ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН
ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

у Ковину, 15.09.2009.
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УВОД
У Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Ковину, као установи која
обавља делатност основног образовања и васпитања, образовно – васпитни рад се
одвијао са Годишњим планом и програмом за школску 2008/2009. годину,
резултатима самовредновања и постављеним циљевима из Развојног плана школе.

I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
1. Материјално – технички услови
Школски простор, број просторија и њихова величина остали су
непромењени: 9 учионица, (од тога 3 специјализоване), фискултурна сала и
библиотека.
Ни ове школске године намештај у учионицама се није обнављао, иако за
тим постоји потреба. Због ограничених материјалних средстава школа није
обновила постојећа наставна средства, осим једног телевизора и 18 компјутера.
Што се тиче опремљености школске библиотеке, она такође није значајно
обнављана. Књишки фонд је обогаћен за 222 књиге, па сада располаже фондом од
6500 књига. Наставничка библиотека броји укупно 1040 књига.

2. Кадровски услови
У школској 2008/2009. години укупно је радило 28 наставника, од тога у
разредној настави 10, а у предметној 18 наставника.
Од 10 наставника разредне наставе 7 наставника је са високом стручном
спремом, а 3 са вишом стручном спремом.
Од 18 наставника предметне наставе 17 је са високом стручном спремом
(од тога 4 без лиценце, у својству приправника), а 1 наставник је са вишом
спремом.
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Са пуним радним временом радило је 10 наставника разредне наставе и 13
наставника предметне наставе, а 5 наставника радило је са непуним радним
временом.
У реализацији образовно – васпитног рада били су укључени директор
школе и стручни сарадници педагог и библиотекар.
У процес самовредновања били су укључени сви запослени, а предводио је
тим у сасраву: Јотић Весна, Петковић Јелица, Милошевић Мирјана, Видосављевић
Зорица, Томић Оливера и Трифуновић Лучија.
Реализацију Акционог плана предводио је тим за школско развојно
планирање у саставу: Јотић Весна, Трифуновић Лучија, Попадић Маја, Анђелков
Божидар, Вујовић Данијела, Наранчић Душанка и Крецуљ Дејан.
Процес самовредновања рада школе реализован је према постојећем плану
који је обухватао 3 кључне области: руковођење, брига о ученицима (показатељ
безбедност и сигурност) и настава и учење (планирање и програмирање наставе и
увођење иновација у наставни процес (мултимедијални приступ).

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Организациона структура школе
Настава је у току 2008/2009. године организована у две смене по Календару
образовно – васпитног рада који је прописан од стране Министарства просвете и
важио је за територију Војводине. Једна смена је обухватала ученика 1. циклуса
(од 1. до 4. разреда) – укупно 140 ученика, а друга смена 216 ученика 2. циклуса (од
5. до 8. разреда). Настава у преподневној смени почињала је од 8.00 часова, а у
поподневној од 13.30. часова. Смене су се мењале на две недеље.
У истуреном одељењу у Малом Баваништу радило се у преподневној смени
са почетком наставе у 8.00 часова.

2. Ученици школе
2.1 Бројно стање ученика
Разред
одељење
1
2
3
МБ
укупно

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

17
17
34

19
18
5
42

14
20
7
41

18
17
5
40

26
26
52

24
24
48

20
21
20
61

18
18
19
55

157

216
373
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Социјални статус ученика
Социјални статус породица наших ученика се знатно променио у овој
школској години. Велики број родитеља је остао без посла, тако да има велики број
случајева да у породици ради само један радитељ, а постоје и породице где су оба
родитеља незапослена. То је знатно променило социјални статус наших ученика,
па смо имали чак 47 ученика који живе у веома лошим материјалним условима.
Зато су у школи често организоване акције хуманитарног карактера у које су били
укључени сви актери школског живота: ученици, родитељи и наставници.
Такође, ни образовни ниво родитеља није на завидном нивоу ( од 373
породица само 51 родитељ има 7. степен стручне спреме, а чак 40 родитеља нема
завршену основну школу).
Слику о социјалном статусу породице допуњава и чињеница да чак 55
ученика живи у непотпуним породицама: 43 ученика имају разведене родитеље ,
9 – оро деце живи са једним родитељем због смрти другог родитеља, 5 ученика
живи код рођака и 1 ученик живи у хранитељској породици.
У школи је у току школске 2008/2009. године било 9 ученика са посебним
потребама: 2 ученика у првом, 2 у другом и 3 у трећем разреду, са којима се радило
по индивидуалним плановима прилагођеним њиховим потребама, а које су
сачинили учитељи у сарадњи са педагогом школе.
Петоро ученика који су имали више од 15 година , похађало је наставу и
успешно завршило осми разред уз велико ангажовање свих преметних наставника
који су у сарадњи са педагогом одредили минимум потребних знања из свих
предмета.
У нашој школи је током претходне школске године велика пажња поклањана
и ученицима ромске националности (17 ученика) у циљу њихове што боље
адаптациоје и превазилажења дискриминације по било ком основу.
Да то успешно радимо поткрепљује и чињеница да у школи није било
инцидената на верској и националној основи, с обзиром на чињеницу да живимо у
мултинационалној средини.

Ђачка кухиња
Ђачка кухиња радила је свакодневно у две смене према смени рада ученика.
Исхрану ученика смо обезбеђивали преко ПП „Фонтана „ Кикинда“. За социјално
најугроженије ученике школа је обезбедила бесплатну ужину.

Успех ученика
Школа је на крају школске 2008/2009. године бројила 373 ученика, од тога је
34 ученика 1. разреда који су описно оцењени. Бројчано је оцењено 339 ученика, од
тога је на крају 2. полугодишта 330 позитивно оцењено, а 9 ученика је негативно
оцењено - упућени су на полагање поправног испита. Сви ученици су у
августовском испитном року положили поправни испит те је на крају школске
године ситуација следећа: од 339 оцењених ученика 338 ученика је позитивно
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завршило разред, а један ученик је преведен. Дакле, сви ученици су уписани у
наредни разред. Средња оцеа школе је 4,19 и оваквим успехом можемо бити
задовољни.
Табела успеха ученика налази се у прилогу.
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Успех ученика се огледа и по ученицима, носиоцима дипломе Вук Караџић.
Од 65 ученика осмих разреда било је 4 ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“,
а 25 ученика су носиоци посебних диплома. Ученик Панин Ђорђе је проглашен за
ученика генерације, а за спортисту генерације је проглашена Јовановић Бојана.

2.4 Владање ученика
Владање ученика на крају школске године приказано је у табели:
Владање
Број
ученика

примерно

353

врло добро

8

добро

7

задовољавајуће незадовољавајуће

4

1

Због два вршњачка сукоба вођена су 2 дисциплинска поступка за 4 ученика
6. и 7. разреда, чиме је испоштована процедура у складу са Посебним протоколом
за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно.
васпитној установи,
Осим ова два случаја у којима је испољено насиље, других случајева није
било, јер се у школи континуирано ради на превенцији насиља и агресивности код
ученика. Тим за спречавање свих облика насиља у школи сарађује са одељенским
старешинама у циљу веће безбедности ученика.
Све догађаје у школи пратили су ученици седмог и осмог разреда који су
чланови Ђачког парламента. Они су, предвођени наставницом Бранком Клисура,
спроводили низ активности којима су доприносили стварању пријатније климе у
школи.
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2.5 Успех ученика на такмичењима
Такмичења и учешће на конкурсима и смотрама у току школске 2008/2009.
године
Назив предмета:

Врста активности:

Резултати:

Српски језик

литерарни конкурс:
„Моја учитељица“

учешће

литерарни конкурс
„Моја бака – дека“ у
организацији Црвеног
крста;

Марко Милић. II – 1 награђен

литерарни конкурс „Стоп
насиљу“

Комароми Исидора VII – 3 – награђена;

Општинско
такмичење

Репајић Ана 5/2 - 1.место
Милановић Јелена 5/1 - 2.место
Петровић Милица 6/1 - 1.место
Комароми Исидора 7/3 - 1.место
Брајевић Снежана 7/2 - 2.место
Клисура Софија 7/3 - 3.место
Стошић Нина 8/2 - 2 место

Општинска смотра
рецитатора
(пласирали се за окружну
смотру)

Милиновић Анђелија 3/2
Лупшић Миљана 3 - МБ
Милан Богдановић 8/2

Окружна смотра
рецитатора

Милиновић Анђелија 3/2 пласирала се за
Републичку смотру

Окружно такмичење из
српског језика

Ана Репајић 5/2 - 1.место
Јелена Милановић 5/1 - 2.место
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Софија Клисура 7/3 - 3.место
Исидора Комароми 7/3 - 3.место
Енглески језик

Општинско такмичење

Нина Стошић VIII-2 – 2. место

Ликовна
култура

ликовни конкурс „Моја
учитељица“

Ученик I-2 разреда Новокмет Милош –
награђен;

ликовни конкурс
„Моја бака – мој дека“ у
организацији Црвеног
крста

- Марко Бугарски III-1 – награђен

ликовни конкурс под
називом „Рециклирајкреирај-сјај звезда сачувај“

Комароми Исидора 7/3 - награђена
Милиновић Љубица 5/1 - награђена

Општинска смотра хорова
и оркестара

Хор и оркестар се пласирао на Зонску
смотру

Покрајинска смотра

3. место

Фестивал „Клинци певају
хитове“

Милица Ника 6-2 и Марко Маријоковић
7-1 - 2. место гласовима публике

Музичка
култура

Историја

Општинско такмичење
Окружно такмичење

Географија

Општинско такмичење

Окружно такмичење.

Јелена Ђорђевић 6-1 и Ђорђе Јотић 6-2 - 2.
место по оцени жирија и 1. место гласовима
публике
Копривица Милан 5/1 - 2.место
Здравковић Владимир 5/2 - 3.место
Попа Бранко 5/2 - 3. место
Здравковић Владимир5/2 - 2.место
Попа Бранко 5/2 - 3.место
Анђелковић Александар7/1 - 1.место
Петровић Милица 7/2 - 2.место
Рађеновић Стефан7/1 - 2.место
Панин Ђорђе 8/3 - 2.место
Богдановић Милан 8/2 - 2.место
Милица Петровић 7/2 - 1.место
Ђорђе Панин 8/3 - 3.место
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Републичко такмичење

Милица Петровић - учешће

Физика

Општинско такмичење

Математика

Општинско такмичење

- Јована Блажановић VI -2 I место
- Лука Зеленовић VI -1 – III место;
- Ђорђе Панин VIII – 3 – I место
Сасур Оливер 3/1 - 2.место
Бранковић Андреј 3/2 - 3.место
Репајић Ана 5/2 - 1.место
Милошевић Бојана 7/3 - 2.место
Клисура Софија 7/3 - 3.место
Панин Ђорђе 8/3 - 1.место

Окружно такмичење

Репајић Ана 5/2-2.место

Општинско акмичење

Исидора Комароми VII – 3 – II место;
Лучијан Кринуловић – VIII - 3 – II место;

Окружно такмичење

Исидора Комароми - 1.место
Кринуловић Лучијан - 1.место

Републичко такмичење

Исидора Комароми 7-3 - учешће

Хемија

Општинско такмичење

Нина Братановић – VII – 2 – III место;
Душка Вукчевић VII – 2 – III место;

Физичко
васпитање

Бадминтон

Јовановић Бојана VII-3 добила је
специјалну награду за постигнуте резултате
у бадмитону у 2008. години од стране
Спортског савеза општине Ковин;

Одбојка – женска екипа

- III место

Бадминтон

До 15 година – Бојана Илић VII – 3 – III
место;
До 17 година – Бојана Јовановић VIII-3 – III
место

Биологија

Бела Кристијан 3-2 - 3. место у
категорији до 11 година и у истој
категорији Радованов Јована 3-2 - 3.
место
У категорији до 15 година Илић Бојана 7-3
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3. место
Атлетика

На окружном такмичењу Јовановић
Бојана 8-3 - скок у даљ - 1. место и Васић
Денис 8-1 - 2. место - бацање кугле
Екипа школе - 2. место

Спортски риболов

На окружном првенству, екипа наше школе
је освојила 1. место
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3. Календар значајних активности
3.1 Свечаности у току школске 2008/2009. године
Прво полугодиште:
-

01.09.2008. године – пријем првака у фискултурној сали школе;
- 05.10.2008. године . обележавање међународног Дана учитеља у Дому
културе у Ковину и промоција Зборника примера добре праксе учитеља у
организацији учитељског друштва Ковин;
- Дечја недеља од 06. до 12.10 2008. године:
Активности ученика од првог до четвртог разреда:
- цртање на тему дечјих права и изложба радова;
- пријем деце из предшколске установе „Наша радост“
- цртање на асфалту у школском дворишту;
- трампилиште играчака;
- активности испред Дома културе (Трка за сречније детињство, балет,
итд.)
- игре без граница;
- гледање дечјег филма у биоскопу
Активности ученика виших разреда:
- ЧОС посвећен дечјим правима „Тајни пријатељ“
- Позоршна представа ученика наше школе „Избирачица“ за ученике петих
и шестих разреда;
- Изложба ликовних радова;
- Спортски сусрети ученика (међуодељенска такмичења);

- Активности испред Дома културе (Трка за срећније детињство и балет);
- Квиз знања (ученици седмих и осмих разреда)
- „Ученичка пијаца“ у организацији Ђачког парламента;
- Пријем представника Ђачког парламента код председника СО Ковин;
- Игранка
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- 07.11.2008. године – облеежавање Дана просветних радника у органоизацији
Скупштине општине Ковин у Дому културе и награђивање истакнутих
просветних радника у протеклој школској години од стране истих; На основу
прошлпгодишњих резултата, из наше школе награду је добила Љубоја Ружа;
- Обележавање краја првог полугодишта:
- „Ђачка пијаца“ у организацији Ђачког парламента;
- Маскембал свих ученика виших и нижих разреда школе;
- Игранка;
Друго полугодиште:
- 27.01.2009. свечано обележавање школске славе Светог Саве у фискултурној
сали школе.
Домаћини су били ученици и родитељи из Малог Баваништа.
- 15.02.2009. – друга редовна Скупштина Друштва учитеља Ковин и промоција
уџбеника за наредну школску годину.
- 19.03.2009.-приредба ученика 1/2 разреда за баке и деке у просторијама Црвеног
крста
-20.03.2009.-пријем предшколаца и промовисање наше школе кроз организоване
игре такмичарског карактера како у спретности тако и у квизу знања;
- 08.04.2009. – обележавање Светског дана Рома у просторијама Црвеног крста –
ученици наше школе извели пригодан програм;
- 27.04.2009. . обележавање Дана школе (Целе недеље уочи Дана школе у школи је
било организовано низ активности: спортски сусрети на нивоу разреда,
такмичарске игре, а на сам Дан школе, 27.04.2009. године у школи је била отворена
етно изложба ученика који похађају изборни предмет „Свакодневни живот у
прошлости“, ликовна изложба ученичких радова виших разреда, као и
представљање свих разреда у школи репрезентативним радовима у фискултурној
сали. У вечерњим сатима је у Дому културе изведена приредба за родитеље и
грађане).
- 23.05.2009. године – Матурско вече ученика осмих разреда;
- 19.06.2009. године - приредба ученика нижих разреда за крај школске године у
Дому културе

3.1 Реализоване посете, екскурзије и излети у току школске
2008/2009.
Посете:
Виши разреди:
-

30.09.2008. године - Концерт Симфонијског оркестра младих у позоришној
сали Дома културе у Ковину; диригент Ненад Петковић
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-

-

01.10.2008. године - Отварање изложбе дечијих ликовних радова у галерији
Дома културе у Ковину;
04. 10.2008. године – Музеј Николе Тесле, зоолошки врт, Музеј аутомобила,
Педагошки музеј и Храм светог Саве у Београду;
18.10.2008. године – Музеј примењене уметности у Београду – отварање 43.
Дечјег октобарског ликовног салона;
24.10.2008. године – посета Сајму књига у Београду;
30.10.2008. године – посета 26. Октобарском ликовном салону у галерији
Дома културе у Ковину;
12.11.2008. године – парастос на ковинском гробљу у оквиру обележавање
90 година Солунског фронта и ослобођења Ковина од аустро – угарске
власти;
19.11.2008. године – позоришна представа у Дому културе у Ковину,
„Весело позорје“
26.12.2008. године – позоришна представа у Дому културе у Ковину –
Пишани шешир“

- 26.03.2009.-позоришна представа ученика школе „Ђура Јакшић“ „Пепељуга“
за ученике наше школе у Дому културе;
Нижи разреди:
-

-

01.10.2008. године - Отварање изложбе дечијих ликовних радова у галерији
Дома културе у Ковину;
13.10.2008. године биоскопска представа – дечји филм „Панда – кунг фу“ у
биоскопској сали Дома културе;
ученици 1. – 2 су посетили следеће установе и предузећа у току октобра
2008. године : Дом здравља, општински суд, фризерски салон, продавнице
керамике, супермаркет и Ковински комуналац; у оквиру наставне теме
„Занимање људи из моје околине“ предмета Свет око нас;
26.02.2009. - биоскопска представа – дугометражни цртани
филм„Мадагаскар“
27.03.2009.-биоскопска представа-дугометражни цртани филм „Муња“
15.05.2009. излет и дружење ученика другог разреда и ученика из Малог
Баваништа на Шљункари;
22. 05.2009. године излет ученика трећег разреда - Шљункара;

Екскурзије
-

-

02.03.04.11.2009.ученици осмих разреда били су на екскурзији на релацији
Ковин - Нови Сад . Бечеј – Суботица ;
ученици трећег и четвртог разреда (и ученици из Малог Баваништа)
боравили су у ученичком кампу за време пролећног распуста од 15.04. до 20.
04. на Букуљи;
15.05.2009. године ученици 1. разреда били су на екскурзији у Вршцу;
16.05.2009. године ученици 2. 3. и 4. били су на екскурзији у Јагодини;
17.05.2009. године ученици 5. разреда били су у Аранђеловцу;
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- 30.05.2009. године ученици 6. разреда били су на екскурзији у Ваљеву;

III СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Сви стручни органи и стручни сарадници школе реализовали су све
активности које су предвиђене Годишњим програмом рада школе и своје годишње
извештаје о раду поднели су Директору школе.
Такође директор школе је сачинио извештој о свом раду и поднео га Школском
одбору на разматрање и усвајање.

IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Редовна настава
Сви часови редовне наставе су реализовани према Наставном плану и
програму, а сходно Правилнику о календару образовно – васпитног рада АПВ за
2008/2009. годину.
Школска година је почела 01.09.2008. а завршила се 31.08.2009. године. У
првом полугодишту је било 85 наставних дана и трајало је до 24.12.2008. када је почео
зимски распуст. Друго полугодиште почиње 19.01.2009. године и трајало је 85 наставних
дана за ученике осмих разреда и 95 наставних дана за ученике од 1. до 7. разреда.
Пролећни распуст трајао је од 10. 04. до 31.04. 2009. године. 29.05.2009. године је
последњи наставни дан за ученике осмих разреда, а 12. 06. за ученике од 1. до 7. разреда.
09. 06. била је подела сведочанстава за ученике осмих разреда, а 16.06. су подељене
књижице и сведочанства ученицима од 1. до 7. разреда.
15

22. и 23. 06. организовано је полагање квалификационог испита за упис у
средње школе за 39 ученика осмих разреда наше школе.
Од 17. до 22. 08. била је оргнизована припремна настава за полагање
поправног испита за 9 ученика од 5. до 7. разреда, након чега су обављени испити.

2. Допунска настава
Допунска настава је организована током целе школске године у складу са
задужењима наставника за сву децу која теже савлађују наставно градиво из било ког
разлога. Евидентно је да наши ученици радо похађају допунску наставу због
индивидуалног приступа и могућности напредовања, али и због велике мотивисаности
наставника за овај вид рада.
За време зимског распуста је организована допунска настава из свих наставних
предмета где је постојала потреба.
Овако добра организација и реализација допунске наставе (одржано је 346 часова
допунске наставе у преметној настави) допринела је позитивном резултату, па је
поролазност 100% у нашој школи.
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3. Додатна настава
Додатна настава је реализована за изразито даровите ученике од 4. до 8.
разреда. Реализација је следећа:
Наставни предмет

Наставник

Број реализованих часова

Математика

Баковић Светлана
Трајковски Веронка
Мандић Даринка
Ђорђевић Љубиша
Милановић Јелена
Вијатов Тамара
Михајлов Марија
Наранчић Душанка
Божиновски Александар
Љубоја Ружа
Клисура Бранка
Спирковић Бранка
Стојановић Александра

18
18
36
36
36
36
10
36
12
38
36
36
36
384

Српски језик
Физика
Хемија
Биологија
Историја
Географија
Енглески

4. Слободне активности
За рад у слободним активностима ученици су се слободно опредељивали
према својим склоностима и интересовањима.
У школској 2008/2009. години био је заступљен рад следећих слободних
активности у предметној настави:
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Назив слободне
активности
предметне
математика
Биологија
Физика
Енглески
Историја
Географија
Културно - уметничке
рецитаторска
драмска
Литерарна
Спортско - рекреативне
Одбојка, фудбал
Бадминтон,атлетика
Кошарка, рукомет

Стручни руководилац

Број часова

Мандић Даринка
Ђорђевић Љубиша
Љубоја Ружа
Наранчић Душанка
Стојановић Александра
Клисура Бранка
Спирковић Бранка

36
36
36
36
36
36
36

Милановић Јелена
Михајлов Марија
Вијатов Тамара

36
36
36

Лукић Иван

144

Шушулић Александар

72
576

Учитељи су изводили наставу слободних активности током целе школске
године кроз друштвене, хуманитарне, техничке и културне активности.
Овако широк спектар интересовања и добра мотивисаност ученика и
натавника допринели су одличним резултатима насших ученика на такмичењима,
који су већ приказани на претходним страницама овог извештаја.

5. Изборна настава
Ученици од 1. до 8. разреда похађали су обавезни изборни предмет
веронаука или грађанско васпитање са по једним часом недељно, према свом
личном опредељењу, за које су се изјаснили почеткм првог и другог циклуса уз
сагласност родитеља.
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У 5. и 6. разреду изучаван је и обавезни изборни предмет немачки језик са по
2 часа недељно по одељењу и изабрани спорт (фудбал и одбојка) са по једним
часом недељно.
Остали изборни предмети су у нашој школи били заступљени овако:
Изборни предмет
Лепо писање
Чувари природе
Народна традиција

Разред
1.
2. и 4.
3.

Информатика и рачунарство
Хор и оркестар
Чувари природе
Свакодневни живот у просшлости
Основи иформатике и рачунарства

5.
5.
5. и 6.
5. и 6.
7. и 8.
(7. разред са 40 сати годишње и 8.
разред са 60 сати годишње)

Спискови група ученика и наставника који су предавали изборне предмете
налазили су се код директора школе. Настава изборних предмета реализована је
према утврђеном распореду.

Планови и програми наставника за све видове наставе и ваннаставних
активности налазили су се код директора школе и били доступни на увид.

6. Ангажовање наставника и стручних сарадника
Сви наставници и стручни сарадници су сачињавали годишње и месечне
планове рада које су достављали директору школе
Приликом планирања наставници су велику пажњу посвећивали
мултимедијалном приступу настави при чему су приликом реализације активно
укључили наше ученике у процес наставе, тако да је у нашој школи био присутан
спој традиционалног и модерног приступа организације и реализације наставног
процеса.
Због мотивисаности наставника за рад уз помоћ рачунара у настави,
очекујемо да ће у наредној школској години бити овакав вид наставе још
заступљенији захваљујући чињеници да је школа у току летњег распуста набавила
нових 18 рачунара и обезбедила прикључивање на интернет мрежу, што ће додатно
поспешити рад.
Осим предметног ангажовања наставника, и његове образовне функције, у
школи је велика пажња поклањана оставривању васпитних циљева, у чему су
значајну улогу имале одељенске старешине.
На часовима одељенског старешине и одељенске заједнице ученика ,са по
јеним часом недељно, обрађене су бројне теме, по предлогу школског педагога, а
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које се односе на бригу о здрављу (лична хигијена, исхрана и превенција),
подстицање толеранције код ученика, организовање слободног времена, култура
понашања у разним ситуацијама, екологија, професионална оријентација, и сл.
Код сваког одељенског старешине била је присутна брига о деци, сарадња са
родитељима, педагогом и директором школе.
Свој рад и ангажовање, наставници и стручни сарадници континуирано су
преиспитивали на основу повратних информација које смо добијали од ученика и
родитеља.

V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
1. Програм здравствене заштите ученика
Здравствена заштита ученика остваривала се током целе школске године у
сарадњи са Домом здравља, који је организовао систематске прегледе и
вакцинисање ученика према свом плану.

2. Безбедност ученика у саобраћају
Поред садржаја који су предвиђени програмом, а реализовани на наставним
часовима, а који се односе на безбедност ученика у саобраћају, у нашој школи су у
нижим разредима одржана и предавања од стране овлашћених лица из МУП-а
Ковин, Посебна пажња посвећена је ученицима првих разреда, као новим
учесницима у саобраћају на путу од куће до школе.
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3. Програми превенције насиља у школи
У оквиру акције „Стоп насиљу - хоћу да растем без насиља“ у школи су
током новембра одржане тематске радионице са ученицима петог и шестог
разреда. Вође радионица су били старији обучени другови, средњошколци.
У другом полугодишту су реализоване радионице „Учионица добре воље“ са
ученицима четвртог разреда у циљу конструктивног решавања сукоба. Радионице
су водили обучени наставници и педагог.
Наши ученици су током новембра учествовали на спортској манифестацији у
овиру Купа толеранције. На тај начин су упутили поруку о значају бављења
спортом.

4. Програм превенције болести зависности
Половином фебруара су почеле радионице са ученицима шестог разреда под
називом „10 корака“. Ове радионице имају за циљ да упознају ученике са свим
облицима зависности и са механизмима одбране . Радионице су водила 3 обучена
наставника и обучени представници Дома здравља.

5. Програм професионалне оријентације
На професионалној оријентацији се школске 2008/2009. године радило како је
предвиђено програмом. На часовима одељенског старешине вођени су разговори о
жељеним занимањима, деца су радила литерарне и ликовне радове на ту тему, а
посебан акценат у овој области је рад са ученицима осмих разреда од стране
Комисије за професионалну оријентацију која је предвођена педагогом школе.
Школски педагог је обавио индивидуалне разговоре са сваким учеником осмог
разреда, пружајући му помоћ и подршку у избору занимања, а уважавајући све
потребе, способности и склоности ученика.
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Од 55 ученика осмих разреда 53 ученика је уписало средње четворогодишње
или трогодишње школе, а 2 ученика није наставило школовање.
Назив средње школе
Гимназија и економска школа
„Бранко Радичевић“ Ковин
општи тип
друштвено – језички смер
економски техничар
финансијски техничар
Математичка гимназија Београд
Гимназија Смедерево
природно-математички смер
Пољопривредна школа Ковин
туристички техничар
конобар
кувар
цвећар - вртлар
Пољопривредна школа Вршац
ветеринарски техничар
Медицинска школа Панчево
медицинска сестра - техничар
Хемијско – медицинска школа
Вршац
фармацеутски техничар
Техничка школа Смедерево
електротехничар рачунара
аутоелектричар
Школа за бродоградњу Београд
бродовођа
Техничка школа Бела Црква
машински техн. моторних возила
Машинска школа Панчево
возач моторних возила
Техничка школа Панчево
фризер

Четворогодишње

Трогодишње

6
10
7
6
1

-

1
1
-

5
4
2
-

1

-

2

-

1

-

1
-

1

-

1

1
1
Укупно
четворогодишња
38

1
Укупно трогодишње
15
53
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Ми смо задовољни јер су сви наши ученици уписали жељене школе, али нам
још веће задовољство причињава чињеница да се наши ђаци увек радо враћају у
своју школу да нас посете.

Осим наведених програма у школи се обележавају сви значајни датуми:
Дан толеранције, Дан заштите животне средине, Дан Холокауста, Светски дан
сиде, Дан заљубљених, Дан почетка бомбардовања 1999. године, Дан победе над
фашизмом, и сл.

VI ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
У току школске 2008/2009. године наставници и стручни сарадници су
похађали следеће семинаре са циљем стручног усавршавања, иако средства
предвиђена за ту намену нису задовољили све наше потребе:
Место одржавања
Зрењанин

Датум одржавања
18.10.2008.

Београд

27. и 28. 09. 2008.

Нови Сад

30. и 31. 01.2009.

Београд

28.02.2009.

Врњачка бања

23.24.25. 04. 2009.

Панчево

30. и 31.05.2009.

Ковин

25.05.2009.

Зрењанин

26.08.2009.

Организатор
Похађач
Клуб корективне
Иван Лукић
гимнастике „Корак“
„Ка савременој
Бранка
настави географије“
Спирковић
у организацији
Географског
друштва
„Драма и покрет“ –
Марија
други ниво
Михајлов
Зимски сусрети
сви учитељи
учитеља
Друштво физичара
Душанка
Србије
Наранчић
Грађанске
Бранка Клисура
иницијативе –
Грађанско
васпитање 7
„Рад по комплексној
Маја Попадић
методи“ у
Мирјана
организацији ДУКО
Милошевић
Мултисофт, „Да
Јасмина
свака учионица буде Давидовић, Весна
мултимедијална“
Радмановић,
Данијела
Вујовић, Зорица
23

Видосављевић и
Мирјана
Милошевић
У току протекле школске године два професора српског језика
–
приправника Тамара Вијатов и Јелена Милановић положили су стручни испит и
стекли лиценцу за рад.

VII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Школа остварује добру дугогодишњу сарадњу са бројним институцијама:
-

Домом културе
Домом здравља
Центром за социјални рад
СО Ковин
Другим школама у општини
Првом месном заједницом начијој се територији налази школа
ОО Црвеног крста
Удружењем Рома
Учитељским друштвима
Учитељским факултетом у Београду
Информативним центром
Министарством просвете и његовим телима
Педагошким музејом у Београду
Туристичким организацијама

VIII ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
За школски наркетинг је био задужен наставник Дејан Крецуљ, ПР школе,
који је правовремено и тачно информисао окружење о свему што се догађа у
школи. Радио је на промовисању школе кроз свакодневно контактирање са свим
доступним медијима.
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Поред редовног контакта са радијском кућом „Бус-радио“ и локалним
новинама „Ковин експресом“, сарађује и са јужнобанатским гласилом „Старт 013“,
београдским „Просветним прегледом“ и новосадским часописом „Мисао“.
Од ове школске године школа има и свој сајт www.zmajkovin..edu.rs .
Промоцију школе врше и наши ученици који похађају малу школу новинарства и
квартално издају интернет издање листа „Змајчић“ као и зидне новине под
вођством наставника Крецуљ Дејана.
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Извештај о остваривању Годишњег плана и програма образовно – васпитног
рада за школску 2008/2009. годину усвојен је на основу члана 57. став 1 тачка 2)
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009.) на седници Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин од
14.09.2009. године.

Директор школе:
Весна Јотић

Председник Школског одбора:
Јелица Петковић

__________________________

____________________________
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