
 

 

 

Дел. број:  ____ /18. 

Датум:  ____. ____. 2018. 

23207   А Р А Д А Ц 

Ул. Маршала Тита  бр. 90 

Тел:  023/887-010 

 

На основу члана 119. став 1.  тачка 2. и  члана 126. став 4. тачка 17. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17), Школски 
одбор Основне школе  ''Братство'' Арадац, је на седници одржаној _________ 2018. 
године, усвојио 

 

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

ШКОЛСКЕ 2017/2018. 
 

            Директор                                                                                 Председник Школског одбора 

______________________                                                                  ______________________ 

       Драган Валери                                                                                        Шћевко Јарослава 

 

 

У Арадцу,__.__.2018. године 

 



На основу анализе на седници Наставничког већа у првом 
полугодишту 2017/2018. године, реализовано је све што је планирано у обавезној 
и изборној настави. План се реализовао у оквиру 81 наставна дана. 

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 нижих разреда и деца ППП су посетили позориште у 
Зрењанину,а ученици V - VIII разреда посетили су Сајам књига у Београду. За 
ученике првих и петих разреда  организовано је и предавање из саобраћаја, а за 
ученике IV и VI разреда организована су предавања о безбедности. 
        Потреба за педагошком подршком у првом полугодишту: 

• I-2- индивидуализовани рад са 2 ученика; 
• II-2- индивидуализован рад са 5 ученика; 
• III 1- ИОП 1 за 2 ученика; 
• III-2- индивидуализовани рад са 3 ученика и ИОП за 2 ученика; 
• IV1 – индивидуализован рад са 1 учеником и ИОП за 2 ученика; 
• IV2 индивидуализовани рад са 5 ученика и 3 ученика  
• V1- ИОП 1 за једног ученика(словачки језик и математика) и 

индивидуализован рад са 1 учеником( српски језик, енглески језик, немачки 
језик и географија) 

• V2- ИОП1 за 2 ученика (српски језик, математика, енглески језик, историја ) и 
индивидуализован рад са 3 ученика (српски језик, словачки језик, енглески 
језик, историја, биологија,географија,  техника и технологија, математика) 

• VI 1- индивидуализован рад са 1 учеником: (српски језик, словачки језик, 
енглески и математика 

• VI 2   -индивидуализовани рад са 1 учеником и ИОП 1 за 1 ученика (српски 
језик и математика) 

• VII 2 ИОП 1 за 1 ученка(српски језик, енглески језик, немачки језик, историја , 
биологија, физика, математика, хемија, географија и техничко и 
информатичко образовање 

• VIII2  ИОП 2 за 1 ученика  
 

Сарадња са родитељима је добра али у појединим одељењима би 
морала бити много боља. Одржано је  2  родитељска састанка. 

  Одељењска већа првог циклуса (I – IV разреда) одржала су по 3 а 
другог циклуса (V – VIII) 3 до 5 састанака, jедно одељење 6. 
  Наставничко веће је одржало 4 састанка. 



УСПЕХ  И  ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА  НА  КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 
                                            ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА           ИЗОСТАНЦИ        

разред
број 

ученика

са 
позитивни
м успехом

одличн
и

врло 
добри добри довољни

са 
недово- 
љним 

успехом
неоце-   
њени

средња 
оцена

оправд
ани

неопра -
вдани укупно

II - IV 88
79 - 
89,77%

38-
43,18%

23-
26,14%

18-
20,45% / / 9-10,22% 4,1 2607 3153 5760

V - VIII 124
111-
89,51%

34 - 
27,42%

46 - 
37,10%

30 - 
24,19% 1 -0,80% 9-7,26% 4 - 3,22% 3,99 3065 1727 4792

II-VIII 
17/18 212

190  
89,62%

72 
33,96%

69 
32,54 
%

48 
22,64 
% 1 0,47 % 9 4,24 % 13 6,13% 4,07 5672 4880 10492

II-VIII 
16/17 218

199         
91,28%

139        
63,76%

61         
27,98%

41       
18,80% /

9       
4,12%

10        
4,58% 4,17 7838 3904 11753

Ученици првих разреда су оцењени описно. Сви ученици су се прилагодили школским обавезама. 
У I1 Има 9 ученика. Евидентирано је стално напредовање. Ангажовани су, активни и спремни за рад.
Јављају се за реч, раде домаће задатке и међусобно сарађују. Два ученика слабије напредују из словачког језика.
У I2 има 10 ученика. Предзнање два ученика су била оскудна јер нису похађали ППП. Већина ученика прати наставу, 
припрема се по распореду за часове, прате инструкције, раде домаће задатке,
заинтересовани су, весели и радо долазе у школу.



                                                              ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА
Разред Примерно Врло добро Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће Неоцењено

I - IV     
107      94 - 87,85% 4-3,78% / / / 9- 8,41%

V - VIII 
124 112 - 90,32% 5 - 4,03% / / / 3 - 2,41%

I - VIII 
231 206 - 89,17% 9 - 3,89% / / / 12- 5,19%

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Разред
Опомена одељенског 

старешине
Укор одељенског 

старешине
Укор одељенског 

већа Укор директора  Укор Наставнич. већа
I - IV   
107 / 2-1,87% / / /

V - VII   
124 / 3 - 2,41% 4-3,22% / /

I - VIII  
231 / 5- 2,16% 4-1,73 % / /

                                                    СРЕДЊА ОЦЕНА
I - IV V - VIII I - VIII

Највиша средња 
оцена II 1 -   4,70 VI 2  -  4,29 II  1 

Најнижа средња 
оцена  IV 2   3,16 VIII 2  - 3,66 IV2  



ОСНОВНА  ШКОЛА  ''БРАТСТВО''  АРАДАЦ
    БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2017/2018. 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 2017/2018. 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
СЛИКАЊЕ, ЦРТАЊЕ 17 17
ШАХ 17

49
33

342

R R
81
0

33

81

0
81
33
33
16
16

309

47

33
33
32
17

81

33

17
17

49
33

359

R
81
0

33
32
17

81

50
33

327

81

R
0

81

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

66
33
33
34
32

33
16
16

33
33
66
33
32
32

33
32
32

16 16

33

426

R
16
16

460

35

478

33

376

49

R
16

16
32

R

16

R
16
16

16
32

16

R
16
16

R
16

R

16

16

16
32

R
16
16

R
16

32

16
16
32

16

R
16
16
32

16

R
16
16
32
17

R
16

32
16

16

R
16
16
32
17

R
16

32
16

16

R
16

R
16
16
32
17

32

16

32
16

1616



УКУПНО 32 80 32 80 32 80 32 80 81 98 80 97 978080 129



ОСНОВНА  ШКОЛА  ''БРАТСТВО''  АРАДАЦ

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2017/2018. 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 3 4 3 3
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ 3 2 3 3 3 3 2
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 5 3 4 1 3 2 3
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 1 1 2 1 1 1
ХЕМИЈА
ГЕОГРАФИЈА 2 2 2 2 2 2 2
МАТЕМАТИКА 6 7 8 8 7 9 8 8 4 4 4 3 4 3 4 3
ИСТОРИЈА 3 3 1 1 1
БИОЛОГИЈА 2
ФИЗИКА 1 5 2 4 2 3
УКУПНО 15 15 16 16 18 17 18 16 20 19 18 20 18 22 15 16

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2017/2018. ГОДИНЕ

   ЧАСОВИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ VIII-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 2017/2018 ГОД.

НАСТАВНИ                 ЧАСОВИ
ПРЕДМЕТ ПЛАНИРАНИ РЕАЛИЗОВАНИ
БИОЛОШКА - АДАМОВ Т. 10
СРПСКИ Ј. - МОЛНАР О. 7
ГЕОГРАФСКА - ДУШАН Б. 4
МАТЕМАТИЧКА - ЂОКИЋ Р. 8
МЛ. ФИЗИЧАР - ЂОРЂЕВИЋ К. 4
МАТЕМАТИЧКА - БАЈАТ 8
ИСТОРИЈСКА - СТАНКОВИЋ М. 12

       ЛИТЕРАРНА  СЕКЦИЈА
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ПЕТРАШ 8
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ШЋЕВКО 8
                                                                                                                         РЕЦИТАТОРСКА  СЕКЦИЈА
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ЗАХОРЕЦ 10
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК - ШЋЕВКО 8
СРПСКИ ЈЕЗИК - ЈЕВТИЋ 10
ДРАМСКА СЕКЦИЈА- СИРАР 12
ГИМНАСТИЧКА - ПРОТИЋ 0
САОБРАЋАЈНА-ПИРОШКА В. 16
ГИМНАСТИЧКА-МАРЈЕНА З.К. 26
ХОР 8
ШАХ - ЈОВАНОВ В. 24
СТОНИ ТЕНИС - АБЕЛОВСКИ В. 18
РУКОМЕТ-ОБШУСТВОВА 19
ЕНГЛЕСКИ Ј.-ЈАЊИЋ 7



ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА ПРВО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 

 

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

У септембру је ученицима првог разреда и предшколцима приређена 
добродошлица. Ученички парламент је  бирао најлепшу учионицу, 

У октобру су се представљали ученици петог разреда и у оквиру Дечје недеље 
организовали смо различите активности, као што je - цртање по асфалту, 
најлепша шминка, спортске активности… 

У новембру смо посетили биоскоп у Авив парку  и гледали смо филм „Чудо“.  

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. слали новогодишње 
честитке, правили пано о позитивном понашању, организовали новогодишњу 
журку.Имали смо договор о Светосавској приредби. 

 

 

Извештај сачиниле 

Јарослава Шћевко 

Јелена Сирар 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
у I полугодишту шк. 2017/18. године 

 
 У току првог полугодишта шк. 2017/18. године одржано је 4 састанака 
Педагошког колегијума.  

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Носиоци послова 

Програмирање рада Педагошког 
колегијума  за шк. 2017/18. 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, 
директора,  стручних сарадника за 
шк. 2017/18. годину 
 

Планирање, 
програмирање 

Септембар Тим за стручно 
усавршавање, 
чланови Педагошког 
колегијума 

Организација иницијалног 
тестиранја у V и VII разреду из 
математике и матерњег језика  
(У организацији Завода 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-а Процењивање, 
усвајање 

Септембар Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Упознавање Педагошког колегијума 
са вредновањем ИОП-а 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 

Децембар Представници 
Тимова за додатну 
педагошку подршку 

Израда Извештаја о раду 
Педагошког колегијума у првом 
полугодишту шк. 2017/18. године 

Израда извештаја Децембар Чланови 
Педагошког 
колегијума 

   Извештај сачиниле: Б. Бојанић и Јарослава Шћевко 
 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ шк. 2017/ 2018. годину 

 
ГИМНАСТИКА (спортска секција) 

 
Гимнастика броји 40 чланова,  25 девојчицa од I до VIII разреда и 15 дечака  
од I до VIII. 
У првом полугодишту шк. 2017/ 2018. години је реализовано 26 часова.                                        
16 часова је реализовано по плану а 10 часова мимо планираних . 
Програм се реализовао.  
Секција се одржавала  уторком и петком.  
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 РАДУ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ПРВО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 
 

Шаховску секцију у првом полугодишту школске 2017/2018. похађа око 20-ак 
ученика на нивоу школе. 
 
План рада секције налази се на диску месечних и годишњих планова. 
 

Одржано је 16 часова од планираних 16 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 2017/2018. ГОД. 

 
 
 
 
   Секција је у току првог полугодишта реализована  са 7 часова. Похађали 
су је ученици од петог до осмог разреда. На часовима секције  ученици су 
били врло активни и спремни за сарадњу. Учествовали су у организацији 
изложбе књига школске библиотеке током Дечје недеље. Својим идејама 
допринели су уређењу учионице српског језика. 
Планирани садржаји су релизовани  што је евидентирано у Дневницима 
осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи за школску 
2017/2018. од петог до осмог разреда. 
 
 
 
 

                                                  Руководилац секције српског језика 
                                                               Оливера Молнар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 



Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО) за прво 
полугодиште 2017/2018. године 

 
Стручни тим за инклузивно образовање је у  првом полугодишту школске 
2017/18. одржао четири састанка. 

 
Садржај активности Време 

(месец) 
Носиоци 
послова 

Сарадници 

Израда Програма  рада СТИО Септембар СТИО 
(Стручни тим за 

инклузивно 
образовање) 

/ 

Идентификовање деце из 
осетљивих група 

Септембар Учитељи, 
одељењске 
старешине 

СТИО, 
родитељи, 
предметни 
наставници 

Сагледавање потреба   за 
додатном педагошком 
подршком ученицима 

Септембар, 
октобар 

Учитељи, 
одељењске 
старешине у 

оквиру 
одељењских 

већа 

Педагог, 
родитељи 

Прикупљање података о 
ученицима којима је потребна 
додатна педагошка подршка 

Септембар, 
октобар, 

по потреби 
у току године 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 

педагог 

Родитељи, 
предметни 
наставници 

Иницирање израде 
индивидуализованог приступа/ 
ИОП-а 

Септембар, 
током године 

Учитељи, 
одељењске 

старешине,роди
тељи, 

педагог 

СТИО, 
предметни 
наставници 

Писмено обавештавање 
родитеља да је поднет предлог 
за утврђивање права на ИОП 

Септембар, 
током године 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
директор, 
секретар 

Родитељи, 
педагог 

Давање сагласности на 
примену ИОП-а 

Октобар, 
током године 

Учитељи, 
одељењске 
старешине 

Родитељи, 
педагог 

Предалагање чланова Тима за 
пружање додатне подршке 
детету/ученику и именовање 
чланова Тима  

Септембар,  
октобар,  

током године 

СТИО,  директор Одељењске 
старешине, 

педагог 

Израда описа ученика и 
анализе ситуације 

Септембар, 
октобар,  

по потреби 
у току године 

Учитељи, 
предметни 

наставници, 
педагог 

Родитељи, 
предметни 

наставници, 
ученици 

Израда педагошког профила за 
нове ученике  

Октобар, 
по потреби 

у току године 

Учитељи, 
предметни 

наставници, 
педагог 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

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

Септембар, 
октобар, 

по потреби 

ТДПП 
(Тимови за 
пружање 

СТИО 



подршком у виду ИОП-а и за 
нове ученике 

у току године додадтне 
педагошке 
подршке) 

Доношење ИОП-а По потреби  
у току године 

Педагошки 
колегијум 

СТИО, ТДПП 

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

Октобар,  
током године 

Учитељи,  
одељењске 
старешине, 

педагог 

СТИО, ТДПП 

Праћење реализације ИОП-а   
(напредовање ученика); 

ревизија ИОП-а 

У току  
наставне године 

СТИО, ТДПП Ученици 

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 

Вредновање ИОП-а Децембар СТИО, ТДПП, 
Педагошки 
колегијум 

Наставничко и 
одељењска већа 

Сарадња са свима који пружају 
подршку школи у инклузивном 
образовању 

Током  
године 

СТИО Стручњаци 
других 

институција 
 

• Почевши од 2.10.2017. године, у пружање додатне подршке ученицима, 
укључена је дефектолог Светлана Радишић, из ОСШ“9 мај“, која ради са 
два ученика, према препоруци Интерресорне комисије. 

 
Извештај сачинили чланови Стручног тима за инклузивно образовање: 

М. Јевтић, 
Д. Бојанић 

 



 
 
 
 

       Извештај рада биолошке секције у I полугодишту шк.2017/2018. 
године 

 
 

 
У току I полугодишта школске 2017/2018. године планирано је 8 часова 
биолошке секције. 
Сви планирани часови су и реализовани. 
 
V разред 
 
-оржано 6 часова 
Активности-Јесења шетња(сакупљање биљног материјала),Природа нас је 
мотивисала(израда новогодишњих украса,плаката,икебана) , 
микроскопирање и израда микроскопских препарата-пресек кроз лист и 
стабло, микроскопирање и израда препарата-стоме на наличју листа 
 
VIII разред 
 
-одржана 2 часа 
Активности- договор о раду секције, укључивање у акцију сакупљања старе 
хартије,израда нативних препарата и микроскопирање 
 
 
                                                                Руководилац биолошке секције  
                                                                наставник: Терез Адамов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       Извештај рада стонотениске секције у I полугодишту школске 
2017/2018. године 

 
 

 
У току I полугодишта школске 2017/2018. године планирано je 18 часова 
стонотениске секције. 
Сви планирани часови су и реализовани. 
На секцији је било активно 30 ученика од петог до осмог разреда с тим да је 
просечно било присутно 20 ученика. Рађено је на основним елементима и 
правилима игре, сервису, форхенду и бекхенду. 
 
                                                                Руководилац стонотениске секције  
                                                                наставник: Владимир Абеловски 



Извештај тима за Стручно усавршавање запрво полугодиште у школској 
2017/2018 години 

 
У току првог полугодишта школске 2017/2018 године одржана су три 

састанка  тима за Стручно усавршавање 
 
Септембар 
-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 ) 
 
 
Децембар  
-израђен извештај за прво полугодиште о раду стручног тима 
 
 
Председник Тима за Стручно усавршавање     Душан Бојанић 
 
 



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

ПОЛУГОДИШТЕ  шк. 2017/18 
 
 

• За школску 2017/18 планирано је 36 часова 
 

• У првом полугодишту реализовано је 16 часова 
 

•  У школској 2017/18 у рад секције се укључило 10 ученика из V1,  VI1 и VII1 
разреда 
 

• Ученици Филип Гал VI1  и  Mариана Микуља VII1 су учествовали на 
радијском такмичењу рецитатора ,,42.Rozhlasová súťaž recitátorov,,  у 
категорији поезија старији разреди. Маријана Микуља је освојила 3. 
место. 

 
• Анализирали смо литерарне радове и песме. 

 
 
 
 
                                

          
Јарослава Шћевко 

                                 __________________ 
 

Руководилац секције 
 



Извештај о реализацији географске секције и допунске наставе из географије у 
првом полугодишту школске 2017. - 18. године  
 
 

Географска секција је реализована за ученике седмог и осмог разреда. 
Географска секција је реализована у периоду од првог септембра 2017. до 24 
децембра 2017. године. Секција се одржавала у терминима прилагођеним 
обавезама ученика. 
 

Разред Број ученика Број одржаних 
часова - секција 

V1/2 - - 
VI1/VI2 - - 
VII1/VII2 9 4 
VIII1/VIII2 3 4 

 
 

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 7 2 
V2 11 2 
VI1 2 2 
VI2 4 2 
VII1 3 2 
VII2 10 2 
VIII1 - - 
VIII2 5 2 

 
 
 
 
 
                                   Душан Бојанић 
 наставник географије 



Извештај o раду Тима за самовредновање  у   
 I полугодишту 2017/18. години 

  
Тим за самовредновање је у I полугодишту школске  2017/18. године  одржaо 5 састанака. 

 
Активности Начин 

реализације 
Време 

реализације 
Докази 

Израда програма  рада Тима за 
самовредновање за шк. 
2017/18. годину 

Планирање, 
програмирање Септембар 

Програм рада Тима 
за самовредновање за 

шк. 2017/18. годину 
Упознавање актера Школе са 
Извештајем о самовредновању 
за  шк. 2016/17. годину 

Извештавање 
 

Септембар, 
октобар 

 
Записници НВ, ШО, 

СРШ, УП 
Одређивање стандарда 
квалитета рада школе који ће 
се вредновати  у шк. 2017/18. 
години 

Анализа, 
евалиација 

 
Септембар Записник Тима за 

самовредновање 

Израда Годишњег плана 
самовредновања за шк. 
2017/18. годину 
 

Планирање и 
програмирање Септембар 

Годишњи план рада 
школе за шк. 2017/18. 
годину, Годишњи план 

самовредновања за шк. 
2017/18. годину 

Упознавање актера Школе са 
Годишљим планом 
самовредновања за шк. 
2017/18. годину 

 
Излагање 

 
Септембар, 

октобар 

 
Записници НВ, ШО, 

СРШ, УП 

Подела послова подтимовима 
на самовредновању 

Договор, 
планирање Септембар Записник Тима за 

самовредновање 
Вредновање Годишњег плана 
рада Школе и Школског 
програма 

Анализа 
документације 

Октобар Записник Тима за 
самовредновање,  
Извештај Тима за 

самовредновање на 
крају 1. полугодишта 

школске 2017/18. године 
Помоћ подтимовима за 
самовредновање 

Консултације, 
предлози 

Октобар, 
новембар 

Записник Тима за 
самовредновање 

Прикупљање извештаја од 
подтимова за самовредновање 
за I  полугодиштуе 

Израда извештја 
у електронској 

форми,  
прикупљање 

Децембар, 
јануар 

Извештаји  од подтимова 
Образовна постигнућа 

ученика,  Подршка 
ученицима и Етос 

Израда Извештаја о раду Тима 
за самовредновање у I 
полугодишту  школске  2017/18. 
године 

 
Планирање, 

програмирање 

 
Децембар 

Извештај о раду Тима за 
самовредновање у I 
полугодишту  школске  
2017/18. године 

 
Извештај сачинили чланови Тима за самовредновање: 

Б. Бојанић, С. Захорец, П. Велисављевић, М. Крижан Закић, Ј. Сирар,  
Т. Бајат Марковљев 

 
 
 



 
 
 





Реализација рада рукометне секције у школској 2017/18 године. 
I полугодиште. 

Рукометна секција има 13 чланова-мешовита је група(дечаци и девојчице). то 
су  ученици : III1-1ченик, IV1-1 ученика, V1-5 ученика, V2-1 ученика, VII1-5 
ученика,  
       За ову школску 2016/17годину планирано је 36 часова. 
 Одржано је 19 часова. 
Било је планирано такмичење општинско, али због велике гужве код спортског 
лекара, ученици нису прошли лекарски преглед, тако да су били спречени 
присуствовати такмичењу. 
 Ученици су задовољни овом секцијом, и воле да тренирају . Редовне ученике, 
похваљујем за труд и ангажовање. 
 
У Арадцу 29.12.2017.                 Руководилац секције : 
                                                   Зузана Обшуст-Zuzana Obšuatová. 
 
 
 



 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 
САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 
 Саобраћајна секција за ученике од V-VIII разреда.  У првом полугодишту 

је одржано  16 часова. 
 
Теме: 
I полугодиште 
- саобраћајни изрази и појмови 
- саобраћајнa сигнализација 
- светлосни саобраћајни знакови и светлосне ознаке  
- знаци и наредбе које дају овлашћена лица 
- саобраћајна правила 
 
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 Стручног актива за развојно планирање у 

I полугодишту школске 2017/18. године 
  Стручни актив за развојно планирање је 4  састанака. 

Активности Начин 
реализације 

Време 
реализације 

Докази 

Израда  Акционог плана РП за шк. 
2017/18. годину 

Програмирање Септембар Развојног плана за 
период од шк. 2016/17. 
до шк. 2020/21. године,  
Aкциони план 
Развојног плана за 
школску 2017/18. 
годину 

Упознавање актера Школе са 
реализацијом Акционог плана РП за 
шк. 2016/17. годину 

Извештавање Септембар Записници НВ, СРШ, 
ШО, УП 

Програмирање рада Стручног 
актива за развојно планирање за шк. 
2017/18. годину 

Програмирање Септембар Програм рада 
Стручног актива за 
развојно планирање 

Упознавање наставника са 
активностима из Акционог плана РП 
које они реализују 

Информисање Септембар Записник НВ 

Старање о остваривању  мера и 
активности Акционог плана за 
реализацију РП-а у шк. 2017/18. 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 

Израда Извештаја о раду  Стручног 
актива за развојно планирање у  
I полугодишту шк. 2017/18. године 

Израда 
извештаја 

Децембар Извештај о раду  
Стручног актива за 
развојно планирање у  
I полугодишту шк. 
2017/18. године 

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

децембар  2017. година 
 



 
Извештај о раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у  I полугодишту шкoлске 2017/18. године 
 

 Тим за заштиту деце/ученика од насиља чине  васпитач Вијера Года,  учитељ, 
Јадранка Виљачик, наставник физичког васпитања Марко Протић, наставник 
словачког језика Јарослава Шћевко, педагог школе Борјанка Бојанић и директор 
школе Валери Драган.  
 У овом полугодишту одржано је 9 састанака. 
 

Садржај активности Време 
(месец) 

реализације 

Носиоци послова Докази 

Израда Програма заштите 
деце/ученика од насиља у 
ОШ  „Братство“ у Арадцу за 
шк. 2017/18. годину 

  
Септембар 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Програм заштите 
деце/ученика од 
насиља у ОШ  
„Братство“ у 
Арадцу 

Упознавање са случајем 
вршњачког насиља, 
процењивање нивоа насиља, 
предлог мера за 
заустављање и спречавање 
понављања насиља 

Септембар, 
новембар 

 

Одељењске 
старешине, Тим за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Записник Тима за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Упознавање Тима са 
разговором директора и 
педагога са родитељима 
једног ученика 

Октобар Директор, педагог Записник Тима за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
евиденција 
педагога 

Израда Пална заштите у 
процесу појачаног васпитног 
рада  

Новембар Одељењске 
старешине, 
педагог, Тим за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Записник Тима за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
документација о 
појачаном 
васпитном раду 

Прикупљање и обрада 
података  о стању насиља у 
школи у првом полугодишту 
шк.2017/18. године 

 
 
 

Децембар 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
наставници 
географије и 
физике 

Записник Тима за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља, Стање 
насиља у школи у 
првом 
полугодишту шк. 
2017/18. године 

Израда Извештај о 
остваривању Програма 
заштите деце / ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања у првом 
полугодишту школске 
2017/18. године 

Девембар, 
јануар 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Записник Тима за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља, Извештај 
о стању насиља у 
школи у првом 
полугодишту шк. 
2016/17. године 



 
                               Тим за заштиту деце/ученика од насиља 

                                                                   Борјанка Бојанић 
        Јадранка Виљачик 
        Јарослава Шћевко 

        Вијера Года 
                                                                   Марко Протић, 

педагог приправник Ј. Панић 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ  
ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

      Додатну наставу из енглеског језика је током првог полугодишта ове школске 

године похађало два ученика осмог разреда: Мартин Звара и Невена Калуђерски. 

У првом полугодишту је одржано 10 часова додатне наставе. Часови су пратили 

план и програм који је предвиђен, а теме су прилагођаване интересовањима и 

потребама ученика. С обзиром да ученике очекује општинско такмичење из 

енглеског језика, урађен је и велики број тестова из граматике. Ученици су били 

заинтересовани за рад и унапредили су своје знање.   

 

Мартина Сланкаменац   



Извештај о раду драмске секције у старијим разредима у првом 
полугодишту школске 2017/2018. године 

 
 
Одржано је 12 часова драмске секције. Секција се одржавала уторком у 
поподневној смени. Чланови секције су претежно ученици шестог разреда. План 
рада секције налази се у Дневнику осталих облика образовно – васпитног рада у 
основној школи за разред VI 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 СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И ДРУШТВЕНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 

      Прва седница стручног већа одржана је у августу (29.8.2017.). Анализирали смо 
школски календар је 2017/18. годину и направили програм рада за текућу годину. 

      Друга седница стручног већа одржана је 15.9. Анализирали смо резултате иницијалног 
тестирања. Договорили смо се о активностима које ће бити спроведене у оквиру Дечје 
недеље. Договорили смо се око тема везаних за професионалну оријентацију. Упознали 
смо се са изменама плана и програма за 5. разред. 

     Трећа седница стручног већа одржана је 30.10. Старији разреди су посетили Сајам 
књига у Београду током октобра. Разменили смо утиске о посети и њеном значају.  

      Четврта седница одржана је 23.11. Анализиран је одржан угледни час енглеског језика 
као и тимски час који је одржан у корелацији српског језика и музичке културе. 

      Пета седница одржана је 6.12. Анализиран је тимски час у корелацији техничког 
образовања и српског језика. Разменили смо идеје око прославе Дана Светог Саве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записничар: Мартина Сланкаменац 

Председник стручног већа: Јелена Сирар 



Извештај о остваривању Програма заштите деце / ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у првом полугодишту школске 2017/18. 

године 
 

До података о остваривању Програма заштите деце / ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у првом полугодишту школске 2017/18. 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 2017/18. 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 

Извршен је 
одабир тема из 
области 
превенције 
вршњачког 
насиља и 
решавања сукоба 
за ЧОС-ове на 
основу 
специфичности 
ОЗ 

Планови рада 
одељењског 
старешине, 
дневници 
образовно-
васпитног рада 

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

Септембар, 
октобар 

Учитељи  
првог 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 

Записник са 
родитељског 
састанка у 
првом 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 

Септемба, 
октобар 

Учитељи, 
одељењске 
старешине,одељ

Пано 
одељењских 
правила 



заједницама (пано 
одељењских правила) 

ењске заједнице правила 
понашања у 
школи. 
Све одељењске 
заједнице су 
донеле правила 
понашања и 
истакле их на 
видно место у 
учионици. 

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, 
спортској недељи, 
посета Народном 
позоришту у 
Зрењанину, Музеју и 
Градској библиотеци 

Прва 
недеља 
октобра 

 
 
 
 
 
 
 
 

Запослени у 
школи, ученици, 
родитељи; 
одговорни: 
учитељи и 
одељењске 
старешине, 
наставници 
физичког 
васпитања 

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 Учитељи  
трећег разреда, 
педагог 

Ученици су 
добили прецизне 
информације о 
вршњачком 
насиљу. Утицало 
се на отклањање 
одређених 
предрасуда. 

Дневници 
образовно-
васпитног 
рада, 
попуњени 
упитници, 
обрађени 
подаци 

Промовисање 

позитивних облика 

понашања: 

разноврсна понуда 

секција, учешће у 

активностима ДС, 

ПЦК и УП, 

Током 
полугодишта 

Сви наставници, 
УП, ДС, ПЦК, 
директор 

Промовисање 

позитивних 

облика 

понашања и 

омогућавање 

ученицима да 

задовоље своје 

Записници ДС, 
ПЦК, УП, 
евиденција 
слободних 
активности, 
пано за 
позитивно 
понашање у 
школи 



активност за избор 

ученика за 

позитивно 

понашање 

потребе и 

интересовања.  

Скреће се пажња 
и ученици се 
укључују  у 
садржајне, 
позитивне 
активности. 
Ученички 
парламент 
организује 
активности које су 
у складу са 
предлозима 
ученика. 
Одељењске 
заједнице су у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
предметним 
наставницима 
додатно 
уређивале 
учионице. 

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 

Предавања и 
едукативне 
радионице на 
ЧОС-овима утичу 
позитивно на 
ученике. 

Евиденција 
ЧОС-ова 

Реализација програма 
„Основи безбедности 
деце“ за ученике  IV и 
VI разреда на теме: 
„ Насиље као 
негативна друштвена 
појава, „Безбедно 
коришћење интернета 
и друштвених мрежа“, 
„Заштита од техничко-
технолошких 
опасности и 
природних непогода“, 

Септембар, 
октобар, 

новембар, 
децембар 

Запослени у 
Полицијској 
управи у 
Зрењанину 

Реализована су 4  
предавања у IV и  
3 у VI разреду.  
Ученици су 
додатно 
едуковани о 
безбедности у 
саобраћају, улози 
полиције у служби 
грађана, 
безбедном 
коришћењу 
интернета и 

Евиденција у 
дневницима 
образовно-
васпитног рада  



„Безбедност деце у 
саобраћају“,  
„Заштита од пожара“, 
„Полиција у служби 
грађана“, „Превенција 
и заштита деце од 
трговине људима“, 
„Превенција и 
заштита деце од 
злоупотребе опојних 
дрога и алкохола“. 

друштвених 
мрежа, заштити 
од пожара. 
Показали су 
велико 
интересовање за 
обрађене теме јер 
су постављали 
пуно питања 
предавачима. 

Школски спорт и 
спортске активности 
(недеља спорта) 

Октобар Учитељи и 
наставници 
физичког 
васпитања 

У спортске 
активности су се 
укључили сви 
ученици школе. 
Оне доприносе 
фер плеју и 
развијању  
тимског духа. 

Евиденција у 
дневницима 
образовно-
васпитног рада  
 

Стручно усавршавање 
образовно-васпитног 
кадра за управљање 
понашањем у Школи, 
ненасилну 
комуникацију, 
констуктивно 
решавање 
конфликата. 
 
„Примери добре 
праксе одељењског 
старешине у 
појачаном васпитном 
раду“ реализовано у 
оквиру одељењскиг 
већа II циклуса. 
 
 
 
 
 
 
Едукативна 
радионица: „Како 
изаћи на крај са 
тешким учесницима у 
радионици“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Децембар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одељењски 
старешина VI2 
(О. Молнар), 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог, педагог 
приправник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одељењске 
старешине  
II циклуса су 
упознате са 
конкретним 
мерама и 
активностима у 
појачаном 
васпитном раду, 
као и са степеном 
ефикасности 
предузетих мера. 
 
У радионици је 
прављена 
паралела између 
тешких учесника у 
радионици и 
тешких ученика у 
настави. 
Поред понуђених 
решења у раду са 
тешким 
ученицима/учениц
има, учесници 
радионице су 
осмислини и низ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записници ОВ, 
НВ, 
електронски 
материјал на 
рачунару у 
зборници 



нових решења.  
Педагои су 
објединиле овај 
материјал и 
поставиле га на 
рачунар у 
зборници како би 
сви наставници 
могли да га 
користе.  
 

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 

Избор ученика за 
позитивно понашање 
и израда паноа у 
школи 

Децембар Учитељи, 
одељењске 
старешине, УП 

У свакој ОЗ су 
изабрани ученици 
за позитивно 
понашање. 
Чланови УП су 
израдили пано у 
холу школе. 

Пано у холу 
школе 

Активности:  
„Превенција насиља, 
посебни ризици и 
мере заштите као и 
реаговања у случају 
када се насилје деси“ 

Није 
планирано.  
Реализовано 
новембра и 
децембра 

Директор  
(на основу 
дописа 
Министарства 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја) 

Извршена је 
анализа ризика и 
мера заштите. 
Дати су предлози 
за додатне мере у 
циљу спречавања 
насиља. 

Записник НВ,  
СРШ, ШО 

Анализа педагошких 
ситуација из праксе –
хоризонтална 
размена искустава 

Није 
реализовано 

Биће 
реализовано 
у фебруару.  

   

 
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 6 / 
II1 17 3 / 
II2 17 6 / 
III1 17 6 / 
III2 17 9 / 
IV1  18 6 1 



IV2 18 10 1 
V1 18 5 1 
V2 18 5 1 
VI1 17 9 1 
VI2 18 11 1 
VII1 18 5 / 
VII2 18 6 2 
VIII1 16 2 1 
VIII2 16 3 / 

 277 95 9 
 

Предузете интервентне мере и активности као 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 

полугодиш

та 

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 

Обезбеђивање 
школског простора 

Током 

полугодиш

та 

Директор, домар, 
МЗ Арадац 

Редовно се 
контролише 
школски простор у 
циљу 
безбедности 
деце/ученика, 
контакти са МЗ 
Арадац у вези са 
псима 
луталицама 

Књига 
дежурства, 
свеска о 
поправкама 

Правовремено 
евидентирање 
случајева насиља 

Током 
полугодишта 

Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 

Насиље се 
пеавовремено 
евидентира. 

Евиденција 
ОС, педагога, 
Тима за 



насиља, 
наставници који 
су открили 
насиље 

Предузимају се 
адекватне мере. 

заштиту деце/ 
ученика од 
насиља, књига 
дежурства, 
свеске за 
евидентирање 
насиља на 
часовима 

Припрема 

оперативног 

плана заштите (II 

и III ниво насиља) 

 

 
 

Новембар 

Одељењски 
старешина, 
педагог, чланови 
ОЗ 

 
 
Израђен је план 
заштите за два 
ученика. 

Обрасци, 
израђени 
планови 
заштите, 
евиденција 
одељењског 
старешине и 
педагога, Тим 
за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља 
 

Израда 

оперативног 

плана заштите  

(II и III ниво 

насиља) 

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

Рад са децом која 
врше насиље 

Током 
полугодишта 

 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог,  
родитељи, 
стручњаци ван 
школе 

Правовремено се 
реагује на насиље 
и индивидуално 
се ради са 
ученицима који га 
врше. 
Код већине  
ученика појачан 
васпитни рад је 
дао жељене 
резултате. 

Евиденција 
одељењских 
старешина, 
педагога иТим 
за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, књига 
дежурства, 
свеске за 
евидентирање 
насиља на 
часовима 

Подршка деци која 
трпе насиље 

Током 
полугодишта 

 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
родитељи 

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

Израђен 
планов 
заштите  
(1 ученик), 
евиденција 
одељењских 
старешина и 
педагога, Тима 
за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, књига 
дежурства, 
свеске за 
евидентирање 
насиља на 



часовима 
Праћење стања 
насиља у школи 
(крај I полугодишта) 

Децембар Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, педагог 
приправник, 
наставници 
географије и 
физике 

Израђена је 
збирна табела 
вршњачког 
насиља у школи у 
првом 
полугодишту.  
Подаци нису 
потпуни јер није 
вођена 
евиденција о 
насиљу на 
часовима у делу 
одељења I 
циклуса. 

Збирна табела 
вршњачког 
насиља у 
школи у првом 
полугодишту 

Предлагање мера за 
смањење насиља у 
школи 

Није 
реализовано 

Биће 
реализовано  

јануара 

   

Саветодавни рад са 
родитељима 

Током 
полугодишта 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Саветодавни рад 
са родитељима 
углавном даје 
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 
и здравственим 
службама 
 
 

Евиденција 
наставника и 
педагога 

Сарадња са ПУ Када се 
појави 

проблем 

Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, 
директор, деж. 
настав. 

Сарадња са ПУ је 
дала ефекте. 

Евиденција 
директора, 
телефонски 
разговори  

Праћење ефеката 
предузетих мера и 
вредновање 
Програма заштите 
деце/ученика  
од насиља 

Децембар Тим за заштиту 
деце/ 
ученика од 
насиља, 
директор 

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 

Извештај о 
остваривању 
Програма 
заштите 
деце/ученика 
од насиља,  
записниоци 
ОВ, записник 
НВ, СРШ, ШО 



школе 
недовољан. 

 
Извештај израдили чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља 

                                                  Јадранка Виљачик,  Борјанка Бојанић, Вијера Года, 
Јарослава Шћевко, Марко Протић, педагог приправник Јелена Панић, 

јануар 2018. година 
 
 

    
           

       
   



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА НА 
КРАЈУ  ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

Историјску секцију у току првог полугодишта редовно је похађало 5-6 ученика 7. 
разреда. На часовима секције ученици су били заинтересовани за разне теме из 
историје. Ученици су посетили Народни музеј Зрењанина и реализовали историјске 
теме у учионици и ван учионице. 

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 2017/2018. 

 

 

Руководилац историјске секције 

Станковић Магдалена 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

 

У првом  полугодишту школске 2017/18.одржано је 12 часова математичке 
секције.Секцију су похађали ученици шестог  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 Стручног актива за развој школског програма на крају првог полугодишта шк. 2017/2018. године 

Активности Планирано време 
реализације Реализације Докази 

Програмирање рада Стручног 
актива за развој школског 

програма 2017/2018.г. 

 

Септембар 

 

Септембар 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма, Годишњи план рада за 
шк. 2017/2018. годину 

Израда Измена и допуна 
Школског програма  Септембар Септембар 

Записник Стручног актива за развој 
школског програма, Годишњи план рада за 
шк. 2017/2018. годину 

Учествовање у изради 
програма стручног 

усавршавања 
Септембар Септембар 

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

Анализа иницијалног  
тестирања из математике и 

матерњег језика за ученике V 
и VII разреда (Завод за 
вредновање квалитета 

образовања и васпитања) 

Октобар Октобар 

 

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

Предлози за унапређивање 
наставе Новембар Није реализовано  / 

Праћење и вредновање 
Школског програма Квартално Квартално 

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

Израда Извештаја о раду 
Стручног актива за развој 

школског програма у првом 
полугодишту шк. 2017/2018. 

године 

 

Није планирано 

 

Јануар 

 

Извештај, записник Стручног актива за 
развој школског програма 

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

 



Извештај о раду Стручног већа математике,природних предмета и техничког и 
информатичког образовања за прво полугодиште 2017/18.године. 

 

 

Одржана су четири састанка Стручног већа. 

Први састанак одржан је  августу .На њему је израђен план рада Стручног већа,испланирани 
тимски и угледни часови и урађен предлог плана за набавку наставнух средстава за сколску 
2017/18. 

 

Други састанак одржан је у септембру.На њему је израђен план иницијалниг 
тестирања,испланирана школска такмичења.Извршена је идентификација ученика код којих 
постоји потреба за израдом ИОП-а или индивидуализованим начином рада. 

 

Трећи састанак одржан је у новембру.На њему је извршена анализа угледног часа –Рачунски 
задаци који је одржала Радојка Ђокић.Урађена је корелација са осталим природним 
предметима. 

 

Четврти састанак одржан је у децембру.Извршена је анализа тимског часа  из српског језика и 
техничког и информатичког образовања-Екстеријер и интеријер.Испланирана је допунска 
настава за време зимског распуста. 

 

 

Председник Стручног већа:Радојка Ђокић 

 

 

 



Извештај о раду школске библиотеке у првом полугодишту 
школске 2017/2018. године 

 

У септембру су запослени, као и ученици, упознати са терминима рада школске 
библиотеке.  Урађено је усклађивање програма библиотеке са осталим 
програмима образовно-васпитног рада и вођена је месечна статистика. 

У октобру је урађено уређење библиотечког простора/укључивање ученика у рад 
библиотеке у оквиру Дечје недеље. Одржана је изложба књига наше библиотеке у 
холу школе, а ученици су имали прилике да препоруче вршњацима своје омиљене 
књиге. Урађен је пано са илустрацијама омиљених ученичких књига. Имали смо и 
посету првака библиотеци и учлањивање. Урађена је каталошка обрада нових 
књига и упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за  
самостално коришћење. Вођење месечне статистике. 

У новембру је организована биоскопска пројекција филма Чудо за ученике 
старијих разреда која је одржана у биоскопу Синестар и Зрењанину. Имали смо 
учешће ученика у раду библиотеке у оквиру обележавања Дана просветних 
радника. 

У децембру је урађена набавка нових књига, чиме је обогаћен библиотечки фонд. 
Урађена је каталошка обрада нових књига и вођење месечне статистике. 

 

Библиотекари: 

Оливера Молнар  

Наташа Антин 

Мартина Сланкаменац  

 



Извештај о реализацији рада рецитаторске секције у 
школској 2017/ 2018. години у првом полугодишту 

 
 
 

 
Рецитаторска секција има 13 чланова.То су ученици  I2 ,  II 2 , III2.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 
27.12.2017. година Марија Јевтић 
 



Извештај о раду Ученичког парламента у првом полугодишту школске 
2017/2018. 

 
 

Председница парламента је Невена Калуђерски, ученица VIII-2, а записничар 
Сара Гал из VII-1. 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. 
 
Ученици петог разреда су волонтирали код својих учитељица.  
Организовали смо новогодишњу журку, која је одржана 22. децембра. 
Израђен је и пано са примерним ученицима,који су изабрани од стране својих 
одељења. 
                                                                             Координатор УП  
                                                                               Јелена Сирар 



СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

Извештај о раду стручног већа  

за полугодиште 2017/2018 

 

 У првом полугодишту 2017/2018 г. планиране су четири седнице и све су 
реализоване. 

 
Септембар  - Упознавање са изменама плана и програма у I разреду и ктуелним   

 школским прописима. 

                     – Сагледавање потреба за ИОП-ом 

- Договор о организацији Дечије недеље 
 

Октобар – Анализа Дечије недеље 

- Израда паноа – Дечија недеља 
- Посета сајму књига 

 
Новембар – Огледни час из математике   II1 Сингапурска математика 

                             -  Анализа часа и евалуација 

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

- Актуелна питања 
 

                             председник Стручног већа 

Захорец Соња 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ 
РАЗРЕДА 

Прво полугодиште шк. 2017/2018 

  

 За школску 2017/2018 годину је планирано 36 часова. 
 

 У првом полугодишту је реализовано 10 часова. 
 

 У шк. 2017/2018 у рад секције се укључио  12 ученик из I1, II1, 
III1 и  IV1 разреда. 

 

 Ученица   Aна Грекса  V1  , је 04.11.2017. учествовала на  
Радијском такмичењу рецитатора на словачком језику у Новом 
Саду и освојила  је треће место.  

 
 

                                                                          Захорец Соња 
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