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ПОДРУЧЈЕ И 

САДРЖАЈ  
РАДА 

Време 
реализације 

Сарадници Реализација 

I       Планирање  и програмирање 
 
   1. Израда 
Извештаја о 
реализацији 
годишњег 
плана рада 
школе 

Крај августа 
и почетак 
септембра 

Психолог 

Сачињен је Извештај о реализацији Годишњег  
плана рада школе за 2020/2021.годину,  који је и 
усвојен на електронској седници Школског 
одбора  од 14. 09. 2021.  

2. Израда 
предлога 
Годишњег 
плана рада 
школе 

Крај августа 
и почетак 
септембра 

Психолог 

Годишњи план рада школе за школску 
2021/2022.годину је урађен и усвојен у законском 
року,  на електронској седници Школског одбора 
14.09.2021.  

II     Руковођење 
 

1.Организаци
ја израда 
нормативних 
аката школе 
и 
усклађивање 
са  Законом о 
основама 
система  
образовања и 
васпитања 

Септембар Секретар 

Статут ОШ“Бранко Радичевић“ Оџаци 
Пословник о раду Школског одбора ОШ“Бранко 
Радичевић“ Оџаци  
Правилник о нарађивању запослених у 
ОШ“Бранко Радичевић“ Оџаци  
Правилник о систематизацији и организацији 
послова и радних задатака ,  ОШ“Бранко 
Радичевић“ Оџаци 
Програм заштите ученика од дискриминације , 
насиља , злостављања и занемаривања 
ОШ“Бранко Радичевић“ Оџаци. 

2. Израда  
предлога  
финансијског 
плана 

Август 

Админист
ративно-
финанси-

јски 
радник 

 
На основу дописа Одељења за финансије 
општине Оџаци  буџетским корисницима, у 
августу месецу 2021.године  сачињен је предлог 
финансијског  плана за 2022. годину са 
пројекцијом на 2023. и 2024. годину који смо 
предали 25.08.2021 год.  



   3. Праћење 
реализације 
плана 
опремања 
школе 

Током 
године 

Тим за 
ресурсе 

Купили смо драперију за учионицу 4/2, 
учитељица Гордана Николић (11.600,00). 
22.10.2021. набавили смо два пројектора и два 
сталка за пројектор ( 133.996,00) из редовног 
буџета. 
18.10.2021. Добили смо донацију од књижаре 
„Пејтон“ два пројектора(110.000,00) и два 
лаптопа (90.000,00), као подршку у раду Е-
учионице. 
23.10.2021. Од Фондације „Алек Кавчић“ смо 
добили три рачунара са пратећом опремом и три 
копир апарата у боји.( 330.000,00) 
03.11.2021. инсталирали смо нову опрему која је 
добијена донацијом Фондације Алека Кавчића. 
Опремљена је посебна просторија (припрема 
физике), један штампач у боји, рачунар са 
опремом. Други штампач је у припреми 
биологије, трећи у Архиви – неотпаковани, један 
рачунар са опремом је инсталиран у кабинету 
биологије, један је код правнице у канцеларији. 
Инсталирали смо и мултифункционални копир-
штампач у зборници, донација „Паги фото“. 
26.11.2021. смо опремили столице столичњацима 
у свим учионицама и кабинетима (300 комада, 
75.000,00). 
07.12.2021. смо добијеним средствима из МПТР 
употпунили библиотекарски фонд књигама у 
вредности 22.500,00. 
25.02.2022.Полако али сигурно ширимо 

еколошку свест .  Купили смо канте за 
разврставање материјала за рециклажу. За 

чистију животну средину. 

 



 
03.06.2022.  присуствовала сам додели награда у 
програму "За чистије и зеленије школе у 
Војводини", заједно са координатором пројекта, 
наставницом биологије Надом  Јовановић. 
11.06. 2022. нам је допремљена опрема за школу 
из пројекта МПНТР "Повезане школе", фаза 2Б, 
опремање за дигиталне учионице:     9 
пројектора, 9 лаптопова и 9 сталака за лаптоп и 
пројектор. 
19.07.2022. АП Војводина, Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице 
доделио је нашој школи новчана средства у 
износу од 100 000, 00 динара за финансирање 
набавке рачунарске опреме. 
Средства ће бити утрошена за набавку платна за 
пројекцију и рачунара. Тиме ће наша школа бити 
још боље информатички опремљена, што ће 
омогућити да наставни процес буде још 
савременији. 
22.07.2022.  у нашу школу је допремљено још 15 
лаптопова,пројекат МПНТР . 
19.08.2022. добили смо донацију МПНТР: 27 
рачунара са пратећом опремом. 
 

   4. Подела 
задужења у 
припреми за 
почетак рада у 
новој школској 
години 

Крај августа Психолог 

 
Сви запослени у школи  благовремено  су добили 
задужења како  би школа била припремљена за 
почетак   школске  године, у измењеним 
условима због пандемије вируса Covid 19.  
На седници Наставничког већа, одржаној 
31.08.2022. извршена је подела предмета на 
наставнике и одређена одељењска старешинства, 
директор школе доноси одлуку и именују се већа 



и тимови ОШ“Бранко Радичевић“Оџаци. 
Уприличен  је свечани пријем првака. Одржан 
састанак са помоћним радницима. 

 

 
  5. Доношење 
одлуке о 
расписивању 
конкурса за 
слободна 
радна места  
 

 
Октобар–по 
добијању 
сагласности  
од 
начелника 
Школске 
управе 

 
Репрезент
ативни 
синдикат 
школе, 
Школска 
управа, 
секретар,  
Школски 

одбор 

 
Кадровске промене од 01.09.2021.године 
У први разред ОШ“Бранко Радичевић“ уписана 
су 36 ученика и формирана су два одељења , тако 
да у школској 2021/2022. у ОШ“Бранко 
Радичевић“ Оџаци има 15 одељења. 
29.09.2021.Расписан конкурс за радно место  
сервирке и спремачице. 
7.11.2021. чистачица Гордана Томчић одлази у 
пензију и школа тражи путем ПРМ обрасца 
расписивање конкурса за то радно место. 
07.12.2021.Обављен је интервју са кандидатима 
по Конкурсу за радно место сервирке и 
спремачице. 
 

   6. Израда 
решења о 40-ој 
радној недељи 
и решења о 
заради 
запослених 

Почетак 
септембра 

Секретар, 
администр

ативно 
финансијс
ки радник 

 
Урађена су  решења о 40-то часовној радној 
недељи и решења о заради за све запослене у 
школи. Она су саставни део Годишњег плана рада 
школе за шк.2021/2022.годину. 
Такође су урађени и Анекси уговора за запослене 
који почев 01.09.2021. реализују једносменски 
обогаћен рад. 
 

III  Организациони послови 
 

   1. 
Организација 
уписа ученика 

Април 
месец, после 
ускршњих 
празника 

Психолог 

 
Упис ученика у први разред за школску 
2022/2023. годину извршио секретар школе 
преко портала Е – управа у месецу априлу 2021. 
године 
Психолог школе обавио тестирање ученика 
тестом ТЗШ+. Ученик се у први разред може 
уписати до  1. септембра текуће године, а у нашу 
школу  се уписало 36 првака и формирана су два 



одељења првог разреда. Одобрена нам је подела 
трећег разреда на два одељења. 
  
 
 

   
2.Организација 
и остваривање 
свих облика 
образовно-
васпитног рада 
школе 

Током 
године 

Психолог 

 
Остваривање свих облика образовно васпитног 
рада  у измењеним условима  пратило се  током 
читавог полугодишта. Извођење наставе смо 
пратили на дневном нивоу,а одељењске 
старешине су квартално подносиле извештаје о 
реализацији наставних и ваннаставних 
активности.  

ОБАВЕШТЕЊЕ (од 14.01.2022.): 
Настава у другом полугодишту почиње у 
понедељак, 17. јануара 2022. године у 8 сати, 
према важећем распореду. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА 
ШКОЛЕ ОД 24. 01. 2022. године 

На основу одлуке Тима за праћење и 
координисање примене превентивних мера у 
раду школа, почев од 24. јануара 2022. године: 

Ученици првог циклуса, од I до IV разреда, иду 
непосредно у школу, сваког дана, по првом 
моделу наставе. 

Ученици другог циклуса, V и VIII разреда, 
наставу прате по другом моделу - комбиновано, 
подељени у групe А и Б, док ученике из оба 
одељења VI и VII разреда не делимо у групе 
према Стручном упутству (мање од 16 ученика у 
одељењу) и они похађају наставу сваки дан 
непосредно у школи. 

Сви предметни наставници ученицима који су у 
групи која наставу не похађа у школи тог дана, 
организују на званичној платформи школе за 
наставу на даљину Гугл учионици (Google 
Classroom) у реалном времену да прате наставу. 



Будимо одговорни, ношење маске је обавезна 
мера, дистанца и дезинфекција руку, болесни 
ученици не долазе у школу. 

Распоред похађања наставе за ученике подељене 
по групама у периоду од : 24.01. - 28.01.2022. 

А група: понедељак и среда 
Б група: уторак и петак 
Четвртак: Свети Сава, школска слава (радни, 
ненаставни дан). 
Од 31.01.-04.02.2022. настава се одвијала према 
комбинованом моделу као и у 
прошлој,календарској, години.Група Б долазила 
је у школу у понедељак, среду и петак, а група 
Ау уторак и четвртак. Остала одељења која се 
нису делила на групе, имала су наставу, редовно, 
сваког дана. 
Остваривање свих облика образовно васпитног 
рада у 2. полугодишту реализовано је по плану. 
Обавештење о начину рада од 21.02.2022. 
године: 
 
Тим за школе донео је одлуку да сви ученици од 
1. до 8. разреда похађају наставу непосредно, 
што значи да се одељења више не деле у групе, 
сви долазе сваког дана у школу, редовно, према 
распореду. И даље је потребно придржавати се 
прописаних мера личне заштите. 
16.06.2022. у 06:06 смо добили дојаву, путем 
мејла, о постављању експлозивне направе у 
школи. Обавестила сам полицију и ШУ Сомбор у 
06:10. Након предузетих мера, настава се 
одвијала несметано. 
  

3. 
Организација 
дежурства 
наставног и 
ненаставног 
особља 

Септембар Секретар 

 
На седници Наставничког већа ОШ“Бранко 
Радичевић“ Оџаци одржаној дана 
22.08.2022.године , донета је одлука да ће 
наставно особље дежурати по утвђеном 
распореду дежурства , њима ће се прикључити и 
помоћно особље.  



Дежурство се врши у ходницима , холовима , у 
дворишту школе као и на уласку у школу, а 
посебно је појачано  непосредно пре и после 
наставе , као и за време одмора. 
У основну школу се улази на два улаза и на оба 
су постављене дезобаријере и средства за 
дезинфекцију руку. 
Ученици улазе на улаз из дворишта. 
Наставно и ваннаставно особље улазе у школу на 
главни улаз. 
Сва одељења у школи су на непосредној настави. 
У складу са обавештењима које смо добијали, 
преко школске управе, наставу смо организовали 
у зависности од ситуације у школи. 
  

4. 
Предузимање 
мера ради 
извршавања 
налога 
просветног 
инспектора и 
просветног 
саветника 

Током 
године 

Секретар 

07.02.2022. смо послали записнике Тима за 
заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања мајци ученика 
М.Ђ. из 6/2, Наташи Николић, по налогу мера 
саветнице Александре Милошевић из Школске 
управе Сомбор, који смо добили 04.02.2022.  
07.02.2022. психолог школе је послао Извештај о 
једносменском обогаћеном раду за 
1.полугодиште, саветници Јадранки Којић. 
04.04.2022. по пријави родитеља Наташе 
Николић, Ванредни инспекцијски надзор, 
просветни инспектор Данијела Лазор. Предмет 
поступања- пословање и поступање директора 
школе. Директорица  је поступила по налогу 
мера инспектора везано за тај случај. 
 

 
5.Организација 
и 
координација 
рада секретара, 
рачуноводства 
и стручне 
службе 

Током 
године 

Секретар, 
Психолог 

 
Постоји свакодневна добра координација рада 
секретара и стручне службе, а све у интересу 
ученика и запослених. 
24.09.2021. исплаћена је казна по Решењу Суда у 
износу од 293.145,72 са затезном каматом, по 
тужби родитеља ученика П.В. 
  



 
6. 
Организација  
поправних 
испита за 
ученике  

јун, август 

Психолог, 
предметни 
наставниц

и 

Три ученика осмог разреда су имали негативне 
оцене, односно остали су неоцењени из појединих 
наставних предмета, тако да нису ни приступили 
полагању Завршног испита. 
Два ученика петог разреда је полагало поправне 
испите у августовском испитном року из српског 
језика и историје. Ученици су положили и 
уписани су у шести разред. 
  

7. 
Организација 
рада на 
инвентарисању 
имовине 
школе 

децембар 

Комисија 
за основна 
средства, 
комисија 
за ситан 

инвентар, 
комисија 
за попис 
новчаних 

потражива
ња и 

хартија од 
вредности 

 
Донета је одлука о попису имовине и обавеза са 
стањем на дан 31.12.2021.године. 
Пописне комисије су: 

1.Комисија за попис нефинансијске 
имовине у сталним средствима и 
залихама( крупан инвентар) у саставу 

1.Петровић Немања, председник 
2.Штулић Бранко, члан  
3.Огњеновић,Тијана, члан  

2.Комисија за попис нефинансијске 
имовине у сталним средствима и 
залихама( ситан инвентар) у саставу 

1.Каран Јасмина, председник 
2.Орлић Бранислава , члан 
3.Миљковић Мирко, члан 

3.Комисија за попис финансијске 
имовине у дугорочним и краткорочним 
пласманима, новчаних средстава, 
племенитих метала, хартија од 
вредности, потраживања и обавеза, 
активних и пасивних временских 
разграничења и остале имовине у 
саставу: 

1.Боснић Тамара , председник 
2.Маринковић Дуња, члан 
3.Максимовић Ана, члан 
  

 
8.Организација 
рада и 

децембар, 
јануар и 
април-мај 

Тим за 
културне 
активност

 
Сва задужења поводом школских празника су 
благовремено подељена. Организовали смо, уз 



припрема 
Школске 
славе, Дана 
школе и 
значајних 
дешавања у 
школи 

и, учитељи 
и  

задужени 
наставниц

и 

све мере безбедности обележавање школске 
славе Свети Сава. Резање славског колача је 
обављено у 13 часова у холу школе.

Наставница Српског језика, Тијана Огњеновић и 
учитељица Гордана Николић су припремиле 
програм. 
Кумови школске славе за школску 2020/2021. су 
ученице 2/1 Софија Мијушковић и Милица 
Богдановић(ученик 4/2, Лазар Радић је био у 
изолацији). Кумство за школску 2021/2022. 
годину су преузели: ученица 1/2 Марија 
Крсмановић и ученик 1/1 Лазар Павловић. 
Простор у холовима школе, учионицама и 
кабинетима су тематски уређени, 
учествовали су ученици и наставници. 
Координатор за припрему прославе дана школе 
ће бити наставница Весна Рогач. 
05.03.2022.  

 
 
Дан Школе смо обележили 30.03.2022. свечаним 
програмом и уручењем признања ученицима који 



су били успешни на такмичењима. Свечаности 
су присуствовали и родитељи, баке и деке 
ученика, који су ове године могли да поделе 
радост са децом због прославе дана наше 
школе. 

30.06.2022. у 19 часова свечана додела књижица 
ученицима 4-их разреда у присуству родитеља. У 
свим осталим одељењима, књижице и 
сведочанства, су подељена по унапред 
договореном распореду током дана. 

Свечана додела диплома и сведочанстава 
ученицима осмог разреда, одржана је 
05.07.2022. у холу школе. Ученица генерације 
наше школе је ученица 8/2, Дуња Подунавац. 
Спортиста генерације је ученик 8/2, Михајло 
Домбровски. 
 

9.Организација 
предавања, 
путовања 
ученика и 
наставника  на 
такмичења, 
екскурзије и 
семинаре 

Током 
године 

Админист
ративно-

финансијс
ки радник 

 
У првом полугодишту школске 
2021/2022.године: 
18. 09.2021.год., реализовано је такмичење са 
почетком у 9:00 сати, на тромеђи канала Дунав-
Тиса-Дунав у Каравукову, одржана је 
традиционална манифестација „Удицом против 
дроге“, једанаеста по реду.Учешће на овој 
манифестацији имале су екипе из свих Основних 
школа општине Оџаци, које су пријавиле своје 
учеснике (по троје у екипи – ученици 3. и 4. 
разреда). Наша школа је по први пут учесник на 
овој манифестацији. 
Представници наше школе су ученици четвртог 
разреда: 

1. Дуња Николић (IV-2) 
2. Лазар Радић  (IV-2) 
3. Павле Ђукић  (IV-1), 

  у пратњи учитељице Гордане Николић. Наша 
школа је на овом такмичењу освојила I место и  
златни пехар за екипно учешће (који остаје у 
школи), а ученици су добили златне медаље (које 
су понели својим кућама).                

- У организацији Актива наставника и професора 
физичког васпитања општине Оџаци, уз 
техничку подршку Спортског савеза општине 
Оџаци 12.10.2021. године одржано Општинско 



првенство у стоном тенису за ученике и ученице 
основних и средњих школа.  
Првопласирани појединци и екипе стекли су 
право наступа на окружном првенству које ће се 
одржати по Календару такмичења 27.10.2021. 
год. у Оџацима, ОШ „Бранко Радичевић“ са 
почетком у 09:00 часова.  
24.11.2021. Одржано је школско такмичење о 
информатичкој писмености, „ Дабар “, 
наставница Ана Максимовић. 
03.12.2021. школско такмичење из Математике. 
18.12.2021. Такмичење из Информатике у 
Крушевцу, ученик Ервин Комароми 8/2 и 
наставница Ана Максимовић.  

17.01.2022. Ученица 8/2 , Милица Миладиновић 
је освојила 1.место на Конкурсу „Најбољи слоган 
састављен од хемијских симбола.“ 

 

Њен слоган гласи “VOLiMo NaUKU“ ! 
 



У организацији Актива наставника и професора 
физичког васпитања општине Оџаци, уз техничку 
подршку Спортског савеза општине Оџаци 
10.02.2022. године одржано Општинско 
такмичење у одбојци за ученике и ученице 
основних и средњих школа, наставник Никола 
Павловић. 

20.02.2022. је одржано такмичење из Математике 
у ОШ“Мирослав Антић“ у Оџацима.Учествовали 
су ученици од 3. до 8.разреда у пратњи својих 
наставника разредне наставе и наставнице 
математике Дуње Маринковић.  
23.02.2022. састанак са управом школе око 
органиације Пробног завршног испита. 
26.02.2022. Организовано је општинско 
такмичење из Српског језика у нашој школи. 

1. марта 2022. год. одржано је школско такмичење 
у шаху. 

06.03.2022. Oпштинско такмичење из Хемије у 
Бачком Грачацу. Учествовао ученик 7/2 Лука 
Кнежевић, наставница Милена Митић. 
18.03.2022.  je тим наше школе учествовао на 
финалној активности у Новом Саду у оквиру 
пројекта „Улога ученика у заштити животне 
средине“ у пратњи наставнице Наде Јовановић и 
директора школе. 

19.03. 2022. год. у ОШ „Жарко Зрењанин“ у 
Апатину, одржано је 
ОКРУЖНО такмичење у ШАХУ. 
На такмичењу је учествовало укупно 19 ученика. 
 
24.03.2022. – 50 ученика и 5 наставника разредне 
наставе наше школе је учествовало на „Малим 
олимпијским играма“ у Каравукову. 
 
Појединачно републичко такмичење у шаху 
одржано је 09.04.2022. у 
Гимназији „Бранко Радичевић“ и Техничкој 
школи, Стара Пазова. 
Учествовали су ученици: 
 пети разред: 
дечаци: 
1. Андреј Сувочесмаковић (33. место) 



 осми разред: 
дечаци: 

1. Михајло Домбровски (10. место). 
 

05.05.2022. организована је једнодневна 
екскурзија за ученике нижих разреда: 
Карађорђево,Бођани,Бач. Вођа пута , учитељица 
Елизабета Фанц. 
10.05.2022. учешће наших ученика у програму 
поводом обележавања Храмовне славе у 
Оџацима. 
13.05.2022. организован је Крос РТС на градском 
стадиону, наставник физичког васпитања Никола 
Павловић. 
25.05.2022. Организација превоза за ученика и 
учитељицу Јасну Каран; учешће на пројекту 
„Брзином до звезда“, квалификационо такмичење 
у Апатину, 27.05.2022. 
07.06.2022. организована је ексурзија ученика 5-
их, 6-их и 7-их разреда (80 ученика, 5 наставника 
и директор): Сремска Митровица- Засавица. Вођа 
пута, вероучитељ Немања Петровић. 
16.06.2022. у амфитеатру школе ,у организацији 
ученика 5/1, хора и оркестра школе, уз подршку 
Вршњачког тима,организована  је представа и 
концерт под слоганом „ПРИЈАТЕЉСТВО СЕ НЕ 
БИРА,ОНО БИВА, КАО ЉУБАВ.“ 

16.06.2022. Наградни излет за постигнуте 
резултате у пројекту "За чистије и зеленије 
школе у Војводини" за неке од ученика и 
наставника који су учествовали у пројекту. 

21.06.2022. "Брзином до звезда", Београд, Ђорђе 
Сунајко ученик 3/2 , представља нашу школу. 

Свечана додела диплома и сведочанстава нашим 
осмацима одржала се у уторак,        05.07.2022. од 

19 часова, у холу наше школе!  



 
 
10.Организаци
ја и подела 
задужења за 
послове 
текућег 
одржавања 

септембар и 
по потреби 
током 
године 

Секретар 

 
 
Запослени у школи, чистачице , домар/мајстор 
одржавања су задужени за текуће одржавање, 
свако по распореду  послова који су одређени  
Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака у школи и распоредом послова 
по одлуци директoра школе. Појачано је 
одржавање хигијене свих просторија у установи. 
Дежурство, дезинфекција се обавља на оба улаза 
у школу.Појачано дежурство у ходницима , 
холовима , у дворишту школе, непосредно пре и 
после наставе , као и за време одмора. 
    
 
 
  

IV   Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 

1. Педагошко 
инструктивни 
увид и надзор 
у рад 
наставника и 
стручних 
сарадника(уви
д у педагошку 
документацију
) 

Континуира
но током 
целе године 

Психолог 

Квартално се врши увид у педагошку 
документацију наставника , приликом посете 
часовима наставе и других облика образовно 
васпитног рада. У установи се 
користи Е -дневник у коме се евидентирају сви 
облици образовно васпитног рада и ваннаставних 
активности. Матичне књиге су прегледане на 
крају шк.2021/2022.год. 
У школи се изводи непосредна настава, али се по 
потреби користи Google учионица и Viber. 
17.12.2021.посета саветнице Јадранке Којић и 
спољне сараднице Мирјане Ивановић, у циљу 
непосредног праћења једносменског обогаћеног 
рада и стручно педагошког надзора. 
21.01.2022. смо добили Извештај о стручно 
педагошком надзору у циљу Подршке и помоћи 
за области 1. 2. 4. и 6.(посета 17.12.2021.)  

2. Посета 
часовима 
наставе и 
других облика 
образовно 
васпитног рада  

Према 
плану  
педагошко –
инструктивн
ог и 

Психолог 

У школској 2021/22. години, директор и 
психолог  су посетили :  
17.09.2021. Руски језик, 6/1 Драгана Шведић 
09.12.2021. Хемија, 8/2 Милена Митић  
10.12.2021. Математика, 3/1 Мирко Миљковић 
13.12.2021. Српски језик, 1/1 Зорица Голубовић 
14.12.2021. Српски језик, 3/2 Јасна Каран 



саветода-
вног рада 

14.12.2021. Техника и технологија, 7/1 Ана 
Максимовић 
17.12.2021. Српски језик, 8/2 Тијана Огњеновић ( 
посети часу присуствовале саветница Јадранка 
Којић и спољна сарадница Мирјана Ивановић). 
17.03.2022. Математика, 6 разред, Дуња 
Маринковић 
08.04.2022. Информатика и рачунарство, 6/2 Ана 
Максимовић 
12.05.2022. Mатематика, 7 разред, Дуња 
Маринковић 
Процена часова вршена је на основу стандарда 
квалитета у области НАСТАВА И УЧЕЊЕ. 
Након обиласка часова, поред повратних 
информација и инидивдуалног инструктивног 
рада са наставницима, извршена је и групна 
процена посећених часова и општа анализа на 
Наставничком већу. 
  

3. 
Предузимање 
мера ради 
унапређивања  
образовно-
васпитног рада 
школе  

Током 
године, 
 

Психолог,  
наставниц
и 
учесници 
на разним 
семинарим
а 

 
Да би унапредили образовно васпитни рад школе 
наставићемо и даље да : 
 1.Повећање мотивације ученика у процесу 
наставе 
   *осавременити наставу и утицати на 
на побољшање комуникације међу ученицима. 
    * подстицање тимског рада и координације 
наставника, учитеља и стручног сарадника у 
планирању редовне, а пре свега, тематске и 
пројектне наставе.  
   * анализом и заједничким проналажењем  
узрока и начина све већих васпитно-
дисциплинских проблема са ученицима.  
  2.Побољшање квалитета наставног процеса 
  *подстицање иновација у настави и држање 
часова тематске наставе; 
   *већа корелација између предмета у обради 
теме; 
   *заједничке часове наставника и стручног 
сарадника и активно учење кроз израду 
пројеката.                             



   *тимски рад ученика и наставника,     
    *стручно усавршавање наставника је 
реализовано како је планирано, унапређивање 
дигиталних компетенција наставника. 
 3. Промовисање успеха школе.  
Сајт школе се редовно уређује, припремају се 
текстови, фотогарфије...  
На званичној фејсбук страници школе редовно се 
постављају обавештења, информације 
,фотографије... 
4. Повећање угледа школе у локалној заједници 
Одржавањем квалитета наставе и ваннаставних 
активности које су одраз специфичности 
школе.Пилот пројекат обогаћен једносменски 
рад  
5. Поправљање функционалне и естетске 
опремљености школе 
 
 Наставићемо са реализацијом постављених 
циљева као што су:професионални развој 
наставника, стручно и дигитално усавршавање 
запослених у настави, 
примењивати стандарде квалитета рада, 
континуирано подстицати интелектуални, 
телесни, естетски, друштвени, морални развој 
ученика у складу са његовим способностима и 
интересовањима. 
*Организована је обука за наставнике, за Е-
учионицу. Обуку је радила Бранкица Божанић.  
*Организован је онлајн семинар за наставнике, 
«Академије Филиповић» из Јагодине, 
«Емоционални аспекти школске мотивације за 
учење». Добили смо програм за самовредновање. 
 
*Црвени крст је одржао предавање ученицима 
првог разреда, „ Безбедност у саобраћају“. 
 
28.09.2021. 



Организовали смо изложбу у нашој школи за 
даљи развој и едукацију ученика: Мобилни 
планетаријум 
 Упознавање са основним елементима карте неба 
и небеске сфере њеним изгледом, лажним и 
правим кретањем и сазвежђима 
- Схватање значаја звезде северњаче њено лако 
проналажење на небеској сфери и практична 
примена у орјентисању на земљи 
- Упознавање са свим елементима Сучевог 
система: планетама, планетоидима, сателитима, 
астероидима и кометама и њиховим 
карактеристикама тј. директним или индиректим 
утицајем на нашу планету 
- Такође да на ефектан начин виде демонстрацију 
кретања тела Сунчевог система као и објекте 
дубоког свемира: маглине, звездана јата и 
галаксије. 
- Стицање свести о бескрајности свемира и 
нашем положају у њему - Уводном причом о 
свемирским летилицама и њиховим мисијама 
пробуде машту и жељу да и они једног дана буду 
део те одважне породице космонаута, научника, 
инжењера ... 
- Боравак у планетаријуму у зависности од 
дететових афинитета и склоности буди машту 
поред природних наука и за разне уметничке 
визије и ту се најбоље види универзалност 
Астрономије и њена коорелација са свим 
наукама и активностима на планети земљи. 
*Организована је Дечија недеља од 04.10. до 
10.10.2021. под слоганом, "Дете је дете да га 
волите и разумете." 
* Наставница Хемије,Милена Митић са 
ученицима је припремила предавање и скренули 
су пажњу на овај дан, да љубитељи хемије 
широм света славе Дан мола, у част једне од 
најважнијих хемијских константи - Авогадровог 
броја. 
24.11.2021. Презентација пројекта: „Улога 
ученика у заштити животне средине" у холу 
школе. 
Учествовали у ученици и запослени наше школе. 



26.11.2021. u 16.30 ученици 7/1 и 7/2  
презентовали су резултате пројекта „Хајдучко 
вече“ у дворишту школе, наставница Весна 
Рогач. 
01.12.2021. Одржано је предавање, „Одрживи 
развој и управљање отпадом“ у оквиру пилот 
пројекта  „Улога ученика у заштити животне 
средине“ у сарадњи са Вањом Косовац, 
директором ЈКП „Брестком“ из Бачког 
Брестовца. 
*У дворишту школе, на дрвећу, су постављене 
хранилице за птице од рециклажног материјала 
које су направили наши ученици. 
* Светски дан борбе против AIDS-a. Предавање 
су одржале наставнице Нада Јовановић 
и наставница географије Александра 
Миленковић за ученике осмих разреда. 
09.12.2021. Наши ученици, са наставницом 
Историје Бранкицом Божанић, посетили су 
Удружење Немаца општине Оџаци и разменили 
своја знања са искуствима чланова удружења. 
10.12.2021. Посетили су нас представници 
МПНТР и  МЗЖС у оквиру пилот пројекта  
„Улога ученика у заштити животне средине“ и 
одржали предавање на тему „ Одрживи развој и 
управљање отпадом“ као подршка наши 
ученицима у стицању здравих навика у очувању 
животне средине. 
27.12.2021. регистровали смо се преко школског 
мејла, Селфи школски тим: Данијела Ћулибрк, 
директор, Горан Ивановић, стручни сарадник, 
Бранкица Божанић, Селфи школски координатор 
( онлајн Обука запослених у основним и средњим 
школама за примену инструмената за 
самовредновање и процену дигиталних 
капацитета школе - Селфи).  
06.05.2022. је одржана промоција спота „ Не 
цвикај генерацијо“ , у холу школе, школског 
бенда „Нови талас“, учитељ Мирко Миљковић. 



27.05.2022. Спортски савез општине Оџаци је 
организовао „5. дан спорта у општини Оџаци“. 
Ученици од 1. до 4. разреда су присуствовали 
свечаном отваеању и промоцији разних спортова. 
У 18:00 сам присуствовала Избору спортисте 
године. Наша школа је добила Признање за 
допринос развоју спорта општине Оџаци у 
2021.години. 
07.06.2022. у сарадњи са Caritas Dekanata, Нови 
Сад, је организована радионица за ученике на 
тему „ Смањивање ризика од елементарних 
непогода“.  

 
4. 
Предузимање 
мера за 
унапређивање 
и усавршавање 
рада 
наставника и 
стручних 
сарадника  

Током 
године 
 

 
Психолог, 
учесници 
на разним 
семинарим
а 

 
Анализа  педагошко инструктивног и 
саветодавног рада, учешће на онлајн 
семинарима, онлајн презентацијама, онлајн 
трибинама ,стручним онлајн скуповима, на 
наставничким и одељењским већима, активима и 
тимовима , договор о потребама стручног 
усавршавања- методе активног учења. 
 Обезбеђена су средства за стручно усавршавање 
наставника учешћем на Конкурсу за установе 
основног и средњег образовања и васпитања и 
регионалне центре за професионални развој 
запослних у образовању са седиштем на 
територији АП Војводине за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања у АП Војводини 
за 2022. годину. Назив програма/пројекта:                   
„ Наставник за 21. век“( добили смо 80.000,00)  
 
21.03.2022. организован је 1. део обуке, а 
28.03.2022. 2. део обуке, на којима сам 
учествовала, Е-учионица: Примена едукативне 
платформе у раду са ученицима у школи. 
 
  

 
5.Инструктивн
и рад са 

Током 
године 

Психолог 
 
Инструктивни рад  са стручним активима и 
тимовима је спровођен на састанцима актива и 



стручним 
активима и 
тимовима  

тимова. На Наставничким већима, кроз анализе 
Извештаја о раду тимова и већа, дајемо могућа 
решења и предлоге за пољшање у даљем раду. 

6. Саветодавни 
рад   са 
родитељима 
ученика 

По потреби 
Психолог, 
секретар 

 
Програмом сарадње са породицом, школа је 
дефинисала области, садржај и облике  сарадње 
са родитељима, односно старатељима ученика, 
који обухватају детаљно информисање, 
саветовање, укључивање у наставне и остале 
активности школе и консултовање у доношењу 
одлука око безбедносних, наставних, 
организационих и финансијских питања, с 
циљем унапређивања квалитета образовања и 
васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности 
и трајност васпитно-образовних утицаја. 
Програм сарадње са породицом обухвата и 
организацију  отвореног дана школе сваког 
месеца, када су родитељи, односно старатељи у 
могућност да присуствују образовно-васпитном 
раду. 
Саветодавни рад са родитељима ученика, у 
првом полугодишту се одвијао по потреби. 
Током другог полугодишта обављала сам 
информативне разговоре са родитељима ученика 
који су у нашу школу дошли током школске 
године. 
  

7. Саветодавни 
рад са 
ученицима 

Континуран
о 

Психолог, 
секретар 

 
Саветодавни рад са ученицима се обавља 
првенствено са ученицима који се у одређеним 
ситуацијама недолично понашају једни према 
другима или ученика према наставнику, 
ученицима који заостају у раду, али и са 
ученицима који показују одличне резултате у 
учењу и владању и који представљају школу на 
разним такмичењима. 
Користим сваку прилику да са ученицима 
разговарам, будем доступна  онолико, колико 
они имају потребу за тим. Често сам саветодавно 
интервенисала, за време наставе, по питању 



недоличног понашања појединих ученика. 
Водила сам појединачне разговоре са ученицима 
који су имали проблема у понашању. 
  

V     Аналитичко-студијски рад 
 
1. Анализа 
остваривања 
Годишњег 
плана рада 
школе и 
Школског 
развојног 
плана 

Квартално 

Психолог 
Тим за 

школско 
развојно 

планирање 

 
Редовно се прати остваривање Годишњег плана 
рада школе и Школско развојно планирање-
записници са састанака тимова и већа и 
извештаји. 
  

2. Анализа 
остваривања 
финансијског 
плана 

Квартално 

Админист
ративно 

финансијс
ки радник 

 
Увид у  стање –месечно и квартално извршење 
финансијског плана који се доставља локалној 
самоуправи(на свака три месеца).Одељењу за 
друштвене делатности, на усаглашавање. 
  

 3. Израда 
различитих 
анализа и 
извештаја о 
раду школе за 
потребе 
Министарства 
просвете, 
Општинске 
управе 

 

Психолог, 
секретар, 

администр
ативно-

финансијс
ки радник, 

Извештаји везани за облик рада са ученицима 
као и број заражених , секретар школе доставља 
сваке недеље, као и на крају сваког месеца кроз 
систем „Доситеј“. 
 
Психолог школе је слао  Извештај о начину рада 
на даљину, Предлог рада са ученицима у другом 
циклусу за период 30.11. до 18.12.2020.  

4. Израда и 
подношење 
различитих  
извештаја о 
раду школе 
Школском 
одбору 

Почетак 
школске 
годинеи 
према 
потреби 
током 
године 

Психолог, 
секретар, 

администр
ативно 

финансијс
ки радник 

 
Извештај о раду директора школе, 
Извештај о раду школе, 
Извештај о остваривању програма заштите 
ученика, 
Извештај о извршењу финансијског плана школе, 
Извештај о самовредновању установе 
се подносе редовно Школском одбору. 
  



5. Праћење 
извештаја о 
реализацији 
планираног 

Квартално 
Психолог, 
секретар 

 
Води се рачуна о благовременом достављању 
извештаја одељењских старешина, координатора 
тимова, председника већа актива, секретара, 
психолога и административног радника о 
реализацији планираног. 
 
Прво полугодиште се завршило 
23.12.2020.године . 
Зимски распуст је трајао од 24.12.2021. до 
16.01.2022. 
Продужени боравак ради по утврђеном  
распореду. 
Настава се одвијала у складу са Обавештењима о 
одлуци Тима за праћење координисање примене 
превентивних мера у раду школа која се односи 
на утврђени модел наставе за школе у одређеним 
јединицама локалне самоуправе које смо 
добијали на недељном нивоу.  
У школи се одвијао непосредни образовни рад.  
Друго полугодиште је почело 17.01.2022. уз 
поштовање препоручених епидемиолошких 
мера. Наставили смо са непосредном наставом. 
 

VI    Рад у стручним органима школе 
 

1. Припремање 
и вођење 
седница 
Наставничког 
већа 

Према 
плану рада 
Наставничк
ог већа 

Психог, 
Секретар 

 
У 1.полугодишту 2021/2022. одржано је 7 
седница Наставничког већа, од чега 4 редовних, 
3 ванредна.  
Све седнице су благовремено одржане према 
припремљеном дневном реду. Првенствено се 
расправљало о успеху и владању ученика и 
доношењу мера за њихово побољшање и 
побољшање целокупног образовно-васпитног 
рада у школи, затим о реализацији програма 
рада, стручног усавршавања наставника, 
обавезама наставника у измењеним условима. 



На ванредним седницама се расправљало о 
актуелним дешавањима и информисани су сви 
запослени. 
У 2.полугодишту 2021/2022. одржано је 7 
седница Наставничког већа, од чега 5 редовних,  
2 ванредна|.  
 
 
 
 

 
2. Припремање 
и вођење 
седница 
Педагошког 
колегијума 

 
Месечно 

Психолог 

 
Одржана су 4 састанка Педагошког колегијума. 
 Колегијумом је председавао и руководио 
директор школе по плану:  
1. Усвајање плана рада педагошког колегијума 
Информација директора о активностима школе 
Сагледавање кадровских потреба школе 
Давање мишљења о Извештају о раду школе за 
школску 2021/2022 
Давање мишљења о ГПРШ за школску 
2022/2023. 
Разматрање предлога плана стручног 
усавршавања наставника и стручних сарадника 
Усвајање ИОП-а 
Информације о праћењу и унапређивању услова 
рада школе 
Договор у вези реализације екскурзија (уколико 
се реализују у октобру); разматрање предлога 
програма 
*Усвајање извештаја о раду стручних већа 
2.Информација директора о активностима школе 
Извештај о остварености наставног плана рада у 
I кварталу 
Извештај о остварености плана осталих облика 
рада у I кварталу 
Извештај о оцењивању ученика у I кварталу 
Информације о изреченим васпитним и 
васпитно-дисциплинским мерама 



Усвајање извештаја о раду стручних већа 
Припрема за обележавање школске славе ''Светог 
Саве'' 
Извештај о остварености наставног плана рада по 
предметима на крају I полугодишта 
Извештај о оцењивању ученика у I полугодишту 
Разматрање извештаја о успеху ученика у I 
полугодишту  
Информација о изреченим васпитним и 
васпитно-дисциплинским мерама 
Информација о остварености плана додатног и 
допунског рада за време зимског распуста 
Извештај о остварености плана осталих облика о-
в рада на крају I полугодишта 
Информација о остваривању педагошко-
инструктивног увида и надзора 
Информација о отпочињању припрема ученика 
за полагање завршног испита 
Упознавање са стручним упутством о 
организовању такмичења и смотри ученика 
основних школа 
Припрема за организовање школских и 
општинских такмичења ученика 
Избор комисије за припрему обележавања Дана 
школе и припрема за обележавање Дана школе. 
 
Педагошки  колегијум се старао о осигурању и 
унапређивању квалитета образовно-васпитног 
рада установе; пратио остваривање програма 
образовања и васпитања; старао се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа; 
пратио и утврђивао резултате рада ученика, 
предузимао мере за јединствен и усклађен рад са 
ученицима у процесу образовања и васпитања и 
решавао друга стручна питања образовно-
васпитног рада. Такође је пажња била  посвећена  
стручном усавршавању  наставника и стручних 
сарадника које се одвијало кроз  онлајн 
семинаре, путем угледних часова, семинара 
акредитованих од стране Завода за образовање и 



васпитање, семинара акредитованих од стране 
Министарства  и самосталног усавршавања 
путем интернета, стручне литературе... 

 Педагошки колегијум ће и даље наставити са 
оваквим радом. Све активности су усмерене на 
подизање  квалитета  наставе, а самим тим и 
бољих  постигнућа  ученика. 

       Чланови Педагошког колегијума ће након 
класификационих периода предавати извештаје  
о реализацији активности предвиђених Планом и 
Програмом. 
 
 
 
 
 
 
  

3. Сарадња са 
стручним 
већима 

Према 
потреби 

Стручна 
већа 

 
Током наставне године директор је вршио увид у 
рад стручних већа и стручних актива за Развојно 
планирање, за развој Школског програма и 
Тимова за самовредновање, указивао, предлагао, 
саветовао,помагао, пружао потребне 
информације... 
Садржај рада стручних већа састојао се у 
планирању и програмирању рада, корекцијама 
програма наставних предмета у измењеним 
условима рада, оптерећеношћу ученика 
ваннаставним активностима, допунском, 
додатном наставом и слободним активностима, 
осавремењивању образовно-васпитног рада и 
начину оцењивања реализацији садржаја нових 
наставних и изборних предмета, вођењу 
педагошке документације, преношењу сазнања и 
искустава са стручних семинара, договору око 
организације приредби и манифестација, избору 
ученичких радова за такмичења и ангажовању 
ученика на такмичењима, организовању 



школских такмичења праћењу рада и 
напредовању ученика... 

4.Припремање 
материјала и 
учешће у раду 
одељењских 
већа 

 
Квартално 

 
Психолог, 
одељењска 
већа 
млађих и 
одељењска 
већа 
старијих 
разреда 
 
  

 
Одељенска већа радила су на седницама по 
утврђеном програму рада. Програми и записници 
са седница уредно су уписани у Е-дневник 
образовно-васпитног рада за свако одељење. На 
почетку школске године усвојени су програми 
рада ваннаставних активности и сачињен 
распоред рада ваннаставних активности. На 
седницама се најчешће расправљало о успеху и 
владању ученика, решавана су нека 
организациона питања, праћена је реализација 
садржаја у настави и ваннаставним активностима 
у измењеним условима рада. Одељенско веће се 
по потреби договарало о реализацији 
предвиђених активности, обележавању 
значајнијих датума, реализацији акција и 
манифестација. 
  

 
 
5. Извршни 
послови: рад 
на спровођењу 
одлука и 
закључака 
стручних 
органа школа 
 
 
 
 

Континуира
но 

Психолог , 
секретар 

Одлуке и закључци стручних органа школе  
анализирани и спровођени благовремано. 
Због специфичних услова рада установе,  у 
измењеним условима због пандемије вируса 
Covid 19.  у нашој општини, рад на спровођењу 
одлука и закључака стручних органа школе је 
био електронски и у комуникацији на даљину. 
Након укинутих мера, рад стручних органа 
школе се одвијао по плану, непосредно у школи. 

VII Рад са ученицима 
 

 
1.Сарадња са 
Ученичким 
парламентом 

 
Према 
потреби 

Ученички 
парламент 

У току првог полугодишта Ученички парламент 

се састао 7 пута. Почетком септембра извршен је 

избор представника свих одељења ученика 

седмог и осмог разреда; постигнут је договор о 



раду Парламента, изгласан је председник, 

заменик председника, записничар УП као и 

представници Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља и занемаривања, као и 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе. Такође, разматран је предлог рада УП у 

школској 2021/22. години. 

Чланови Ученичког парламента у школској 

2021/2022. години 

 Елеонора Манчић 8/2 - Председница 
Ученичког парламента 
Маша Марић 8/1 записничар  
Софија Купусинац 8/1 заменик председника 
Елена Митић 8/2 
Валентина Стојковић 7/1 
Милица Глигоријевић 7/1 
Тара Билогревић 7/2 
Страхиња Станић  7/2 
Активности предвиђене Дечијом недељом која се 
обележавала у октобру  могу се видети на сајту 
наше школе http://brodzaci.weebly.com/ као и 
програм Дечије недеље.  
 
Програм Дечије недеље: 
 
Понедељак (4.10) Отварање Дечије недеље - 
пуштање балона и кратак филм 
Уторак (5.10) КРОС 

Среда (6.10.) Маскенбал за нижа одељења 

Четвртак (7. 10.) Изложба и квиз 

Петак (8. 10.) Деца и спорт – Спортски дан 

У новембру, УП анализирао је успех и владање 
ученика на крају првог класификационог периода,  
понашања ученика која би требало казнити или 
наградити а разговарало се и о међусобној 
сарадњи ученика. 
 
У децембру месецу, УП украсио је и окитио 
школски хол поводом предстојећих божићних и 
новогодишњих празника. Такође, ученички 



парламент уз помоћ  учитеља, наставника али и 
осталих ђака наше школе, успешно је реализовао 
хуманитарни базар «За нашу Машу» одржан 
15.12.2021. године од 10h на платоу испред 
спортског центра.  
 
Координатор: 
Виолета Наранчић - наставник енглеског језика. 
У току другог полугодишта Ученички парламент 
се састао 9 пута, непосредно у школи, али се 
комуникација одвијала и преко заједничке Viber 
групе. 
У марту месецу разговарала сам са 
представницима Ученичког парламента на тему 
прославе матурске вечери. 
01.03.2022.Презентација и драмска сцена 
„Безбедност на интернету" у организацији 
Вршњачког тима и Ученичког парламента. 

 
12.05.2022. ТОМБОЛА у организацији 
Ученичког парламента, у холу школе; 
координатор наставница енглеског језика, 
Виолета Анђелковић (Наранчић). Прикупљено је 
35.000,00 за ученике осмих разреда. Подељене су 
захвалнице свим спонзорима који су помогли ову 
активност наших ученика и запослених. 
18.05.2022. КОЛАЧИЈАДА у организацији 
Ученичког парламента, на платоу СПЦ-а. 
Прикупљено је 60.000,00. Новац је прослеђен 
представницима Савета родитеља, Бранислави 
Плавшић и Браниславу Момчилов, као подршка 
организацији прославе Матурске вечери наших 
осмака.  



Представници Ученичког парламента су 
учествовали и у припреми свечаног програма за 
доделу сведочанстава и диплома ученика осмих 
разреда. 
 
 

2. Рад на 
обезбеђивњу 
једнакости 
ученика у 
остваривању 
права на 
образовање и 
васпитање 

Током 
године 

Психолог, 
одељењске 
старешине 

 
Организовање радионица у оквиру часова 
одељењског старешине и грађанског васпитања... 
Решавање конфликтних ситуација;   
Неспоразуми у комуникацији и како их 
превазићи? 
 

3. Рад на 
остваривању 
радне 
атмосфере, 
толеранције, 
међусобног 
уважавања, 
разумевања и  
помагања 

 
Континуира
но 

 
Психолог, 
одељењске 
старешине
,координат
ори,Учени

чки 
парламент  

 

23.01.2022.Маша Николић, ученица 4/2, је имала 
операцију ока у Русији, град Калуга. 
Ученици и запослени наше школе су учествовали 
у хуманитарној акцији  прикупљања новчаних 
средстава како би Маша остварила свој сан!!! 
07.04.2022. у оквиру нашег еко пројекта о 
заштити животне средине , позвали смо и све 
наше суграђане да учествују и дају свој допринос 
у сакупљању рециклажног материјала.  
12.05.2022.  ученици и запослени у школи су 
учествовали у „Томболи“, у организацији 
Ученичког парламента. Сакупљена новчана 
средства су намењена као подршка ученицима 
осмих разреда у организацији прославе Матурске 
вечери и свечаности поводом поделе 
сведочанстава и диплома на крају наставне 
године. 
18.05.2022. је организована „Колачијада“ коју су 
осмислили и организовали ученици из 
Ученичког парламента како би пружили 
подршку нашим матурантима, ученицима осмих 
разреда. Акцију су подржале маме,баке, 

родитељи, као и грађани места у коме живимо.

 
26.05.2022.Предали смо за рециклажу 100кг ПЕТ 

амбалаже и 33кг лименки! Захвалили смо се, 
на друштвеним мрежама, свима који се труде 



заједно са нама да шире добре и економичне 
еколошке навике! 

 
МНРО "Златна барка" Оџаци подржава 
дугогодишњу активност наше школе, 
прикупљања чепова. 

VIII Сарадња са родитељима 
 

 
1.Организовањ
е састанака 
Савета 
родитеља  

 
Према 
плану рада 
Савета 
родитеља и 
према 
потреби 

Председни
к Савета 

родитеља, 
секретар 

 
Седница Савета родитеља одржана је у 
септембру. 
У току 1.полугодишта састанци и сарадња са 
Саветом родитеља се наставила путем мејлова. 
У току 2. полугодишта одржано је 3 састанка. 

2. Припремање 
материјала и 
учешће у раду 
Савета 
родитеља 

 
Пар дана 
пред 
заказане 
седнице 
Савета 
родитеља 

Психолог, 
секретар, 

председни
к Савета 
родитеља 

 
У припремању материјала за рад Савета 
родитеља су, поред директора, укључени 
психолог,секретар и рачуновођа. Родитељи су 
информисани о припремљености рада школе за 
текућу школску годину, успеху ученика, 
укључивању у обезбеђивање материјалних и 
других услова за реализацију школских 
активности, прослави Школске славе и Дана 
школе. Доносе одлуке у вези избора агенције 
преко које ће се изводити екскурзије,куће која ће 
осигурати наше ученике и која ће снабдевати 
школу ужином...  
Родитељима шаљемо обавештења мејлом и 
путем Viber групе. 



 
Током наставне године родитеље обавештавамо 
о раду и дешавањима у школи.  
 

3. Покретање 
заједничких 
активности и 
пројеката 

 
Током 
године 

 
Одабрани 
представн

ици 
Савета 

родитеља 
 

 
Родитељи наших ученика су равноправни 
учесници свих активности које су предвиђене 
планом и програмом школе и које спроводимо 
током наставне године. Подржавају и део су  
нашег хуманитарног рада. 
 
15.12.2021. Организовали смо Хуманитарни базар 
за Машу Николић на платоу испред СПЦ Оџаци, 
уједињени у жељи да помогнемо Маши да се 
прикупи новац који недостаје (29.12.2021. 
уплађено је 125.383,00 ). 
 
Сарадња са студентима Медицинског факултета 
из Новог Сада (Секција за међународну 
сарадњу)-хуманитарна акција поводом 
сакупљања слаткиша и сланиша за припрему 
новогодишњих пакетића за хоспитализовану 
децу током празника широм Војводине, као и за 
децу из «Дечијег села» у Сремској Каменици. 
Акција «Чепом до осмеха», у сарадњи са 
хуманитарном организацијом из Новог Сада, 
непрекидно траје у нашој установи. 
29.09.2021. присуствoвала сам потписивању 
Протокола о сарадњи на реализацији пилот-
пројекта „Улога ученика у заштити животне 
средине“ у организацији  Министарства заштите 
животне средине и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја.Наша школа је 
једна од 29 школа у РСрбији која је учесник у 
овом Пилот пројекту. 
Пријавили смо се за учешће на Програму 
Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице  за 



„Чистије и зеленије 
школе у Војводини“, 15. 12. 2021. године. 
18.03.2022. учествовали смо на завршном 
дружењу и презентацији материјала наше школе 
у Пилот пројекту „Улога ученика у заштити 
животне средине“ у ОШ „Жарко Зрењанин“ у 
Новом Саду.(5-оро ученика, координатор Нада 
Јовановић и директор). 
03.06.2022. Свечана додела награде, у оквиру 
програма 
„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за 
школску 2021/2022. годину, у холу Покрајинске 
владе , присуствовале смо наставница биологије- 
координатор пројекта и директор школе. 

4. Пријем 
родитеља  

Према 
потреби 

Психолог, 
секретар 

Организују се групни и индивидуални пријеми 
родитеља и решавају се индивидуални проблеми 
или проблеми на нивоу одељења.   

Термин за пријем родитеља ученика,код 
директора школе, је средом од 09:00 до 10:00 , као 
и у било ком термину када је то неопходно. 

У измењеним условима, сарадња са родитељима 
ученика се одвијала електронски по потреби , у 
индивидуалним разговорима придржавајући се 
договорених мера безбедности за здравље. 

Пријем родитеља се одвијао по потреби током 
наставне године. 

IX Сарадња са друштвеном средином и  заједницом 
 

1. Сарадња са 
образовно-
васпитним 
установама 

Према 
потреби 

 
Основне и 

средње 
школе  

општине 
Оџаци и 

шире, 
Педагошк

и 
факултет,
Сомбор, 

предшколс

Свакодневна комуникација и сарадња са 
образовним установама-размена искустава, 
добрих примера из праксе, договори, распореди 
часова, такмичења., спортски сусрети , 
дружења... 
30.11.2021. презентација ученицима осмих 
разреда Гимназије са Домом ученика „Петро 
Кузмјак“ из Руског Крстура. 
02.12.2021. Посетили су нас из Удружења за 
МНРО у Оџацима и донели нам лепе поклоне. 



ка 
установа 

„Полетара
ц”, „Вук 

Караџић” 
Сомбор, 
Средње 
школе, 

Музичка 
школа 
„Петар 

Коњовић“, 
Сомбор, 
Завод за 

вредновае 
квалитета 
образовањ

а и 
васпитања 

Потписала сам Споразум о међусобној сарадњи 
са Школом за основно и средње образовање  са 
домом „Вук Караџић“ , Сомбор. 
11.05.2022. у оквиру пројекта „ Шта је наступ?“ 
група „Лоптице“ из објекта „Парк“  у Оџацима је 
посетила ОШ“ Бранко Радичевић“. Заједно су 
свирали и певали са школским бендом „Нови 
талас“ , којим руководи учитељ Мирко 
Миљковић(3/1). 
13.05.2022. припремно предшколске групе ПУ“ 
Полетарац“ из Оџака учествовале су на Кросу 
РТС-а (МПНТР) „Кроз Србију“ који је 
реализован у организацији наше школе, на 
градском стадиону „Текстилац“ у Оџацима. 
Студент 4. године Педагошког факултета у 
Сомбору, Тамара Бандић, реализовала је 
самосталну праксу, од 16. до 27.05.2022. у 
одељењу 2/2, ментор наставник разредне наставе 
Елизабета Фанц. 
19.05.2022. Музичка школа „Петар Коњевић“ из 
Сомбора је промовисала своју установу и рад 
нашим ученицима. 
23.05.2022.Презентација Техничке школе из 
Оџака, ученицима осмих разреда, будућим 
средњошколцима. 
26.05.2022. "Фестивал дечјих права" 
Учесници припремно предшколске групе ПУ 
"Полетарац" Оџаци, ученици петог разреда ОШ 
"Бранко Радичевић" и будуће учитељице су се  
дружили у оквиру пројекта. 
08.06.2022. промоција средње школе, Гимназија 
и економска школа Ј.Ј.Змај из Оџака. 
15.06.2022. тестирање ученика 4. и 7. разреда( 
Завод за вредновае квалитета образовања и 
васпитања)   

2. Сарадња са 
установама 
културе 

Према 
потреби 

 
Народно 
позориште 
Нови Сад, 
Сомбор 
Биоскоп 
„Арена” 

Због епидемиолошке ситуације у држави, 
обуставља се организовање  посета установама 
културе. 



Нови Сад, 
изложбе 
 
 

3. Сарадња са 
установама 
здравствене и 
социјалне 
заштите 

Према 
плану Дома 
здравља; 
Завод за 
јавно 
здравље, 
Сомбор 

 
Лекари 
опште 
праксе, 

стоматоло
г,офталмо
лог,одеље

њске 
старешине
,родитељи 

ученика 
 

 
Према утврђеном распореду и плану извршени 
систематски прегледи ученика 7-их разреда, код 
офталмолога. 
Сарадња са студентима медицинског факултета у 
Новом Саду,Секција за међународну сарадњу : 
сакупљање слаткиша и сланиша за припрему 
новогодишњих пакетића за хоспитализовану 
децу  током празника широм Војводине. 
Планирани су и за 2.полугодиште, 
систематски,офталмолошки и стоматолошки 
прегледи ученика.  

4. Сарадња са 
спортским,хум
анитарним 
организацијам
а, клубовима 
удружењима 

 
Континуи-
рано 

Спортски 
савез 
општине 
Оџаци  
фудбалски 
клубови 
„ОФК“ 
„Текстила
ц“, Оџаци, 
Одбојкашк

и клуб, 
Извиђачки 

одред 
„Синђелић

“ 
„Чеп за 

хендикеп“ 

Сарадња са удружењем немаца општине Оџаци, 
09.12.2021. 
16.12.2021. сарадња са Удружењем немаца, у 
просторијама удружења, предавање наших 
ученика, наставница Бранкица Божанић. 
Сарадња са удружењем „Ленка“,Оџаци. 
17.12.2021. дружење са канадским амбасадором у 
Републици Србији. 
Сарадња са Еколошким покретом ,Оџаци. 
Еколошко-извиђачка секција, у сарадњи са 
извиђачким одредом „Синђелић“, Оџаци. 
Сарадња са канцеларијом за ромска питања 
општине Оџаци, са Радном групом за израду 
локалних акционих планова за инклузију рома у 
општини Оџаци. 
08.02.2022. започела је са радом Бесплатна 
школица спорта за ученике од 1. до 4. разреда у 
организацији  Спортског савеза општине Оџаци. 
Наставник којег су ангажовали за рад са децом је 
Никола Миљковић. 
25.02.2022. Пројекат "Засади дрво" - активност 
"Гледај како растемо" намењени су подизању 
степена информисаности и образовања деце и 
ученика о значају очувања животне средине, 



садњи садница и њиховом одржавању, као и 
начину на који треба да брину о природи.  
Ученици су засадили саднице белог бора у 
школском дворишту, испред улаза у школу. 
07.03.2022.  ОШ "Бранко Радичевић", Оџаци 
потписала je договор о сарадњи са хуманитарном 
организацијом  "Чеп за хендикеп". 
14.03.2022.Еколошко-извиђачка секција наше 
школе(коју води учитељица Јасна Ижак) је 
учествовала у акцији пошумљавања, заједно са 
Одредом извиђача „Синђелић“ из Оџака, који 
код деце развија вредности које негује 
извиђаштво као покрет, волонтеризам и љубав 
према природи. 

5. Сарадња са 
органима 
државне 
управе 

Према 
потреби 

Одељење 
друштвене 
делатност
и општине 
Оџаци, 
Полицијск
а 
станицаоп
штине 
Оџаци 
ЦЗСР 
Црвени 
крст,Оџац
иУдружењ
е немаца 
општине 
Оџаци 

 
Сарадња школе са Полицијском станицом у 
Оџацима је настављена по плану(Драган 
Стаменковић,полицајац у локалној заједници од 
18.11.2020.). 
Сарадња са Министарством одбране(канцеларија 
министарства одбране у Оџацима),у случају 
ванредне ситуације у просторијама наше школе 
ће бити пресељене просторије општине. 
Сарадња са Центром за социјални рад се 
спроводи  по потреби и договору.Сарадња са 
представницима општине се наставља у општем 
интересу. 
Црвени крст је организовао предавање 
ученицима првог разреда, „Безбедност деце у 
саобраћају“  . 
Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Оџаци обезбедио је за установу дезинфекциона 
средства за руке на бази алкохола,маске за 
лице,визире за наставнике,рукавице,дезобаријере 
за обућу,као и средства и приборе за чишћење 
објекта. 
 26.05.2022. договор за бесплатне уџбенике за 
ученике са представницима Одељења за 
друштвене делатности Општине Оџаци, 
Слободан Свиленковић и Јасна Бркљач.  



6.Међународна 
сарадња 

Мај 
 

 
Школа је братимљена са Трећом основном 
школом, Брчко. Сарадња је прекинута након 
избора дириктора у њиховој школи.  

7. Сарадња са 
Министарство
м просвете, 
науке и 
технолошког 
развоја, ШУ 
Сомбор, 
Министарство 
спорта, 
Покрајинска 
влада 

  

Поводом Пилот пројекта ,,Улога ученика у 
заштити животне средине“  у петак, 10.12.2021. 
године, представници из Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и Министарства 
заштите животне средине посетили су ОШ 
"Бранко Радичевић" Оџаци у термину еколошке 
секције од 11:45  часова  и тада су одржали 
предавање на тему ,,Одрживи развој и 
управљање отпадом“ и пружили подршку нашим 
ђацима у стицању здравих навика у очувању 
животне средине. 
Испред Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја присуствовала је Душанка 
Вукобратов, а испред Министарства заштите 
животне средине Марина Милојевић. 
  
15.03.2022. Министарство спорта нам је 
донирало: сто за стони тенис, мрежице и рекете; 
10 малих струњача, по 10 ком. лопти за: 
кошарку, рукомет, одбојку, фудбал. 
19.04.2022.потписала сам Уговор са 
Покрајинским секретаријатом за спорт и 
омладину у Новом Саду. Предмет уговора је 
финансирање програма под називом: "Изабери 
спорт". Пројекат је одобрен на Јавном конкурсу 
за финансирање посебног програма афирмације 
школског спорта и универзитетског спорта у АП 
Војводини. Одобрена су нам средства у висини 
од 180.000,00. 
13.07.2022. послали смо податке за групе и мала 
одељења у ШУ Сомбор. 
19.07.2022. Потписала сам Уговор за 
финансирање и суфинансирање набавке опреме 
за установе основног и средњег образовања и 
васпитања на територији АП Војводине у 
2022.години 
Покрајински секратаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине 



— националне заједнице доделио је на 
предметном конкурсу 100.000,00  Основној 
школи „Бранко Радичевић“. Наменска средства 
ћемо утрошити за набавку пројекционих платна 
и рачунар. 
Обезбеђена су средства за стручно усавршавање 
наставника учешћем на Конкурсу за установе 
основног и средњег образовања и васпитања и 
регионалне центре за професионални развој 
запослних у образовању са седиштем на 
територији АП Војводине за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања у АП Војводини 
за 2022. годину. Назив програма/пројекта:                   
„ Наставник за 21. век“( добили смо 80.000,00)  
 
25.08.2022.послали смо листе технолошких 
вишкова и непуне норме, радној подгрупи ШУ 
Сомбор. 
 

X     Рад на педагошкој документацији 
 

1.Присуство-
вање 
састанцима 
Актива 
директора  

Према 
потреби 

Актив 
директора 

 
Актив директора, 14.09.2021. године у 08:30 
часова састанак са директором Дома здравља у 
сали општинског већа. 
Седница је одржана у Гимназији и економској 
школи "Јован Јовановић Змај"  у Оџацима. 
 
Актив директора основних школа и 
предшколских установа Западнобачког округа, 
коме на ком је присуствовао помоћник министра 
за предшколско и основно образовање и 
васпитање, др Милан Пашић. Актив је одржан у 
петак 22. октобра 2021. године у 12:30 часова у 
Градској кући у Сомбору. Сусрет са директорима 
помоћник је искористио да нас информише о 
свим актуелностима у образовању. 
 



Aктив директора основних школа Западнобачког 
округа у свечанoj сали          ОШ "А. Мразовић" – 
Сомбор; 05.11.2021. године за 10,00 сати, 
Теме састанка : 
-Рализација плана професионалне оријентације у 
школама (молимо да спремите извештај о својој 
реализацији) 
-Реализација пројекта Обогаћен једносменски 
рад (кључна упутства школама)  
-Стручно-педагошки надзор и екстерно 
вредновање (анализа) 
-Сарадња ШУ Сомбор и школа у ШУ Сомбор 
-Сovid  
-Разно 
 
Aктив директора и спољњих сарадника из ОШ 
Западнобачког округа у 14:00 
, уторак 07.12.2021. године  
у Teхничкој школи у Оџацима. 
Дневни ред:  
1. анализа рада/докумената ОШ у I полугодишту 
2. снимање онлајн часова за РТС 
3. заштита од насиља у ОШ  
4. стручно усавршавање запослених у ОШ  
5. измене у реализацији ЗИ, шк. 2021/22. 
6. такмичења ученика у шк. 2021/22. 
7. међународни пројекти  
8. разно 
 
22.02.2022. Актив директора, у 10 часова, у ОШ " 
Мирослав Антић ". Тема: Информације о свим 
актуелностима и обавезама које нам предстоје .  
 
18.03.2022. године у ОШ "А. Мразовић" – 
Сомбор, састанак актива директора основних 
школа Куле, Апатина и Оџака. Почетак састанка 
у 9 часова. 
 Тема: Пробни завршни истпит и припреме за 
завршни испит шк. 2021/22. годне 
20.04.2022. Састанак Актива директора основних 
и средњих школа са начелником општинске 
управе, Бојаном Свиларом. 
Дневни ред: 



1. Набавка енергената  
11.05.2022. састанак Актива директора основних 
школа ШУ Сомбор од 10:00 до 12:00. Тема 
састанка: 
- почетак припрема за реализацију пријемних и 
завршног испита шк. 2021/2022.год.  
13.06.2022. састанак актива директора ОШ ШУ 
Сомбор у великој сали Градске куће - Сомбор са 
почетком у 9.00 h. 
Тема: Завршни испит шк. 2021/22. године 
 

2.Присуство-
вање 
саветовањима, 
предавањима 
итд. 

Према 
позиву 

Предавачи 

Обука запослених у основним и средњим 
школама за примену инструмената за 
самовредновање и процену дигиталних 
капацитета школе – Селфи. Обука је намењена 
школама које ову обуку нису похађале током 
2019. године и предвиђена Акционим планом за 
спровођење Стратегије развоја образовања и 
васпитања.  
Онлајн обука, четвртка 16.12.2021. године. Обука 
доноси 8 бодова стручног усавршавања. 
Информативне је природе, конципирана тако да 
се чланови Селфи школског тима упознају са 
Селфи инструментом и онлајн платформом на 
којој школа треба да спроведе Селфи 
самовредновање током 2022. године. 
Формирали смо трочлани Селфи школски тим 
састављен од директора школе, стручног 
сарадника и Селфи школског координатора, 
наставница историје Бранкица Божанић.  
 

3.Учешће на 
семинарима 

Током 
године 

Предавачи 

 
Посећени семинари: 
*Организована је обука за наставнике, за Е-
учионицу. Обуку је радила Бранкица Божанић.  
*Организован је онлајн семинар за наставнике, 
„Академије Филиповић“ из Јагодине, 
„Емоционални аспекти школске мотивације за 
учење“. Добили смо програм за самовредновање. 
Од 11.02. до 13.02.2022. у Врњачкој Бањи. 
Учествовала сам на симпозијуму : "Права, 
обавезе и одговорност ученика, родитеља и 
запослених у установи образовања у развијању 



позитивне атмосфере и стварању безбедног 
окружења за све" ,( 29.028,00). 
Од 11. до 13.08.2022. године учествовала сам  на 
13. Међународном симпозијуму за директоре 
основних и средњих школа са темом "Ауторитет 
и практични аспекти управљања савременом 
школом" који је био одржан на Златибору ( 
директорица самофинансирала ).  

5. Праћење 
законских 
прописа 

Током 
године 

Секретар 

 
Редовно се прате законски прописи: измене, 
допуне...Запослени су  благовремено 
информисани о томе ,најчешће мејлом, 
електронски... 
10.11.2021. директорица и секретарица су биле 
на утврђивању права на финансирање за 
шк.2021/2022. годину. код Здравке Сотин, 
саветника за финансијско-материјалне послове у 
Сомбору. 
16.05.2022. Статут школе са уведеним изменама 
је послат, електронским путем, на сагласност 
Савету родитеља.  

XI   Остали послови 
 

1. Послови 
предвиђени 
програмом 
Наставничког 
већа 

Континуи-
рано 

Психолог 

 
Све седнице Наставничког већа благовремено  
заказане,припремљени извештаји,дата су 
потребна обавештења и упутства везана за 
наставу и ваннаставне активности, а све у циљу 
побољшања квалитета наставног процеса, успеха 
и владања ученика. Послови предвиђени 
програмом Наставничког већа, у току 1. и 2. 
полугодишта, су реализовани. 
  

 
2.Организовањ
е замене 
наставника и 
других 
радника  

Према 
потреби 

Психолог 
Замена одсутних радника  благовремено је 
организована. 



3. Помоћ у 
организовању 
друштвено-
корисног и 
производног 
рада ученика  

током 
године 

Ученици 
и 

одељењске 
старешине 

Помажем и пратим координацију у организовању 
друштвено - корисног и производног рада 
ученика.Разредне и одељењске старешине 
усмеравају и обавештавају ученике и родитеље о 
току, реализацији и крајњем исходу акције и 
подносе извештај о реализацији, ефектима...и 
даљем поступању, у колико је потребно.  

4. Праћење 
реализације 
рада према 
распореду 
часова 

свакодневно Психолог 

 
Праћена је реализација часова, посећивани 
часови у договору са наставницима.  Праћена 
реализацију плана угледних часова, вршена 
анализа и потребне корекције. 
Прећено је планирање и организовање наставе  
прегледом Е-дневника.  
 

5. Праћење 
реализације 
дежурства 
наставника, 
ученика и 
техничког 
особља 

свакодневно Секретар 
 
Праћена је реализација увидом у распоред и 
место дежурства,по потреби вршена корекција.   

6. Пријем 
странака, 
родитеља, 
ученика 

Према 
потреби 

Дежурни 
наставник 
и дежурни 
помоћни 
радник 

 
Према плану пријема странака, родитеља и 
ученика обављени потребни разговори и упућени 
на лица и институције које су била укључена у 
решавању датих проблема. 
 
 
 

7. 
Остварив
ање увида 
у 

техничку и 
хигијенск
у 

припремљенос
т школске 

Недељно Секретар 

 
Редовно се врши увид у техничку и хигијенску 
припремљеност школске зграде и простора. 
Запослени су добили упутства за рад, како би 
простор био безбедан и уредан. Посекли смо 
гране на дрвећу у дворишту школе, због 
безбедности ученика. Бандажирани су 
сигурносни вентили пред почетак грејне сезоне 
школске 2021/2022.године. Сервисиран је копир 
у зборници.  Замењен је радијатор у холу школе. 



 
 
 

зграде и 
простора 

Оспособљени су сви тоалети пред почетак 
школске године. 
Санирано је цурење котла за грејање. 
Jавне набавке и за Основну школу“Бранко 
Радичевић“,Оџаци ће расписивати Општина 
Оџаци ,уз нашу сагласност: услуга осигурања 
имовине и лица,набавка 
енергената,канцеларијски материјал, материјал 
за образовање. 
У октобру 2021. започети су радови на изградњи 
и опремању гасне котларнице. Општина Оџаци је 
спроводила јавну набавку и финансира извођење 
радова. 
09.12.2021. лимар је поправљао светларник и 
кров. 
31.01.2022. котао за грејање је , поново, процурео 
на истом месту,поправка је износила 48.000,00. 
Током маја месеца су сервисирани сви клима 
уређаји у школи, пре почетка коришћења. 
01.08.2022. је започет, и урађен, ремонт котла: 
замена цеви, замена предње и задње плоче, 
сечење и избацивање старих цеви, убацивање 
нових цеви и варење, испитивање под притиском 
од 3 бара. (456.000,00). 
Током летњег распуста су окречене: три 
учионице нижих разреда, кабинет математике, 
библиотека и припрема, продужени боравак на 
спрату( 697m2, 131.000,00 ). Окречени су и 
кабинети физике и страних језика, као и 
степениште на улазу школе, мушки тоалет на 
спрату... из средстава донације, радом помоћног 
особља Јасминке Дукић, добровољно и 
самоиницијативно.  
Током 2. полугодишта вршене су преправке 
електричних инсталација по школи, набавка је 
износила ( 42.500,00 ).     
        



Датум : 09.09.2022. 
 
 
 
 
 
 

Данијела Ћулибрк 
 
 

Директор 
 


