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 2. УВОД 
 

Годишњи план рада, рађен је на основу члана 20. Закона о основној школи и члана 89. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и обавеза утврђених Правилником о 
наставном плану и програму основног образовања и васпитања у Републици Србији, упутстава и 
услова рада школе као и потреба ученика и родитеља. 
Образовно-васпитни рад у ОШ „Бранко Радичевић“ Оџаци организован је према 
школском календару образовно-васпитног рада основних школа са седиштем на 
територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину, а Школски програм је 
реализован и поред тешкоћа изазваних епидемијом вируса COVID-19, које смо имали 
током школске године.  

Овај Извештај има за циљ да на основу постигнутих резултата сагледамо у којој смо мери 
извршили планске задатке предвиђене Годишњим планом рада школе, школске 2021/2022. године, 
као и да се укаже на уочене пропусте и слабости које смо имали у досадашњем раду. 
 
 
 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 
РАДА                                    

 

             3.1. МАТИЧНА ШКОЛА 
 
Основна школа “Бранко Радичевић“ 
Адреса:Васе Пелагића 60 
Тел:   025/5742-361 
Факс: 025/5742-965 
e-mail: os.brodzaci@gmail.com 
 
За организацију целокупног васпитно-образовног рада школе користи се школска зграда 
површине 4 198 m2, спортски терени, школско двориште и парк, што укупно износи 4 ha 8а 56m2. 

У оквиру зграде налазе се две просторије са пратећим просторијама које користи дечији вртић 
„Полетарац“. Школске просторије су опремљене старим намештајем, изузетак су просторије, 
учионице нижих разреда, као и поједини кабинети (фонолабораторија, информатички кабинет, 
кабинет физике...). Наставних средстава и учила у односу на Норматив опреме просторија, је на 
задовољавајућем нивоу. Настава се реализује у пет учионица за ниже разреде, две специјализоване 
учионице (српски језик и математика), шест кабинета, једној компјутерској учионици, преуређеној 
фонолабораторији(енглески језик) , учионици за продужени боравак, и фискултурној сали. Школа 
поседује и библиотеку са преко 10 000 наслова.   

 
Просторни услови рада:  

 Број кабинета - 12 
 Број учионица опште намене  - 5 
 Просторије специјализоване за продужени боравак.  У њима се налази  ормар, сто и 

потребан прибор. Распоред клупа у учионици је за групни рад. Наставна средства: пано са 
радовима,  табла, апликације, тематске зидне слике, разредна словарица, компјутер, 
штампач, пројектор, платно за пројекцију... у  отвореном ормару ученици остављају 
уџбенике, школски прибор, прибор за ужину, играчке...  
Зидови су украшени ученичким радовима.  

 Дигитални кабинет  има 25 - места за рад ученика  на рачунарима  и 1 место за рад 
наставника . 
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 Вишенаменска сала опремљена је „паметном таблом“, пројектором, пројектним платном и 
лап топом. 

 Фискултурна сала: Димензије спортског терена су 570  m2. Обележени су терени за : мали 
фудбал, тенис, рукомет. Сала има две свлачионице и кабинет за наставника. Опремљена је 
новим основним спортским справама и реквизитима.  

 Спортски терен: Димензије – 600  m2 
 Библиотека: површина 20+20 m2, са фондом од  око 10 400 књижне и 620 некњижене грађе 

након ревизије.  
 Ђачка кухиња: Димензије су 106 m2. Остава – 20  m2. Опрема: фрижидер, ел.шпорет и 

комплетан кухињски намештај и потребан кухињски прибор. 
 
            Просторни услови одговарају броју ученика и одељења. Сви ученици су били смештени у 
своје учионице.  

 
  

3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
             

3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом 
 

У односу на важеће нормативе по предметима и разредима школа задовољава основне 
критеријуме опремљености  наставним средствима. 
 

ЕВИДЕНЦИОНА ЛИСТА ПОСТОЈЕЋИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА :   
 
Све учионице и кабинети су опремљени компјутером или лаптопом и штампачима. Зграда 

школе је у потпуности покривена интернет мрежом. Зборница је опремљена компјутером, 
штампачем и копир апаратом.  

У нашој школи постоје графоскоп, ТВ, видео плејер,  ДВД плејер, беле и зелене школске 
табле, дијапројектор, видеобим, епископ, рачунари, синтисајзер, озвучење, камера, бежичне 
слушалице, миксета, бежични и пилот микрофони са сталцима, рефлектори за представе, панои, 
Света лоза Немањића,  Задужбина Немањића, географске карте, модели рељефа, микроскоп, 
микроскопски препарати, модели ока, мозга, торза човека,  струњаче, козлић ( сениор и јуниор ), 
одскочна даска, шведски сандук и клупе, паралелни и двовисински  разбој, зидно вратило, карике, 
висока греда, конопац, рипстол, морнарске лестве, шведска окна, шипке, мердевине – шведске 
клупе, кугле, лоптице, лопте за поједине спортске игре, медицинке, мрежа за одбојку, чуњеви, 
обручеви, вијаче, сталак за скок у вис. 

Велики број наставних средстава која се свакодневно користе израдили су наставници и 
ученици. 

 На основу спроведене анкете међу наставницима прикупљени су подаци о Потребним 
наставним средствима 
 
 

 3.2.2. Службени аутомобили и друга возила 
 
 Школа не поседује службене аутомобиле, нити друга возила. 
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 3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 
 
(Налази се у Извештају рада директора) 
 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

На остваривању Годишњег програма рада школе радило је 30 наставника, један стручни 
сарадник и директор школе. 

У разредној настави ангажовано је 7 наставника разредне наставе, од чега су 5 са високом 
стручном спремом и 2 са вишом стручном спремом. Предметну наставу је реализовало 20 
наставника предметне наставе, од којих су 17 са високом стручном спремом и 3 наставника са 
вишом стручном спремом. 

За рад у продуженом боравку ангажована су два наставника разредне наставе. На 
пословима и задацима стручног сарадника, психолог ради један извршилац са високом стручном 
спремом. 

Послове и радне задатке директора обављао је један извршилац са високом стручном 
спремом.  

На осталим пословима и радним задацима ангажовано је још 14 радника: један извршиоц 
на пословима и радним задацима секретара, један шеф рачуноводства, један домар мајстор 
одржавања, један извршилац на пословима сервирке и 10 спремачица. 

 Сви наставници имају потребну стручну спрему према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника, осим наставника физике (60%) и наставника 
математике 44.44% 

 

4.1. НАСТАВНИ КАДАР  (стручно заступљена настава, осим наставе 
физике ) 

 

Име и презиме Врста стручне 
спреме 

Предмети које 
предаје 

Године 
радног 
стажа 

Ли-
ценца 

% 
ангажо-
вања у 
школи 

%  
ангажовања у 
другој школи 

Весна Рогач Проф. српког језика Српски језик 27 да 121,66% / 

Тијана Огњеновић Проф.српског 
језика Српски језик 11 да 72,22% 27,78% Бачки 

Брестовац 

Драгана Шведић Проф. руског језика Руски језик 9 не 88.88% / 

Виолета Наранчић Мастер енглеског 
језика Енглески језик 11 да 110,55% / 

Марина Вучковић Проф.енглеског 
језика Енглески језик 10 да 58,33% 44,44% Лалић 

Слободинка Бранковић Проф. ликовне 
културе 

Ликовна 
култура 23 да 55% 

30%Техничка 
школа и 
Гимназија 
20%Каравуково 
 

Драгана Блануша-
Седлар 

Наст. музичке 
културе 

Музичка 
култура 34 да 55% 50% Оџаци 

Бранкица Божанић Проф. историје Историја 24 да 65% 40 % Оџаци 

Младен Медић Мр историје Историја 18 да 10% 
30%Каравуково, 
25%Б.Брестовац 
35%Богојево 

Александра 
Миленковић Проф. географије Географија 15 да 65% 45% С.Милетић 

Тамара Милошевић Проф. географије Географија 24 да 10% 90% Техничка 
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школа Оџаци, 
ОШ Вајска 

Дуња Маринковић Мастер  математике Математика 7 да 133,33% / 

Aна Максимовић Проф. ТО 

Техника и 
технологије  
Информатика и 
рачунарство 

15 да 120% / 

Нада Јовановић Проф. Биологије Биологија 12 да 85% Гимназија  
Милена Митић Мастер хемије Хемија физика 8 да 105% / 

Никола Павловић Мастер физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 6 да 110% / 

Драган Бојанић Професор физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 5 не 15% 

15% ОШ 
С.Милетић и 
15% Лалић 

Немања Петровић Проф.разредне 
наставе 

Верска настава 
– Православни 
катихизис 

20 не 50% 20% Лалић , 50% 
Техничка школа 

Тамара Боснић Проф. разредне 
наставе 

Продужени 
боравак 27 да 115% / 

Бранислава Орлић Проф. разредне 
наставе 

Разредна 
настава  15 да 105% / 

Јасмина Каран Проф.разредне 
наставе 

Разредна 
настава  32 да 105% / 

Јасмина Николић  Проф.разредне 
наставе 

Разредна 
настава 15 да 105% / 

Мирко Миљковић Проф. разредне 
наставе 

Разредна 
настава  5 да 105% / 

Елизабета Фанц  Наст.разредне 
наставе 

Разредна 
настава 32 да 105% / 

Јасмина Ижак  Наст.разредне 
наставе 

Продужени 
боравак 28 да 120% / 

Зорица Голубовић  Наст.разредне 
наставе 

Разредна 
настава 32 да 105% / 

Гордана Николић Наст.разредне 
наставе 

Разредна 
настава 7 да 105% / 

 

   
 
 

4.2. НАСТАВНИ КАДАР (нестручно заступљена настава)   
 
 

Име и презиме Врста стручне 
спреме 

Предмети које 
предаје 

Године 
радног 
стажа 

лицен
ца 

% 
ангажова

ња у 
школи 

% ангажовања у 
другој школи 

Петровић Александар Наставник 
математике математика 29 не 44.44 88,89% Б.Грачац 

Милена Митић Мастер хемије  
Физика 7 не 60 / 
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4.3. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 

Име и презиме Врста стручне 
спреме 

Посао који 
обавља 

Године 
радног 
стажа 

Лиценца 
% 

ангажовања 
ушколи 

% 
ангажовања у 
другој школи 

Данијела Ћулибрк Проф.разредне 
наставе Директор 25 да 100 / 

Соња Штулић Дипломирани 
правник Секретар школе 14 да 50 50% ОШ 

С.Милетић 

Горан Ивановић Дипломирани 
психолог 

Школски 
психолог 21 да 100 / 

Милан Миладиновић Дипломирани 
економиста 

Шеф 
рачуноводства 5 / 50 50% Лалић 

 
Маја Чугаљ 

Проф.разредне 
наставе библиотекар 14 да 50 / 

Бранко Штулић 
Средња електро 
школа 
 

Домар мајстор 
одржавања 8 - 100 / 

Веселинка 
Стаменковић сервирка сервирка 3 - 73 / 

Душица Јовановић Основна школа чистачица 1 - 100 / 
Ивановић Мирјана Основна школа спремачица 26 - 100 / 
Љиљана Цветкови Гимназија спремачица 7  100 / 
Мира Стојчић Основна школа спремачица 11  100 / 
 Биљана Кондић Основна школа спремачица 5 - 100 / 
Драгана Крстић Основна школа спремачица 3 - 70 / 
Сања Здравковић Основна школа спремачица 3 - 100 / 
Слободан Филиповић Основна школа спремачица 2 - 60 / 
Јасминка Дукић Основна школа спремачица 1 - 100 / 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У  
ШКОЛИ 
 

    5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

               5.1.1. Матична школа 
 

Разред Број одељења Број ученика 
1. 2 35 
2. 1 23 
3. 2 34 
4. 2 33 
5. 2 40 
6. 2 33 
7. 2 28 
8. 2 42 

Укупно 15 268 
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5.1.2. Продужени боравак 
 

Број група Број ученика 

1.  разред 30 

2.  разред 20 

Укупно  

2 групе 
50 

 
 

5.2. РИТАМ РАДА  
 

Распоред звоњења једносменског рада, пре подне: 

(прво звоно у 07:55 ) 

    

1.   08 : 00 –  08 : 45 

2.   09 : 00 -  09 : 45 

3.   10 : 00 – 10 : 45 

4.   10 : 55 – 11 : 40 

5.   11 : 45 – 12 : 30 

6.   12 : 35 – 13 : 20  

7.   13 : 25 – 14 : 10 

 

 

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  
 
 
 
 

Презиме и име 

наставника 

Предмет који 

предаје 

Разред и одељење коме 

предаје Од. 

Стареш 

Остала  

задужења 

 наставника 

Начин заснивања 

радног односа 

Недељн

и фонд 

часова 

1. 
Весна Рогач Српски језик 

5-1,6,7, 7-1  Неодређено време 21 

2. Тијана 
Огњеновић Српски језик 

5-2,8   Неодређено време 13 



           Годишњи извештај о раду ОШ „ Бранко Радичевић“, Оџаци 

 9 

3. Драгана 
Шведић Руски језик 

5,6,7,8   Одређено време 16 

4. Марина 
Вучковић 

Енглески 
језик 

3,7,8-2   Неодређено време 10 

5. Виолета 
Анђелковић 

Енглески 
језик 

1,2,4,5,6,8-1 6-2  Неодређено време 20 

6. Слободинка 
Бранковић 

Ликовна 
култура 

5,6,7,8 8-2  Неодређено време 10 

7. Драгана 
Блануша 
Седлар 

Музичка 
култура 

5,6,7,8 5-1  Неодређено време 10 

8. Бранкица 
Божанић Историја 

6,7,8 7-2  Неодређено време 12 

9. 
Младен Медић Историја 

5   Неодређено време 2 

10. Александра 
Миленковић Географија 

6,7,8,   Неодређено време 12 

11. Тамара 
Милошевић Географија  

5   Неодређено време 2 

12. 
Митић Милена Физика, 

хемија 
6,7,8,   Неодређено време 20 

13. Александар 
Петровић Математика 

5   Одређено време 8 

14. Дуња 
Маринковић Математика 

6,7,8   Неодређено време 24 

15. Ана 
Максимовић ТО и ТиТ 

5,6,7,8  Информатика 5,6,7,8 Неодређено време 24 

16. Нада 
Јовановић Биологија 

5,6,7,8 5-1  Неодређено време 16 

17. 
Никола 
Павловић 

Физичко и 
здравствено 
, Физичко 
васпитање  

5,6,7,8 8-1  Неодређено време 20 

19. Немања 
Петровић Прав. кат. 

1,2,3,4,5,6,7,8 6-1  Одређено време 10 

20. 
Тамара Боснић Продужени 

боравак 
1 

 
Грађанско васпитање Неодређено време 20 

21. Бранислава 
Орлић 

Разредна 
настава 

4-1 
4-1 

 Неодређено време 20 

22. 
Јасмина Каран Разредна 

настава 
3-2 

3-2 
 Неодређено време 20 

23. Јасмина 
Николић 

Разредна 
настава 

1-1 
1-2 

 Неодређено време 20 

24. Мирко 
Миљковић 

Разредна 
настава 

3-1 
3-1 

 Неодређено време 20 

25. Елизабета 
Фанц 

Разредна 
настава 

2-1 
2-1 

 Неодређено време 20 
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26. 
Јасмина Ижак Продужени 

боравак 
2 

 
Грађанско васпитање Неодређено време 20 

27. Зорица 
Голубовић 

Разредна 
настава 

1-2 
1-1 

 Неодређено време 20 

28. Гордана 
Николић 

Разредна 
настава 

4-2 
4-2 

 Одређено време 20 

29 Драган 
Бојанић 

Физичко 
васпитање 

7-1 
 

 Одређено време 3 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, 
ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ  
 
 
 
Решења о 40-то часовној радној недељи су уручена запосленима 01.09.2021.године , а један 
примерак истог налази се у досијеу запослених. 

 

 
 

 
5.5. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 
 

       5.5.1. Класификациони периоди 
 

Настава се одвијала према Правилнику о школском календару за основне школе са 
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину и у складу 
са упутствима МПНТР. У зависности од епидемиолошке ситуације у држави, Календар је 
неколико пута прилагођаван. 

Школска 2021/22. година била је подељена на четири квартала. 

 
      

             5.5.2. Екскурзије ученика и школа у природи 
 

 
Ученици нижих разреда 1-4 су били на екскурзији, на релацији 
Оџаци -  Бач – Бођани - Карађорђево 
Ученици виших разреда 5-7 разред су били на екскурзији, на релацији 
Оџаци -  Сремска Митровица  - Засавица  
Екскурзија за ученике 8.разреда није реализована као ни рекреативна настава. 
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5.5.3. Припремна настава 
 
 
Припремна настава за полагање Завршног испита реализовала се током другог 

полугодишта. 
 

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ: 
 Фебруар Март Април Мај Јун УКУПНО 
СРПСКИ ЈЕЗИК    5 5 10 
МАТЕМАТИКА    5 5 10 
ФИЗИКА    5 5 10 
ХЕМИЈА    5 5 10 
БИОЛОГИЈА    5 5 10 
ГЕОГРАФИЈА    5 5 10 
ИСТОРИЈА    5 5 10 

 
 

Три ученика осмог разреда нису завршили разред, тако да нису ни приступили полагању 
Завршног испита. Два ученика петог разреда су у августовском испитном року полагали (и 
положили) поправни испит из српског језика и историје.  

 

5.5.4. Такмичења  
 

Током школске 202/21. године организована су такмичења из већине наставних предмета. 
На основу рангирања ученика по постигнутим резултатима и интересовањима ученици су се 
такмичили на нивоу општине, а потом на нивоу округа.  

 
 
 
 Успеси наших ученика на такмичењима у школској 2021/2022:  
 
 
Општинско такмичење у СТОНОМ ТЕНИСУ 
3. место у појединачној конкуренцији – Михајло Домбровски, 8. р. 
2. место, екипа (дечаци) 
 
Школско, он лајн такмичење „Дабар“ – Ервин Комароми 8.р. пласман на републичко такмичење   
 
Општинско такмичење из ФИЗИКЕ 
2. место и пласман – Матеја Ђелић, 6.р. 
3. место – Борис Петровић, 6.р. 
 
Општинско такмичење у ОДБОЈЦИ 

1. место, екипа девојчица 
Окружно такмичење у ОДБОЈЦИ 

3. место, екипа девојчица 
 
Општинско такмичење из МАТЕМАТИКЕ 

3. место – Михајло Крстић, 3.р. 
1. место и пласман – Милијан Шерић, 4.р. 
3.место – Михајло Домбровски, 8.р. 

 
Општинска СМОТРА РЕЦИТАТОРА 
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    Пласман на зонску смотру – Лазар Радић, 4.р. 
 
Општинско такмичење из ИСТОРИЈЕ 

2. место – Дуња Подунавац, 8.р. 
 
Општинско такмичење, „Мале Олимпијске игре“ 

3. место – екипа 1. разреда (м/ж) 
2. место – екипа 2. разреда (м/ж) 
2. место – екипа 3. разреда (ж) 
4. место – екипа 3. разреда (м) 

 
Окружно такмичење у ШАХУ 
3. место - Војин Станић, 3.р. 
3. место - Лара Јовановић, 4.р. 
1. место - Андреј Сувочесмаковић, 5.р. и пласман на републичко такмичење 
2. место - Страхиња Станић, 7.р.  
1. место - Михајло Домбровски, 8.р. и пласман на републичко такмичење 
 
Општинско такмичење из БИОЛОГИЈЕ 
2. место – Милош Машуловић, 5.р. 
2. место – Мирчета Мркић, 5.р. 
3. место – Вукашин Продановић, 5.р. 
2. место – Борис Петровић, 6.р. 
2. место – Матеја Ђелић, 6.р.  
 
Општинско првенство у АТЛЕТИЦИ  
1. место -  Маша Старчевић, 4.р. дисциплина – 60 м 
1. место -  Каћа Ћирић, 5.р. дисциплина – 60 м 
2. место -  Мина Лазаревић, 5.р. дисциплина – скок у даљ 
2. место -  Вукашин Старчевић, 7.р. дисциплина – 100 м 
1. место -  Маша Марић, 8.р. дисциплина – 300 м 
1. место -  Миљан Кезић, 8.р. дисциплина – 300 м 
3. место -  Витомир Илић, 8.р. дисциплина – скок увис 
 
Окружно првенство у АТЛЕТИЦИ  
3. место -  Каћа Ћирић, 5.р. дисциплина – 60 м 
 
Окружно такмичење из БИОЛОГИЈЕ 
2. место – Милош Машуловић, 5.р. 
3. место – Мирчета Мркић, 5.р. 
3. место – Вукашин Продановић, 5.р. 
3. место – Борис Петровић, 6.р. 
3. место – Матеја Ђелић, 6.р.  
 
 
 

На крају наставне године похваљено је више ученика за постигнут одличан успех у учењу 
и примерно владање. Због непоштовања Кућног реда школе, некоректног односа према 
наставницима и радне недисциплине изречено је неколико васпитно-дисциплинских мера. 

Диплому "Вук Караџић" за изузетан општи успех у току школовања добила су 2 ученика 
осмог разреда, а додељено је 27 специјалних диплома за показане изузетне резултате из појединих 
наставних предмета. Ученик генерације ове школске године је Дуња Подунавац (82), а спортиста 
генерације Михајло Домбровски  (82). 
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Пробни завршни испит ученика осмог разреда је био 25/26. марта.  Завршни испит је одржан у 
школи, 27/28/29. јуна. Тест је радило 39 ученика осмог разреда. Сви ученици су уписали жељена 
занимања. 

Програмом рада школе предвиђена је здравствена заштита ученика путем систематског 
лекарског прегледа од стране педијатра, офталмолога и стоматолога, који су обављени према 
плану тих служби у згради Дома здравља у Оџацима.  
 

     
 

 

 5.5.5. Значајне културне активности и акције 
 
 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Октобар, 2021. Дечја недеља,  Милена Митић, Ана Максимовић, 
наставници разредне наставе 

Октобар, 2021. 
Обележавање Дан сећања на српске жртве у 
Другом светском рату 
 

Бранкица Божанић-наставник историје 

11.11.2021. Обележавање Дана примирја Бранкица Божанић-наставник историје 

Децембар „Месец књиге'' Учешће на литерарном конкурсу месне 
библиотеке 

12. 2021. Обележавање Нове године: 
Кићење јелке у холу школе 

1-4. разред 
ОЗ, ОС 8. разреда 

27. 01.2022. Oбележавање Дана Светог Саве: 
Освећење славског колача вероучитељ, црква  

15.02.2022. 
СРЕТЕЊЕ – ДАН ДРЖАВНОСТИ 
Сећање на Први српски устанак и први 
Устав Србије 

Немања Петровић – вероучитељ 
Младен Медић– наставник историје 

08. 03 2022. Одељењске приредбе за маме и баке  ученици и учитељице 1- 4. разреда 
Јун 2022. Матурска прослава ОС, ОЗ 8. разреда 
Мај, 2022. Хуманитарна акција, Колачијада Ђачки парламент 
Април, 2022. Томбола за матурско вече Ђачки парламент 
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5.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

 
 

      5.6.1. Распоред часова наставних активности  
 
Распоред часова наставних активности налази се у ес Дневнику и документацији школе, односно 
наставника. 
 

      5.6.2. Распоред часова ваннаставних активности  
 
Распоред часова ваннаставних активности налази се у ес Дневнику и документацији 
школе, односно наставника.  
Школске 2021/22. године у школи је реализован Обогаћени једносменски рад у 19 
активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ 
ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 
 
 

   6.1. ИЗВЕШТАЈИ  РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

         6.1.1. Наставничко веће 
 
 

Наставничко веће радило је на седницама по утврђеном плану  рада који је саставни део 
Годишњег плана рада школе за 2021/22. школску годину. На седницама се најчешће расправљало 
о успеху и владању ученика. Предузимане су конкретне мере за побољшање успеха и целокупног 
образовно-васпитног рада у школи. На крају наставног периода вршене су упоредне анализе 
успеха ученика наше школе и школа у нашој општини. Праћена је реализација садржаја у настави 
и ваннаставним активностима, као и резултати рада – успех ученика на такмичењима. Контуирано 
је праћена реализација допунске и додатне наставе и слободних активности.  

Чланови Наставничког већа били су благовремено обавештавани о актуелним питањима из 
нашег домена; разматране су информације везане за такмичења ученика, финансијско пословање 
школе. Посебна пажња посвећена је припреми и полагању завршног испита за ученике осмог 
разреда.  
Одржано је 9 редовних и 5 ванрадних цедница НВ. 
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6.1.2. Одељењско веће 
 

Одељенска већа радила су на седницама по утврђеном програму рада. Програми и 
записници са седница уредно су уписани у Дневнику 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. Одељенско веће се по потреби договарало о реализацији 
предвиђених активности, обележавању значајнијих датума, реализацији акција и манифестација. 

 
    
 
 
 

 
    

 

 

 

 
 

6.1.3. Стручна већа 
У школи постоје следећа стручна већа: 
 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ Председник стручног 
већа 

Састанци стручних 
већа 

1. Стручно веће за разредну наставу Мирко Миљковић месечно, током шк. 
г. 

2. Стручно веће учитеља продуженог 
боравка Јасмина Ижак месечно, током шк. 

г. 

3. Стручно веће наставника за језике Тијана Огњеновић месечно, током шк. 
г. 

4. Стручно веће друштвених  предмета Бранкица Божанић месечно, током шк. 
г. 

5. Стручно веће природне групе  
предмета Милена Митић месечно, током шк. 

г. 

6. Стручно веће наставника за 
математику, технику и информатику Ана Максимовић месечно, током шк. 

г. 

7. Стручно веће уметности и вештина Никола Павловић месечно, током шк. 
г. 

 
 Садржај рада стручних већа састојао се у планирању и програмирању рада, корекцијама 
програма наставних предмета, оптерћеношћу 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, итд... 
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             У току школске 2021/2022. године одржано је 4 састанака Стручног већа за разредну 
наставу  чиме је реализован план рада који је формулисан и усвојен на почетку школске године. 
Веће је, према том плану,  вршило анализу образовно-васпитног рада по разредима и предметима 
како за обавезне, тако и изборне предмете, часове допунске, додатне наставе  и часове слободних 
активности. Разматрани су поступци индивидуализације наставе за ученике који имају потешкоћа 
у савладавању наставног градива. Посебна пажња посвећивана је дисциплини ученика – 
превенцији насиља, као и томе да је  образовање  једнако за  све без обзира на различитост. 
       Велика сарадња и подршка остварена је радом Актива учитеља Опшине Оџаци, разменом 
искустава, примерима добре праксе на којима  су  учествовали и излагали и чланови  нашег 
Стручног већа.  
      Стручно  веће  млађих разреда  ће  се трудити да и даље  у потпуности  реализује план, али и да 
појача сарадњу са Активом учитеља, разменом  искустава  и примерима  добре  праксе, посебно за 
ученике  који  раде  по ИОП-у, ради  унапређења  квалитета наставе. 

 
Председник стручног већа за разредну наставу, Мирко Миљковић 

 
Одржно је 3 састанка Стручног  већа учитеља продуженог боравка где се посебан 

акценат постављао на упознавање са проблемима у настави и проналажење начина како 
најуспешније израђивати домаће задатке. Анализирала су се и решавала и текућа питања : 
припрема приредбе за школску славу Светог Саву, игре у школском дворишту, друштвене игре, 
израда поклона за маме, планирање израде радова на тему: Стиже нам пролеће, излет-шетња, 
вођење евиденције,  сумирање резултата на крају другог полугодишта и размена искустава. 

 
     Председник стручног већа учитеља продуженог боравка, Јасмина Ижак 

 
На почетку школске 2021/2022. године одређени су чланови и председник Стручног већа 
друштвених наука. На првом састанку у септембру, донет је план рада Већа, констатовано је да 
су наставници предали годишње и оперативне планове педагогу школе, наставници су одредили  и 
ускладили термине писаних провера. Следећи састанак је био у октобру. Евидентирано је да су 
наставници извршили своје обавезе које се односе на рад секција, допунске и додатне наставе. 
Наставници су напоменули који ученици би желели да похађају додатну наставу из њихових 
предмета. 

У складу са својим могућностима и интересовањима учествовали смо у обележавању Дечје 
недеље. 

Следећи сатанак је био у децембру када смо извршили анализу успеха на крају првог 
квартала и оквирно упоредили са радом и успехом ученика пред крај полугодишта. Извршене су 
припреме за прославу Светог Саве, а задужења су одредили чланови тима за културу.  

У другом полугодишту Веће друштвених наука се састало три пута у марту, априлу и јуну.  
Актуелна тема у марту била је наручивање књига. Чланови Већа друштвених наука уредно 

и на време одлучили и обавестили надлежне о уџбеницима за следећу школску годину.  
У априлу је обележен Светски дан дечје књиге. 
У јуну су чланови већа упознати са извештајем рада Већа друштвених наука. 
 

Председник стручног већа друштвених предмета, Бранкица Божанић  
 

Чланови Стручног већа за природне науке састајали су се квартално. Уредно је вођен 
записник на сваком састанку. 

На првом састанку у септембру направљен је план рада већа и утврђена је динамика рада. 
Разматрана су и питања међупредметне корелације, распоред писмених радова у првом 
полугодишту, пријаве угледних часова за прво полугодиште и избором ученика за рад у додатној 
настави.  

На другој седници у новембру веће се бавило анализом успеха на крају првог квартала и 
похађањем допунске наставе. Списак ученика који не похађају допунску наставу саопштен је 
разредним старешинама.  
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На трећем састанку веће се бавило следећим питањима: међупредметна корелација 
наставног градива у другом полугодишту, распоред писмених радова за друго полугодиште, 
угледни часови у другом полугодишту. Анализиран је успех ученика на крају другог полугодишта 
и напредовање ученика који похађају допунску наставу. Постигнут је договор око школских 
такмичења и избор ученика за општинска такмичења. 

На четвртом састанку теме већа биле су: успех ученика на крају трећег квартала, успех 
ученика на такмичењима. Напредовање и редовност ученика који похађају допунску наставу и 
избор уџбеника за наредну школску годину. Анализиран је ток припремне наставе за полагање 
завршног испита ученика осмог разреда.  

 
                                                  Председник стручног већа за природне науке, Милена Митић 

 
 
 
 

6.1.4. Стручни активи и тимови 
 

      6.1.4. а) Актив за развој Школског програма: 

  
 

1. Дуња Маринковић, наставник математике - координатор 
2. Данијела Ћулибрк, директор 
3. Горан Ивановић, психолог 
4. Соња Штулић, секретар 
5. Бранкица Божанић, наставник историје 
6. Гордана Николић, наставник разредне наставе 
7. Драгана Седлар Блануша, наставник музичке културе 
8. Милена Митић, наставник физике и хемије 
9. Тијана Огњеновић, наставник српског језика и књижевности 
10. Ана Максимовић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства 
11. Јасмина Николић, наставник разредне наставе 

 
 

            Садржај рада Стручног актива за развој школског програма састојао се у иновирању 
Школског програма након ступања на снагу новог Закона о основном образовању („СЛ. Гласник 
РС“ бр.55/13, члан 27), праћењу системских промена у образовању и усклађивању планова и 
програма са уоченим променама, праћењу реализације Годишњег програма рада, праћењу 
педагошке литературе у циљу осавремењивања образовно-васпитног рада, сарадњи са 
Министарством просвете,  Школском управом и сродним активима. 

 

6.1.4. б) Актив за развојно планирање: 

 
1. Данијела Ћулибрк, директор - координатор 
2. Горан Ивановић, психолог 
3. Милена Митић, наставник физике и хемије  
4. Мирко Миљковић, наставник разредне наставе - подкоординатор 
5. Марина Вучковић, наставник енглеског језика 
6. Тијана Огњеновић, наставник српског језика и књижевности 
7. Бранкица Божанић, наставник историје 
8. Милан Миладиновић, дипломирани економиста за финансијске и рачуноводствене 

послове 
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Оствареност циљева Развојног плана: 
 

1. Повећање мотивације ученика у процесу наставе 
 

Наставници су искористили више могућности за остварење овог циља, осавременили су 
наставу и утицали на побољшање комуникације међу ученицима. У другом полугодишту, у 
оквиру наставне области, акценат је био на упорнијем подстицању тимског рада и 
координације наставника, учитеља и стручних сарадника у планирању редовне, а пре свега, 
тематске и пројектне наставе,  нарочито на анализи и заједничком проналажењу узрока и 
начина све већих васпитно-дисциплинских проблема са ученицима. Један од начина на који се 
код ученика повећавала мотивисаност и где је запажена већа заинтересованост за рад јесу 
часови односно време посвећено обележавању важних датума и догађаја.  

 
1. Побољшање квалитета наставног процеса 

 
Ове школске године смо подстицали иновације у настави и држање часова тематске наставе, 
већу корелацију између предмета у обради теме, заједничке часове наставника и стручних 
сарадника и активно учење кроз израду пројеката. Израда школског листа је започета, такође, 
прилика за тимски рад ученика и наставника, сарадња наставника српског, психолога, учитеља 
и библиотекара и вредних ученика. 
Стручно усавршавање наставника је реализовано како је планирано. Одржан је већи део 
угледних часова предвиђених планом и неки су били успешни и веома иновативни.  
 

2. Промовисање успеха школе.  
 

Ажурирање сајта школе, припремају се текстови, фотографије...  
 

3. Повећање угледа школе у локалној заједници 
 

Сарадња са локалном заједницом и родитељима је на завидном нивоу и води ка унапређивању 
фунцкионисања установе.  
 

4. Поправљање функционалне и естетске опремљености школе 
 

Активности из овог Развојног плана су у већој мери остварене, у побољшаним материјалним и 
техничким условима у којима школа ради.  
Задатак да се осавремени настава и побољша комуникација је остварен; наставници и ученици 
су подстицани на тимски рад и побољшање квалитета наставног процеса. Коришћени су 
различити облици и методе рада, реализовани су угледни часови, остварена већа корелација 
међу предметима кроз тематску, користи се савремена технологија у настави. Овакве часове 
треба планирати и за следећи Развојни план, јер су веома корисни за повезивање знања из 
више научних области и ученици воле да раде задатке који обухватају више наставних 
предмета.  
Наставићемо са реализацијом постављених циљева као што су: професионални развој 
наставника, примењивати стандарде квалитета рада, континуирано подстицати интелектуални, 
телесни, естетски, друштвени, морални развој ученика у складу са њиховим способностима и 
интересовањима. 

 
Извештај о реализацији Школског развојног плана у школској 2020/21. години 

 
 План активности из Школског развојног плана предвиђао је и следеће активности: 

1. Израда распореда угледних часова 
Реализација: Распоред угледних часова израђен је на почетку школске године и саставни 
је део ГПРШ. 
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2. Израда анализа написаних сценарија 
Реализација: Све писане припреме наставника анализиране су на дискусијама након 
одржаног угледног часа. 

3. Извођење и снимање часова 
Реализација: Угледни часови изводили су се према плану уз мала одступања. Снимање 
часова евидентирано је чек листама. 

4. Анализа снимљених часова 
Реализација: Анализа снимљених часова вршена је у оквиру педагошко-инструктивног 
рада директора и психолога, и у оквиру самовредновања области настава и учење, о 
чему постоје извештаји. 

5. Анализа успешности одржаних часова 
Реализација: На крају школске године, стручни актив за Развојно планирање у сарадњи 
са тимом за самовредновање за област Настава и учење извршило је анализу успешности 
одржаних часова.  
 Изведен је закључак да су великом броју часова примењиване савремене методе и 
облици рада. Постојећа наставна средства се користе. Део наставе у школи и даље има 
карактеристике традиционалне наставе. 

  
  Током школске године, као и претходних, успешно се негује навика за активним 
бављењем  спортом и рекреацијом. У школи су реализовани програми ваннаставних активности: 
ритмика, одбојка, кошарка,мали фудбал. Учествовали смо на свим организованим општинским и 
окружним такмичењима. 

                                                                                    Стручни актив за развојно планирање 

6.1.4. в) Тим за самовредновање 

Тим за самовредновање - координатор Бранкица Божанић 
 
ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ - Марина Вучковић,                                                                    
наставник енглеског језика -координатор 
 
Чланови тима: 
Драгана Седлар Блануша, наставник музичке културе 
Јасмина Каран , наставник разредне наставе 
Јасмина Николић, наставник разредне наставе 
Слободинка Бранковић, наставник ликовне културе 
Тамара Боснић, наставник разредне наставе 
Нада Јовановић, наставник биологије 
Дуња Маринковић, наставник математике 
Драгана Шведић, наставник руског језика 
Никола Павловић, наставник физичког и здравственог васпитања 
 

ОБЛАСТ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – Тијана Огњеновић,                                                    
наставник српског језика и књижевности -  координатор                                          

Чланови тима:  
Александра Миленковић, наставник географије 
Гордана Николић, наставник разредне наставе 
Весна Рогач, наставник српског језика и књижевности 
Немања Петровић, вероучитељ 
Милена Митић, наставник физике и хемије 
Ана Максимовић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства 
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Елизабета Фанц, наставник разредне наставе  
Виолета Анђелковић, наставник енглеског језика 
Зорица Голубовић, наставник разредне наставе 
Јасмина Ижак, наставник разредне наставе 
Бранислава Орлић, наставник разредне наставе 
Мирко Миљковић, наставник разредне наставе 
 
Школске 2021/2022. године самовредновање рада школе реализовало се за две области: Настава и 
учење и Образовна постигнућа. Укључени су сви наставници. На крају школске године сачињени 
су Извештаји о самовредновању области, као и Акциони план за уклањање уочених слабости који 
ће се реализовати у наредној 2022/2023. школској години. 
 
У школској 2015/2016. години извршена је екстерна еваулација рада наше школе.                       
Школа је оцењена оценом 3. 
 
 
 
 

6.1.4. д) Тим за инклузивно образовање 

 
Чланови тима за инклузивно образовање:  
 

1. Горан Ивановић, психолог – координатор 
2. Браниславa Орлић,наставник разредне наставе 
3. Јасмина Каран, наставник разредне наставе 
4. Зорица Голубовић, наставник разредне наставе 
5. Тијана Огњеновић, наставник српског језика и књижевности 
6. Весна Рогач, наставник српског језика и књижевности 
7. Никола Павловић, наставник физичког и здравственог васпитања 
8. Бранкица Божанић, наставник историје 
9. Марина Вучковић, наставник енглеског језика 
10. Виолета Анђелковић, наставник енглеског језика 

 
Време 
реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

IX 

1. Конституисање Стручног тима за 
инклузивно образовање 

1. Израда годишњег програма рада 
Стручног тима за инклузивно 
образовање 

2. Анализа рада стручног тима и доношење 
закључака у вези активности и задатака 
тима за следећи месец 

- записник о 
одржаном састанку 
тима  
- усвојен програм 
инклузивног 
образовања школе  

директор, 
психолог, 
чланови тима 

X 

1. Припрема анализе стања у школи с 
аспекта образовних, здравствених и 
социјалних потреба ученика 

1. Индетификација ученика са посебним 
образовним, здравственим и социјалним 
потребама 

2. Пружање помоћи наставницима у изради 
педагошког профила ученика 

3. Пружање помоћи тимовима за ИОП у 

- анализа стања , 
 индентификациони 
списак ученика 
- усвојени ИОП-и од 
стране педагошког 
колегијума 
- записници са 
састанака 

чланови 
тима, 
наставници, 
психолог, 
директор 
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изради програма за сваког ученика 

XI 

1. Пружање помоћи наставницима и 
тимовима за реализацију ИОП-а 

1. Пружање помоћи родитељима за 
реализацију ИОП-а 

- анализе 
- записници са 
састанака 

чланови 
тима, 
наставници, 
психолог, 
директор 

XII 

1. Припрема анализе инклузивног 
образовања у школи у току првог 
полугодишта 

1. Евалуација ИОП-а 
2. Припрема извештаја о реализацији 

програма инклузивног образовања у 
првом полугодишту 

- анализе 
- извештаји 
- закључци 
записници са 
састанака 

чланови 
тима, 
наставници, 
психолог, 
директор 

 
Ученици који су радили по ИОП-у и са којима је реализована Додатна подршка: 
 

ученик 
 

разред/ 
oдељење 

ИОП-1 ИОП-2 ИОП-3 додатна подршка  

Данијела 
Анђелковић 
(Н. Павловић) 

VIII1 енглески 
језик, руски 
језик,  

српски језик, 
математика, 
историја, биологија, 
физика, хемија, 
географија 

  

Милан 
Станковић 
(Б. Божанић) 

VII2  географија, 
математика, енглески 
језик 

  

Данијел 
Драгојевић 
(В. Наранчић) 

VI2  српски језик, 
математика, 
биологија, енглески 
језик 

  

Лука Џолић 
(Б. Божанић) 

VII2  српски језик, 
математика, 
руски језик 

  

Младен 
Јовановић 
(Весна Рогач) 

VII1  српски језик,  
математика 

  

Ана Опанчар 
(Н. Петровић) 

VI1 српски језик, 
математика      

   

Василије 
Дражић 
(Б. Орлић) 

IV1 српски језик, 
математика 

  дефектолог 
(А. Драганић) 

Лара Јовановић 
(Г. Николић) 

IV2 српски језик,     

Ана Јовановић 
(Г. Николић) 

IV2 српски језик, 
математика 

   

Анђела Зорић 
(Г. Николић) 

IV2 српски језик, 
математика 

   

Стефан Дукић 
(Ј. Каран) 

III2    дефектолог 
(А. Драганић) 

Вукашин Дукић 
(М. Миљковић) 

III1    дефектолог 
(А. Драганић) 

Јулка Гицић 
(Е. Фанц) 

II1    Дефектолог/логопед 
(Ј. Јовановић) 
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ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У ШК. 
2021/2022. г. 
 
Након састанка и извршене евалуације, Стручни тим за инклузивно образовање школе подноси 
следећи Извештај. Тим је редио према Плану рада тима за инклузивно образовање Додатна 
подршка дефектолога и логопеда ШОСО са домом „Вук Караџић“  Сомбор је реализована. 
Евиденција реализоване додатне подршке се налази код координатора Тима. Степен остварености 
исхода планираних ИОП-ом је је на очекиваном нивоу. Приметан је напредак код свих ученика, 
чиме су и родитељи задовољни. Сарадња чланова Тима за додатну подршку и малог тима школе је 
била успешна. Поред ученика који имају додатну подршку, за наредну школску годину ће бити 
потребна и подршка логопеда/дефектолога за још једног ученика у првом разреду. Такође, и два 
ученика седмог разреда ће морати да раде по ИОП-у 2 и две ученице другог разреда. Једна 
ученица осмог разреда је полагала Завршни испит по ИОП-у 2, успешно га положила и уписала 
жељено занимање. 
 
6.1.4.е) Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 
 

1. Бранислава Орлић, наставник разредне наставе- координатор 
2.  Јасмина Ижак, наставник разредне наставе  
3. Данијела Ћулибрк, директор 
4. Соња Штулић, секретар 
5. Горан Ивановић, психолог 
6. Немања Петровић, вероучитељ 
7. Мирко Миљковић, наставник разредне наставе  
8. Тамара Боснић, наставник разредне наставе- записничар 
9.  Никола Павловић, наставник физичког и здравственог васпитања 
10.  Весна Рогач, наставник српског језика и књижевности 
11.  Тијана Огњеновић, наставник српског језика и књижевности  
12.  Миле Богуновић,  представник Школског одбора 
13.  Наташа Николић,  представник Савета родитеља 
14.  Маша Марић,  представник Ученичког парламента  

 
 
 

На основу међународног документа Конвенције о правима детета и докумената које је 
усвојила Влада рапублике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту 
деце од злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама, Приручника за примену 
посебног протокола за заштиту деце и ученика, члана 103 Закона о основама система образовања и 
васпитања ( „Сл.гласник РС“ бр. 72/2009) Основна школа „Бранко Радичевић“, Оџаци је 
формирала Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

 
 
 
 План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: 
 

Време 
реализације Активности / теме Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 
Септембар 
2021. Организовање  дежурства запослених Распоред 

дежурства 
Директор и Тим за 
заштиту од насиља 

Септембар, 
октобар  
2021. 

Упознавање са дефинисаним 
правилима понашања и последицама  
кршења правила понашања 

ЧОС Тим за заштиту од 
насиља 
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Током 
године 

Подстицање и неговање различитости 
културе уважавања у оквиру 
наставних активности  

на часовима 
одељењске 
заједнице, верске 
наставе, 
састанцима 
Ученичког 
парламента и сл. 

Наставници, 
вероучитељи, 
одељењске 
стрешине 

Новембар 
2021. 

Организовање предавања на тему 
превенција насиља  

Тим за заштиту од 
насиља, ученички 
парламент 

Новембар 
2021. 

Истраживања о врстама и учесталости 
насиља у школи  

Тим за заштиту од 
насиља 

Новембар 
2021. 

Организовање изложбе ликовних 
радова на тему ненасиља  

Наставник ликовне 
културе , учитељи 

Новембар 
2021. 

Писмени задатак из српког језика и 
књижевности на тему вршњачког 
насиља 

 

Наставници српског 
језика и 
књижевности , 
учитељи 

У току 
школске 
године 

Коришћење наставних садржаја у 
превенцији насиља 

У оквиру 
наставних 
предмета 

наставници 

У току 
школске 
године 

Школска спортска такмичења / 
спортски дан посвећен безбедном и 
сигурном окружењу 

 
 
 
 

Наставници 
физичког васпитања 

У току 
школске 
године 

Организовање слободних активности 
према предлозима Ученичког 
парламента 

 
Директор иТим за 
заштиту од насиља, 
Ученички парламент 

У току 
школске 
године 

Стручно усавршавање на тему: Обука 
наставника за решавање 
дисциплинских проблема у настави  

 
Директор, психолог, 
наставници, Тим 

У току 
школске 
године 

Рад са ученицима који врше насиље  Психолог 

У току 
школске 
године 

Оснаживање ученика који су 
посматрачи насиља да конструктивно 
реагују 

 
Психолог, 
наставници, Тим 

У току 
школске 
године 

Саветодавни рад са родитељима  Психолог 
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6.1.5. Педагошки колегијум 
 

 
Чланови Педагошког колегијума : 

Педагошки колегијум 
 

1. Данијела Ћулибрк, директор 
2. Горан Ивановић, психолог 
3. Гордана Николић, наставник разредне наставе 
4. Јасмина Николић, наставник разредне наставе 
5. Тијана Огњеновић, наставник српског језика и књижевности 
6. Бранкица Божанић, наставник историје 
7. Драгана Седлар Блануша, наставник музичке културе 
8. Ана Максимовић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства 
9. Милена Митић, наставник физике и хемије 
10. Никола Павловић , наставник физичког и здравственог васпитања 

 
  Педагошки колегијум се састао 4 пута. Колегијумом је председавао и руководио 
директор 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. 
           Педагошки колегијум је посебну пажњу посветио разматрању, усвајању и евалуацији ИОП-
а. Пратио је реализацију и постигнућа ученика, а посебно оних који  раде по ИОП-у. Такође је 
пажња била  посвећена  стручном усавршавању  наставника и стручних сарадника које се одвијало 
кроз  семинаре, путем угледних часова,  стручних скупова, 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. Даље  активности  су  
усмерене на: стручно  усавршавање  наставника, планирање  угледних  часова, примера добре 
праксе са анализом, већом ангажованошћу наставника око израде ИОП-а, постигнућима  ученика. 
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. 
 
 
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 
 

1. Дуња Маринковић, наставник математике - координатор 
2. Весна Рогач, наставник српског језика и књижевности 
3. Ана Максимовић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства 
4. Александар Петровић, наставник математике 
5. Јасмина Николић, наставник разредне наставе 
6. Зорица Голубовић, наставник разредне наставе 
7. Александра Миленковић, наставник географије 
8. Марина Вучковић, наставник енглеског језика 
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Током целог првог и другог полугодишта настава се одвијала по моделу свакодневног 
непосредног рада са свим ученицима (Модел 1). 
Анализа индивидуалних извештаја наставника показује да је у настави првог полугодишта 
најзаступљенија била примена компетенција за учење и комуникацију, а најмање 
предузимљивост. Компетенција коју су најчешће наставници навели , као нешто што желе 
да унапреде, је дигитална компетенција. 
 Анализа индивидуалних извештаја наставника показује да је у настави другог 
полугодишта најзаступљенија била примена компетенција за учење и сарадња и дигитална 
компетенција, а најмање поново, као и у претходним периодима- предузимљивост. То је 
управо и компетенција коју су најчешће навели наставници, као нешто што желе да 
унапреде следеће школске године. 
У настави су примењивани различити пројектни задаци , али не и тематски дани. Изостала 
је и често и хоризонтална повезаност у раду предметних наставника.  
 

 

 

 

6.1.6.  Извештај о раду  стручних сарадника школе 
 
           * Извештај о раду психолога 
 
 Психолог је током школске године реализовао програмом предвиђене задатке у оквиру 
одређених области рада.     
   

У оквиру области 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА психолог је:  

 

- Учествовао у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана установе, 
- Учествоваое у изради Годишњег плана рада установе и његових појединих делова (организација 
и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних 
органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње 
са друштвеном средином, превентивних програма), 
- Припремао годишње  и месечне  планове рада педагога, 
- Спроводио анализе и истраживања у установи:  

* Упитник за ученике како уче и како им се може помоћи да учење буде успешније,  
* Социометрија, 
* Привикавање ученика петог разреда на предметну наставу. 

- Учествовање у припреми и изради индивидуалног образовног плана за два ученика 
- Иницирао и учествовао у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-
васпитног рада (Тимска настава 1. и 2. разред) 
- Учествовао у планирању излета, екскурзија, боравка ученика у природи, 
- Учествовао у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика 
- Пружао помоћ наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада одељењског  
старешине, секција, 
- Учествовао у избору и предлозима одељењских старешинстава, 
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У оквиру области 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА психолог  је: 

- Систематски пратио и вредновао наставни процес, развоја и напредовања ученика, 
- Пратио реализацију образовно-васпитног  рада,  
- Пратио примену мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана, 
- Учествовао у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  наставника, 
стручног сарадника, 
- Учествовао у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма 
васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 
превентивних програма, рада педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 
средином, праћење рада стручних актива, тимова),  
- Учествовао у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа 
ученика, 
- Пратио анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, и предлагао мере 
за њихово побољшање, 
- Пратио успех ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним испитима за упис 
у средње школе, 
- Учествовао у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика, 
- Пратио узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског 
успеха, 
- Пратио поступака  и ефеката оцењивања ученика.   
 

У оквиру области 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА психолог је: 

- Пружао помоћ наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака 
образовно-васпитног рада, 
- Пружао стручну помоћ наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и 
иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење 
стручне литературе), 
- Пружао помоћ наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и посебних  
стандарда, 
- Мотивисао наставниеа на континуирано стручно усавршавање и израду плана професионалног 
развоја и напредовања у струци, 
- Анализирао реализацију праћених часова редовне наставе и давао предлоге за њихово 
унапређење,  
- Пратио начине вођења педагошке документације наставника, 
- Иницирао и пружао стручну помоћ наставницима у коришћењу различитих метода, техника и 
инструмената оцењивања ученика,   
- Пружао помоћ наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна 
подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју), 
- Оснаживао наставнике за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких 
задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија, 
- Пружао помоћ наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације  
- Пружао помоћ наставницима у реализацији угледних часова и примера добре праксе,  
- Пружао помоћ наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада одељењског 
старешине и секција, 
- Пружао помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске 
заједнице, 
- Пружао помоћ  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом, 
- Пружао помоћ приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за 
лиценцу, 
- Пружао помоћ наставницима  у примени различитих техника и поступака самоевалуације. 
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У оквиру области  
IV.   РАД  СА  УЧЕНИЦИМА психолог је 
 

- Испитивао децу уписану у основну школу (тест Зрелости за школу),   
- Пратио оптерећеност ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости ученика), 
- обављао саветодавни рад са ученицима 
- радио на стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и 
подршке,  
- пружао подршку и помоћ ученицима у раду ученичког парламента  
- идентификовао и радио на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању, 
- Радио на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,     
- Промовисао, предлагао мере и учествовао у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања 
толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота, 
- учествовао у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна подршка  
- израда индивидуалног образовног плана, 
- Анализирао предлоге и сугестије ученика за унапређивање рада школе  
- Учествовао у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи 
или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, 
односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права. 
 
 
 
У оквиру области 
V.   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА психолог је 
 
- Пружа подршку родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 
проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 
- Упознавао родитеље, старатеље са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити 
ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој 
деце, односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,  
- Пружао подршку и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена  деце, односно 
ученика, 
- Радио са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о деци, 
- Сарађивао са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давањем предлога по 
питањима која се разматрају на савету. 
 
У оквиру области 
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  психолог  је 
 
- Сарађивао са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних 
проблема и потреба установе и предлагао мере за унапређење, 
- Сарађивао са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовне размене 
информација, 
- Сарађивао са директором на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду школе,  
- Сарађивао са дирекотром на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава, 
- радио на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у 
установи,  
- Сарађивао са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 
компетенција, 
- Сарађивао са педагошким асистентом на координацији активности у пружању подршке 
ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план, 
- Сарађивао са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно 
старатеља на оцену из предмета и владања. 
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У оквиру области 
VII.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА психолог је 
 
- Учествовао у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима 
обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни 
рад и јачање наставничких компетенција),  
- Учествовање у раду тимова, већа,  
- Учествовао у раду педагошког колегијума, стручних актива за развојно планирање и развој 
школског програма,  
- Предлагао мера за унапређивање рада стручних органа установе. 
 
У оквиру области 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ психолог  је 
 
- Сарађивао са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим  установама 
које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада установе,  
- Учествовао у истраживањима научних, просветних и других установа (Међународно ТАЛИС 
истраживање) 
- Активно учествовао  у раду стручних друштава, органа и организација, 
 
У оквиру области 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
психолог је 
 
 
- Водио евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, 
- Израђивао, припремао и чувао чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу 
школе,  
- Припремао се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 
психолога, 
- Прикупљао податке о ученицима и чувањо  материјале  који садрже личне податке о деци 
односно ученицима у складу са етичким кодексом психолога, 
- Стручни сарадник психолог се стручно се усавршавао:  
 праћењем стручне  литературе и периодике,  
 праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету;  
 учествовањем у активностима струковног удружења  
 похађањем акредитованих семинара, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима     
и стручним сарадницима  у образовању. 
Професионална оријентација на прелазу у средњу школу.  
  
 
ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 
  ПСИХОЛОГА И ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ    
         
 
 У школској 2021/22. години директор и психолог су  посетили више редовних, угледних и 
огледних часова наставника (10). Процена часова вршена је на основу стандарда образовног 
квалитета у области НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Након обиласка часова, поред повратних информација 
и инидивдуалног инструктивног рада са наставницима, извршена је и групна процена посећених 
часов 
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 * Извештај о раду библиотекара 
 
 
 

Школска библиотека школе има преко 10.500 књига  садржи дела из програма матерњег  
језика, дела из осталих предмета, сликовнице,стручну литературу, уџбенике и приручнике за све 
предмете, као и књижевну научно популарну литературу. Корисници библиотеке су: ученици, 
наставници, сарадници као и остали запослени у школи. У школској библиотеци постоји један 
компјутер, који служи потребама библиотекара,  а исто тако се налази функцији наставе када је то 
потребно .  
Развијање и неговање навике читања постиже се у доброј мери набавком нових наслова за 
ученике, предвиђених школским програмом, као и оних који су набављени ван тог програма. 
 
 
У Областима 
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 
- Планирана је и остварена набавка нове литературе за ученике, наставнике и стручне 

сараднике.Нови наслови су набављени куповином и поклонима и  евидентирани су књизи 
инвентара. 

- Постоји годишњи план рада библиотекара.  
- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци је добрим делом и остварено.  Ученици 

су упознати са радом библиотеке и врстама библиотечке грађе. Свим ученицима је пружена 
помоћ око избора литературе, књига, часописа, енциклопедија. Такође су препоручени       нови 
занимљиви наслови.   

- Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе за потребе и реализацију 
наставе и образовно васпитног рада су добрим делом , а у складу са нашим  могућностима 
реализоване. Купљени су нови наслови: речници, лексикони, приручници,  едукативне и књиге 
забавног карактера   и они су заведени у књигу инвентара. 
 

 
 
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  
 
- Библиотекар учествује у изради годишњег плана рада и самовредновању рада установе. 
- Одабира и припрема литературу и другу грађу за разне васпитно-образовне активности ( 

теоријска и практична настава, допунскии додатни рад, ваннаставне активности ученика и 
др).У библиотеци се ученици припремају за разна такмичења и користе додатну литературу за 
припрему,  којом располажемо у библиотеци. 

 
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
 
- Сарадања са наставницима постоји у смислу обавештења наставника о набавци нових наслова 

за ученике и наставнике организовању часова и посета ученика библиотеци. Присуствовала сам  
седницама наставничког већа и дала   информације  о пристиглој литератури за потребе 
наставе.  

- Постоји сарадња са наставницима за припремање ученика за самостално коришћење разних 
извора информација, што је постигнуто реализовањем угледног часа у библиотеци, као и 
другим редовним часовима и активностима у библиотеци.тема угледног часа је била Избор из 
енциклопедија, књига и часописа за децу. 

- У процесу наставе ресурси библиотеке се интензивно користе.  
- Библиотекар је информисао све кориснике о новоиздатим књигама, изложбама  дечијих радова, 

акцијама и обележавању празника.  
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IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци је добрим делом и остварено тако што су 
ученици упознати са радом библиотеке и врстама библиотечке грађе. Свим ученицима је 
пружена помоћ око избора литературе, књига, часописа, енциклопедија,  у настави и ван ње. 
Такође су препоручени нови занимљиви наслови и тиме сам  подстицала њихове читалачке 
навике 

- Подстицала сам интересовање ученика за читање књига у складу са  њиховим способностима и 
интересовањима.  

- У припремама  и обрадама појединих задатих тема ученицима је пружена помоћ у 
проналажењу потребних упутстава информација. 
Користили су интернет претраживач за податке као и фотографије потрене за радове, паное, 
изложбе итд. 

- Наша библиотека располаже лепим бројем енциклопедија  из разних области науке као и 
дечијим енциклопедијама, затим  речницима, лексиконима,  као приручницима и тиме је  
допринела  развијању позитивног односа према читању као и важности разумевању  
прочитаног текста. 

- У библиотеци се налазе правила понашања тј кућни ред библиотеке видно истакнут и доступан 
чиме је стимулисана навика да ученици пажљиво користе и чувају библиотечку грађу. Лепо 
уређен  нови простор ученицима се веома допада што доприноси да  они све чешће  посећују 
библиотеку  и у све већем броју. Заједничким радом са наставницима смо обележили поједине 
важне дане, догађаје и годишњице (Дан школе, верске празнике, Ускрс, Божић ,...) 
 

 
 
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 
 
 
- Сарадња са директором у вези набавке нове литературе за ученике постоји и релизује се, као и 

сарадња у вези целокупне организације рада школске библиотеке. 
- Набавком  нове стручне литературе информисала сам стручне сараднике и директора о 

новинама у библиотеци за предмете, дидактичко методичке и педагошко психолошке 
литературе. 

- У оквиру културних активности, припремала сам изложбе ученика са њиховим наставницима, 
поједине хуманиитарне акције, као што су прикупљање одеће за децу без родитеља и акцију 
прикупљања књига за школску библиотеку, изложбе нових књига.  

- На паноу библиотеке смо промовисали нови простор многобројним  фотографијама које су 
забележене у раду библиотеке, такође и  зидне новине које  украшавају простор библиотеке. 

 
 

 
VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 
- Библиотекар је укључен у рад тима за самовредновање кључна област „РЕСУРСИ“  
- Члан  тима за културна дешавања у школи.  

 
 
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
- Сарадња са сеоском библиотеком постоји у смислу договора око појединих 

културних догађања пр.  песничке вечери  како у школи тако и у сеоској библиотеци. 
- Члан сам Друштва школских библиотекара Србије  неколико година, посећујем 

семинаре које организује ово друштво. Учествовала  на Скупштини ДШБ.  
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IX   ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД  И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
- Постоји план рада библиотекара. Књиге су смештене у ормарима и                                           

полицама са инвентарским бројем и сигнатуром. Водила сам статистику о коришћењу књига, 
као и кориштење  материјално- техничких средстава библиотеке.  За све ученике и наставнике 
се води евиденција узетих задужених књига преко картона књиге 

- За   све похађане семинаре, стручне скупове редовне и он лајн   постоје уверења и потврде, како 
за формалне тако и неформалне облике усавршавања.  Учествујем у веб конференцијама он 
лајн предавањима. 

 
 
 
 
 

6.2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
 

6.2.1. Извештај о раду директора школе 
 

 
          Директор школе радио је према Годишњем плану рада директора и извршавао предвиђене 
обавезе, задатке и активности. Извештај о свом раду директор школе је благовремено сачинио и 
поднео Школском одбору на разматрање и усвајање, као посебан документ, два пута годишње. 
 

 
6.3.УПРАВНИ ОРГАНИ 

 

   6.3.1. Школски одбор 
 
Састав Школског одбора до 30.06.2022.године 
Име и презиме овлашћени предлагач 

Јасмина Каран Наставничко веће 

Милена Митић Наставничко веће 

Дуња Маринковић Наставничко веће 

Мирослав Влајнић Савет родитеља 

Игор Спасић Савет родитеља 

Данијела Ивановић Савет родитеља 

Сања Гроздановић Локална самоупрва 

Милица Гаковић Локална самоупрва 

Милица Јефтић Локална самоупрва 
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Председник Школског одбора је : Јасмина Каран 

 
Школски одбор је разматрао извештај о реализацији активности из програма рада школе, 

школске 2020/2021. године, и усвојио предложене програмске активности у настави и 
ваннаставним активностима, односно усвојио Годишњи програм рада школе за школску 2021/2022 
годину.  

 Током школске године Школском одбору су подношени извештаји о успеху ученика на 
крају наставних периода као и Извештаји о самовредновању рада школе, резултатима 
истраживања и свим осталим активностима реализованим у школи.  Школски одбор , давао 
мишљења и предлоге.  

 
Састав Школског одбора од 01.07.2022 
 
 
Име и презиме овлашћени предлагач 

Јасмина Каран Наставничко веће 

Никола Павловић Наставничко веће 

Јасмина Николић Наставничко веће 

Миле Богдановић Савет родитеља 

Маја Драгосавац Савет родитеља 

Данијела Ивановић Савет родитеља 

Милорад Станишић Локална самоупрва 

Милица Гаковић Локална самоупрва 

Милана Личина Локална самоупрва 

  
                                                                                Председник школског одбора Јасмина Каран 
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7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
 Сви предметни наставници до 01.09.2021. предали су годишње (глобалне) планове рада. За 
сваки месец наставници су уредно предавали, постављали на диск, месечне (Оперативне) планове 
рада. 
 

  
 7.1. РЕДОВНА НАСТАВА 

Број часова по предметима:                      
Предмети I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 

План. Реал. % 
Српски језик           100,00 

Енглески језик           100,00 
Руски језик           100,00 

Ликовна култура           100,00 
Музичка култура           100,00 

Свет око нас           100,00 
Прир. и друш.           100,00 

Историја           100,00 
Географија           100,00 

Физика           100,00 
Математика           100,00 

Биологија           100,00 
Хемија           100,00 

ТиТ           100,00 
Физ.васпитање           100,00 

Изабрани спорт           100,00 
Верска настава           100,00 

Грађ.васпитање           100,00 
Чувари природе           100,00 
Информатика и 

рачунарство 
          100,00 

   100,00 
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7.2. ИЗБОРНА НАСТАВА 

 
У школи је организована обавезна, изборна настава, и то:    
 
 
                   

Предмет Разреди Број ученика 

Веронаука I-VIII 174 

Грађанско васпитање I-VIII 94 

Руски језик V-VIII 142 

  
   
 

 7.3. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА, ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ 
 
Током школске године пратили смо и анализирали успех ученика на крају сваког 

класификационог периода, на крају првог и другог полугодишта, као и на крају школске године. 
  

 
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

број 
ученика 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

Свега 
пози-

тивних 
1 

слаба 
2 

слабе 
3 и 

више 
слабих 

Свега 
недово
љних 

Неоце-
њени 

Средња 
оцена 

268 94 97 36 3 265    1 2 
4,20 

%     98,88      
 
 

                                                 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Примерно 253 94,40% 
Врло добро 4 1,49% 
Добро 8 2,99% 
Задовољавајуће 1 0,37% 
Незадовољавајуће 2 0,75% 
 
 
 

Изостанци ученика 
 оправдани неоправдани УКУПНО 

I-IV 8002 18 8020 
V-VIII 15567 1434 17001 
I-VIII 23569 1452 25021 
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8.  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

8.1.  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ 
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

8.1.1  Допунска и додатна настава 
 
За ученике који заостају у раду или са потешкоћама прате наставне сардржаје организован 

је ДОПУНСКИ РАД. За те ученике одређен је минимум садржаја које треба усвојити. Учитељи су, 
састављајући прилагођена питања за ову групу ученика, уложили додатне напоре да им помогну у 
савладавању наставних садржаја.  
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Наставни 
предмет Разред Одржано часова  на 

годишњем нивоу 
Задужени 
наставник 

Српски језик 
Математика I-IV 36 учитељ 

Енглески ј. I-IV 18 наст. енгл.језика 
 

Образовно-васпитни рад за ученике са посебним склоностима и способностима за поједине 
предмете (ДОДАТНИ РАД) организован је за ученике четвртог разреда (према наставном плану и 
рограму), али и за ученике трећег разреда у виду припреме за такмичење из математике. 
 Додатни рад, као и претходних година интензивиран је у другом полугодишту у оквиру 
припрема за такмичење ученика. Рад је дао и одговарајуће резултате које су ученици постигли на 
такмичењима.  

 
ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Наставни 
предмет Разред Одржано часова  на 

годишњем нивоу 
Задужени 
наставник 

Математика III1 36 учитељ 
Математика III2 36 учитељ 
Математика IV1 36 учитељ 
Математика IV2 36 учитељ 

 

 

8.1.2. Друштвене, техничкe, хуманитарнe, спортскe и културнe активности 
 
 У свим одељењима млађих разреда реализоване су Слободне активости са годишњим 
фондом од 72 часа у првом и другом разреду, и 36 часова у трећем и четвртом разреду. 
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8.2.  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 

8.2.1. Допунска и додатна настава 
 

 
          За ученике који имају тешкоћа у савлађивању наставних садржаја, односно за ученике који 
су током године имали слабе оцене, организован је ДОПУНСКИ РАД. За те ученике одређен је 
минимум садржаја које треба усвојити. Наставници су, састављајући прилагођена питања за ову 
групу ученика, уложили додатне напоре да им помогну у савлађивању наставних садржаја.  
  
 
    ДОПУНСКА НАСТАВА 

Наставни 
предмет Разред 

Одржано 
часова  на 
годишњем 

нивоу 
Задужени наставник 

Српски језик V-VIII 36 В.Рогач, Т.Огњеновић 
Енглески језик V-VIII 36 В. Наранчић, /М. Вучковић 
Руски језик V-VIII 36 Д. Шведић 
Историја V-VIII 36 Б. Божанић, М Медић 

Географија V-VIII 36 А. Миленковић, 
Т. Милошевић 

Физика VI-VIII 36 М. Митић,  
Хемија VII-VIII 36 М. Митић  
Математика V-VIII 36  Д.Маринковић/  А.Петровић 
Биологија V-VIII 36 Н. Јовановић 

 
Образовно-васпитни рад за ученике са посебним склоностима и способностима за поједине 

предмете (ДОДАТНИ РАД) организован је за ученике од V до VIII разреда. 
  

ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Наставни предмет Разред 
Одржано часова  

на годишњем 
нивоу 

Задужени наставник 

Српски језик V-VIII 36 В. Рогач  
Т. Огњеновић 

Енглески језик V-VIII 36 В. Наранчић/М.Вучковић 
Руски језик V-VIII 36 Д. Шведић 
Историја V-VIII 36 Б. Божанић, М. Медић 

Географија V-VIII 36 А.Миленковић,  
Т. Милошевић 

Физика VI-VIII 36 М. Митић,  
Хемија VII-VIII 18 М. Митић 
Математика V-VIII 36 Д.Маринковић/ А.Петровић 
Биологија V-VIII 36 Н. Јовановић 
Информатика и 
рачунарство VII-VIII 18 А. Максимовић 
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8.2.2. Друштвенe, техничкe, хуманитарнe, спортскe и културнe активности 
 
 Свесни потребе да ученици у школи треба да задовоље своја разноврсна интересовања, 
настојали смо да организујемо секције привлачног садржаја, како научног, тако и забавно – 
рекреативног.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
  

Од првог до осмог разреда у сваком одељењу је реализовано по 36 часова одељенског 
старешине.  
  
 
               Одељенске старешине унапредиле досадашња искуства и саставиле програме рада 
одељенских старешина у оквиру следећих подручја: 
 

1. УЧЕЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЛИЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

1. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И КУЋНИ РЕД 
2. ХИГИЈЕНСКЕ НАВИКЕ УЧЕНИКА 
3. РАЦИОНАЛНО И ЕФИКАСНО УЧЕЊЕ 
4. ДОБАР ПЛАН- УСЛОВ ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ 
5. ВАЖНОСТ МОТИВАЦИЈЕ ЗА УСПЕШНО УЧЕЊЕ 
6. ЛИЧНИ УСПЕХ И НЕУСПЕХ – НИШТА ТАКО ДОБРО НЕ УСПЕВА КАО УСПЕХ 
7. КОЛИКО ЗНАМ О УЧЕЊУ  
8. КАКО КОРИСТИТИ ЛИТЕРАТУРУ 
9. МОЈИ ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ 
10. КУЛТУРА ГОВОРА 

 
 

2. РАЗВИЈАЊЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИЈАЛНОГ САЗНАЊА 
 

1 . СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 
2. КОНФЛИКТИ И ШТА СА ЊИМА 
3. РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ И ОСОБИНА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ПОНАШАЊЕ У 
КОНФЛИКТНИМ СИТУАЦИЈАМА 
4. ЧОВЕЧЕ, ЉУТИШ ЛИ СЕ 
5. КОМУНИКАЦИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ 
6. ЈА У ОКРУЖЕЊУ 
7. ТОЛЕРАНЦИЈА И УВАЖАВАЊЕ 
8. ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СВЕСТИ О СЕБИ 
9. ОДНОСИ МЕЂУ ЉУДИМА 

Назив активности Разред Задужени наставник 
Драмска секција V-VIII В. Рогач 
Литерарна секција V-VIII Т. Огњеновић 
Секција – енглески језик 

III-VIII В. Наранчић 
/М. Вучковић 

Секција – руски језик V-VIII Д. Шведић 
Ликовна секција III-VIII Ј. Ижак, С. Бранковић 
Музичка секција V-VIII Д.С.Блануша 
Саобраћајна секција V-VIII А. Максимовић 
Ритмичка секција V-VIII учитељице 
Кошаркашка секција V-VIII Н.Павловић 
Одбојкашка секција V-VIII Н.Павловић 
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10. ПОЗНАЈЕМ ЛИ СЕБЕ ДОВОЉНО 
11. ЗДРАВ ЖИВОТ-ПОТРЕБА ИЛИ ОБАВЕЗА 
12. КОЛИКО ЈЕ МОДА ВАЖНА У МОМ ЖИВОТУ 
13. ПСИХОСЕКСУАЛНИ РАЗВОЈ 
14. СОЦИЈАЛНИ ОДНОСИ И ЊИХОВО ПОДСТИЦАЊЕ 
15. МЕДИЈИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ 
16. КУЛТУРА И ЊЕН УТИЦАЈ 
 

3. ПРОБЛЕМАТИКА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА УЧЕНИКА 
 

1. ОДМОР, ЗАБАВА, РАЗОНОДА 
2. ПЛАНИРАЊЕ ДАНА И СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 
3. ШТА ВИДЕТИ И  ПОСЕТИТИ У ГРАДУ 
4. ЧИМЕ БИХ СЕ БАВИО У СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
5. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂAЈИ 
6. ЕКОЛОГИЈА-ТЕМА САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ 
7. СОМБОР НА ФОТОГРАФИЈИ 
8. КАКО СМО СЕ ДРУЖИЛИ 

 
 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

 
 

              9.1. Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

На почетку школске 2021/22. године формиран је Тим за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања који је израдио Програм заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања за текућу школску годину на основу анализе стања, праћења појаве насиља, 
злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности 
у области превенције и интервенције током претходне школске године. 

 Превентивне активности реализоване су у оквиру наставних и ваннаставних садржаја. У 
оквиру дечје недеље (октобар) организована су школска спортска такмичења на предлог ђачког 
парламента. На часовима одељенског старешине и састанцима ђачког парламента обрађиване су 
теме које подстичу и негују различитости и културу уважавања. На часовима српског језика 
реализована је писана вежба на тему вршњачког насиља. Организована је изложба ликовних 
радова ученика на тему ненасиља. Радови ученика били су изложени у холу школе. Наведене 
активности реализоване су током читаве школске године. Свако одељење дефинисало је правила 
понашања и последице кршења правила понашања. Продукти су били изложени у учионицама.  
  Извршена је процена безбедности анкетирањем ученика. На основу резултата 
анкете извршена је анализа присутности-учесталости и врста насиља у школи. Резултати 
анкетирања полазна су основа даљег планирања превентивних активности за наредну школску 
годину. 
 Резултати самовредновања који се односе на безбедност (Област ЕТОС) показују да је у  
школи видљиво и јасно изражен  негативан  став  према  насиљу. Унутрашња мрежа за  решавање 
проблема насиља  функционише. У школи су  организоване  превентивне  активности (претходно 
описане) које доприносе  безбедности  у  школској заједници. У школи су праћени и анализирани 
сви случајеви насилног понашања. У случају појаве насиља примењиване су мере интервенције  у  
складу  са Протоколом о  заштити деце/ученика  од  насиља, злостављања  и  занемаривања  у  
образовно-васпитним установама. 
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9.2. Остали програми 
 

    9.2.1.Програм професионалне оријентације 
 

Школске 2021/22. подине настављена је реализација новог Програма професионалне 
оријентације за ученике седмог и осмог радзреда. Основни циљ програма професионалне 
оријентације је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и 
самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет 
рада. Програм се заснива на петофазном динамичном процесном моделу професионалне 
оријентације, који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет 
модула/фаза:  
 
1. Самоспознаја - млади кроз радионице, тестове, интроспекцију и саветовање препознају своје 
таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности; 
2. Информисање о занимањима и каријери - млади истражују свет занимања и професија, која су 
знања, вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности постоје на 
тржишту рада; 
3. Упознавање са путевима образовања - млади се упознају са могућностима за школовање - 
школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа школовање за 
њихово жељено занимање; 
4. Реални сусрети са светом рада - млади се упознају са представницима жељених занимања и 
радним окружењем, испробавају поједине радне задатке и распитују се о занимањима и потребном 
школовању; 
5. Доношење одлуке о избору школе и занимања - млади боље познају себе, имају потребне 
информације и сигурнији су у доношењу одлука. 
 
 Програм професионалне оријентације реализован је у виду радионица које су држали 
одељенске старешине, наставник српског језика, ликовне културе, информатике, техничког 
образовања и стручни сарадник који је са ученицима радио ТПО (тест професионалне 
оријентације). 

Упис ученика у средње школе обављен је према динамици Министарства просвете РС. Упис 
је протекао регуларно и без икаквих пропуста од стране школе. Ученици осмог разреда 
благовремено су добили информације везане за упис у средњу школу, а од ученика прикупљени су 
потребни подаци за Министарство просвете. Такође су благовремено набављене и збирке задатака 
за полагање завршног испита (математика и српски језик) и набављени конкурси за упис у средње 
школе. У школи је за поменуте ученике организована припремна настава из ових предмета. Без 
проблема организовано је полагање завршног испита. Сви ученици осмог разреда уписали су 
жељене средње школе у првом уписном кругу. 
 
 

9.2.2. Програм здравствене превенције 
 
Кроз предвиђене програмске садржаје остварени су циљеви програма: 

 Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 
здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима  
 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 
штетно делују на здравље 
 Остваривање активног односа и узајамне сарадње, породице и заједнице на развој, 
заштити и унапређивању здравља ученика 

 
Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда основне школе.  У оквиру 

програма здравственог васпитања радило се на стицању знања, формирању ставова и понашања 
ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу 
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половима, унапређивању хигијенских и радних услова у школи и елиминисању утицаја који 
штетно делују на здравље, остваривању активног односа и узајамне сарадње, породице и заједнице 
на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика.  Програмски садржаји остваривани су на 
часовима редовне наставе, слободних и ваннаставних активности, као и на часовима одељенског 
старешине млађих разреда. 

У оквиру здравствене заштите ученика ове године, као и раније, обављени су систематски 
лекарски и стоматолошки прегледи, и извршена је предвиђена вакцинација ученика.  
 

 

9.2.3. Корективно-педагошки рад  
 

Део корективног програма оствариле су одељенске старешине и психолог школе. Рад се 
односио на кориговање понашања ученика (спречавање агресије, развијање толеранције и 
међусобног уважавања), развијање позитивних односа према друштвеној својини, наставницима, 
вршњацима, развијање сарадничких односа, навикавање на одговорност, оспособљавање ученика 
да прихвате последице сопственог понашања... 

 
 
 

 
САДРЖАЈ РАДА Носилац 

активности Реализација 

1. 
Евидентирање ученика којима је потребан корективно 
педагошки рад, упознавање са околностима у којима 
такво дете живи 

одељенски 
старешина, 
психолог 

+ 

2. Саветодавни рад са родитељима ученика којима је 
потребан корективно педагошки рад 

психолог, Тим 
за ио + 

3. Групни и индивидуални рад са ученицима психолог, 
Тим за ИО + 

4. Сарадња у утврђивању нивоа захтева за ученике у 
појединим наставним предметима психолог + 

5. 
Сарадња са различитим институцијама због ученика 
чија природа проблема превазилази оквире школског 
бављења 

психолог + 

6. Евидентирање ученика са проблемима у физичком 
развоју 

наставник 
физич. вас. + 

7. Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 
проблема у физичком развоју 

наставник 
физич. вас. + 

8. Групна и индивидуална корективна гимнастика наставник 
физич. вас. + 

9. Евидентирање ученика са проблемима у говору ОС, психолог + 

10. Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 
говорних проблема - упућивање код логопеда психолог + 

11. Рад са ученицима који имају сметње у учењу и 
напредовању и специфичне интелектуалне сметње 

Наставници, 
психолог + 

12. Рад са ученицима који испољавају поремећаје у 
социјалном и моралном развоју. 

Одељењске 
старешине, 
психолог 

 

+ 

13. 

Сарадња са здравственим установама, социјалним 
установама, надлежним општинским органима, 
комисијима и сл на доношењу адекватних и 
правовремених мера за пружање помоћи ученицима 
који имају тешкоће у психофизичкком развоју. 

Директор, 
Тим за ИО, 
психолог 

+ 
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14. Рад на образовању родитеља ОС, психолог + 

15. Индивидуализација и унутрашња диференцијација у 
настави Наставници + 

16. 

Идентификација ученика са сметњама, пружање 
помоћи наставницима и родитељима уз изради и 
остваривању ИОП. Сарадња са родитељима и 
стручњацима. 

Тима за ИО, 
психолог + 

17. Израда ИОП за сваког ученика који је укључен у ИО Тим за 
инклузију + 

18. 
Праћење и анализирање резултата корективно 
педагошког рада и утврђивање праваца и мера за даље 
деловање. 

Одељењски 
старешина, 

педагог, Тим 
+ 

19.  Вођење евиденције о ученицима и документације о 
корективном раду. 

Наставници, 
психолог + 

 
 
 

 
9.3. УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ 

Годишњи извештај рада ђачког парламента за школску 2021/2022. годину 
 
 
 

Ученички парламент: Координатор: Виолета Наранчић - наставник енглеског језика 
 

1. Валентина Стојковић, 7-1 
2. Милица Глигоријевић, 7-1 
3. Страхиња Станић, 7-2 
4. Тара Билогревић, 7-2 
5. Маша Марић, 8-1 
6. Софија Купусинац, 8-1 
7. Елена Митић, 8-2 
8. Елеонора Манчић, 8-2 
 

 
У току ове школске године, Ученички парламент се састао 16 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. 

У октобру, Ученички парламент  осмислио је разне активности којима је обележена  

Дечија недеља. 
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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.  
Крајем јануара анализирали смо успех и владање ученика на крају првог полугодишта. 
У фебруару, у сарадњи са ученицима VI-2 разреда, вршњачким тимом и наставницом 
српског језика- Весном Рогач, обележени су дани безбедног интернета израдом паноа, 
Power Point презентације и изведбом драмске сцене што је све представљено и приказано 
у холу наше школе. 
У марту Ученички парламент разговарао је на тему прославе матурске вечери. Овом 
састанку присуствовала је и директорица школе,  Данијела Ћулибрк. 
Током месеца априла анализирали смо успех на крају Трећег класификационог периода и 
такође смо осмишљали и планирали традиционалну Томболу чији је приход намењен 
ученицима осмог разреда наше школе. Томбола је одржана 12.маја 2022. године у холу 
наше школе а том приликом прикупљено је 35.000 динара. Чланови ученичког парламента 
направили су и поделили и захвалнице за све спонзоре који су се одазвали и подржали  
ову активност. 
У мају месецу Ученички парламент осмислио је и успешно реализовао још једну 
активност. По први пут и наша школа организовала је Колачијаду одржану 18.маја 2022. 
године на платоу Спортско пословног центра. Уз велику и несебичну помоћ и подршку 
пре свега родитеља и свих оних који су правили колаче, управе СПЦ-а, директорице и 
наставника наше школе, готово сви колачи су распродати а овом приликом прикупљено је 
близу 60.000 динара. Овај новац је, такође, намењен и прослеђен нашим матурантима на 
састанку коме су присуствовали директорица школе и представници Савета родитеља 
осмих разреда –Бранислава Плавшић и Бранислав Момчилов.. 
Месец јун Ученички парламент  обележио  је анализом рада парламента током школске 
године као и припремом свечаних програма за матурско вече и доделу сведочанстава и 
диплома  ученика осмог разреда. 

                                                                        Координатор УП        
                                                                           Наранчић  Виолета 
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ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Септембар 

. 

1. Формирање Ученичког парламента, избор 
председника, заменика председника и записничара.  

2. Предлог и усвајање Плана и програма Ученичког 
парламента  

3. Упознавање чланова парламента са Статутом школе, 
Правилима понашања ученика, наставника и 
родитеља, Правилником о мерама, начину и поступку 
заштите и безбедности ученика и са Правилником о 
оцењивању ученика.  

4. Акција „ Поклони уџбеник и прибор за школу“  
5. Размена информација и искустава свих Ученичких 

парламената из општине 

Одељењска 
заједница, 
Одељењски 
старешина, 
В. Наранчић 
 

Октобар  
 

1. Припрема и организација томболе  
2. Припрема и организација колачијаде  
3. Припрема и организација спортских такмичења 

В. Наранчић 
Председник уче. 
парламента 

Јануар 
 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
квалификационог периода.  

2. Која понашања ученика треба наградити, а која 
казнити и како?  

3. Међусобна сарадња и помоћ ученика ( бољи ученици 
помажу слабијима ).  

4. Тематска забава и прослава Нове године.  
5. Израда новогодишњих честитки и украшавање 

школског простора.  
6. Акција: Помози оне којима је помоћ најпотребнија. 

Чланови 
ученичког 
парламента, 
Одељенске 
старешине, 
В. Наранчић 
 

Фебруар 
. 
 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта 

2. Међусобна сарадња и помоћ ученика ( бољи ученици 
помажу слабијима ). 

3. Како наградити најуспешније ученике? 
4. Како мотивисати најслабије ученике? 
5. Прослава Дана заљубљених 
6. Шта ми се допада/ недопада у школи? 

Чланови 
ученичког 
парламента, 
психолог, 
директор, 
В. Наранчић 
 

Април 
. 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 
квалификационог периода.  

2. Тематска забава  
3. Организација ликовне колоније  
4. Упис у средњу школу  
5. Спортска такмичења  
6. Уређење учионица и школског дворишта 

Чланови 
ученичког 
парламента, 
В. Наранчић 
 

Јун 
 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске 
године  

2. Резултати које смо остварили на такмичењима  
3. Тематска забава  
4. Ученик генерације  
5. Отварање дебатног клуба  
6. Прослава матурске вечери  
7. Анализа рада УП 

Чланови 
ученичког 
парламента, 
В. Наранчић 
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10. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
 

Током  школске 2021./2022. године запослени су похађали програме стручног усавршавања 
који се налазе у досијеима радника,као и у личним портфолијима запослених. 
У оквиру унутрашњег стручног усавршавања, тим за професионалну оријентацију промовисао је 
Програм професионалне оријентације наставницима који ће изводити програм.  
 
 
 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

 
У циљу што успешније реализације програмских задатака школе неопходна је сарадња са 

родитељима и друштвеном средином. 
 
 

     11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 
 

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 
трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију „отворених врата школе“ сваког 
месеца, када су родитељи, односно старатељи имали могућност да присуствују образовно-
васпитном раду. Одазив родитеља је био занемарљив. 

Планирани су термини „ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ“. 

 

11.1.1 Савет родитеља 
 

 
Савет родитеља школе представља кључну спону између ученика и наставника. Преко 

Савета родитеља омогућено је директно укључивање родитеља у реализацију појединих 
образовно-васпитних задатака, остваривање педагошко-психолошког образовања родитеља као и 
постављање Савета у функцију учесника и верификатора појединих активности у школи. 
 Садржај рада Савета родитеља састоји се у информисању о припремљености школе за 
текућу школску годину, успеху ученика, екскурзијама, настави у природи, укључивању у 
обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију школских активности, прослави 
школске славе - Светог Саве, организацији прославе матурске вечери, итд. Савет родитеља школе 
својим ангажовањем и радом допринео је потпуној реализацији програма рада школе. 
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Школске 2021/2022. године одржане су три седнице Савета.  
Чланови Савета родитеља за школску 2021/2022. годину: 
 
разред/ 
одељење 

Име родитеља 

I 1 Дијана Павловић 
I 2 Биљана Ковачевић 
II 1 Јелена Станков 
III 1 Маја Драгосавац 
III 2 Миле Богуновић, предс. 
IV 1 Маријана Ђукић 
IV 2 Славица Радић 
V 1 Марија Ћурчић Стевановић 
V 2 Владимир Војновић 
VI 1 Слађана Бећић 
VI 2 Наташа Николић 
VII 1 Дајана Сегеди 
VII 2 Данијела Ивановић 
VIII 1 Бранислава Плавшић 
VIII 2 Бранислав Момчилов 
 

11.1.2.Родитељски састанци 
   
 Сарадња са родитељима омогућава међусобно информисање породице и школе о ученику, 
његовим развојним проблемима, социјалном статусу, тешкоћама у учењу. Учешће родитеља у 
реализацији неких задатака и делова програма рада школе веома је значајно, као у укључивање 
родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе.  
 Сарадња са родитељима остваривана је путем индивидуалних контаката и родитељских 
састанака. Нажалост, мора се нагласити да велики број родитеља није заинтересовано за сарадњу, 
тј. не долази на родитељске састанке; неки се чак уопште не појаве да питају за своје дете. Разлози 
су многобројни (раде по цео дан, немају времена, нису заинтересовани...). У наредном периоду 
један од задатака школе свакако ће бити указати родитељима на важност континуираног увида у 
дешавања у школи и напредовања њихове сопствене деце. 
  
Уочљиво jе да постоји велики број некомплетних породица, односно да су општи услови у којима 
живе наши ученици доста неповољни. Највећи број породица јесу радничке породице и породице 
које живе од пољопривреде у којима је неретко отац једини који привређује, а мајке домаћице. 
Посебно треба имати у виду да велики број очева ради по цео дан да би прехранили породицу, те 
су често одсутни од куће, па је њихов утицај на децу незнатан.  Посматрајући материјални положај 
породица наших ученика, може се констатовати да је веома мали број породица са примањима 
вишим од просека Републике, односно примањима која у овом тренутку обезбеђују нормалну 
егзистенцију породице. 

Квалификациона структура родитеља из године у годину се практично не мења. Јако мали 
број родитеља је са вишом и високом стручном спремом, И даље доминира број родитеља са 
средњом стручном спремом, мада се мора нагласити да велики део родитеља, посебно мајки има 
само основну школу, или ни то.                            

Узевши у обзир све услове живота наших ученика, квалификациону структуру родитеља, 
чест алкохолизам у породицама, непотпуност породица и лош материјални положај, који су у 
стању да крајње неповољно делују на формирање личности, није никакво чудо што одређен број 
ученика у школи има проблематично понашање. Један број ученика је константно препуштен 
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улици и без икакве контроле и утицаја родитеља, па школа представља једини чиниоц не само у 
образовању, већ и у васпитавању ових ученика. 
 
 

11.2.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 
Са друге стране, школа остварује веома успешну сарадњу са Саветом родитеља, Домом 

здравља Оџаци, Центром за социјални рад у Оџацима, локалним МУП-ом, Вртићем ''Полетарац'', 
локалним спортским и културно-уметничким друштвима. 
 

              12.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА ШКОЛЕ 

 
 Имајући у виду задатке које друштво у целини поставља пред основну школу као и 
упутства и захтеве надлежних просветних институција, веома су мале могућности школе да 
програмирањем рада садржаје прилагоди конкретним условима. Програм рада сачињен је према 
овим захтевима и уз велике напоре запослених и остварен. 
 Током школске године, Наставничко веће, стручни активи и други стручни органи део 
својих активности усмеравали су према питањима уже стручног и педагошког усавршавања, па су 
разматране и теме утврђивања критеријума оцењивања, коришћења наставних средстава, 
ефикасности допунске и додатне наставе, итд... 
 Реализацију Годишњег програма рада школе пратили су директор, психолог, стручна већа, 
стручни активи и одељенске старешине. На основу личног увида, путем извештаја, прегледом 
педагошке документације и сл. процењује се реализација програмских задатака по областима о 
чему се потом упознаје Наставничко веће.           
 
 

13.ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

 

                                                13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Школа има своју интернет адресу и уређен сајт, као фејсбук профил. Током наредне 
школске године радиће се на уређивању података. Школа има и Зидне новине у холу школе.  

У току протекле школске године, у холу школе организоване су изложбе ликовних и 
литерарних радова наших ученика, али и поставка графика ученика наше школе који су на 
светским такмичењима освојили бројне награде.  

Ученички радови приказани су у оквиру обележавања: Школске славе, Нове године, 
Дечије недеље, смењивања годишњих доба, разних хуманитарних акција.  
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 13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 
 О свим активностима школе локални  медији благовремено су обавештавали јавност. О 
бројним  медаљама и наградама које су освојили ученици наше школе писале су локалне новине: 
„Наше новине“,  локална и регионална радио станица „Радио Оџаци“ ,  као и локална ТВ станица 
К 25.  У архиви вести на сајту поменутих радио станица могу се прочитати информације о успеху 
и раду наших ученика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данијела Ћулибрк 
 
 

Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јасмина Каран 
 
 

Председник школског одбора
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