шк. 2016/17. годину 
Упознавање Наставничког већа,  
Школског одбора, Савета 
родитеља и Ученичког 
парламанта са Извештајем о 
самовредновању за  шк. 2015/16. 
годину 

Извештавање 

 
Септембар 

октобар 

 
Записници НВ, ШО, 

СРШ, УП 

Одређивање стандарда квалитета 
рада школе који ће се вредновати  
у шк. 2016/17. години 

Анализа, 
евалиација 

 
Септембар Записник Тима за 

самовредновање 
Израда Годишњег плана 
самовредновања за шк. 2016/17. 
годину 

 
 

Планирање и 
програмирање 

Септембар 

Годишњи план рада 
школе за шк. 2016/17. 
годину, Годишњи план 

самовредновања за 
шк. 2016/17. годину 

Упознавање Наставничког већа,  
Школског одбора, Савета 
родитеља и Ученичког 
парламанта са Годишљим планом 
самовредновања за шк. 2016/17. 
годину 

 
 

Излагање 

 
 
Септембар 

октобар 

 
 

Записници НВ, ШО, 
СРШ, УП 

Подела послова подтимовима на 
самовредновању 

Договор, 
планирање 

Октобар Записник Тима за 
самовредновање 

Вредновање Годишњег плана 
рада Школе и Развојног плана 
Школе 

Анализа 
документације 

 

Октобар, 
новембар 

Записник Тима за 
самовредновање 

Помоћ подтимовима за 
самовредновање 

Консултације, 
предлози 

Током I 
полугодишта 

Евиденција педагога 

Прикупљање извештаја од 
подтимова за самовредновање за 
I  полугодиштуе 

Израда извештја 
у електронској 

форми,  
прикупљање 

Децембар,  
јануар 

Извештаји подтимова 

Израда Итвештаја о 
самовредновању рада школе у  I  
полугодишту шк. 2016/17. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 

израда 
извештаја 

 
Јануар 

Итвештај о 
самовредновању рада 

школе у  I  
полугодишту шк. 
2016/17. године 

Вредновање активности   
Акционог плана РП-а у I  
полугодишту шк. 2016/17. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 

израда 
извештаја 

 
Јануар 

Извештај о 
реализацији 

Акционог плана РП-а 
у I  полугодишту шк. 

2016/17. године  
Извештај сачинила Борјанка Бојанић 



Извештај о самовредновању у I полугодишту школске 2016/17. године 
 

Област вредновања: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА   
Показатељи који се вреднују:  1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. 

 
Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис остварености показатеља Докази Време и начин 

вредновања 
1.1.5. Годишњи план рада 
школе садржи посебне 
програме васпитног рада.   

Годишњи план рада 
Школе за школску 
2016/17. годину садржи 
посебне програме 
васпитног рада. 

Годишњи план рада Школе за школску 
2016/17. годину садржи Програмске 
задатке васпитног рада у Школи, 
Програм заштите деце/ученика од 
насиља, 
злостављања и занемаривања, 
Програм превенције делинквентног 
понашања ученика и злоупотребе 
дувана и психоактивних супстанци, 
Програм здравственог васпитања, 
Социјалну заштиту ученика, Програм 
еколошке заштите животне средине и 
естетског уређења Школе, Програм 
професионалне оријентације, 
Програм примене Конвенције о 
правима детета. 

Годишњи план рада 
Школе за школску 

2016/17. годину 

Октобар, анализа 
педагошке 

документације 

1.2.1. У годишњи план рада 
школе уграђен je акциони 
план школског развојног 
плана за текућу годину. 

У Годишњи план рада 
Школе за шк. 2016/17. 
годину уграђен је 
Акциони план Развојног 
плана Школе за текућу 
годину. 

У Годишњи план рада Школе за шк. 
2016/17. годину уграђен је Акциони 
план Развојног плана Школе за текућу 
годину.  
( Стр. 115 – 131.) 

Годишњи план рада 
Школе за школску 

2016/17. годину 

Октобар, анализа 
педагошке 

документације 

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

Сви наставници су 
уградили у годишње  
планове наставних 
предмета циљеве 
учења по разредима. 

Сви наставници, сем наставнице 
енглеског језика која предаје 
одељењима на српском наставном 
језику у другом циклусу су уградили у 
годишње  планове наставних 
предмета циљеве учења по 
разредима. 

Годишњи планови 
наставних предмета 

Новембар, 
анализа 

педагошке 
документације 



 
 

Извештај израдила Б. Бојанић 
 
 
 
 
 
 

Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис остварености показатеља Докази Време и начин 
вредновања 

1.3.2. Годишњи планови 
наставних предмета 
садрже образовне 
стандарде. 

Сви годишњи планови 
наставних предмета 
садрже образовне 
стандарде. 

Сви годишњи планови наставних 
предмета садрже образовне 
стандарде. 

Годишњи планови 
наставника 

Новембар, 
анализа 

педагошке 
документације 

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. 

Први циклус: 
У  годишњим плановима наставних 
предмета 6 учитељица предвиђена је 
провера остварености прописаних 
образовних стандарда или циљева 
учења наставног предмета наведених 
у наставном програму. У  годишњим 
плановима наставних предмета 2 
учитељице није  предвиђена.  
У годишњим плановима наставника 
енглеског језика и српског као 
нематерњег је предвиђена провера 
циљева учења наставних предмета. 
Други циклус: 
У  годишњим плановима наставних 
предмета свих 18 наставника 
предвиђена је провера остварености 
прописаних образовних стандарда или 
циљева учења наставног предмета 
наведених у наставном програму. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годишњи планови 
наставника 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар, 
анализа 

педагошке 
документације 



 
Област вредновања: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Вредновање стандарда 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 
 
Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис оствареност показатеља Докази Време и начин 

вредновања 

2.6.1.Наставник оцењује у 
складу са Правилником о 

оцењивању ученика. 
(2.6.1.) 

Наставници оцењују у 
складу са Правилником о 

оцењивању ученика. 

На основу  добијених података 
снимањем 15 часова обавезне 

наставе  у децембру ове школске  
године од стране директора и 
педагога  12 (70%) наставника 

оцењује у складу са Правилником о 
оцењивању ученика, а 3  (20%) 

наставника примењују Правилник, 
али не у потпуности. 

Очекивани исход је остварен. 

Протокол за 
снимање 

показатеља 
стандарда 
квалитета  

(област Настава и 
учење, 

образовни стандард 
2.6.) 

 
 

Децембар, 
снимање часова 

2.6.2.Наставник 
прилагођава захтеве 

могућностима ученика. 
 

 
 
 
 

Наставници 
прилагођавају захтеве 
могућностима ученика. 

На основу  добијених података 
снимањем 15 часова обавезне 

наставе  у децембру ове школске  
године од стране директора и 

педагога  1 (6,67%) наставник у 
потпуности прилагођава захтеве 

могућностима ученика, 7 (46,70%) 
делимично прилагођава захтеве 

могућностима ученика, а 6 (40%) не 
прилагођава захтеве могућностима 

ученика. 
Очекивани исход није остварен. 

Протокол за 
снимање 

показатеља 
стандарда 
квалитета  

(област Настава и 
учење, 

образовни стандард 
2.6.) 

 
 
 

Децембар, 
снимање часова 

2.6.3. Наставник 
похваљује напредак 

ученика. 
 

Већина наставника (70%) 
похваљује напредак 

ученика. 

На основу  добијених података 
снимањем 15 часова обавезне 

наставе  у децембру ове школске  
године од стране директора и 

педагога  87% наставника 
похваљује напредак ученика. 

Понекад (ређе) је похвала 
формална. 

Очекивани исход је остварен. 

Протокол за 
снимање 

показатеља 
стандарда 
квалитета  

(област Настава и 
учење, 

образовни стандард 
2.6.) 

 
 
 
 

Децембар, 
снимање часова 



   
Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис оствареност показатеља Докази Време и начин 

вредновања 

2.6.4. Наставник даје 
потпуну и разумљиву 

повратну информацију 
ученицима о њиховом 

раду. 
. 

 
 
 

Половина наставника 
(50%) даје потпуну и 
разумљиву повратну 

информацију ученицима 
о њиховом раду. 

На основу  добијених података 
снимањем 15 часова обавезне 

наставе  у децембру ове школске  
године од стране директора и 
педагога  53% наставника даје 
потпуну и разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом 
раду, 33% наставника даје 

разумљиву повратну информацију, 
а 13% наставника не даје. 

Очекивани исход је остварен. 

Протокол за 
снимање 

показатеља 
стандарда 
квалитета  

(област Настава и 
учење, 

образовни стандард 
2.6.) 

 
 

Децембар, 
снимање часова 

2.6.5. Наставник учи 
ученике како да процењују 

свој напредак. 
 

 
 

Већина наставника (70%) 
учи ученике како да 

процењују свој напредак. 
 
 
 

На основу  добијених података 
снимањем 15 часова обавезне 

наставе  у децембру ове школске  
године од стране директора и 
педагога 40% наставника учи 

ученике како да процењују свој 
напредак, 13% делимично учи а 

47% не учи. 
Очекивани исход није остварен. 

Протокол за 
снимање 

показатеља 
стандарда 
квалитета  

(област Настава и 
учење, 

образовни стандард 
2.6.) 

 
 
 

Децембар, 
снимање часова 

 
 

Извештај сачинила Б. Бојанић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Област вредновања: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Вредновање стандарда: 3.1. 
Вредновање показатеља: 3.2.6. 
  
 Образовна постигнућима ученика на завршном испиту шк. 2015/16. године 
 

Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис остварености показатеља Докази 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Вредновање 

резултата на завршном 
испиту/матури да ли је остварен 
основни/средњи/напредни ниво 

образовних стандарда. 

Резултати на завршном испиту 
показују да је остварен 

основни ниво образовних  
стандарда из математике, 
хемије, физике, биологије, 

географије, а средњи ниво из 
матерњег језика и историје. 

Оствареност 
основног/средњег/напредног нивоа 

образовних стандарда:  
словачки језик-нису достигли ни 
основни ниво 33%, основни 67%, 

средњи 60%, напредни 27%; српски 
језик- нису достигли ни основни ниво 

25%, основни 75%, средњи 63%, 
напредни 19%; математика- нису 
достигли ни основни ниво 32%, 

основни 68%, средњи 39%, напредни 
0%.  

Из математике није остварен 
основни ниво образовних 

стандарда. 
Средњи ниво стандарда је 

остварен из словачког језика и 
српског језика.  

Због малог броја задатака ова 
анализа није рађена за комбиновани 

тест.  
 

Извештај о резултатима  
завршног испита на крају 
основног образовања и 

васпитања у шк.2015/2016. 
годину – Завод за 

вредновање квалитета 
образовања и васпитања 

3.1.5. Праћење да ли су школске 
оцене у складу са резултатима 

на завршном испиту. 

Оцене из матерњег језика, 
математике су углавном у 
складу са резултатима на 

завршном испиту.  

Просечна постигнућа ученика на 
завршном испиту су у складу са 

оценама  на крају VII и VIII разреда из 
матерњег језика и математике.  

Извештај о резултатима  
завршног испита на крају 
основног образовања и 

васпитања у шк.2015/2016. 
годину – Завод за 

вредновање квалитета 



образовања и васпитања 
 

3.1.6. Вредновање резултата 
ученика на завршном испиту да 

би се утврдило какве је 
резултате остварила школа у 
односу на просек Републике. 

Резултати ученика на 
завршном испиту показују да 

је Школа остварила резултате 
на нивоу просека Републике 

из матерњег језика и историје, 
а незнатно испод просека 

Републике из осталих 
предмета.  

Резултати школе су  из српског језика 
испод републичког просека (491), из 
словачког  језика су испод просека 

(487) и из математике су знатно 
испод просека (441).  

 

Извештај о резултатима  
завршног испита на крају 
основног образовања и 

васпитања у шк.2015/2016. 
годину – Завод за 

вредновање квалитета 
образовања и васпитања 

3.2.6.Упоређивање и вредновање 
просечних резултата ученика на 
завршним испитима у односу на 

претходну школску годину.  

Просечни резултати ученика 
на завршним испитима 

незнатно су бољи у односу на 
претходну школску годину. 

Просечни резултати ученика за                      
                           шк. 2014/15   2015/16. 

Словачки језик          6.88         5.60 
Српски језик              6.60         6.36 
Математика               3.41         2.71 
Комбиновани тест    5.27         4.38 

Просечни резултати ученика на 
завршним испитима су знатно 

слабији, изузев из српског језика, у 
односу на претходну школску годину.  

Извештај Министарства 
просвете, науке и 

технолошког развоја за  
шк. 2014/15 и 2015/16. 

 
 

Извештај израдила П. Велисављевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Област вредновања: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
Вредновање стандарда: 4.1. 
Вредновање показатеља: 4.2.3, 4.3.3. 
 
Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис остварености показатеља Докази 

4.1.1. Ученици су 
обавештени о врстама 
подршке у учењу које 

пружа школа. 

Школа редовно обавештава 
ученике о врстама подршке у 

учењу које школа пружа.  
 

Интервјуисањем ученика којима је 
потребна подршка дошло се до 

следећих закључака: 
-ученици су обавештени о врстама 

подршке у учењу ( допунска настава, 
рад волонтера у мл.разредима, учење 

разних техника учања, помоћ 
педагога) 

 

Интервју са ученицима и 
статистичка обрада, 

фотокопија обавештења о 
извођењу допунске 

наставе у школи 
 

4.1.2. На основу анализе 
успеха предузимају се 

мере подршке ученицима. 
 

Ученицима се благовремено 
пружа подршка на основу 
анализе њиховог успеха. 

 

Интервјуисањем ученика којима је 
потребна подршка дошло се до 

следећих закључака: 
- наставници благовремено и редовно 

планирају и реализују пружање 
подршке на основу анализе ученичког 

успеха 

Свеске ученика, контролни 
задаци, месечни планови, 

припреме наставника, 
радне свеске, тестови, 

записници са одељењских 
већа 

интервју са ученицима и 
статистичка обрада, 
записник и извештај 

СТИО-а    
                                                   

4.1.3. На основу анализе 
да ли се остварује  

подршка ученицима кроз 
комуникацију са 

родитељима 
 
 
 

У пружању подршке 
ученицима школа остварује 
комуникацију са породицом. 

Прегледом документације при изради 
ИОП-а утврђено је да су родитељи 

својим потписима омогућили израду 
ИОП-а и својим учешћем дали 

подршку ученицима и наставницима. 
Напомена: у одељењу IV 2 није 
израђен ИОП јер родитељ не 

сарађује. Родитељ је пријављен 
Центру за социјални рад града 

Зрењанина.  
    

ИОП-и, записници 
одељењског већа и 
наставничког већа 



4.1.4. У школи 
функционишу тимови за 

подршку ученицима у 
прилагођавању школском 

животу. 
 

У школи доминира 
индивидуално пружање 
подршке ученицима у 

прилагођавању школском 
животу које је резултат 

планираних активности у 
оквиру одређених тимова. 

 

Интервјуисањем представника тимова 
( Тим за заштиту деце од насиља, 

Тим са инклузивно образовање и Тим 
за професионалну орјентацију и Тим 

за самовредновање) дошло се до 
следећих закључака: 

-ученицима се превентивно и 
интервентно пружа подршка у 

прилагођавању школском животу 
-прегледом пед.документације је 
установљено да тимови редовно 

прате стање и постоји сва 
документација 

Интервју са 
представницима тимова 
анализа документације 

тимова  
 

4.1.5. Школа сарађује са 
релевантним 

институцијама у пружању 
подршке ученицима 

Школа сарађује са 
релевантним институцијама у 
пружању подршке ученицима 

Школа благовремено и увек писменим 
путем обавештава институције са 
којима јој је потребна сарадња и 

подршка .Констатовано је да школа 
не добија писменим путем повратну 

информацију о њиховим мерама. 

Писмена обавештења 
школе релевантним 

институцијама. Интервју 
са педагогом. 

4.2.3. Укљученост ученика 
у ваннаставне активности 

 

Укљученост ученика у 
ваннаставне активности je 

нешто већи у односу на 
предходну годину 

 

Интервјуисањем наставника и 
прегледом документације 

константовано је да је повећан број 
секција, као нове: рукометна секција и 
секција стоног тениса. Повећан је број 

ученика у већини секција. 

Интервју са наставницима,  
извештај и записници 
руководиоца секција 

 

4.3.3. У школи се 
примењује 

индивидуализовани 
приступ/ ИОП за све 

ученике из осетљивих 
група. 

 

У школи се примењује 
индивидуализовани приступ/ 

ИОП за све ученике из 
осетљивих група. 

Деца из осетљивих група која 
редовно похађају наставу 

напредују 
 

Итервјуисањем наставника о примени 
ИОП-а и индивидуализованог рада 
дошло се до следећих закључака: 

-израђени су педагошки профили за 
ученике којима је потребна додатна 

педагошка подрша 
-израђени су ИОП-и за ученике којима 

је потребна додатна педагошка  
подрша 

 
 

Интервју са наставницима,  
педагошка документација 
која се односи на ИОП и 

индивидуализовани 
приступ ученицима 

 



 
-постоји документација о примени 

постојеће пед.подршке 
Деца из осетљивих група која 

редовно похађају наставу напредују. 
***Неостварена израда ИОП-а за 

ученика IV 2 ,  М.Л., због несарадње 
са родитељима. 

 
 

Извештај сачинио Подтим подршка ученицима 
Т. Бајат Марковљев, Ј. Шћевко, Ј. Виљачик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



Област вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
Стандард који се вреднује: 6.1. 

Вреднован показатељ  Очекивани исход Опис остварености показатеља Докази Време и начин 
вредновања 

6.1.1. Сви обавезни 
документи донети су у 
процедури која је 
прописана Законом. 

Сви обавезни 
документи донети су у 
процедури која је 
прописана Законом. 

Сви обавезни документи донети су 
у процедури која је прописана 
Законом. Документи, записници 

ШО 

Октобар, 
анализа 

документације, 
интервју са 

директором и 
секретаром 

школе 
6.1.2. Развојни план 
установе сачињен је на 
основу извештаја о 
резултатима 
самовредновања. 

Развојни план Школе  
за период од школске 
2016/17. до школске 
20120/21. године 
сачињен је на основу 
извештаја о 
резултатима 
самовредновања. 

Развојни план Школе  за период од 
школске 2016/17. до школске 
20120/21. године сачињен је на 
основу извештаја о резултатима 
самовредновања. 

Упоређивање 
извештаја о 

самовредновању рада 
школе у задњих 5 
година и Развојног 
плана од школске 

2016/17. до школске 
20120/21. године 

Октобар, 
анализа 

документације 

6.1.3. Развојни план 
установе сачињен је на 
основу извештаја о 
остварености стандарда 
образовних постигнућа. 
  

Развојни план Школе  
за период од школске 
2016/17. до школске 
20120/21. године 
сачињен је на основу 
извештаја о 
остварености 
стандарда образовних 
постигнућа. 

Развојни план Школе  за период од 
школске 2016/17. до школске 
20120/21. године сачињен је на 
основу извештаја о остварености 
стандарда образовних постигнућа.  

 

Октобар, 
анализа 

документације 

6.1.4. У школи постоји 
план за обезбеђивање и 
коришћење финансијских 
средстава. 

У Школи постоји план 
за обезбеђивање и 
коришћење 
финансијских 
средстава. 

У Школи постоји план за 
обезбеђивање и коришћење 
финансијских средстава. 

Финансијски план, 
Извештај о Ценусу, 
Извештај Градске 
управе о усвајању 

финансијског плана, 
записник ШО 

Октобар, 
анализа 

документације, 
 

 
Извештај израдиле Б. Бојанић и М. Крижан Закић



 



РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
I полугодиште шк. 2016/17. година 

Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Развојни циљ: 1. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ 

Специфични циљ: 1.1.УЧЕНИЦИ АКТИВНО УЧЕСТВУЈУ НА ЧАСУ 
МЕРЕ  И  АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Примењивање различитих техника и метода 
учења на часу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сви наставници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У току I 
полугодишта 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број часова на 
којима се примењују 
технике и методе 
учења. 
Врсте техника и 
метода учења које 
су примењене на 
часовима. 

Наставници примењују  
различите технике и 
методе учења на 
часовима обавезне 
наставе од 10 до 50%. 
Методе и технике учења 
којима се ученици 
оспособљавају за 
самостално, рационално 
учење су разноврсни и у 
складу су са узрастом.  
Неке од техника које се 
примењују су: рад са 
уџбеником, различите 
врсте читања, израда 
теза, исправљање 
грешака, грозд, мапа ума, 
издвајање кључних  
речи, суштине, израда 
ППП, постављање 
циљева у учењу, 
асоциограм, израда 
плаката, учење речи уз 
помоћ слике, развијање 
вештине постављања 
питања, самооцењивање, 
комбинована метода и  
др.)  

 



МЕРЕ  И  АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

1.1.3. Укључивање ученика у реализацију одређеног 
наставног садржаја 
- изношење идеја 
- реализација делова наставних садржаја 
- реализација наставних садржаја 

Сви наставници У току 1.  
полугодишта 

 

Упитник за 
наставнике,  
везани интервју за 
ученике од V до   
VIII разреда 

Ученици старијих 
разреда су укључивани 
у реализацију 
наставних садржаја за 
које су заинтересовани 
више од 2 пута у 
полугодишту.  
Ученици чешће 
учествују у реализацији 
делова наставних 
садржаја.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специфични циљ: 1. 2. ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА 
МЕРЕ  И  АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
Оспособљавање ученика за праћење и 
вредновање свог напредовања 
 
1.2.1. Наставник упознаје ученике са критеријумима 
оцењивања 
 
 

 
 
 
Наставници 

 
 
 

На почетку 
школске  

године, у току  
године 

 
 
 
Везани интервју за 
ученике од V до   
VIII разреда 

 
 

 
Сви натавници од V до   
VIII разреда су 
упознали ученике са 
критеријумима 
оцењивања. 
Ученици знају 
критеријуме 
оцењивања. 

1.2.2. Наставник даје потпуну и разумљиву повретну 
информацију о раду ученика 
 

Наставници У току I 
полугодишта 

Снимање часова,  
везани интервју за 
ученике од V до   
VIII разреда 

Већина наставника даје 
потпуну и разумљиву 
повретну информацију 
о раду ученика 
Ученици добијају 
потпуну и разумљиву 
повретну информацију 
о свом раду. 

1.2.4. Израда и праћење графикона напредовања од 
стране ученика 

У I полугодишту 
учитељица М. Крижан 
Закић 

У току I 
полугодишта 

Увид у израђене 
гарафиконе 

Израђени графикони 
напредовања ученика 
III1;  
Израђени графикони 
напредовања ученика 
другог циклуса 
из српског језика, 
српског језика као 
нематерњег, историје, 
биологије. 

 
 
 
 



 
Област промене: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ: 2. ДОПРИНОС ВЕЋОЈ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА 

Специфични циљ: 2. 1. МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА 
МЕРЕ  И  АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
2.1.1. Испитивање ученика 7. разреда о мотивацији за 
школско учење 
 
 

Педагог Децембар Упитници за 
ученике 7. разреда 

Резултати упитника ће 
послужити као 
смернице у раду 
наставницима. 

 
Специфични циљ: 2. 2. ИНТЕНЗИВНИЈЕ УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

МЕРЕ  И  АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

2.2.1. Анкетирање 
- Савета родитеља Школе  о могућностима 
побољшања сарадње са Школом  

Директор, 
педагог 
 
 
 

Септембар 
 
 
 
 

Увид у упитнике за 
чланове Савета 
родитеља Школе 

Предлози СРШ 
 

2.2.2. Уграђивање предлога родитеља о побољшању 
сарадње са Школом у  програме рада са родитељима: 
- Савет родитеља Школе 

Учитељи, 
одељењске 
старешине 

Септембар 
 
 

Увид у ГП и РП 
Школе 
 

Уграђени предлози 
СРШ у ГП рада Школе 
за шк. 2016/17. годину 
 

2.2.4. Упознавање родитеља са резултатима и 
анализом иницијалних тестова (сви разреди) 

Наставници који су 
спровели  
иницијално 
тестирање 

Октобар, 
новембар 

 
 

Увид у педагошку 
документацију, 
резултати 
иницијалног 
тестирања 

Родитељи су упознати 
са резултатима 
иницијалних тестова. 

2.2.7. Упознавање родитеља 8. разреда са 
резултатима завршних испита из ранијих година 
 

Одељењске 
старешине 
8. разреда 

Новембар 
 
 

Дневник образовно-
васпитног рада. 

 

Број родитеља који су 
упознати са 
разултатима  на 
завршним испитима. 

2.2.8. Израда акционог плана за побољшање 
резултата на завршном испиту 
 

Наставници предмета 
из којих су остварени  
слаби резултати на 
завршном испиту 

Септембар 
 

Увид у акционе 
планове 
 

 

Израђени акциони 
планови 



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

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

- Планирање образовно-васпитног рада на основу 
анализе резултата на завршном испиту из претходне 
школске године  
(обавезна настава, допунска, додатна, припремна 
настава) 

Наставници 
математике, 
матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 
хемије 

Септембар  
 

Увид у годишње и 
оперативне планове 
рада наставника 
 

Планови наставника су 
израђени у складу са 
резултатима на 
завршном испиту. 

- Израда акционог плана за побољшање резултата на 
завршним испиту (по потреби) 

Наставници предмета 
из којих ученици 
постижу слабе 
резултате 

Септембар, 
октобар 

 
 

Увид у  Акциони 
план 

Добијени резултати су 
смернице за даљи рад 

- Иницијално тестирање  ученика VIII разреда Наставници 
математике, 
матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 
хемије 

Септембар, 
октобар 

 

Увид у иницијалне 
тестове и резултате 
добијене 
иницијалним 
тестирањем 

Резултати са 
иницијалних тестова су 
смернице у раду са 
ученицима. 

-Примена критеријумских тестова за ученике од  V до 
VII разреда 

Наставници 
математике, 
матерњег језика, 
историје, географије, 
биологије, физике и 
хемије 

Крај  првог  
полугодишта  

Увид у резултате  
критеријумских 
тестирања, анализа  
резултата. 

Критеријумски тестови 
су показатељ 
остварености 
образовних стандарда 
и смернице за даљи 
рад са ученицима. 

 
 
 
 

 
 
 
 



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

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
-Идентификовање деце из осетљивих група за 
пружање додатне педагошке подршке 

Наставници, педагог Септембар, 
у току  I 

полугодишта 

Увид у педагошку 
евиденцију и 
документацију 
(записници 
одељењских већа, 
евиденција ученика 
којима је потребна 
додатна педагошка 
подршка, интервју, 
педагошки профил) 

Прикупљени подаци 
омогућавају  да  
додатну педагошку 
подршку добију 
ученици којима је она 
потребна. 

-Прикупљање података о ученицима којима је 
потребна додатна педагошка подршка 

Наставници, педагог Септембар, 
у току  I 

полугодишта  

- Планирање додатне подршке ученицима: педагошки 
профил, мере прилагођавања -индивидуализације,  
израда ИОП-а 1, 2, 3 

Учитељи, одељењске 
старешине,  
предметни 
наставници, педагог, 
ТИО и Тим за 
додатну педагошку 
подршку 

Септембар,  
октобар 

 
Увид у 
документацију 
додатне педагошке 
подршке, увид у 
записнике СТИО, ПК 

Прилагођавање рада 
потребама и 
могућностима ученика. 

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

Учитељи, предметни 
наставници, педагог 

У току I 
полугодишта 

Боље напредовање  
ученике из осетљивих 
група 

- Примена диференцираног рада Учитељи, предметни 
наставници 

У току I 
полугодишта 

Увид у свеске 
ученика, евиденцију 
наставника,ученички 
портфолио 

 

- Укључивање ученика у допунски рад Учитељи, предметни 
наставници 

У току I 
полугодишта 

Припремљени 
прилагођени 
материјали ,свеске 
ученика, дневник 
рада, дневници 
осталих активности 

Ученици добијају 
одговарајућу педагошку 
подршку 

 



 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
- Укључивање ученика у додатни рад рад Учитељи, предметни 

наставници 
Септембар, 

октобар 
Увид у евиденцију 
наставника и 
дневнике осталих 
облика о.-в. рада  

Ученици остварују бржи 
напредак. 

- Индивидуализовани рад са ученицима Учитељи, предметни 
наставници 

У току I 
полугодишта 

Увид у мере 
индивидуализације, 
прилагођени 
материјали ,свеске 
ученика 

Ученици остварују 
бољи успех. 

- Примена ИОП-а 1, 2, 3 Учитељи, предметни 
наставници 

У току I 
полугодишта 

Увид у 
документацију 
додатне педагошке 
подршке 

Ученици напредују у 
складу са својим 
могућностима. 
 

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

Директор, чланови 
ТИО 

Септембар Телефонски 
разговори, 
индивидуални 
разговори са 
родитељима, 
евиденција  
педагога 

Ученици којима је била 
потребна помоћ 
логопеда су је добили. 
 

- Сарадња са Интерресорном комисијом Чланови ТИО, 
педагог, одељењски 
старешина 

Децембар Копија попуњеног 
обрасца  

Ученик ће добити 
помоћ адекватних 
стручњака. 

- Континуирано праћење напредовања ученика Учитељи,предметни 
наставници 

У току I 
полугодишта 

Евиденција 
наставника, 
вредновање 
ефикасности мера 
индивидуализације 

Континуирано се прати 
и вреднује  
напредовање ученика 
којима се пружа 
додатна педагошка 
подршка.  - Вредновање ИОП-а Педагог ,чланови 

одељењског већа 
На крају I 

полугодишта 
- Попуњен 
формулар о 
реализацији ИОП-а 

 
 



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

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

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

Учитељи  
првог разреда, 
одељењске 
старешине петог 
разреда 

Септембар, 
октобар  

 

Записник са 
родитељских 
састанака, 
-евиденција  
ЧОС-а 

Ученици и родитељи 
првог и петог разреда 
су детаљно упознати са 
правилима понашања у 
школи, а одељењске 
старешине осталих 
разреда су ученике  и 
родитеље подсетиле на 
правила понашања. 
Ученици у већој мери 
поштују правила 
понашања у школи. 

- Подсећање на правила понашања у школи Учитељи, одељењске 
старешине, директор 

Септембар Евиденција ЧОС-а 

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

Учитељи, одељењске 
старешине, 
одељењске заједнице 

Септембар, 
октобар  

 

Евиденција  
ЧОС-а, панои 
одељењских 
правила 

- Одабир тема из области превенције вршњачког 
насиља за ЧОС-ове 

Учитељи, одељењске 
старешине, педагог 

Септембар 
 

План рада ЧОС-ова Планова рада ЧОС-ова 
одговарају 
карактеристикама 
већине ОЗ. 

- Активности на ЧОС-овима које су посвећене 
превенцији насиља 

Учитељи, одељењске 
старешине, педагог 

У току I 
полугодишта 

Евиденција   
ЧОС-ова,материјали 
са ЧОС-ова 

- Оснаживање ученика за заштиту од насиља Учитељи, одељењске 
старешине, педагог, 
Тим за заштиту деце 
од насиља 

У току I 
полугодишта 

Евиденција 
учитеља, 
наставника, 
педагога 

Ученици су оснаженији 
за заштиту од насиља. 

- Одабир ученика за позитивно понашање у одељењу Одељењске 
заједнице, учитељи, 
одељењске 
старешине 

На крају првог 
полугодишта 

- Евиденција  
ЧОС-ова 
 

ОЗ су одабрале 
ученике за позитивно 
понашање. УП је 
израдио пано 
изабраних ученика 
Школе. 

- Радионица из програма „Дечја права“ за ученике IV 
разреда 

Педагог Децембар Евиденција у 
дневнику о.-в. рада, 
материјали са 
радионица 

Ученици су уведени у 
радионице. Схватили 
су значај међусобне 
сарадње. 

 
 



АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

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

Чланови Тима за 
заштиту деце од 
насиља 

Септембар  
 

Записник СРШ 
 

Родитељи су упознати 
са Програмом заштите 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

- Пружање могућности родитељима да се укључе у 
заштиту ученика од насиља 

Директор, учитељи, 
одељењске 
старешине, Тим за 
заштиту деце/ученика 
од насиља 

Септембар,  
у току  I 

полугодишта 
 

Записник СРШ, 
зааписник Тима 
заштите 
деце/ученика од 
насиља 

Родитељи нису 
показали интересовање 
да се укључе у заштиту 
ученика од насиља 

- Поступање у складу са Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 

Сви запослени У току I 
полугодишта 

Евиденција 
учитеља, одељ. 
старешина, 
педагога, директора, 
евиденција Тим 
за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
записник НВ 

У Школи се у већини 
случајева поступа  у 
складу са 
Правилником. Понекад 
је проблем 
правовремени проток 
информацја између 
релевантних фактора. 

- Редовно дежурство наставника Директор, наставници У току I 
полугодишта 

Књига дежурства Ученици се безбедније 
осећају у школи. 

- Рад са децом која врше насиље.  
Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, Тим за 
заштиту деце/ученика 
од насиља, директор 
стручњаци ван школе 

 
 
 

 
У току I 

полугодишта 
 

Евиденција учитеља 
одељењских 
старешина,педагога, 
евиденција Тима, 
директора,  
документација о 
појачаном 
васпитном раду 
(план заштите) 

Са ученицима који 
врше насиље се 
појачано васпитно 
ради. Постижу се 
парцијални и 
краткорочни ефекти.  

- Подршка деци која трпе насиље. Ученици који трпе 
насиље су ојачани 

 
 
 
 
 



 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
- Оспособљавање наставника за спровођење мера и 
осмишљавање активности појачаног васпитног рада 
(едукативна радионица) 

Педагог, наставница 
енглеског језика (М. 
Сланкаменац) 

Новембар  Евалуација 
радионице, 
материјали са 
радионице, 
записник НВ 

Педагог је подсетила 
чланове НВ о кључним 
процедурама из 
Правилника о 
протоколу поступања у 
ситуацијама насиља... 
Изводи из Правилника 
и комплетан текст 
Правилника поставила 
је на рачунар у 
зборници. 
На радионици су 
осмишљаване мере и 
активности појачаног 
васпитног рада за 
конкретне ситуације из 
наше праксе. 

- Уређење школског простора да буде безбедно место 
за ученике 

Директор, ШО, СРШ На почетку  
школске 
године 

Записници ШО, 
СРШ, свеска 
евидентирања 
потреба за 
поправкама 

Редовно се врше 
провере исправности 
уређаја и школској 
намештаја у циљу 
безбедности ученика. 

- Сарадња са здравственим институцијама, Центром 
за социјални рад, ПУ Зрењанин 

Учитељи, одељењске 
старешине, педагог 

У току I 
полугодишта 

 

Евиденција 
учитеља, 
одељењских 
старешина, 
директора,педагога 
дописи 

Ученицима се пружа 
адекватна помоћ 
укључивањем 
стручњака ван школе. 

 
 
 
 
 



МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА  
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

- Промоција активности Школе путем сајта Наставници задужени 
за сајт Школе, 
ученици 8. р. 

Није 
реализовано, 

биће 
реализовано у 

току 2. 
полугодишта. 

  

- Промоција успеха деце/ученика путем сајта Васпитачи, учитељи, 
наставници 
предметне наставе, 
наставници задужени 
за сајт Школе, 
ученици 8. р. 

Није 
реализовано, 

биће 
реализовано у 

току 2. 
полугодишта. 

  

- Присуство представника одељењских већа (1. – 4. и 
5. – 8. разреда) седницама СРШ 

Директор У току I 
полугодишта 

Записник СРШ Бољи проток 
информације између 
родитеља и наставника 

 
 

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

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
- Свечана приредба за ђаке прваке  

 

Учитељи првог 
разреда 

Септембар Евиденција у 
дневнику,фотографије 

Ученици првог разреда 
су примљени у школу 
уз добродошлицу. 

- Активности обележавања Дечије недеље  Координатори  
Дечјег савеза, 
представници 
одељења Дечјег сав. 

Октобар Евиденција у 
дневнику,фотографије 

Дечја недеља је 
испуњена разноврсним 
активностима. 

- Активност „Школа ученицима“ Координатори  
Дечјег савеза, 
представници  ОЗ ДС 

Новембар Евиденција у 
дневнику, пано 

Ученици су узели 
учешће у свим 
активностима у Школи. 



 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

- Презентација одељењских заједница V разреда Одељењске 
старешине V 
разреда, наставници 
матерњег језика, 
ликовне и музичке 
културе 

Планирано у 
току 

фебруара/марта, 
реализовано 

октобра 
 

Фотографије, радови 
ученика, панои 

Ученицима  другог 
циклуса и предметним 
наставницима су  
ученици V разреда 
представили своја 
интересовања,  
способности, умења, 
хобије...и омогућили 
им да их боље 
упознају. 

- Школски спорт и спортске активности Наставници физичког 
васпитања, учитељи 

Октобар План школског спорта 
и спортских 
активности,евиденција 
у дневницима о.-в. 
рада, фотографије, 
извештај о 
реализацији недеље 
спорта у Школи 

Ученици се 
оспособљавају за фер 
такмичење. 
Да би се боље 
оспособили за фер 
такмичење, а нарочито 
за фер навијање 
неопходнао је  учешће 
шире друштвене 
заједнице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
- Примена савремених метода и наставних  система 
у настави 

Наставници, педагог 
. 

Једном  
у току 

школске године. 
Неки наставници 

су у I 
полугодишту 
реализовали 

више часова на 
којима су 

примењивали 
савремене 
наставне 
методе. 

Упитници за 
наставнике, 
материјали са часа,  
евиденционе листе,  
записник стручних 
већа 

У току полугодишта сви 
наставници су 
применили више 
савремених метода 
Нпр: активна настава, 
тимска настава, 
примена игре у 
настави,  

- Планирање и реализација тематских дана  Учитељице I разреда 
С. Захорец, Ј. 
Виљачик 

Новембар Оперативни план 
учитеља, припрема за 
тематски дан, 
евиденционе листе,  
материјали за 
ученике, продукти 
ученика, записник 
стручних већа 

Ученици активно уче у 
току тематског дана.  
Различити предмети се 
прожимају и ученици 
стичу целовитија 
знања. 
Сарађују ученици два 
одељења и боље се 
упознају.  
Тематски дан се 
реализује двојезично. 
Деца имају прилику да 
науче неке речи на 
словачком језику. 

- Планирање и реализација тимских часова Наставнице Т. 
Адамов, Б. Срданов, 
Д. Аврам, О. Молнар,  
П. Велисављевић, 
Д. Банч, Ј. Шћевко, З. 
Литавски Бењо 

Новембар, 
децембар 

Припрема за тимски 
час, евиденционе 
листе, записник  
стручних већа 

Одржано 6 тимских 
часова у другом 
циклусу. 
Ученици  стичу 
целовита и практична 
знања. 



 



Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање у 
првом полугодишту школске 2016/17. године 

 
  У првом полугодишту школске  2016/17. године  Стручни актив за развојно 
планирање је одржао 6 састанака. 

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Докази 

Израда Развојног плана за период 
од шк. 2016/17. до шк. 2020/21. 
године 

Програмирање Септембар Развојног плана за 
период од шк. 2016/17. 
до шк. 2020/21. године 

Упознавање актера Школе са 
реализацијом Акционог плана РП-а у 
шк. 2015/16. години 

Извештавање Септембар Записници НВ, СРШ, 
ШО, УП 

Израда Акционог плана  РП-а за   
шк. 2016/2017. годину 

Програмирање Септембар Акционог плана  РП-а 
за   
шк. 2016/2017. годину 

Истицање Акционог плана РП-а у 
шк. 2016/2017. г. на видно место у 
школи 

Израда 
плаката 

Није 
реализовано 

из 
материјално 

техничких 
разлога 

 

Програмирање рада Стручног 
актива за развојно планирање за шк. 
2016/17. годину 

Програмирање Октобар 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. 2016/2017. г.  у сарадњи са 
подтимовима и Тимом за 
самовредновање 

Подсећање 
актера о 

активностима 
које треба да 
се реализују, 

праћење  

Током  
првог  

полугодишта 

Материјали добијени 
самовредновањем 

Вредновање активности   Акционог 
плана РП-а у I  полугодишту шк. 
2016/17. године 

Анализа, 
вредновање 
планираних 
активности, 

израда 
извештаја 

Јануар Извештај о 
реализацији 
Акционог плана РП-а у 
I  полугодишту шк. 
2016/17. године  

Израда Извештаја о раду  Стручног 
актива за развојно планирање у  
I полугодишту шк. 2016/17. године 

Израда 
извештаја 

Јануар Извештај о раду  
Стручног актива за 
развојно планирање у  
I полугодишту шк. 
2016/17. године 

 
                                                                                                           Итвештај сачиниле: 

Марјена Крижан Закић, Пирошка Велисавњевић,  Борјанка Бојанић, 
јануар  2017. година 

 
 



Извештај о раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у I полугодишту шк. 2016/17. г. 

 
 Тим за заштиту деце/ученика 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 овом полугодишту  одржано је 7 састанака.   
 У току августа и почетком септембра 2016. 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. 
 У току године, квартално и у току полугодишта је анализирана безбедност 
ученика у школи и реализација Програма  заштите деце/ученика од насиља.  
 Тим је био иницијатор активности, метода и облика рада у промовисању 
позитивних облика понашања ученика. 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.  

Израђена су планови заштите за 2 ученика и реализовани су у новембру и 
децембру. Дали су добре резултате. 
 У овом полугодишту се интензивније радило на стручном усавршавању 
наставника за поступање у школи у ситуацијама насиља, злостављања и 
занемаривања. У новембру је одржана радионица: „Мере и активности појачаног 
васпитног рада“ , коју су реализовале педагог школе Б. Бојанић  и наставница 
енглеског језика М. Сланкаменац. У децембру је одржан осмочасовни семинар: 
„Управљање одељењем и креирање плана подршке за промену понашања“. 
Семинар су реализовале дефектолог Р. Чекрџин и специјални педагог С. Чича из 
ОШ и СШ „9. мај“ из Зрењанина. 
 На крају првог 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 израдио Извештај о реализацији Програма о заштити деце/ученика 
од насиља у ОШ  „Братство“ у Арадцу за I полугодиште шк. 2016/17. г. и 
Извештај о раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у I полугодишту шк. 2016/17. г. 
 
Арадац, 12. 1. 2017.                                 Тим за заштиту деце/ученика од насиља 
                                                                   Борјанка Бојанић 
        Јадранка Виљачик 
        Јарослава Шћевко 
        Вијера Года 
                                                                   Биљана Срданов 
 



Извештај о остваривању Програма заштите деце / ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у првом полугодишту школске 2016/2017. 

године 
 

До података о остваривању Програма заштите деце / ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у првом полугодишту школске 2016/2017. године 
се дошло снимањем и анализом стања, вредновањем мера и активности и  
анализом педагошке документације (дневници образовно-васпитног рада, 
књига дежурства, евиденција педагога, директора и Тима за заштиту деце од 
насиља, Годишњег плана рада ОШ „Братство“ за школску 2016/2017. годину, 
Развојног плана ОШ „Братство“ за период од школске 2016/17. до 2020/21. 
године). 
 

Анализа ефеката превентивних мера и активности 
 

Активности Време 
реализације 

(месец) 

Носиоци послова Ефекти 
предузетих мера 

Докази 

Израда Програма 
заштите деце/ 
ученика од насиља 

Септембар Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља 
(у даљем тексту 
Тим)  

Израђен је 
Програм у складу 
са Општим и 
Посебним 
протоколом 
конкретним 
активностима, 
динамиком, 
носиоцима 
послова и 
одговорнима за 
реализацију 
активности. 

Програм 
заштите деце/ 
ученика од 
насиља 

Одабир тема из 
области превенције 
вршњачког насиља и 
решавања сукоба за 
ЧОС-ове  

Септембар Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Одабране су теме 
које одговарају 
карактеристикама 
одељења. 

Планови ЧОС-
ова, 
евиденција 
ЧОС-ова 

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

Септембар, 
октобар 

Учитељи  
првог разреда, 
одељењске 
старешине петог 
разреда 

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 

Записник са 
родитељског 
састанка у 
првом и петом 
разреду 

Подсећање на 
правила понашања у 
школи 

Септембар Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
директор 

Евиденција 
ЧОС-ова, 
записник са 
родитељског 
састанка 

Заједничко 
доношење правила 
понашања у 
одељењским 
заједницама (пано 
одељењских 
правила) 

Септемба, 
октобар 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
одељењске 
заједнице 

Пано 
одељењских 
правила 



понашања и 
истакле их на 
видно место у 
учионици. 

Едукација ученика 
првог разреда о 
безбедности у 
саобраћају на 
саобраћајном 
полигону у ОШ „Др 
Јован Цвијић“ У 
Зрењанину 

Септембар Директор, 
учитељице првог 
разреда 

Ученици првог 
разреда су 
стицали 
практична знања 
о понашању у 
саобраћају. 

Дневници 
образовно-
васпитног рада 

Разговори са 
ученицима о значају 
фер такмичења и 
навијања у спорту 

Септембар, 
октобар 

Учитељи, 
наставници 
физичког 
васпитања 

Недовољан је 
ефекат рада 
школе на фер 
навијању и 
некоришћењу 
агресивног 
речника јер су 
ученици под јако 
великим утицајем 
навијања на 
спортским 
такмичењима. 

Евиденција 
наставника 

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

Прва 
недеља 
октобра 

 
 

Запослени у 
Школи, ученици, 
родитељи 
Одговорни: 
учитељи и 
одељењске 
старешине 

Ученицима се 
нуди пуно 
разноврсних 
активности  путем 
којих 
задовољавају 
различита 
интересовања. 
Ствара се осећај 
радости и 
задовољства. 

Дневници 
образовно-
васпитног рада 

Анкетирање ученика 
трећег разреда о 
насиљу 

Октобар, 
 
 
 
 

Новембар 

Учитељица   
трећег један 
разреда,  
 
 
Учитељица трећег 
два  
(Није спровела 
анкету која је 
планирана на 
нивоу школе, већ 
неку другу. Због 
тога је планирану 
анкету 
реализовала 
новембра.), 
Педагог 

Добијени су 
подаци о томе 
каква схватања 
имају ученици о 
насиљу. 
Ученици су 
добили прецизне 
информације о 
вршњачком 
насиљу. Утицало 
се на отклањање 
одређених 
предрасуда. 

Дневници 
образовно-
васпитног 
рада, 
попуњени 
упитници, 
обрађени 
подаци 

Организовање 
превентивних 
активности које 
доприносе 

Током 
полугодишта 

Сви наставници, 
УП, ДС, ПЦК, 
директор 

Промовисање 
позитивних 
облика понашања 
и омогућавање 

Записници ДС, 
ПЦК, УП, 
евиденција 
слободних 



безбедности у 
школској заједници. 
 (Разноврсна понуда 
секција, учешће у 
активностима ДС, 
ПЦК и УП,  Недеља 
спорта, активности 
„Школа ученицима“, 
представљање ОЗ  
V разреда, активност 
за избор ученика за 
позитивно 
понашање, 
активности у вези са 
Новом годином и 
Божићем. 

ученицима да 
задовоље своје 
потребе и 
интересовања.  
Ученици се 
укључују  у 
садржајне, 
позитивне 
активности. 
Ученички 
парламент 
организује 
активности које су 
у складу са 
предлозима 
ученика. 

активности, 
пано за 
позитивно 
понашање у 
школи, 
уређење 
школског хола 
и учионица 

Усвајање знања и 
практичних вештина 
за заштиту од 
насиља (ОЗ, 
индивидуално) 

Током 
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Неки ученици су 
оснажени како да 
се заштите од 
насиља.  
Практичним 
вежбама утицало 
се на промену 
става у контакту 
са насилником. 

Педагошка 
документација 
одељењских 
старешина и 
педагога. 

Подстицање 
позитивних облика 
понашања кроз 
оснаживање ученика 
за прихватање 
различитости, 
толеранцију... 

Током 
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
Ученички 
парламент 

Појединачне 
радионице не дају  
позитивне 
ефекте. 
Неопходан је 
континуиран и 
дуготрајан рад на 
развијању 
толеранције. 

Евиденција 
ЧОС-ова 

Волонтирање 
ученика старијих 
разреда у млађим 
разредима 

Током 
полугодишта 

Учитељи, 
Ученички 
парламент 

Ученици млађих 
разреда са 
радошћу 
прихватају помоћ 
старијих другова. 
Ученици 
волонтери се 
осећају 
кориснима. 

Дневници 
образовно-
васпитног рада 

Предавање о 
безбедности за 
ученике петог 
разреда 

Новембар Директор, 
одељењске 
старешине петог 
разреда, 
представници ПУ 
Зрењанин 

Ученици су 
добили битне 
информације о 
безбедности. 
Омогућено им је 
да добију 
одговоре на 
питања о 
безбедности. 

Дневници 
образовно-
васпитног рада 

Прикупљање 
података о 
просоцијалном 
понашању, мирном 

Током  
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 

Позитивни 
примери се 
евидентирају и 
истичу на 

Евиденција 
наставника 



решавању сукоба Ученички 
парламент 

седницама 
одељењских и 
Наставничког 
већа 

Редовно вођење 
књиге дежурства 

Током  
полугодишта 

Дежурни учитељи 
и наставници 
 

Евиденција 
насиља у књизи  
је путоказ за 
даље мере и 
активности на 
заштити 
деце/ученика од 
насиља. 

Књига 
дежурства 

Стручно 
усавршавање 
васпитног кадра за 
управљање 
понашањем у 
Школи, ненасилну 
комуникацију, 
констуктивно 
решавање 
конфликата. 
Едукативна 
радионица за 
наставнике  „Мере и 
активности појачаног 
васпитног рада“, 
 
 
 
 
 
 
 
Семинар 
„Управљање 
одељењем и 
креирање плана 
подршке за промену 
понашања“. 

Током  
полугодишта 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Децембар 

Индивидуално 
усавршавање 
образовно-
васпитног 
кадра,  
 
 
 
 
 
Б. Бојанић,  
М. Сланкаменац, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специјални 
педагог, 
дефектолог из 
школе „9. мај“ 

Наставници се 
индивидуално 
оспособљавају за 
управљање 
понашањем у 
Школи, ненасилну 
комуникацију, 
констуктивно 
решавање 
конфликата. 
Наставници су 
боље упознати са 
процедурама у 
ситуацијама 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања.  
Тимски се ради на 
мерама и 
активностима на 
примерима из 
наше школе. 
Даље 
оспособљавање 
наставника за 
појачан васпитни 
рад и израду 
индивидуалног 
плана заштите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записник НВ, 
материјали са 
радионице, 
евалуација 
радионице, 
 
 
 
 
 
 
 
Материјали са 
семинара. 
 
 
 
 
 

 
 У табели која следи дат је укупан број број ЧОС-ова у првом полугодишту 
по одељењима који су посвећени 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 17 3 / 
I2 17 4 / 
II1 17 3 / 
II2 17 3 / 
III1 17 3 / 



III2 17 4 / 
IV1  18 4 / 
IV2 18 6 / 
V1 18 2 / 
V2 18 2 1 
VI1 18 4 / 
VI2 18 5 2 
VII1 18 3 1 
VII2 18 2 1 
VIII1 18 5 1 
VIII2 18 3 1 

 282 56 7 
 

Предузете интервентне мере и активности и њихови ефекти 
 

Активности Време 
реализације 

(месец) 

Носиоци 
послова 

Ефекти 
предузетих мера 

Докази 

Примењивање мера 
интервенције у 
случајевима насиља 
у складу са 
Правилником о 
протоколу 
поступања у 
установи у одговору 
на насиље, 
злостављање и 
занемаривање 

 
Током 

полугодишта 

Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, учитељи, 
одељењске 
старешине, 
дежурни 
наставници, 
директор 

Мере се 
примењују у 
складу са  
Правилником о 
протоколу 
поступања у 
установи у 
одговору на 
насиље, 
злостављање и 
занемаривање 

Евиденција 
ОС, педагога, 
Тима за 
заштиту деце/ 
ученика од 
насиља 

Припрема 
оперативног плана 
заштите  

Током 
полугодишта 

Одељењски 
старешина, Тим 
за заштиту деце/ 
ученика од 
насиља педагог, 
чланови ОЗ 

 
 
Израђени су 
ндивидуални 
планови заштите 
за ученике. 
Планови заштите 
су реализовани у 
периоду од 2 
месеца и дали су 
позитивне 
ефекте. 

 
 
 
 
 
Индивидуални 
план заштите. Израда оперативног 

плана заштите  
Током 

полугодишта 
Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, 
одељенски 
старешина, 
директор, 
родитељ 

Обезбеђивање 
школског простора 

Септембар, 
током 

полугодишта 

Директор, домар, 
локална 
заједница 

Редовно се врше 
провере 
исправности 
уређаја и 
школској 
намештаја у циљу 
безбедности 
ученика 

Свеска 
евидентирања 
потреба за 
поправкама 

Правовремено 
евидентирање 
случајева насиља 

Током 
полугодишта 

Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, 
наставници који 

Насиље се 
пеавовремено 
евидентира. 
Предузимају се 
адекватне мере. 

Евиденција 
ОС, педагога, 
Тима за 
заштиту деце/ 
ученика од 



су открили 
насиље 

насиља, књига 
дежурства, 
свеске за 
евидентирање 
насиља на 
часовима 

Подршка деци која 
трпе насиље 

Током 
полугодишта 

 када се 
појави 

проблем 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Неки ученици су 
оснажени како да 
се заштите од 
насиља.  
Практичним 
вежбама утицало 
се на промену 
става у контакту 
са насилником 

Евиденција 
ОС, педагога, 
Тима за 
заштиту деце/ 
ученика од 
насиља, књига 
дежурства, 
свеске за 
евидентирање 
насиља на 
часовима 

Рад са децом која 
врше насиље 

Током 
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
стручњаци ван 
школе 

Правовремено се 
реагује на насиље 
и индивидуално 
се ради са 
ученицима који 
врше насиље. 
Са ученицима који 
врше насиље 
рађен је појачан 
васпитни рад који 
је код већине  дао 
жељене 
резултате. 

Евиденција 
ОС, педагога, 
Тима за 
заштиту деце/ 
ученика од 
насиља, књига 
дежурства, 
свеске за 
евидентирање 
насиља на 
часовима 

Саветодавни рад са 
родитељима 

Током 
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Саветодавни рад 
са родитељима 
даје слабе 
ефекте. 

Евиденција 
одељењских 
старешина и 
педагога 

Сарадња са 
Центром за 
социјални рад, 
здравственим 
службама 

Током 
полугодишта  

Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, 
педагог, 
одељењске 
старешине 
 

По потреби се 
остварује 
сарадња са ЦСР. 
 
 

Евиденција 
наставника и 
педагога 

Обрада података и 
израда извештаја о 
стању насиља у 
школи 

Крај I 
полугодишта

јануар 

Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља 
 

Израђен Извештај 
о стању насиља у 
школи у првом 
полугодишту 

Извештај о 
стању насиља 
у школи у 
првом 
полугодишту 

Праћење стања 
насиља у школи  

Током I 
полугодишта 

Учитељи, 
сви наставници, 
педагог, директор, 
Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља 
 

Израђена је 
збирна табела 
вршњачког 
насиља у школи у 
првом 
полугодишту.  
Табела се налази 
у овом извештају. 
 

Збирна табела 
вршњачког 
насиља у 
школи у првом 
полугодишту 



Предлагање мера за 
смањење насиља у 
школи  

Јануар Чланови 
Наставничког 
већа 

Предложене су 
конкретне мере. 

Записник НВ 

Вредновање 
Програма заштите 
деце/ученика  
од насиља и израда 
Извештаја  

Јануар Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља 

Предузете мере 
углавном имају 
ефекте на 
ученике.Нисмо у 
потпуности 
задовољни 
ефектима јер из 
године у годину 
увиђамо да 
постоје бројни и 
јаки чиниоци који 
негативно утичу 
на вредносне 
оријентације  
младих, ментално 
здравље, 
изражавање, 
толеранцију итд, 
те да је утицај 
школе 
недовољан. 

Извештај о 
остваривању 
Програма 
заштите 
деце/ученика 
од насиља 

 
 

Број и врста случајева насиља, злостављања и занемаривања 
                              (збирни подаци за прво полугодиште) 

Врста 
насиља 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Физичко 
 

I – IV           / 
V – VIII      7 

/ 
V – VIII             5 

 

Психичко I – IV          /     
V – VIII      8 

/ 
/ 

/ 
/ 

Физичко 
+ психичко 

I – IV        / 
V – VIII    /     
 

/ 
/ 

/ 
/ 

Социјално I – IV        / 
V – VIII    1 

/ 
/ 

/ 
/ 

Сексуално I – IV       /   
V – VIII    2 

/ 
/ 

/ 
/ 

Злоупотребом 
информационих 
технологија 

I – IV       / 
V – VIII   / 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
 

Извештај израдили чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља 
Борјанка Бојанић,  Јадранка Виљачик,  Вијера Года, Јарослава Шћевко,  

Биљана Срданов, 
јануар 2017. година 

 
 

    
           



Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију у првом 
полугодишту школске  2016/2017.године  

  
 
 
 

У првом полугодишту школске  2016/2017.године одржано је 4 састанка 
Тима за  професионалну оријентацију 
 
1.састанак,9.9.2016 
       -Израда програма рада професионалне оријентације 
       -Договор о раду Тима за ПО 
 
2.састанак,28.10.2016 
       -Договор око активности педагога у вези ПО 
       -Договор око организације и начина реализације радионица о 
предузетништву 
 
3.састанак,16.12.2016 
       -Анализа реализације ПО на редовним часовима 
        -Анализа реализације ПО на часовима ЧОС-а 
 
4.састанак,12.1.2017. 
        - Израда извештаја о раду Тима за ПО у току I полугодиштa школске  
2016/2017.године  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Председник Тима за ПО 
                                                                       Адамов Терез 
                             
                                                                   ______________________ 
 



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

полугодишту шк. 2016/17. године 
Стручни тим за инклузивно образовање је у првом полугодишту школске 2016/17. 
године одржао je 4 састанka. 

Садржај активности Време 
(месец) 

реализације 

Носиоци 
послова 

Сарадници 

Израда Програма  рада СТИО IX СТИО 
(Стручни тим за 

инклузивно 
образовање) 

/ 

Израда ИОП-а за ученике 
којима је истекао ИОП а 
постоји потреба за даљом 
педагошком подршком у виду 
ИОП-а 

IX ТДПП 
(Тимови за 
додадтну 
педагошку 
подршку) 

СТИО 

Идентификовање деце из 
осетљивих група 

IX Учитељи, 
одељењске 
старешине 

СТИО, родитељи, 
предметни 
наставници 

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

X 
У току I 

полугодишта 
 

Учитељи,  
одељењске 
старешине, 

педагог 

СТИО, ТДПП 

Сагледавање потреба 
додатне педагошке подршке 
ученицима 

IX, X, 
 

у току I 
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине у 

оквиру 
одељењских 

већа 

Педагог, 
родитељи 

Сагледавање потреба за 
израду ИОП-а и иницирање 
израде ИОП-а 

У току I 
полугодишта 

 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
родитељи, 

педагог 

СТИО,   
предметни 
наставници 

Прикупљање података о 
ученицима којима је потребна 
додатна педагошка подршка 

IX, X   
У току I 

полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 

педагог 

Родитељи, 
предметни 
наставници 

Прикупљање, прилагођавање 
и израда радних материјала 
за ученике којима је потребна 
додатна педагошка помоћ 

У току I 
полугодишта 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

Стручна већа за 
област предмета 

Израда педагошког профила 
ученика 

X,  
у току  

I полугодишта 

Учитељи, 
предметни 

наставници, 
педагог 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

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

IX, X СТИО Родитељи 

Израда ИОП 
 

IX,  X 
 

ТДПП 
 

СTИO 



Доношење ИОП-а IX,  X, XI Педагошки 
колегијум 

СТИО, ТДПП 

Праћење реализације ИОП-а   
(напредовање ученика);  

У току  
I полугодишта 

СТИО, ТДПП Ученици 

Вредновање ИОП-а XII СТИО, ТДПП, 
Педагошки 
колегијум 

Наставничко и 
одељењска већа 

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

Праћење се 
врши 

континуирано, 
извештавање 

на крају 
сваког 

квартала тј. 
евалуације 

ИОП-а 

Учитељи, 
предметни 

наставници, 
одељењске 
старешине 

Родитељи, 
педагог, ученици 

Сарадња са свима који 
пружају подршку школи у 
инклузивном образовању 

Током  
године 

СТИО Стручњаци 
других 
институција 

Сарадња са Интерресорном  
комисијом 

IX, X, XI СТИО Интерресорна 
комисија 

 
Извештај сачинили чланови Стручног тима за инклузивно образовање: 

Б. Бојанић, 
М. Јевтић, 

Д. Бојанић, 
Р.Ђокић 
М.Којић 

 



Извештај о реализацији тима за Стручно усавршавање у I полугодишту 
шк.2016/2017 годину 

 
У току I првог полугодишта шк.2016/2017 године одржано четири састанака  тима 
за Стручно усавршавање 
Август 
-израђен извештај  рада стручног тима  за шк. 2016/2017 год. 
-извршен избор руководства тима 
-вођена је статистика о годишњем броју постигнутих бодова на нивоу Школе,као и   
 стручног усавршавања ван уставове  
 
Октобар  
-урађен увид у документацију портфолија свих запослених ( план стручног  
 усавршавања, извештај за текућу годину) 
- подсећање свих запослених у установи на вођење документације и израду    
  портфолија за нове раднике школе 
 
Децембар  
-  одржан је семинар у нашој школи  под називом   " Управљање одељењем и   
   креирање плана подршке за промену понашања" 
 
Децембар  
-израђен извештај за прво полугодиште о раду стручног тима 
 
 
 
 
 
Председник Тима за Стручно усавршавање           
Биљана Срданов 



Извештај о раду Дечјег савеза за  1.полугодиште шк.2016-2017. 
Активности Дечјег савеза реализују се по плану.Ученици петих разреда су 
пожелели на приредби 1.9.2016. добродошлицу свим ђацима и 
предшколцима. У септембру је почела акција сакупљање школског прибора 
и играчака за ђаке прваке.Највише активности је било у октобру , у оквиру 
Дечје недеље а то су : 

- турнир у малом фудбалу 
- такмичење у кошарци 
- 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 Нећу да бригам , 

хоћу да се играм 
- спортски дан млађих разреда 
- Модна ревија-млађи разреди 
- изложба ликовних радова ученика 
- приредба поводом пријема првака у дечји савез 
- изложба најлепших свесака 
- опремање паноа на тему дечје недеље  
-  

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 
-новогодишња журка – старији разреди 
-новогодишња позоришна представа – млађи разреди 
 
 
 
 
Виљачик Јадранка    и  Адамов Тереза 
 



Извештај о раду Ученичког парламента у првом полугодишту школске 
2016/2017. 

 
 

Председница парламента је Данијела вршка, ученица VIII-1, а записничар 
Невена Калуђерски V1I-2. Ученички парламент броји 16 чланова. 
У првом полугодишту одржано је пет састанака. 
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. 
 
Чланови УП су предложили да се, уместо журке поводом Дана заљубљених, 
одржи новогодишња журка. Уз пристанак директора, журка је и одржана 23. 
децембра. 
 
Избор најлепше учионице ће се одржати одмах по повратку ученика са 
зимског распуста. 
 
Ученици су изабрали примерне ученике својих одељења, а пано ће се 
израдити током зимског распуста.  
 

Координатор УП  
Јелена Сирар 



ИЗВЕШТАЈ РАДА ГИМНАСТИЧКЕ  СЕКЦИЈЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  
ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ 
 
 
 
 

Гимнастичка секција у нашој школи се одвијала  у току школске 2016/2017 
године редовно. Одржано је 16 часова секције. 
 

Секцију похађа већи број девојчица  и мањи број  дечака  V, VI, VII и VIII  
разреда. Активност се одвијала у школској сали која је опремљена новим 
справама и сада секција ради користећи нову салу. Услови за рад су одлични, 
школа поседује справе за целу женску и мушку гимнастику. Девојчице су веома 
заинтересоване за бављење овим спортом. Талентоване деце за бављење 
овим спортом има. Од ученика на секцију долазе Пекар М, Гал Ф., Глигор М, 
Ханус Ј., Јањиш Ф., Зеленак Д., Јосимов Д., Радосав Н., Попов Р.  

Секција се одржава углавном понедељком седми час или предчас 
понедељком када смо поподневна смена. Често се дешава да не могу (сва деца 
која желе да долазе на гимнастичку секцију ) да дођу сви ученици седми час 
понедељком ( због распореда часова) па сам омогућила још један термин 
ученицима  - уторком шести час. 
Од девојчица највише су заинтересоване ученице V2 и то : Јосимов Н., Пуделка 
М., Арсић Ј., Фукс Л., Павленко Ж., али и остале ученице Микуља М., Бартош 
М., Мало М., Ивановић Т. Прво такмичење очекујемо у марту 2017. године и 
вероватно ће наша Школа бити домаћин обвог такмичења што ми је веома 
драго и поносим се. Тада и очекујемо прве резултате. 
 
 
 
Наставник Физичког васпитања 
Биљана Срданов 
 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ шк. 2016/ 2017. годину 

 
ГИМНАСТИКА (спортска секција) 

 
Гимнастика броји 30 чланова,  20 девојчицa од I до IV разреда, 10 дечака  
од I до IV. 
У првом полугодишту шк. 2016/ 2017. години је реализовано 16 часова.                                        
Часови су реализовани по плану. 
Програм се реализовао.  
Секција се одржавала  уторком.  
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. 
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 реализацији рада рецитаторске секције у 
школској 2016/ 2017. години у првом полугодишту 

 
 
 

 
Рецитаторска секција има 15 чланова.То су ученици  I2 ,  II 2 , III2, 
IV2.За ову школску годину планирано је 36 часова. 
Секција се реализује један час недељно(петком)  а по потреби (у 
другом полугодишту) и више пута . 
Рад секције почео је октобра месеца и до сада је реализовано  10 
часова. 
На првим часовима формирана је  рецитаторска група, где су 
чланови упознати са задацима и циљевима секције за наредни 
период.Чланови су такође упознати и са планом јавних наступа  
који их очекују у наредном периоду(приредба поводом школске 
славе, школско такмичење...) 
Мој закључак као руководиоца рецитаторске секције је да су 
ученици веома заинтересовани и мотивисани  за рад и да су 
савесно приступили раду своје изабране  секције. 
 
 
 
 
    
Арадац                                                                            Руководилац секције 
9.1.2017. година      Марија Јевтић 
 



 
 

       Извештај рада биолошке секције у I полугодишту шк.2016/2017. 
године 

 
 

 
У току I полугодишта школске 2016/2017. године планирано 5 часова 
биолошке секције. 
Сви планирани часови су и реализовани. 
 
V разред 
 
-оржано 4 часа 
Активности-договор о раду секције,увежбавање коришћења лабораторијског 
прибора,микроскопирање покорице црног лука (бојен препарат),докази 
осмозе-постављање вежбе и посматрање ефекта осмозе,микроскопирање 
стома са наличја листа(израда препарата) 
 
VII разред 
 
-одржан 1 час 
Активности- договор о раду секције, нервни систем човека 
 
 
                                                                Руководилац биолошке секције  
                                                                наставник: Терез Адамов 



ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА ПРВО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017. 

 

Комисија за културну делатност се састајала четири пута у току првог 
полугодишта.  

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 je  , 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. 

 

 

Извештај сачиниле 

Јарослава Шћевко 

Јелена Сирар 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ПРВО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 
 

Шаховску секцију у првом полугодишту школске 2016/2017. похађа око 20-ак 
ученика на нивоу школе. 
 
План рада секције налази се на диску месечних и годишњих планова. 
 

Одржано је 17 часова од планираних 17 часова. Часови су се одвијали 
четвртком после петог часа. 
 

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

 
Ученици се радују предстојећим такмичењима која крећу од почетка другог 

полугодишта. 
 

Руководилац шаховске секције 
                                                                                      Владимир Јованов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКЦИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 
НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД. 

 
 
 
 
Секцију српског језика у току првог полугодишта похађали  су ученици од 
петог до осмог разреда.Представљена је књига Креативног центра „Да 
пукнеш од смеха“ на иницијативу ученика.На часовима секције  били су врло 
активни и спремни за сарадњу што је допринело опуштеној и креативној 
атмосфери и бољем односу наставник – ученик.  
Почела је припрема за такмичење из књижевности и језика. 
Планирани садржаји су релизовани  што је евидентирано у Дневницима 
осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи за школску 
2016/2017. од петог до осмог разреда. 
 
 
 
 

                                                  Руководилац секције српског језика 
                                                               Оливера Молнар 

 
 
 



Извештај о реализацији географске секције и допунске наставе из географије у 
првом полугодишту школске 2016. - 17. године  
 
 

Географска секција је реализована за ученике шестог, седмог и осмог 
разреда. Географска секција је реализована у периоду од првог септембра 
2016. до 24 децембра 2016. године. Секција се одржавала у терминима 
прилагођеним обавезама ученика. 
 

Разред Број ученика Број одржаних 
часова - секција 

V1/2 - - 
VI1/VI2 5 8 
VII1/VII2 3 8 
VIII1/VIII2 4 8 

 
 

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 2 2 
V2 1 2 
VI1 1 2 
VI2 4 2 
VII1 2 2 
VII2 4 2 
VIII1 1 2 
VIII2 2 2 

 
 
 
 
 
                Душан Бојанић 
 наставник географије 



IZVEŠTAJ RADA VELIKOG HORA ZA PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2016-2017 GODINE 

Veliki hor osnovne škole „Bratstvo“ Aradac sačinjavaju učenici od 5. Do 8 razreda(njih oko 50). Tokom 
prvog polugodišta sastajao se 8 puta i na tim časovima  obrađivane su tehnike disanja, vokalize, kao i 
prigodne dečije pesme primerene njihovom uzrastu( Nek svud ljubav sja, Pravo prijateljstvo, Ti jedina...). 
U decembru mesecu počeli smo sa pripremama za nastup na Svetosavskoj svečanosti i tim povodom 
pripremamo sledeće kompozicije:  

1. Himna Svetom Savi 

2. Na Svetoga Savu 

3. Školska slava 

4. Sveti Savo 

5. Živi je Pan 

Probe se održavaju četvrtkom posle 6. časa tako da ne remetimo redovni tok nastave a horom rukovodi 
nastavnica Daniela Avram. 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  

У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

НА КРАЈУ  ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД. 

 

 

 

 

Секција је у току школске  2016/2017.године реализована је са 7 часова. Похађали су је 
ученици од петог до осмог разреда. Ученици су били врло активни и спремни за сарадњу 
што је допринело доброј атмосфери и бољем односу наставник – ученик 

 

Планирани садржаји су релизовани  што је евидентирано у Дневницима осталих облика 
образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2016/2017. од петог до осмог 
разреда. 

 

 

 

 

                                                  Руководилац секције енглеског језика 

      Едита Арањош Јањић 

 

 



ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ            
2016/2017. год. 

 

 

У току првог полугодишта 2016/2017 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. 

3.10.2016.  Турнир у малом фудбалу одржан у сали за физичко вежбање  за 
дечаке  V  и VI разреда. Формиране су 4 екипе које су се међусобно такмичиле.  

4.10.2016. Одржано је такмичење у одбојци за ученице VII и VIII разреда , као и 
представљање ученика V1  разреда осталим ученицима школе  

5.10.2016.  Турнир у кошарци између ученика од  V  до VIII разреда као и 
такмичење између девојчица у кошарци (од  V  до VIII разреда) 

6.10.2016.  Турнир у малом фудбалу одржан је у сали за физичко вежбање између 
ученика   од  V  до VIII разреда а за време великог одмора одржано је 
представљање ученика V  2 разреда. 

7.10.2016. Крос за ученике V - VIII разреда одржао се  на спортским теренима у 
месту, у реализацији кроса помогла је и наставница спорта Наташа Вита док је у 
реализацији осталих такмичења помогао наставника математике Абеловски 
Владимир (Судија ) . 

 

 

Наставник физичког васпитања 

Биљана Срданов   

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ 
РАЗРЕДА НА СЛОВАЧКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 

ПОЛУГОДИШТЕ  шк. 2016/17. 
 
 

• За школску 2016/17 планирано је 36 часова 
 

• У првом полугодишту реализовано је 16 часова 
 

•  У школској 2016/17 у рад секције се укључило 10 ученика из V1,  VI1 и VIII1 
разреда 
 

• Ученицe Mариана Микуља VI1, Мартина Бартош VIII1 су учествовале на 
радијском такмичењу рецитатора ,,42.Rozhlasová súťaž recitátorov,,  у 
категорији поезија старији разреди 

 
• Најбоље радове смо слали у VZLET  и заједно смо анализирали литерарне 

радове и песме, рад на интернету. 
 

 
 
 
                                

          
Јарослава Шћевко 

                                 __________________ 
 

Руководилац секције 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
у I полугодишту шк. 2016/117. године 

 У току првог полугодишта шк. 2016/17. године одржано је 5 састанака 
Педагошког колегијума.  

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Носиоци послова 

Програмирање рада Педагошког 
колегијума  за шк. 2016/2017. 
годину 

Планирање и 
програмирање 

Септембар Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Разматрање потреба за наставним 
средствима 

Анализа, 
дискусија, 

евидентирање 

Септембар Чланови стручних 
већа 

Предлог плана стручног 
усавршавања наставника и 
стручних сарадника за шк. 
2016/2017. годину 
 

Планирање, 
програмирање 

Септембар Тим за стручно 
усавршавање, 
чланови Педагошког 
колегијума 

Организација иницијалног 
тестиранја у IV и VIII разреду из 
математике и језика (Завод за 
вредновање квалитета образовања 
и васпитања) 

Израда плана 
активности и 

задужења 

Септембар Директор, 
Педагошки 
колегијум 

Планирање распореда одсуства 
наставника, васпитача и стручних 
сарадника ради стручног 
усавршавања 

Планирање, 
програмирање 

Септембар Тим за стручно 
усавршавање, 
чланови Педагошког 
колегијума 

Доношење  ИОП Процењивање, 
усвајање 

Септембар, 
у току 

наставне 
године 

(по потреби) 

Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Доношење ревидираног  ИОП-а Процењивање, 
усвајање 

Септембар, 
у току 

наставне 
године 

(по потреби) 

Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Анализа остварених резултата у 
настави на крају  полугодишта 
(успех и владање ученика),  
Анализа остварености примарних 
задатака и њихови ефекти 

Анализирање, 
предлог мера за 

побољшање 

Јануар Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Упознавање Педагошког колегијума 
са вредновањем ИОП-а 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 

Јануар Представници 
Тимова за додатну 
педагошку подршку 

Извештај о раду Педагошког 
колегијума у првом полугодишту 
шк. 2015/16. години 

Израда извештаја Јануар Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Извештај сачиниле: Б. Бојанић и Јарослава Шћевко 
 
 



Реализација рада рукометне секције у школској 2016/17 године. 
I полугодиште. 

Извештај 
         Драмска секција има 41  члана-мешовита је група(дечаци и девојчице). 
Активних чланова је 27.то су  ученици : IV1-3 ученика, IV2-5 ученика, V1-2 
ученика, V2-4 ученика , VI1-7 ученика, VI2-1ученик,, VIII2-5 ученика 
 
       За ову школску 2016/17годину планирано је 36 часова. 
 Одржано је 18 часова. 
Ученици имају жељу, да тренирају и за време распуста.  
Због недостатка финансија, сала за физичко не може да се греје за време 
зимског распуста, па је ова активност немогућа. 
 Ученици су задовољни овом секцијом, и воле да тренирају .Планирамо да 
учествујемо на такмичењу-општинском. Немамо велике амбиције, јер смо 
млада секција, и тренирамо само кратко време. 
Редовне ученике, похваљујем за труд и ангажовање. 
 
У Арадцу 23.8.2016.                 Руководилац секције : 
                                                   Зузана Обшуст-Zuzana Obšuatová. 
 
 
 



 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

ЗА ШК. 2016/2017. ГОДИНУ 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 
САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 
У првом полугодишту одржано je 10 часова саобраћајне секције. 
 
Теме: 
I полугодиште 
- саобраћајни изрази и појмови 
- саобраћајнa сигнализација 
- светлосни саобраћајни знакови и светлосне ознаке  
- знаци и наредбе које дају овлашћена лица 
- саобраћајна правила 
 
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. 
 
 

                                                                               Велисављевић Пирошка 
                                                                             (руководилац саобраћајне секције) 
 
 



Извештај о раду драмске секције у старијим разредима у првом 
полугодишту школске 2016/2017. године 

 
 
Одржано је 9 часова драмске секције. Секција се одржавала уторком у 
поподневној смени. Чланови секције су претежно ученици петог разреда. План 
рада секције налази се у Дневнику осталих облика образовно – васпитног рада у 
основној школи за разред V 2, који је повезан са осталим дневницима. 
Секцију похађа 5  ученика. На часовима драмске секције највише се ради на 
говорним вежбама, техникама глуме, кретању по сцени и сл. Чланови секције се, 
поводом прославе Савиндана 27. јануара, припремају за школску приредбу. 

 
 
 

Руководилац драмске секције 
Јелена Сирар 

 



                      Извештај  математичке секције млађих разре 

 Секција је почела са радом од октобра месеца. Септембра је био рок за пријављивање. 

Ради се са ученицима трећег и четвртог разреда. Секција има десет чланова. 

Ученици радо долазе јер је на часовима радна и пријатна атмосфера. Припремамо се за 
школско и општинско такмичење.Имали смо осам часова у првом полугодишту. 

                                                                                                    Руководилац секције 

                                                                                   Бајат Марковљев Татјана 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

У ТОКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

 

           Током првог полугодишта, у складу са планом рада, одржано је 10 часова 

додатне наставе из енглеског језика. Додатну наставу је редовно похађало три 

ученика, Невана Калуђерски из VII2, Мартин Звара из VII1 разреда и Алберт 

Виљачик из VIII1. 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 су пратиле план и програм рада додатне 

наставе. Обрађиване су граматичке јединице, као и разлитите теме везане за 

празнике, коришћење рачунара у учењу и друго. Комуникација се водила 

искључиво на енглеском језику, ученици су износили своје мишљење и искуства, 

заједно су израђивали паное и пројекте. Током часова су такође коришћени 

рачунари, видео и аудио материјал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставница енглеског језика                                                                      јануар, 2017.  

Мартина Сланкаменац 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА НА 
КРАЈУ  ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

Историјску секцију у току првог полугодишта похађало је 12 ученика 5. разреда и 4 
ученика 6. разреда. Неки ученици 5. разреда који су повремено похађали секцију су 
наговестили да ће одустати од долажења јер имају пуно школских обавеза. На 
часовима секције ученици су били заинтересовани за разне теме из историје.  

Планирани садржаји за прво полугодиште су реализовани са 12 часова што је 
евидентирано у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада у основној 
школи за школску 2016/2017. 

 

 

Руководилац историјске секције 

Станковић Магдалена 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

 

У првом  полугодишту школске 2016/17.одржано је 12 часова математичке 
секције.Секцију су похађали ученици осмог  разреда.На часовима су 
релизоване области математички ребуси и укрштенице,теме из живота 
великих математичара и историјат математичких проблема.Такође су 
решавани  задаци из редовне наставе по избору ученика. 

Кроз часове су остваарени задаци:развијање логичког и апстрактног 
мишљења,усвајање нових знања и проширивање опште културе. 

Ученици су марљиво извршавали своје обавезе. 

 

 

 

Руководилац натематичке секције:Радојка Ђокић 



Извештај о раду стонотениске секције 

 

У првом полугодишту шк. 2016/17 године одржано је 24 часова стонотениске  секције. Узели смо 
учешће на општинском такмичењу без запажених резултата.  Секцију посећује просечно 23 
ученика који са великим ентузијазмом извршавају постављене циљеве. Рађено је на елементима 
игре, игри у нападу и одбрани и специфичним ударцима. Осим стоног тениса као основним 
спортом, због недостатка столова бавимо се и осталим - флорбал, фудбал, кошарка и одбојка. 

 

руководилац секције: Владимир Абеловски 



Извештај о раду хора нижих разреда у првом 
полугодишту школске 2016/2017. године 

 
 
Хор ниих разреда чине ученици другог, трећег и четвртог разреда и 
броји 6 чланова. Редовна настава одржавана је једном недељно и то 
уторком по 1 час. У првом полугодишту је одржано 11 часова. 
 
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 
и вишегласне композиције прилагођене могућностима ученика, а 
извођене су на српском и словачком језику.  
Хор је наступао на божићној приредби, која је одржана 13. децембра, у 
холу школе. 

 
 

Руководилац хора нижих разреда 
Злата Хрнчар 

 
 

 
 
 



Извештај о раду школске библиотеке у првом полугодишту 
школске 2016/2017. године 

 

У септембру су ученици, као и запослени, упознати са терминима рада школске 
библиотеке. Усклађен је програм библиотеке са осталим програмима образовно-
васпитног рада. Такође извршена је каталошка обрада нових књига. 

 

 У октобру је у оквиру дечије недеље урађено сређивање библиотечког простора, 
а у холу школе је била постављена изложба енциклопедија наше библиотеке. 
Током октобра су ђаци прваци по први пут посетили библиотеку и учланили се. 
Ученици су упознати са врстама библиотечке грађе и оспособљени за  
самостално коришћење фонда. Такође је сређивана библиотечка грађа и вођена 
месечна статистика. 

 

У новембру је организована посета зрењанинском позоришту „Тоша Јовановић“ 
за више разреде, где се гледала представа „Ромео и Јулија.“  Учешће ученика у 
раду библиотеке у оквиру обележавања Дана просветних радника. Такође је  
сређивана библиотечка грађа и вођена месечна статистика. 

 

У децембру је једна од библиотекарки присуствовала 2. стручном скупу словачких  
библиотекара у Бачком Петровцу, под називом „Мотивационе активности за 
најмлађе читаоце.“ Такође је урађен пано за називима омиљених књига наших 
ученика. Урађена је набавка нових лектира за библиотеку. Сређивана је 
библиотечка грађа и вођена месечна статистика. 

 

 

 

Библиотекари: 

Оливера Молнар  

Наташа Антин 

Мартина Сланкаменац 



Извештај рада секције Млади физичар  

за прво полугодиште 

Школаска година 2016-2017 

 

 

- Укупан број часова за школску годину 2016-2017 је 18 

- У првом полугодишту одржано је 8 часова 

- Секцији су се прикључили ученици шестог разреда који се припремају и за такмичење из 

физике 

- Ученици редовно долазе на секцију 

 

Кристина Ђорђевић 

наставник физике 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ 
РАЗРЕДА 

Прво полугодиште шк. 2016/2017 

  

 За школску 2016/2017 годину је планирано 36 часова. 
 

 У првом полугодишту је реализовано 10 часова. 
 

 У шк. 2016/2017 у рад секције се укључио  15 ученик из I1, II1, 
III1 и  IV1 разреда. 

 

 Ученик  Филип Гал V1  , је 05.11.2016. учествовала на  
Радијском такмичењу рецитатора на словачком језику у Новом 
Саду и освојио  је прво место.  

 
 

                                                                          Захорец Соња 
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