
 
 

 

  

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 
 

 

 

2020/2021. 

 

 

 

 

                 Према чл. 52 Закона о основном и средњем образовању („Службени гласник РС“, 55/2013): 

„Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима 

школе и реализацији образовно-васпитног рада. У публикацији мора бити представљен програм и 

организација рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, 

кућни ред и други подаци од значаја за представљање школе.“ 

Школски програм 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 

Правилник о понашању 

Кућни ред 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ 
 

 

МАТЕРИЈАЛНО -ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА                                    

      

       МАТИЧНА ШКОЛА 
 

Основна школа „Бранко Радичевић“ налази се у улици васе Пелагића 60. Телефон школе је 

025/5742-361, телефакс 025/5742-965, електронска пошта оs.brodzaci@gmail.com, сајт школе је 

brodzaci.weebly.com. За потребе наставе на даљину званична платформа за рад школе је Гугл 

учионица и формиране су учионице за свако одељење чији рад прати Управа школе. 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 8ar 

56m2. 

У оквиру зграде налазе се три  просторије са пратећим просторијама које користи дечији 

вртић „Полетарац“. Школске просторије су опремљене старим намештајем (1986.г.),изузетак 

су просторије, учионице нижих разреда, као и поједини кабинети (кабинет физике и 

математике, информатички кабинет...). 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 групи 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  26 места за рад ученика  на рачунарима  и 1 место за рад наставника . 

• Вишенаменска сала опремљена „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 m2 + 20 m2 , са фондом од  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. 

 

 

 

     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: 

добош, даире, металофони, клавир за наставу музичке културе, телевизори, мини позорница 

(костими), постери писаца, збирке слика за математику, збирке слика за природу и друштво, модел људског 

срца, модел људског бубрега, мали акваријум, препариране животиње или животиње у плексигласу или 

формалину, модели  планета и сунчевог система, слика за географију, обичне струњаче, школски разбој, 

коњ, стативе дрвене за рукомет, носачи са таблом и обручевима, маказе за папир, скалпел, турпија за дрво, 

игла за обележавање, маказе за сечење лима, пробојац ( шило), чекић, фина турпија за метал, фломастери у 

боји на пуњење, четка за епрувете... 

 Постоји потреба појединих  наставника и ученика, у циљу што успешнијег извођења наставе за 

наредни период , да учионице и кабинети  добију телевизор и пројектор. 

 Такође  се планира набавка слика, модела и осталих наставних средстава која употпуњавају и 

обогаћују наставу одређених наставних предмета, поготово наставе географије, биологије, хемије, 

физике, историје, енглеског језика и др., као и разредну наставу 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

Образовно-васпитни рад изводи 7 наставника у разредној настави, 20 наставника у 

предметној настави и 2 наставника у продуженом боравку.  

Сви наставници имају потребну стручну спрему према Правилнику о врсти стручне 

спреме наставника и стручних сарадника, осим наставника физике и математике. 

Просечан радни стаж наставника у годинама износи 15,10 

Према врсти радног односа 25 наставника ради на неодређено време, и 4 наставника на 

одређено време. 

 

    НАСТАВНИ КАДАР (стручно заступљена настава) 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 

Предмети које 

предаје 

Године 

радног 

стажа 

Лицен

ца 

% 

ангажова

ња у 

школи 

%  

ангажовања у 

другој школи 



Весна Рогач Проф. српког језика Српски језик 26 да 115% / 

Тијана Огњеновић 
Проф.српског 

језика 
Српски језик 10 да 66.66% Бачки Брестовац 

Костић Валентина 
Проф.српског 

језика 
Српски језик 29 да 22.22 

Оџаци 

ОШ Мирослав 

Антић 

Драгана Валигурска 

( до 30.10.2020.) 

Драгана Шведић 

( од 01.10.2020.) 

Проф. руског језика Руски језик 3 не 88.88% Каравуково 

Виолета Наранчић 

замена Соња 

Стаменковић 

Мастер енглеског 

језика 
Енглески језик 10 да 109,44% / 

Марина Вучковић 
Проф.енглеског 

језика 
Енглески језик 9 да 64,44% Лалић 

Слободинка Бранковић 
Проф. ликовне 

културе 

Ликовна 

култура 
22 да 50% 

Техничка школа 

Гимназија 

Каравуково 

 

Драгана Блануша-

Седлар 

Наст. музичке 

културе 

Музичка 

култура 
33 да 50% 

Оџаци 

ОШ Мирослав 

Антић 

Бранкица Божанић Проф. историје Историја 22 да 60% 

Оџаци 

ОШ Мирослав 

Антић 

Младен Медић Мр историје Историја 17 да 10% 

Каравуково 

Бачки Брестовац 

Богојево 

Александра 

Миленковић 
Проф. географије Географија 14 да 65% С.Милетић 

Тамара Милошевић Проф. географије Географија 23 да 10% 

Техничка школа 

Оџаци, ОШ 

Вајска 

Дуња Маринковић Мастер  математике Математика 6 да 111,11% / 

Aна Максимовић Проф. ТО 

Техника и 

технологије  

Информатика и 

рачунарство 

14 да 120%  

Нада Јовановић Проф. биологије Биологија 11 да 85% 
Гимназија 

Ј.Ј.Змај Оџаци 

Милена Митић Мастер хемије Хемија физика 6 не 100%  

 

Јелена Игњатић 

Проф.физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
18 да 10% Каравуково 

Никола Павловић 
Проф.физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
5 не 100%           / 

Немања Петровић 
Проф.разредне 

наставе 

Верска настава 

– Православни 

катихизис 

19 не 45% 
Лалић , 

Техничка школа 

Тамара Боснић 
Проф. разредне 

наставе 

Продужени 

боравак 
26 да 100% / 

Бранислава Орлић 
Проф. разредне 

наставе 

Разредна 

настава  
14 да 100% / 

Јасмина Каран 
Проф.разредне 

наставе 

Разредна 

настава  
31 да 100% / 

Јасмина Николић  
Проф.разредне 

наставе 

Продужени 

боравак 
14 да 100% / 

Мирко Миљковић 
Проф. разредне 

наставе 

Разредна 

настава  
4 да 100% / 

Елизабета Фанц  
Наст.разредне 

наставе 

Продужени 

боравак 
31 да 100% / 

Јасмина Ижак  
Наст.разредне 

наставе 

Разредна 

настава  
27 да 100% / 

Зорица Голубовић  
Наст.разредне 

наставе 

Разредна 

настава 
31 да 100% / 



  

НАСТАВНИ КАДАР (нестручно заступљена настава)   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ВАННАСТАВНИ  КАДАР 

 

 

Ове школске године је у пензију отишла Милосава Вујанов, а отказ је дала Сњежана 

Дележан. 

Гордана Николић 
Наст.разредне 

наставе 

Разредна 

настава 
6 да 100% / 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 

Предмети које 

предаје 

Године 

радног 

стажа 

Лицен

ца 

% 

ангажова

ња у 

школи 

% ангажовања у 

другој школи 

Милена Митић Проф.хемије 
 

физика 
6 не 105%  

Анамариа Хип 

замена Александар 

Петровић 

Средња школа математика 3 не 66.66% / 

Соња Стаменковић  

Замена труднице 
Основне студије  Енглески језик 3 не 109,44% / 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 

Посао који 

обавља 

Године 

радног 

стажа 

Лицен

ца 

% 

ангажова

ња у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 

Данијела Ћулибрк 
Проф.разредне 

наставе 

Директор 

школе 
25 да 100% / 

Соња Штулић  
Дипломирани 

правник 

Секретар 

школе 
14 да 50% 

50 % ОШ „Коста 

Стаменковић“ 

С.Милетић 

Горан Ивановић 
Дипломирани 

психолог 

Школски 

психолог 
19 да 100% / 

Милан Миладиновић 
Дипломирани 

економиста 

Дипломирани 

економиста 
3 - 100% / 

Маја Чугаљ  
Проф.разредне 

наставе 
Библиотекар 14 да 50% / 

Гордана Томчић  Економски техничар спремачица 33 - 100% / 

Сњежана Дележан  Основна школа спремачица 16 - 100% / 

Мирјана Ивановић  Основна школа спремачица 26 - 100% / 

Љиљана Цветковић Гимназија спремачица 7  100% / 

Мира Стојчић  Основна школа спремачица 7  100% / 

Биљана Кондић Средња школа спремачица 5 - 100% / 

Сања Здравковић  Средња школа спремачица 3 - 100% / 

Драгана Крстић Средња школа спремачица 2 - 70% / 

Веселинка 

Стаменковић 
Средња школа сервирка 3 - 72% / 

Филиповић 

Слободан 
Основна школа спремачица 1 - 60% / 

Јасминка Дукић Економски техничар спремачица 1 - 100% / 



 

 

ЗАДУЖЕЊА  НАСТАВНОГ И ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ 

 
Разредна настава 

Елизабета Фанц - I-1 

Мирко Миљковић- II-1 

Јасмина Каран-II-2 

Бранислава Орлић- III-1 

Гордана Николић – III-2 

Зорица Голубовић-IV-1  

Јасмина Ижак – IV-2 

 

 

Предметна настава 

 

Српски језик 

Весна Рогач (VI-1) 

Тијана Огњеновић 

Валентина Костић 

Енглески језик 

Виолета Наранчић ( V-1), на замени Соња Стаменковић 

Марина Вучковић  

Ликовна култура 

Слободинка Бранковић ( VII -2) 

Музичка култура 

Драгана Седлар Блануша 

Историја 

Бранкица Божанић ( VI-2) 

Младен Медић 

Географија 

Александра Миленковић 

Тамара Милошевић 

Физика 

Милена Митић (VIII-1) 

Хемија 

Милена Митић 

Математика 

Дуња Маринковић 

Анамариа Хип ( V-2 до новембра 202.)- замена Александар Петровић 

Биологија 

Нада Јовановић 

Техничко и информатичко образовање 

Ана Максимовић (VIII-2) 

Физичко васпитање 

Никола Павловић(VII-1) 

Јелена Игњатић 

Руски језик 

Драгана Валигурска ( до 30.09.2020.) 

Драгана Шведић ( од 01.10.2020.) 

Информатика и рачунарство 

Ана Максимовић 

Цртање и вајање  

Слободинка Бранковић 

Православни катихизис 

Немања Петровић  

Грађанско васпитање 

Соња Стаменковић 



Весна Рогач 

Продужени боравак 

Јасмина Николић  

Тамара Боснић 

Библиотека 

Маја Чугаљ 

 

УПРАВА ШКОЛЕ 

Данијела Ћулибрк- директор школе 

Горан Ивановић – психолог 

Соња Штулић – секретар 

Милан Миладиновић – шеф рачуноводства  

Бранко Штулић- ложач 

Веселинка Стаменковић – сервирка у кухињи 

Спремачице – Сњежана Дележан, Гордана Томчић, Мирјана Ивановић, Љиљана Цветковић, Мира 

Стојчић, Агнеш Фехер, Биљана Кондић, Сања Здравковић, Јасна Дукић. 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 1 23 

2. 2 35 

3. 2 30 

4. 2 40 

5. 2 32 

6. 2 27 

7. 2 41 

8. 2 30 
Укупно 15 258 

 

     ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

Број група Број ученика 

1.  разред 20 

2.  разред 30 

Укупно  

2 групе 

50 

 

 

         КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 

Укупно бројно стање ученика 12 година уназад 
 

 



Школска година 

Укупан број 

ученика 

2011/2012. 275 

2012/2013. 272 

2013/2014. 273 

2014/2015. 276 

2015/2016. 275 

2016/2017. 274 

2017/2018. 282 

2018/2019. 271 

2019/2020. 272 

2020/2021. 258 

 

РИТАМ  РАДА  ШКОЛЕ 

 

 

Распоред звоњења 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА , у условима тренутне епидемиолошке ситуације (од 01.09. 2020.) 

 

Пре подне:    

 

(разредна настава) 

 

1. 08.00 - 08.30                                                                       

2. 08.35 - 09.05                                                                       

3. 09.20 - 09.50                                                                       

4. 09.55 - 10.25  

                                                                      

1. 10.45 - 11.15                                                                       

2. 11.20 - 11.50  

3. 12.05 – 12.35   

 

(предметна настава) 

 

1. 07.45 – 08.15 

2. 08.20 – 08.50 

3. 09.05 – 09.35 

4. 09.40 – 10.10 

5. 10.15 – 10.45 

6. 10.50 – 11.20 

7. 11.25 – 11.55 

 

 

После подне се реализују часови допунске и додатне наставе, изборни предмети, ваннаставне 

активности, секције... 

У тренутним условима рада продужени боравак ради  од 08.00 до 12.35 часова. 

 

            

 

  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 



 

 

        Од ове школске године одобрен нам је обогаћени једносменски рад који ће 

реализовати 19 наставника разредне и предметне наставе, а којим ће бити обухваћени 

сви ученици, од првог до осмог разреда. 

       У школи је организована изборна настава и слободне активности: 
                      

 

Предмет Разреди Број ученика 

Изборнип редмети   

Веронаука од I до VIII 156 

Грађанско васпитање од I до VIII 102 

Руски језик од V до VIII 130 

Слободне активности   

Хор и оркестар од V до VIII  

Шах од V до VIII  

Чувари природе од V до VIII  

Свакодневни живот у прошлости од V до VIII  

Цртање, сликање и вајање од V до VIII  

 

Од секција, ученицима предметне наставе на располагању су: Рецитаторска, Драмска, Моделарска, 

Креативна радионица, Одбојка и Мали фудбал. 

 

 

Настава се изводила по одређеном моделу који је усвојио Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 

18.08.2020. године. Ученици нижих разреда су наставу пратили тако што је свако одељење подељено на 

групу А и Б које се смењују у току дана. Ученици виших разреда су подељени на групе А и Б које се 

смењују наизменично - сваки дан друга група прати наставу. Настава се, по овом моделу, изводила до 

13.11.2020. када су се стекли услови да одељења прате наставу у пуном саставу, сваки дан, изузев ученика 

7. разреда који су исто пратили наставу свеки дан али подељени на групе 7-1/А, 7-1/Б, 7-2/А и 7-2/Б. 

 Због неповољне епидемиолошке ситуације, настава се од 30.11.2020. изводила на даљину до краја 

полугодишта. Промењен је и Правилник о школском календару. 

 

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 

6/20.), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 

54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019), покрајински секретар д о н о с и: 
 

 

ПРАВИЛНИК 
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у 

току школске 2020/2021. године и време и трајање школског распуста ученика у 

основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. 

ПРАВИЛНИК 

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 



Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени 

наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада. 

 

Члан 2. 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују 

у току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 

2020. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан. 

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се: 

- 04. јуна 2021. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и 

- 18. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних 

дана. 

 

Члан 3. 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних 

наставних недеља, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 

није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју 

до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на 

територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, који се 

налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима 

и квартално. 

Први квартал има 40, други 41, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 

49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике 

осмог разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и 

запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, 

буду равномерно распоређени. 



Члан 4. 

Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест 

наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 

није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју 

до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

 

Члан 5. 

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада 

највише четири наставне суботе и то у случају ако се: 

- у наставни дан обележава дан школе, или 

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, 
или неке друге активности 

- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној 

манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске 

манифестације, или 

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски 
празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета 

одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење 

наставе. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог 

члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни. 

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да 

поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 

10/2019 и 6/2020). 

 

Члан 6. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. 

године. 

Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 

02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног 

распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2021. 

године, а завршава се 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст 

почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2021. године. 

 

Члан 7. 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и 

диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим 

планом рада. 

 

Члан 8. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним 

и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 

92/11). 



У школи се обележава: 

- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и 

наставни дан 

- 8. новембар - Дан просветних радника 

- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни 

дан 

- 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан 

- 15. фебруар - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021. 

године, као нерадни дани 

- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма 

у Другом светском рату, као радни и наставни дан 

- 1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни 

дани 

- 9. мај - Дан победе као радни и наставни дан. 

- 28. јун – Видовдан –спомен на Косовску битку 

 

Члан 9. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не 

раде, у дане верских празника: 

-Православни верници - на први дан крсне славе; 

-Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих 

празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника; 

-Припадници Исламске заједнице – 13. маја 2021. године, први дан Рамазанског 

бајрама и 20. јула 2021. године, први дан Курбан-бајрама. 

-Припадници Јеврејске заједнице – 28. марта, први дан Пасху или Песах и 28. 

септембара 2020. године, на први дан Јом Кипура. 

 

Члан 10. 

Одлукама   националних   савета   националних   мањина   утврђени   су   

следећи национални празници националних мањина: 

 

- за мађарску националну заједницу: 

*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 

*20. август - Дан Светог Стевана и 

*23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године 

 

- за бошњачку националну заједницу: 

*11. мај - Дан Бошњачке националне заставе 

*први дан Рамазанског бајрама 

*први дан Курбанског бајрама и 

*20. новембар - Дан ЗАВНОС-а. 

 

- за буњевачку националну заједницу: 

*2. фебруар - Дан великог прела 

*23. фебруар - Дан избора првог Националног савета 

*15. август - Дан Дужијанце и 

*25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика 

Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена 



- за хрватску националну заједницу: 

*19. март - благдан Светог Јосипа, 

*19. јун - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића, 

*16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и 

*15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа. 

 

- за румунску националну заједницу: 

*15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа, 

*4. септембар - празник Велике госпојине, 

*1. децембар - Национални празник Румуније и 

*7. децембар - Дан националног савета. 

 

- за русинску националну заједницу: 

*17. јануар - Дан Русина. 

 

- за украјинску националну заједницу: 

*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и 

*14. октобар - Дан украјинских хероја. 

 

- за македонску националну заједницу: 

*2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака, 

*8. септембар - Дан државности Републике Македоније, 

*11. октобар - Дан борца и 

*16. децембар – Дан Националног савета. 

 

- за немачку националну заједницу: 

*15. децембар - Дан оснивања националног савета. 

 

- за ромску националну заједницу: 

*14. јануар-Василица, 

*3. петак у марту – Бибија, 

*8. април - Међународни дан Рома и 

*6. мај-Ђурђевдан. 

 

- за бугарску националну заједницу: 

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства, 

*24. мај – Дан Кирила и Методија и 

*1. новембар – Дан народних будитеља. 

 

- за чешку националну заједницу: 

*4. фебруар – Дан чешке књижевности, 

*28. март – Дан образовања, 

*16. мај – Дан националног савета, 

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и 

*4. октобар – Дан чешког језика. 

 

-за словачку националну заједницу 

* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 



Члан 11. 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и 

допунског рада са ученицима. 

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског 

рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује 

директор. 

 

Члан 12. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26.03.2021. 

године и у суботу, 27.03.2021. године, а завршни испит у понедељак, 21.06.2021. године, 

уторак, 22.06.2021. године и среду, 23.06.2021. године. 

 

Члан 13. 

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу 

школске године (субота - 12. или 19. септембра 2020. године, у првом полугодишту и 

субота 15. или 22. маја 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и 

реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска 

настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и 

заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример: 

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове, 

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате, 
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине, 

- активности у локалној заједници, 
- спортски сусрети, 
- сусрети школа, 
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 
- организовање мини истраживачких пројеката, 

- забавна међуодељењска дружења. 
 

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету 

ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова 

активност реализује у наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања 

пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета 

организована. 

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, којa ће бити 

одржанa у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, 

биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним 

упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за 

школску 2020/21. годину. 

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 
 

Члан 14. 

У четвртак 01. октобар 2020. године настава се изводи према распореду часова за 

понедељак. 

У уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за 

петак. 



Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени 

гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у 

''Службеном гласнику РС''. 

 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице 

 
 

Број: 128-610-1/2020-01 

У Новом Саду, 26.05.2020. године 

 

ПОКРАЈИНСКИ 

СЕКРЕТАР 

Nyilas Mihály 

(Михаљ Њилаш) 



ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 
ГОДИНУ 

202
0. 

 202
1. 

рн  Септембар    

01–02.01.2021. Нова година 

07.01.2021. први дан Божића за 

вернике који славе по јулијанском 

календару 

27.01.2021. Свети Сава – школска 

слава 

рн   Јануар   

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6      1● 2● 3 

2. 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7* 8 9 10 

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 

22 наставна дана   9 наставних дана  

рн  Октобар   01.10.2020. Настава се изводи по 

распореду од понедељка 
 

21.10.2020. Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату 

 
15–16.02.2021. Сретење –

 Дан државности 

Србије 

рн   Фебруар    

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21 

8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23. 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18 наставних дана  

рн  Новембар   03.11.2020. Настава се изводи по 

распореду од петка 
 

11.11.2020. Дан примирја у Првом 

светском рату 

 

26–27.03.2021. Пробни

 завршни испит 

рн   Март    

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       1 24. 1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31     

14. 30               

20 наставних дана  23 наставна дана  

рн  Децембар   25.12.2020. Први дан Божића по 

грегоријанском календару 
 

02–05.04.2021. Васкршњи 

празници по грегоријанском 

календару 22.04.2021. Дан сећања 

на жртве холокауста, геноцида и 

друге жртве фашизма у Другом 

светском рату 

рн   Април    

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 29.    1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11 

16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    33. 26 27 28 29 30*   

17 наставних дана 81 наставни дан 19 наставних дана 
 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

30.04–03.05.2021. Васкршњи 

празници по јулијанском календару 

 

01-03.05.2021. године Празник рада, 

рн   Мај    

Школска година почиње у
 уторак 

01.09.2020. године. 

Прво полугодиште завршава се у среду 

23.12.2020. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак 

18.01.2021. године. 

Школска година завршава се: 

• У петак 04. 06. 2021. године за ученике 

осмог разреда. 

• У петак 18.06.2021. године за ученике 

од првог до седмог разреда 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2     
 3* 4 5 6 7 8 9 

34. 10 11 12 13* 14 15 16 

35. 17 18 19 20 21 22 23 

36. 24 25 26 27 28 29 30 

37. 31       

16 наставних дана  

21, 22. и 23.06.2021. године – 

завршни испит за ученике осмог 

разреда 

рн   Јун    

 П У С Ч П С Н 
  1 2 3 4 5 6 

38. 7 8 9 10 11 12 13 

39. 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30     

14 наставних дана 
99 

наставних 
дана 

 

ЛЕГЕНДА 
  

 

Почетак и завршетак наставне године 

 Државни празници који се обележавају радно 
(наставни 
дан) 

 Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан) 
 Пробни завршни и завршни испит 

 Ученички распуст  Завршетак квартала 

* Верски празник  Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу 
и 
Виминацијуму 

● Државни празник РН Радна недеља 



 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 
 

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за 

школску 2020/2021. годину 

Члан 1. 

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 

2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. 

став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. 

децембра 2020. године”. 

Ставови 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог 

разреда.” 

Члан 2. 

У члану 6. став 3. мења се и гласи: 

„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у 

петак, 15. јануара 2021. године.” 

У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године” замењују се речима: „у 

среду, 23. јуна 2021. године.” 

Члан 3. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године 

и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у 

четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.” 

Члан 4. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник 



о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20) замењује се новим 

табеларним прегледом календара образовно- васпитног рада основне школе за 

школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-327/2020-04 

У Београду, 1. децембра 2020. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 



 

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 
 

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за 

школску 2020/2021. годину 

Члан 1. 



У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 

2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. 

став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. 

децембра 2020. године”. 

Ставови 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог 

разреда.” 

Члан 2. 

У члану 6. став 3. мења се и гласи: 

„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у 

петак, 15. јануара 2021. године.” 

У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године” замењују се речима: „у 

среду, 23. јуна 2021. године.” 

Члан 3. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године 

и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у 

четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.” 

Члан 4. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник 



о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20) замењује се новим 

табеларним прегледом календара образовно- васпитног рада основне школе за 

школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-327/2020-04 

У Београду, 1. децембра 2020. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ 
 

СЕПТЕМБАР 2020. 

 

- 18.08.2020. се састао Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе . На састанку је 

предложен и изабран, модел рада школе у новонасталој епидемиолошкој ситуацији, у школској 

2020/2021. години ( На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно- 

васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години коју смо добили од Министарства 

просвете, неуке и технолошког развоја).У нову школску годину смо ушли са следећим планом:  

свако одељење добије своју учионицу,  

одмори трају 5 минута, 

одељења где има мање од 16 ученика не треба делити, а одељења са бројем ученика већим од 16 

треба поделити у две групе,:  

први разред ( 24 ученика), седми разреди 7.1 ( 20 ученика) и 7.2 (21 ученик).  

Ученици који су подељени у групе наставу прате по комбинованом моделу, односно 

ученици А групе долазе у школу понедељком, средом и петком, а групе Б уторком и 

четвртком. Следеће недеље обрнуто. 

Договорено је да 6. разреди буду у кабинету физике и историје, 7. разреди у кабинету 

биологије и руског језика, 8. разреди у кабинету српског језика и математике, док су 

5.разреди у кабинету технике и технологије и у кабинету музичког и ликовног.  

 

ученици као и запослени стално носе заштитне маске и да се више пажње обрати на хигијену; Ова 

одлука је потврђена и на ванредној седници Наставничког већа и на седници Школског одбора. 

     - 27.08.2020. на фејбук групи школе је објављено следеће саопштење за ученике и родитеље: 

 

 “Драги наши ученици и поштовани родитељи ,пред почетак нове школске године веома је важно да 

се придржавамо епидемиолошких мера које су предложене. Молимо Вас да погледате филм о 

правилима понашања у школи док траје пандемија изазвана вирусом Covid 19. 

Током викенда одељењске старешине проследиће вам информацијe о групама ученика и сатници 

звоњeња. Заједно морамо да поштујемо све мере безбедности. 

ЧУВАЈУЋИ СЕБЕ ,ЧУВАМО И ДРУГЕ! 

Видимо се 1.септембра !” 

 

      - 30.08.2020. на фејбук групи школе је објављено следеће саопштење за ученике и родитеље: 

 

“ У уторак, 1. септембра, званично почиње још једна школска година.У ОШ „Бранко Радичевић“ у 

Оџацима сва одељења су подељена у две групе, а настава ће се одвијати у току преподнева за ниже 

разреде који ће у школу долазити сваког дана, док ће виши разреди наставу у школи похађати пре 

подне и то сваког другог дана. Група А ће једне недеље у школу ићи понедељком, средом и петком, а 

група Б уторком и четвртком, а већ следеће недеље овај распоред ће се ротирати. Ношење маски 

обавезно је за све ученике, запослене и родитеље. 

 Распоред часова за 1. септембар: часови за V разред емитују се на РТС 2, часови од VI-VIII на РТС 3. 

Садржај за ниже разреде основне школе можете да пратите на rtsplaneta.rs 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8.РАЗРЕДА: 

1. 07.45 – 08.15 

2. 08.20 – 08.50 

3. 09.05 – 09.35 

4. 09.40 – 10.10 

5. 10.15 – 10.45 



6. 10.50 – 11.20 

7. 11.25 – 11.55 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА :  

1. 08.00 - 08.30 

2. 08.35 - 09.05 

3. 09.20 - 09.50 

4. 09.55 - 10.25 

ПРОМЕНА ГРУПЕ 

1. 10.45 - 11.15 

2. 11.20 - 11.50 

3. 12.05 – 12.35 

 

   - Због важећих епидемиолошких мера изостале су активности које смо да сада имали на почетку 

школске године ( пријем првака, родитељски састанци и сл.) 

 

   - Крајем септембра 2020. ученици наше школе су се прикључили хуманитарној акцији прикупљања 

помоћи за Лану Јовановић. 

 

 

ОКТОБАР 2020.  

 

- Од 05.10. до 11. 10. је обележена Дечија недеља под слоганом “ Подељена срећа, два пута је 

већа”.  

 

 
 



 
 

 

 

А овако је било .... 

 

  

 



 
 

- 09.10. 2020. је одржан јесењи крос.  

Резултати: 

I разред: 

Дечаци: 

1. Матија Стајковић 

2. Матео Мацко                             

3. Александар Тртица  

Девојчице: 

1. Николина Грујић 

2. Василија Божиновски 

3. Љиљана Николић 

II разред: 

Дечаци: 

1. Ђорђе Сунајко 

2. Матеја Митровић 

3. Алекса Митровић  

Девојчице: 

1. Срна Старчевић 

2. Теодора Стојановић 

3. Миа Кањо 

III разред: 

Дечаци: 

1. Лазар Радић 

2. Милан Стојановић 

3. Андреј Дележан 

Девојчице: 

1. Маша Старчевић 

2. Ања Савин  

3. Емилија Крсмановић 

IV разред: 

Дечаци: 

1. Урош Николић 

2. Новак Станојевић 

3. Андреј Сувочесмаковић 

Девојчице: 

1. Каћа Ћирић 

2. Исидора Илибашић 

3. Анђела Стојановић 

V разред: 

Дечаци: 

1. Данило Анђелковић 

2. Лука Дрљача 



3. Урош Ђурић 

Девојчице: 

1. Лана Претић 

2. Дуња Дукић 

3. Дора Пешић 

VI разред: 

Дечаци: 

1. Вукашин Старчевић 

2. Вељко Станковић 

3. Петар Радић 

Девојчице: 

1. Јелена Стојановић 

2. Тара Билогревић 

3. Тамара Стојановић 

VII разред: 

Дечаци: 

1. Миљан Кезић 

2. Иван Стојановић 

3. Петар Микић 

Девојчице: 

1. Маша Марић 

2. Милица Миладиновић 

3. Мила Варга 

VIII разред: 

Дечаци:                                   

1. Филип Бабић 

2. Александар Брека 

3. Никола Панић 

Девојчице: 

1. Ања Поповић 

2. Бјанка Ћирић 

3. Анђела Бабанај 

 

 

 
 

 

 



 
 

- 10.10.2020. "Куп градова" (Крос РТС-а) Сомбор, на Хиподрому у Сомбору одржан је крос. 

Сви ученици наше школе успешно су завршиле своје трке. 

 

 
 

 

 

 

- 10.10.2020. Екипа емисије "Реч, две" боравила је у Оџацима. � 



 

“Дивно поподне са малишанима из Основне школе "Бранко Радичевић" из Оџака. 

 

Кроз емисију представили смо причу њиховог учитеља Мирка, а они су својим присуством и 

одговорима дали поптуно нову чар емисији. 

 

Дружили смо се, певали, али и причали о озбиљним и важним стварима. 

 

#твсреће #речдве #оџаци “ 

 

- 14.10.2020. Црвени крст Оџаци је одржао предавање ученицима првог разреда ( у две групе) “ 

Безбедност деце у саобраћају” 

 

 

 

- 16.10.2020. је, у нашој школи, одржано општинско школско такмичење у стоном тенису. 

Мушка екипа ОШ "Бранко Радичевић" освојила је друго место, а у појединачној конкуренцији треће 

место су освојили  Михајло Козомора и Бјанка Ћирић. 

 

НОВЕМБАР 2020. 

 

 - 06.11.2020. је постављен пано у холу школе ради обележавања Дана примирја у Првом 

светском рату. Јавни час није одржан због актуелних епидемиолошких мера. 

 



 
 

- Од 16.11.2020. сви ученици су кренули у школу, сваки дан. Одељења су спојена ( јер су 

остварени услови за рад у мањим одељењима), а ученици 7. разреда су подељени на по две групе и 

тако прате наставу. Свако одељење има свој кабинет. 

 

- 20.11. 2020. је обележен Светски дан детета уз рад ученика Милана Ђорђевића у холу школе. 

 

 

   -  На основу одлуке Министарства просвете, неуке и технолошког развоја, због погоршане 

епидемиолошке ситуације, од 30.11.2020. одељења виших разреда су прешла на наставу на даљину, 

док су ученици нижих разреда наставили да похађају наставу у школи. 

 

ДЕЦЕМБАР 2020.  

   - 02.12.2020. командант Штаба за ванредне ситуације, Горан Николић, и члан Штаба, Милорад 

Станишић, обишли су Основну школу "Бранко Радичевић" у Оџацима. Приликом обиласка установе 

и из разговора са директорицом Данијелом Ћулибрк, закључено је да се школа дезинфикује 

свакодневно и да се сви корисници ове установе придржавају прописаних мера. 

 

https://sr-rs.facebook.com/opstina.odzaci/photos/a.475957055828521/3444381008986096/?type=3&eid=ARAhjfy7mCUtkGZrfAl0T9o4oTax4Aen1mfRTvfPYANIeKdXULCubC0SPjN6Fv0A_uP35-GDsD1uixVn&__xts__%5b0%5d=68.ARAnLYdstY0qrFEm9w0Ut_MTPajgFLWgBudFrxFsnrsCSeFPMymhBVrKXfSYlTrGm8kAez5ip1O1eTe_yd5A3h-1zFT7POWKjHuLp8dhl5F5ewZd5KGbdjPl2WDNM4ebJymQQvJhGKrOSgdNue_8-uAIdWzzN4DrXMziyrOpHz-c2Evo-K2tD8HQ9ZvSeWgtUqDYpebDcpE66vc6R3WaglGuhz1lHTLGZ_1aP84gQsrXrGCQo8k6f_EnIm35wNqlx0yT1sF3sCACBjV8Lghd6AmwjRfZcp4X3v_26EOH47pv3v_qpsZr6CKtUdIgCsv4gOoAJuMYeK-UXLvZ5bSS64Wd30eOscmqisUyPfQY7d3e4zHcEG084uIeEKOSS43tQ2Qg81bOLkW2tCFw-Sc2NNfgXmfh0L0wR86JvGPg5B658R_R67c5-g0yvsitRiiRs8VdgwwmAY4cXCo-A8F9ETc5P7xY2stEHYWD7UHqJKI_-4aTf1MQXRVZ65yEBiw78A&__tn__=EHH-R


 

 

   - 08.12.2020. Еколошко-извиђачка секција Основне школе ,,Бранко Радичевић'' у сарадњи са 

извиђачким одредом ,,Синђелић'' Оџаци, посадили су борове у кругу школе. 

 

 

 
 

   - 14.12.2020. Приближава се Нова година и деца се радују поклонима.Да би пакетиће  



добило што више деце, наша школа се и ове године укључила у акцију прикупљања прилога 

(слаткиши) за новогодишње пакетиће. 

 

 

 
 

 



- Уочи Нове године, учитељице су се потрудиле, са својим ученицима, да школа добије 

новогодишње рухо.... 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

ЈАНУАР 2021.  

 

  - 18.01.2021. Настава је, у другом полугодишту,почела у понедељак, 18.1.2021., уз поштовање 

препоручених епидемиолошких мера.  

МЛАЂИ разреди похађају наставу у две групе: за групу А настава почиње у 8:00 сати, а за групу Б у 

10:45 сати. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ради у складу са распоредом.  

СТАРИЈИ разреди наставу почињу у 7:45 сати.  

Настава ће се одвијати у складу са важећим моделом и распоредом часова. 

 

   - 27.01.2021. Светосавска прослава ове године је била скромнија, али свечана. Кумови славе 

били су ученици IV1: Дуња Радовић, Теодора Јовановић и Бранко Лазаревић. Након резања славског 

колача, славу су преузели кумови за наредну годину: Лазар Радић III2 и Софија Мијушковић I1. 

Ученици су, уместо приредбе, одгледали ПП презентацију посвећену Светом Сави, у својим 

кабинетима. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

ФЕБРУАР 2021. 

 

    - Почетком фебруара смо добили позив од Националног удружења родитеља деце оболеле од 

рака НУРДОР да заједнички обележимо Светски дан деце оболеле од рака- 15. фебруар. Донацијом 

од 100 динара ученици су добили оловке и поностали млади филантропи. Оловкама се шаљу поруке: 

пиши што више, читај што више, кад год можеш посади биљку и увек помози другоме. Оловка, којом 

се пише, у себи садржи семе (нане, босиљка или лаванде) које ученици могу да посаде.  

 

   
 

- 12. фебруара је постављен пано у холу школе ради обележавања Дана државности Републике 

Србије ( Сретење, 15.02.2021.). Јавни час није одржан због актуелних епидемиолошких мера. 

 

 
 

 

 



- 12. фебруара је вероучитељ одржао предавање у холу школе,  “ Свети Трифун/Дан 

заљубљених? ” 

 

   
 

 
 

 

- Еколошки покрет Оџака је одлажио одржавање расписаног ликовног конкурса „Наша 

еколошка лепота“ за наредну школску 2021/22 годину због актуелне епидемије и препоручене 

забране окупљања. Тема је остала иста - “ Цвеће”. 

 

- Ученички парламент је, поводом Дана заљубљених, 14. фебруара, снимио кратак филм “ 

Љубав” у коме су интервјуисани ученици наше школе о томе шта је за њих љубав, како је показују и 

слично. Видео клип је “окачен” на фејсбук страницу школе. 

 

 

- 19. фебруара је почела хуманитарна акција за помоћ нашим суграђанима у лечењу. Средства су 

прикупљана за Марка Карана и Јовану Барушић. 

 

- 24. фебруара је Међународни дан борбе против вршњачког насиља. Обележава се широм света, 

а као симбол користе се розе мајице. Тим поводом, Ученички парламент је одржао предавање 

ученицима виших разреда о томе које су најзаступљеније врсте насиља међу вршњацима, како да 

препознају, као и на који начин треба реаговати када се насиље деси. 

    
 



   
 

  - 27. фебруара наставница географије Александра Миленковић одржала је угледни час у 7.разреду 

на тему "Кина". Гост предавач био је Ђорђе Цветановић који је причао о свакодневном 

животу,навикама,обичајима,храни и свему осталом што је занимало седмаке. 

 

 
 

  - 28. фебруара је одржано општинско такмичење из математике. Наши ученици су постигли  

одличне резултате. Припремале су их читељице - Елизабети Фанц, Бранислави Орлић,Зорици 

Голубовић и наставница математике Дуњи Маринковић.  

- Милијан Шерић, 3.разред –1. место 

- Сара Чугаљ, 3. разред –3. место 

- Павле Ђукић, 3. разред – похвала 

- Вук Вуковић, 4. разред – похвала 

- Борис Петровић, 5.разред – 1. место и пласман на окружно такмичење 

- Матеја Ђелић, 5.разред – 3. место и пласман на окружно такмичење 

- Данијел Лазић, 5.разред – похвала и пласман на окружно такмичење 

- Аљоша Белић, 6.разред – 1. место и пласман на окружно такмичење 

- Матеја Миљковић, 7.разред – похвала 

 

 

МАРТ 2021. 

 

 - 01. марта је почела седмице прикупљања рециклажног материјала: пластичних чепова, пет-

амбалаже, лименки,...Акција је изведена под паролом - “Рециклирај - природу сачувај!” 

 



   
 

 

- 03.марта је одржано школско такмичење у шаху.  

 
За општинско такмичење су се квалификовали 

 
 

Војин Станић, Балша Голубовић, Василије Драгосавац, Милица Богуновић , Нађа Ћирић  
 

 
 

Милош Машуловић, Новак Станојевић, Соња Петровић 
 
 

Лука Дрљача, Петар Радић, Вукашин Старчевић, Кристијан Јовановић, Алекса Милошевић 
 
 

Петар Микић 

 

 

   
 

  - 04. марта је одржано истаживањe „Унапређивање евалуације нивоа развоја моторичких 

способности“, у организацији Факултета спорта и физичког васпитања са Универзитетом у Новом 

Саду, посредством тренера Гојка Шкундрића. У истраживању су учествовали ученици нижих 

разреда. 

 
 



 
 

  - 05. марта је почео упис нових првака у школу... 

 

 
 

  - 05. марта на општинском такмичењу из стоног тениса,наши ученици постигли су следеће 

резултате : 

Бјанка Ћирић, 8. разред – 3. место, појединачно 

Михајло Козомора, 8. разред – 3. место, појединачно 

Екипа школе - 2. место 

 

- Дан жена, 08. март, је обележен низом активности које су наши ученици посветили својим 

мајкама... 

Чланови ликовно-еколошке секције обрадовали су за 8.март своје маме израдом привезака за 

кључеве ; направљени су од рециклираних материјала. Узраст од 1. до 4.разреда са учитељицом 

Елизабетом Фанц  

  
 

Ученици 4/2 - учитељица Зорица Голубовић. 



 
 

Учитељица Јамина Каран и ученици 2. разреда 

 

 
 

 

- 10. марта је одржан састанак  Штаба за ванредне ситуације општине Оџаци, заменик 

директора Дома здравља Оџаци Душан Божанић обавестио је чланове Штаба да има једанаест 

новооболелих. Имунизација иде по плану, и за данашњи дан је планирано преко стотину 

вакцинација. Састанку Штаба су се прикључили и директори школа и вртића на територији 

општине Оџаци како би известили чланове штаба о стању у установама, броју оболелих у истим, 

као и евентуалној помоћи која им је потребна. 

 

- 10. марта је наставница физичког васпитања Јелена Игњатић реализовала је радионице о 

значају правилне исхране и бављења физичким активностима у оквиру међународног пројекта 

"Здраво растимо". 

 

   
 

 

 - 15.03 - 19.03.2021. за све разреде од V до VIII организовала се настава на даљину, по одлуци 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а по препоруци Кризног штаба. 

 

  



  
 - Ученици другог разреда у продуженом боравку обележили су 22. март - Светски дан вода. 

 



 
 

- 24. марта је почео први онлајн Сајам образовања за ученике 8. разреда и трајао је три дана. 

 

- 25. марта ОШ "Бранко Радичевић" прославља Дан школе.  

Због околности није билоприредбе, па смо припремили паное о песнику Бранку Радичевићуи 

презентацију. 

 
 

 
 

- 25. марта је у Соколском дому у Сомбору одржано Окружно школско првенство у спортској 

гимнастици. Нашу школу представљала је Елеонора Манчић, ученица VII2. 

 

 

 

 



- 25. марта су нам одобрена средства за изградњу гасне котларнице. 

 

 - 29. марта је одржана Општинска смотра рецитатора у организацији Туристичке организације 

општине Оџаци. Због епидемиолошке ситуације смотра је одржана онлајн.На окружну смотру 

рецитатора пласирале су се ученице наше школе: 

- Дуња Николић III2, 

- Алексија Шкундрић III2, 

- Нада Мандић VIII2. 

 

АПРИЛ 2021. 

 

 

- 01. априла је одржано међуокружно такмичење у спортској гимнастици у Новом  Саду, у 

Соколско друштво Војводине. Нашу школу је представљала Елеонора Манчић. 

 

 - 09. и 10. априла је одржан пробни завршни испит за ученике осмог разреда. 

 

- 14. априла је, онлајн, одржана зонска смотра рецитатора. Нада Мандић се пласирала на   

Покрајинску смотру рецитатора. 

 

 - 19. априла је почела редовна настава, у школи, за све ученике од 1. до 8. разреда. 

 

- 22. априла је обележен Дан планете земље радовима наших ученика... 

 

   
 

 



- Поводом Ускршњих празника школа је добила ново рухо .... 

 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 



   
 

 

 
 

   - Пролећни распуст за ученике основних школа у Србији трајао је од 29.4.2021. до 9.5.2021. 

Настава је почела у понедељак, 10.5.2021. по важећем распореду. 

 

   - 25.априла на окружном такмичењу из математике, у Сомбору, наши ученици освојили су 

награде и похвале : Борис Петровић за 2. место и Матеја Ђелић за 3. место у категорији ученика 

петог разреда. 

 

   МАЈ 2021. 

 

  - 22. маја је у, Шаховском клубу у Сомбору, одржано је окружно такмичење ученика 

основних школа у шаху.Општинско такмичење ове школске године није одржано (организатор је 

требала бити ОШ"М. Антић"), школско такмичење је вредновано као општинско. 

Наша школа имала је петнаест представника. 

 



 
 

  - 22. маја је одржана републичка смотра ученичких задруга у Таванкуту, а учесник је била и 

наша школа. 

 

     
 

 
 

  - 26. маја су, у Сомбору, одржане квалификације за Спортске игре младих.Трка на 60м - троје 

најбољих у свакој категорији изборили су пласман у финале које ће бити одржано у Сремској 

Митровици, а првопласирани из Сремске Митровице одлазе на регионално финале у Сплит или 

Дубровник. У категорији Дечаци 2012 и млађи 2. место је заузео Ђорђе Сунајко, наш ученик. 

 



 
 

   - 29. маја ј, у Београду, одржано Републичко такмичење ученика основних школа у шаху. 

Михајло Домбровски представљао је своју ОШ "Бранко Радичевић", Општину Оџаци и 

Западнобачки округ и у конкуренцији ученика седмих разреда заузео одлично 5.место. 

 

   
 

  ЈУН 2021. 

 

  - 01. јуна смо се прикључили хуманитарној акцији прикупљања средстава за лечење малог 

Бошка Гуглете. 

 

  - 04. јуна је, у холу школе, одржано јавно излагање презентација ученика 8-1 и 8-2  које су 

урадили у оквиру пројектне наставе из Енглеског језика. Кроз интердисциплинарни приступ као и 

одличан истраживачки рад ученици 8-1 су представили своје место а ученици 8-2 су припремили 

занимљиве туристичке понуде за путовање у Москву, Париз и Лондон. 

 

 



   
 

   
 

  - 04. јуна је одржано извлачење томбола. Ученички парламент наше школе традиционално 

организује томболу. Приход од томболе је прилог за фонд за прославу матуре ученика осмих 

разреда. Овога пута је део прихода уплаћен у хуманитарни фонд за помоћ у лечењу оболеле деце. 

Пре почетка томболе ученицима се обратила Данијела Ћулибрк, директор школе. Истакла је да је 

поносна на то што су ученици хумани и издвајају новац од џепарца у хуманитарне сврхе. 

 

 



 
 

   - 04. јуна је одржано Окружно такмичење у трчању ,,Брзином до звезда" у Апатину. Каћа 

Ћирић, 4-1, је остварила пласман на републичко такмичење. 

 

   
 

  - 06. јуна је на ТВ Канал 25 објављена емисија о нашим ученицима који учествују у 

радионицама пустовања вуне, у удружењу “Ленка”. Емисија се може погледати и на ју тјуб каналу, 

на линку https://www.youtube.com/watch?v=5GbWJ-MnZfU. 

 

 - 08. јуна су завршени и приказани матурски панои наших осмака... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GbWJ-MnZfU.


 
 

 
 

   - 15. јуна је трагично настрадао наш ученик, Бранислав Паленкаш, ученик 2-2 одељења.16.6.2021., 

проглашен језа дан жалости у општини Оџаци. 

 

  - 17. јуна је, у оквиру пројекта Професионална оријентација, лекар, др Горан Дукић говорио је 

ученицима седмог разреда о својој професији. 

 

  - 17. јуна су, наше ученице Маша Старчевић и Каћа Ћирић организовале хуманитарни штанд на 

коме су продавале своје играчке, за лечење дечака Бошка Гуглете.  

 



    
 

   - 22, 23. и 24.јуна су осмаци полагали завршни испит.  

 

   - На седници Наставничког већа 22. јуна су одређени ученици 8. разреда који су понели признање 

Ученик и Спортиста генерације. 

Ученик генерације је Никола Белић, а спортиста генерације је Бјанка Ћирић. 

 

 

   
 

 

   - 24. јуна је Учитељ Мирко Миљковић организовао хуманитарни рок  концерт за малог Бошка. На 

концерту је свирао гитару и наш ученик Новак Вукашиновић. 

 

  - 27. јуна је одржана свечаност поводом мале матуре ученика осмог разреда. Матурско вече су 

организовали родитељи ученика а прослављено је у хотелу “ Слобода” заједно са свим малим 



матурантима из наше општине. Ученици су се прво окупили испред школе, а потом су испред 

Спортско- пословног центра пустили балоне. Овај догађај се дешавао у организацији Туристичке 

организације општине Оџаци.  

 

 
 

  - 28. јуна је одржана свечана додела сиплома и сведочанстава ученицима осмог разреда. 

 
 

 

  
 

   ЈУЛ 2021. 



 

    -  04. јула је одржан први концерт школског рок бенда којим координира учитељ Мирко 

Миљковић.... Бенд под називом "Нови Талас"чине: 

Лазар Станковић(бубњеви) 

Вук Радовановић(гитара) 

Наоми Вогринц Костић(вокал)Надја Ћирић(бубњеви) 

Дуња Драгосавац(гитара). 

 

 

АВГУСТ 2021.  

 

  - Општина Оџаци је у петак, 20.08.2021. године у 12 сати, у вишенаменској сали Спортско-

пословног центра Оџаци ученицима првог разреда основне школе у школској 2021/2022. години 

доделила ђачке торбе. 

  - Пријем првака је одржан 31.08.2021.. године, у 18.00 часова. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Екскурзије ученика и школа у природи 

 

 

Екскурзије ученика, као и рекреативна настава, ове школске године нису реализовани због 

епидемије Covid 19. 

 

Припремна настава 

 

 

Припремна настава за полагање Завршног испита реализовала се током другог полугодишта, 

он лајн, али и на часовима у школи, колико је то било могуће, у јуну месецу. 

 
 

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ: 

 

 Фебруар Март Април Мај Јун УКУПНО 

СРПСКИ ЈЕЗИК    4 6 10 

МАТЕМАТИКА    10 15 25 

ФИЗИКА    5 5 10 

ХЕМИЈА    5 5 10 

БИОЛОГИЈА    5 5 10 

ГЕОГРАФИЈА    5 5 10 

ИСТОРИЈА    5 5 10 

 

 

Поправних и разредних испита није било. 

 

Такмичења  

Током школске 2020/21. године организована су такмичења из неких 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 2020/2021:  

 

Општинско такмичење у стоном тенису: 

Бјанка Ћирић, 8.р. – 3. место у појединачној конкуренцији 

Михајло Козомора, 8.р. – 3. место у појединачној конкуренцији 

Екипа школе – 2. место 

 

Окружно такмичење у спортској гимнастици: 

Елеонора Манчић, 7.р. – 3. место и пласман на међуокружно 

 

Општинска смотра рецитатора: 

Дуња Николић, 3.р. – пласман на зонску смотру 

Алексија Шкундрић, 3.р. – пласман на зонску смотру 

Нада Мандић, 8.р. – пласман на зонску смотру 

 

Зонска смотра рецитатора: 

Нада Мандић, 8.р. – пласман на покрајинску смотру 

 

Општинско такмичење из математике: 



Милијан Шерић, 3.р. – 1. место 

Сара Чугаљ, 3.р. – 3. место 

Борис Петровић, 5.р. – 1. место и пласман на окружно такмичење 

Матеја Ђелић, 5.р. – 3. место и пласман на окружно такмичење 

Аљоша Белић, 6.р. – 1. место и пласман на окружно такмичење 

Данијел Лазић, 5.р. – похвала и пласман на окружно такмичење 

 

Окружно такмичење из математике: 

Борис Петровић, 5.р. – 2. место  

Матеја Ђелић, 5.р. – 3. место  

 

Окружно такмичење у шаху: 

Михајло Домбровски, 7.р. – 1. место и пласман на републичко такмичење 

Петар Радић, 6.р. – 2. место 

Лука Дрљача, 5.р. – 3. место 

Милица Богуновић, 2.р. – 3. место 

Војин Станић, 2.р. – 3. место 

 

Републичко такмичење у шаху: 

Михајло Домбровски, 7.р. – 5. место 

 

 

 

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 добило је 9 ученика 

осмог разреда, а додељене су 32 специјалне дипломе за показане изузетне резултате из појединих 

наставних предмета. Ученик генерације ове школске године је Никола Белић (81), а спортиста 

генерације Бјанка Ћирић  (81). 

Пробни завршни испит ученика осмог разреда је био 09/10. априла 2021. Завршни испит је одржан у 

школи, 23/24/25. јуна. Тест је радило 30 ученика осмог разреда. Сви ученици су уписали жељена 

занимања. 

Значајне културне активности и акције 

 

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Октобар, 

2020. 
Дечја недеља,  

Милена Митић, Ана Максимовић, 

наставници разредне наставе 

Октобар, 

2020. 

Обележавање Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату 

 

Бранкица Божанић-наставник 

историје 

Децембар „Месец књиге'' 
Учешће на литерарном конкурсу 

месне библиотеке 

12. 2020. 
Обележавање Нове године: 

Кићење јелке у холу школе 

1-4. разред 

ОЗ, ОС 8. разреда 

27. 01.2021. 
Oбележавање Дана Светог Саве: 

Освећење славског колача 
вероучитељ, црква  

15.02.2021. 

СРЕТЕЊЕ – ДАН ДРЖАВНОСТИ 

Сећање на Први српски устанак и 

први Устав Србије 

Немања Петровић – вероучитељ 

Младен Медић– наставник историје 

08. 03 2021. Одељењске приредбе за маме и баке  ученици и учитељице 1- 4. разреда 

јун 2021. Матурска прослава ОС, ОЗ 8. разреда 
 



Друштвенe, техничкe, хуманитарнe, спортскe и културнe активности 

 

Назив активности Разред 
Задужени 

наставник 

Драмска секција V-VIII В. Рогач 

Литерарна секција V-VIII Т. Огњеновић 

Секција – енглески 

језик 
III-VIII 

С.Стаменковић 

/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 

Грађевинска секција V-VIII А. Максимовић 

Ритмичка секција V-VIII учитељице 

Кошаркашка секција V-VIII Н.Павловић 

Одбојкашка секција 
V-VIII 

Ј.Игњатић       

Н.Павловић 

 

 РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

 Наставничко веће 

Наставничко веће радило је на седницама по утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег 

плана рада школе за 2020/21. 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.  

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. 

 

Педагошки колегијум 
 

 

Педагошки колегијум се састао 4 пута, мање него што је планирано, а опет због новонастале 

ситуације. 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... 

Ученички парламент      

 

   Током првог полугодишта Ученички парламент се састао 6 пута, када је састављен план 

активности. На њихову иницијативу, сакупљени су новогодишњи украси, које су сви ученици школе 

доносили. Након сакупљања, Ученички парламент је украсио хол школе. Такође, једна од 

иницијатива Парламента јесте прикупљање ствари за Црвени крст. 

Ученички парламент је учествовао и при изради пријекта „Бранковизија“, приликом чега су 

украшавали позорницу и промовисали сам догађај. 

У другом полугодишту одржана су два састанка, од чега је један био онлајн. Ученички парламент је, 

уз подршку психолога и директорке школе, испланирао журку поводом Дана заљубљених, која, 

међутим, није била одржана јер је прекинут рад школе због сезонског грипа. 

Током онлајн наставе, одржан је састанак на ком су се ученици ијзашњавали на које све начине би 

волели да учествују у раду и развоју школе, њихов избор су биле хуманитарне акције, које планирају 

да спроведу током следеће школске године, када се врате у школске клупе. 

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. 

 

Чланови Савета родитеља за школску 2020/2021 годину: 

 

 

I 1 Јелена Станков 

II 1 Маја Драгосавац 

II 2 Миле Богуновић 

III 1 Тања Бељић Новаковић 

III 2 Славица Радић 

IV 1 Александар Радовић 

IV 2 Далиборка Велемир 

V 1 Слађана Бећић 

V 2 Наташа Николић 

VI 1 Дајана Сегеди 

VI 2 Данијела Ивановић 

VII 1 Бранислава Плавшић 

VII 2 Бранислав Момчилов 

VIII 1 Марјана Влајнић 



VIII 2 Наташа Љубичић 

 

Стручна већа 

У школи постоје следећа стручна већа: 

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ 
Председник стручног 

већа 

Састанци 

стручних већа 

1. Стручно веће за разредну наставу Гордана Николић 
месечно, током 

шк. г. 

2. 
Стручно веће учитеља продуженог 

боравка 
Јасмина Николић 

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 
Драгана Седлар 

Блануша 

месечно, током 

шк. г. 

 

 

 

Стручни активи и тимови 

У школи су радила следећа стручна већа: 

 

-  Актив за развој Школског програма 

-  Актив за развојно планирање: 

-  Тим за самовредновање 

 

Школске 2020/2021. године самовредновање рада школе реализовало се за две области: Настава и 

учење и Подршка ученицима.  

У школској 2015/2016. години извршена је екстерна еваулација рада наше школе.                       Школа 

је оцењена оценом 3 

- Тим за инклузивно образовање 

- Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 

 

 

УПРАВНИ ОРГАНИ 

   Школски одбор 
 

Састав Школског одбора на крају школске 2020/2021. године 

Јасмина Каран  

Милена Митић  

Дуња Маринковић  

Мирослав Влајнић 



Игор Спасић  

Данијела Ивановић  

Сања Гроздановић  

Милица Гаковић  

Милица Јефтић  

 

Председник Школског одбора је : Јасмина Каран 

 

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

2019/2020. године, и усвојио предложене програмске активности у настави и ваннаставним активностима, 

односно усвојио Годишњи програм рада школе за школску 2020/2021 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.  

 

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА, ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

број 

учени

ка 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Свега 

позитивних 

1 

слаба 

2 

слабе 

3 и 

више 

слаб. 

Свега 

недовољнх 

Неоце

њени 

Средња 

оцена 

254 115 87 29 1 254 - - - - - 
4,40 

           

 
 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Примерно 252 99,21% 

Врло добро 2 - 

Добро 1 - 

Задовољавајуће - - 

Незадовољавајуће - - 

 

 

Изостанци ученика 

 оправдани неоправдани УКУПНО 

I-IV 2760 31 2791 

V-

VIII 
4521 49 4570 

I-

VIII 
7281 80 7361 

 

 Друштвенe, техничкe, хуманитарнe, спортскe и културнe активности 

 

Назив активности Разред 
Задужени 

наставник 

Драмска секција V-VIII В. Рогач 

Литерарна секција V-VIII Т. Огњеновић 

Секција – енглески 

језик 
III-VIII 

С.Стаменковић 

/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 

Грађевинска секција V-VIII А. Максимовић 

Ритмичка секција V-VIII учитељице 

Кошаркашка секција V-VIII Н.Павловић 

Одбојкашка секција 
V-VIII 

Ј.Игњатић       

Н.Павловић 

 

 

 

 

 
Летопис написала Бранкица Божанић               Директор школе, Данијела Ћулибрк 

 

_________________________________             _________________________________ 


