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У в о д 

          На основу Закона о основама система образовања и васпитања и докумената  који из њега 
произлазе,  Школски одбор је на седници од    14. 09.2016. године усвојио Извештај о раду школе 
за школску 2015/16. годину.  

          Поштујући календар образовно-васпитног рада, који је школи достављен од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  кренуло се у реализацију 
образовно-васпитног процеса.  

          Из наведених поглавља, табела и података, као и текстуалног дела овог Извештаја, може се 
јасно сагледати целокупан рад у току школске 2015/16. године.  

Општи је закључак да је школа, реализовала предвиђени план и програм рада.  

I   МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

1.1   Извештај о променама на објекту и опреми школе, односно   
  променама у   условима  рада школе 

    У односу на норматив, опремљеност наставно-техничким и другим средствима је 
задовољавајућа.  
           Школски простор, број просторија и њихова величина остали су непромењени. 

У приземљу има 3 учионице, дигитална учионица и фискултурна сала, а на спрату 6 
учионица.  У дворишту школе, у посебном објекту је учионица која је опремљена у оквиру 
реализације ДИЛС пројекта „Учионица за будућност све деце“ и користи се за реализацију 
ваннаставних активности, израду домаћих задатака, и сл. у циљу помоћи деци да лакше савладају 
наставно градиво и креативно искористе слободно време. У току целе школске године  учионица 
је интензивно коришћена  у сврху подршке ученицима,  јер су у њој боравила деца са тешкоћама у 
учењу, али и даровити ученици.  

 Дакле, школа има 7 учионица опште намене, 2 специјализоване учионице (за наставне 
предмете хемија – физика, биологија), 1 специјализована учионица за наставни предмет 
информатика и рачунарство, дигиталну учионицу, фискултурну салу, библиотеку без читаонице и 
школску кухињу без трпезарије. 

                             Све учионице у матичној школи користе  ученици I- IV разреда у једној смени, а 
ученици од V-VIII разреда у другој смени. 
                        
                      Библиотека  је опремљена  фондом књига који се издају ученицима за читање,   док је 
остатак књижног фонда смештен у зборници. Школска библиотека ни ове школске године није 
значајно обнављана.  Према информацијама које сада имамо, библиотека има  7 109  књига.  
 

1.2   Извештај о педагошкој организацији рада школе 

          Школа је  и током ове школске године радила  у две смене, промена смена је вршена на две 
недеље. 
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Једну смену чинили су  ученици од I –IV разреда, а другу  од   V-VIII разреда. 

Настава у млађим  разредима пре подне  почиње у 8,00 часова и траје до 12,30 часова када се 
завршава  пети час. Настава у другој смени почиње у 13,45  часова и траје до 18,15  часова када се 
завршава пети час.  

Настава у старијим  разредима почиње, у првој смени пре подне, у 8,00 и траје до 13,20 часова 
када се завршава шести час, док  у другој смени почиње у 13,30 и траје до 18,50 часова када се 
завршава шести час. 

Сваког дана је организовано дежурство 2 до 3 наставника и   једног  ученика IV или VIII разреда у 
зависности од смене. 

Издвојено   одељење у Малом Баваништу радило је увек у преподневној смени, (од 8,00 часова),  
свакодневно је дежурала  учитељица. 

 

1.3  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 
У школској 2015/2016. години кадровска  структура наставног особља била је 
следећа:  
 

 Средња 
стручна 
спрема 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1 1 
Педагог   1 1 

Библиотекар   0,5 0,5 
Наставници разредне наставе  3 6 9 

Наставници предметне наставе  1 16 17
Вероучитељ 1   1 

Укупно: 1 4 24,5 29,5 

  
Презиме и име 

наставника 

 
Предмет 

 
Фонд 

 часова 
Разредно 

 старешинство 

 
Степен 
стручне 
спреме 

 
Лиценца 

Разредна настава    

1. Петковић  Јелица  20 I – 1 VII да 

2. Анђелков  Божидар  20 I – 2 VI да 

3. Видосављевић  Зорица  20 II - 1 VI да 

4. Новокмет  Данијела  20 II– 2 VI да 
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5. Баковић  Светлана  20 III - 1 VII да 

6.  Радмановић Весна  20 III – 2 VII да 

7. Петровић  Маја  20 IV – 1 VII да 

8. Давидовић  Јасмина  20 IV – 2 VII да 

9. Трајковски Веронка   20 1-МБ /  2-МБ / 3- 
МБ и 4-MБ 

VII да 

10. Оливера Томић 

(породиљско 
боловање) 

Енглески језик 

 

16 

 

 VII да 

Стојиљковић Јована 
(на замени до 
09.05.2016.) 

Енглески језик 

Грађанско васп. 

16 

2 

- VII да 

Са вишом стручном спремом: 3 наставника 
Са високом стручном спремом: 7 наставника   
 

Предметна настава    

1. Вијатов Тамара Српски језик / 
грађанско васп.  

17/ 1 8 - 2 VII да 

2. Милановић Јелена / Српски језик / 
грађанско васп.  

17/ 1 

 

 - VII да 

3. Бранковић Славко  Енглески језик 18 5 - 1  VII  да 

4. Штиковац Милена Ликовна култура 10 6 - 2 VII да 

5. Лукић Маја Музичка култура 10 - VII да 

6. Клисура Бранка Историја  14 - VII да 

7. Спирковић Бранка Географија 14 8 - 1 VII да 

8. Наранчић Душанка Физика //Хемија 
 

12/8 
 

      

           5 – 2  

(од 29.02.2016.) 

VII да 
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9. Ђорђевић Љубиша Математика 20 -  VI да 

10. Добрић Васиљ Математика 12 7 - 2 VII да 

11.   Тошић Сања (од 
29.02. на 
пододиљском 
боловању) 

Биологија / 
Домаћинство 

8/ 
2 
 

5 - 2 

(до 29.02.2016.) 

VII да 

Вујасиновић 
Александра ( од 
29.02.2016. до 
28.04.2016. – замена) 

Биологија / 
Домаћинство 

8/ 
2 
 

 нестручно 
заступљен 

кадар 

не 

Настасић Дуња  (од 
04.05.2016. до 
31.08.2016.) 

Биологија / 
Домаћинство 

8/ 
2 
 

 VII не 

12. Стојковић Бранкица Биологија 8 - VII да 

13. Крецуљ Дејан Техничко 
образовање / 
информатика  и 
рачунарство/  
грађанско васп.  

16/ 

1 

3 

 

- 

 

VII 

 

да 

14. Лукић Иван Физичко васпитање 20 7 – 1  VII да 

15. Марић Маја Изабрани спорт 4 - VII не 

16. Манић Милош Немачки језик 16 6 - 1  нестручно 
заступљен 
кадар 

не 

 

17. Петровић Саша Информатика и 
рачунарство 

6 - VII да 

18. Костић Дејан Верска настава 6 - IV - 

Укупно: 
Са високом стручном спремом: 15 наставника 
Са вишом: 1 наставник и 
1 наставник нестручан  и 1 вероучитељ са  IV степеном стручне спреме 
Директор школе: 
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          Укупно запослених педагошких радника било  је 31.  У  адмнистрацији је  радило  2 радника 
са пуним радним временом (секретар школе и шеф рачуноводства)  и административни радник са 
50 % радног времена, 1 сервирка, 1 домар  и 5 чистача, што је укупно 41  радник.  

          Од 17.02.2015.  године до 17.02.2016. године  у нашој школи ради професор разредне наставе 
на стручној пракси  - Бранкица Николић. 

1.4    Извештај о раду школске кухиње 
 

Ђачка кухиња радила је свакодневно у две смене према смени рада ученика. 
 Исхрану ученика смо обезбеђивали преко пекаре „Код Македонца“ , Акцонарског 

друштва „Маковица“ Младеновац, уз додатак освежавајућих и млечних напитака (сок, чоколадно 
млеко,  јогурт и воће).  

За социјално најугроженије ученике (55 ученика)  школа је обезбедила бесплатну 
ужину у сарадњи са  Центром за социјални рад. Број ученика који се хранио у школској кухињи 
кретао се између 200 и 225.   

У току јануара месеца 2016.  је спроведен поступак јавне набавке мале вредности за 
набавку намирница за ђачку кухињу, у складу са Законом, након чега је одлучено да се исхрана 
ученика  обезбеђује од добављача:  

- хлебни производи и свежа пецива –  а.д. „МАКОВИЦА“  Младеновац 
- смрзнута пецива – а.д. „МАКОВИЦА“  Младеновац и  
- остали производи (сок, чоколадно млеко, јогурт, воће ..) – СТР „Алфа“ 

 

II   ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ   
 
2.1 Извештај о  реализацији школског календара  
  

            Настава је у току школске године реализована према Школском календару за основне 
школе са сециштем на територији аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину,  
који је прописан од стране покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице. 

 
 
Класификаци
они периоди 

 
        Прво  полугодиште 
 

 
         Друго полугодиште 
 

1. квартал 2.квартал    3.квартал    4.квартал 
 
петак, 

 
уторак, 

 
уторак, , 

 
8. разред-

1. Јотић Весна VII да 

Стручни сарадници: 

2. Трифуновић Лучија педагог VII да 

3.  Милошевић Мирјана  Библиотекар (0,50 %) VII да 
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27.10.2015. 
(41 наст.дана) 

23.12.2015. 
(40 наст.дана) 

 
 

31.03.2016. 
(48 наст.дана) 

петак,31.05.2016. 
остали  разреди 
петак, 14.06.2016. 
 (41, односно 51 
наставни дан)

         
           На крају првог и на крају трећег квартала родитељи или старатељи су  писмено обавештени 
о учењу, владању,изостанцима и изреченим васпитно-дисциплинским мерама (родитељски 
састанци одржани су у року од 8 дана по завршетку класификационог периода). 
Подела књижица на крају првог полугодишта била је  до 28.12.2015. 
Подела сведочанстава за ученике 8. разреда била је после завршног испита, 28.06.2016. 
Подела књижица и сведочанстава  за ученике  од 1. до 7. разреда реализована  је до 28.06.2016. 

 
       2.2   Извештај о коришћењу уџбеничких комплета  
  
          Ученици од 1. до 4. разреда користили су уџбеничке комплете издавачких кућа Клет (1-1, 1-
2, 3-1 и 4-1) и Бигз (2-1, 2-2, 3-2 и 4-2), док су ученици који су похађали наставу у комбинованом 
одељењу у Малом Баваништу користили уџбеничке комплете издавачких кућа Едука, Креативни 
центар и  Завод за издавање уџбеника.  
          Ученици од 5. до 8. разреда користили су уџбеничке комплете  по избору предметних 
наставника, а према плану који је благовремено достављен директору школе. Коришћени су 
уџбеници следећих издавачких кућа: Клет (српски језик,математика и енглески језик), Логос 
(историја, географија , физика, хемија, музичка култура), Бигз (биологија и историја за 6. разред и 
Ликовна култура ), Завод за уџбенике (техничко образовање, немачки језик и радне свеске из 
географије за  6. , 7. и 8. разред) и Датастатус (немачки језик).  
          Дакле, може се закључити да су у току године коришћени уџбеници различитих издавача, 
према избору предметних наставника.  

 
       2.3   Извештај о броју ученика на крају школске године и   
               флуктоацији ученика  у  току   школске године  

 
На почетку школске године уписано је 280 ученика, а након кретања ученика у току школске 
године бројно стање ученика на крају школске године: изгледа овако: 

Ред. бр. oдељење  мушки женски Укупан  број  
ученика 

Број 
ученика 

1. 1 – 1  6 10 16  

35 2. 1 – 2  8 9 17 

3. 1 – МБ - 2 2 

4. 2 – 1 8 4 12  

26 5. 2 – 2  6 7 13 
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6. 2 - МБ - 1 1 

7. 3 – 1  8 8 16  

33 8. 3 – 2  6 9 15 

9.  3 - МБ - 2 2 

10. 4 – 1  12 11 23  

48 11. 4 – 2  12 9 21 

12. 4 - МБ 3 1 4  

 У матичној школи –  133  ученика 
У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –  9  ученика у 
једном  комбинованом одељењу  

142 

11. 5 – 1  9 9 18  

37 12. 5 – 2  9 10 19 

13. 6 – 1  15 5 20  

40 14. 6 – 2  12 8 20 

15. 7 – 1  10 4 14  

29 16. 7 – 2  7 8 15 

17. 8 – 1  8 6 14  

30 18. 8 – 2  7 9 16 

     136 

    278 

             Свега  16 одељења у матичној школи и   1  комбиновано у МБ =  
17 одељења 

 

 
 
       2.4     Извештај о променама распореда часова и дневна   
                   артикулација радног  времена  ученика 
 
          Распоред часова редовне , изборне наставе и осталих облика образовно- васпитног рада је 
био  истакнут у зборници, канцеларијама директора, педагога, секретара, на школском  Веб сајту и 
на огласној табли за ученике и родитеље у ходнику школе и, заједно са распоредом звоњења 
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(дневном артикулацијом радног времена ученика) био доступан на увид током целе школске 
године. 

          У току школске године сачињена су два распореда часова. Први је важио ос 01.09. до 
10.11.2015. године, док је други ступио на снагу 10.11.2015. и важио је до краја школске године.  
Педагог школе је извршила педагошку анализу распореда часова и закључила да су задовољени 
основни педагошки критеријуми. 

 
       2.5  Извештај о реализацији спортских,  културних и рекреативних   активности  
 
          У току школске године школа је  активно учествовала  у великом броју различитих 
културних и спортских манифестација које се организују на локалном нивоу. 
 

 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

       
НОСИЛАЦ 
       
ПОСЛОВА 

 
Пријем првака у фискултурној сали 
школе – прваке су, поред 
директорке школе,  учитеља Болета 
и учитељице Јелице, дочекали и 
остали учитељи и наставници 
школе; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Школа је једно пријатно место 

где стичеш друштво, љубав и знање, 
од сада у њу ићи ћеш често 

од данас си ЂАК – то то је звање! 
 

 
 

01. септембар 
2015. 

Ученици, 
учитељи 
првих разреда, 
остали 
запослени и 
родитељи 

 05. септембар 
2015. 

Ученици, 
наставници, 
техничко 
особље школе  
и родитељи 
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Радна акција – уређење спортских терена, тзв. „летњег дворишта“  ... 
Прва субота ове школске година за ученике наше школе била је радна, а 
резултати дечјег рада разлог су за срећу. Сви ученици, од најмлађих до завршног 
разреда окупили су се да заједничким радом на почетку школске године уреде 
спортски терен. Много траве и разног растиња које се проширило по трибинама 
марљивим радом деце, наставника и родитеља који су се придружили и помогли, 
брзо је вратило уредан изглед, као што таквом месту и доликује.  
Предавање о безбедности у саобраћају од стране овлашћених лица из МУП-а и 
Црвеног крста.  Прваци су добили том приликом светлеће кецеље, наруквице и 
припучнике.  

07.септембар 
.2015. године 

ученици првих 
разреда и 
представници 
МУП-а 

Плочица, „Заборављене игре“ (ученици виших разреда учествовали су у 
такмичарским заборављеним играма). 

 

12.09.2015. Ученици и 
наставници 
физичког 
васпитања 

Дечија недеља – обележена је бројним активностима: 
 

- Дечја недеља је отпочела активностима биолошке секције чији су 
чланови узели учешћа у Европском викенду посматраља птица BirdLife 
Europe-овом годишњем Euro Birdwatchu. Ученици су са својом 
наставницом организовано обишли јужни део града, који се пружа према 
обали Дунава, осматрали птице и фотографисалли их. Снимке са овог 
малог фото – сафарије поставили су на своју Фејсбук групу „Зелени 
Змај“. Велику помоћ и подршку ученици су имали од биолога Жељка 
Станимировића из београдског Друштва за заштиту и проучавање птица 
Србије.  

- Ученици су учествовали у активностима поводом обележавања Дана 
општине Ковин,  учешћем у манифестацији „Банатски фруштук“: 

- У школском летњем дворишту изведена је за све ученике изузетно 
ефектна и едукативна показна вежба Црвеног крста у пружању прве 
помоћи повређеним у различитим ситуацијама; 

- Мали сајам науке приредили су наши ученици са својим наставницима у 
кабинетима; 

 

-  
- крос свих ученика на стадиону; 
- маскембал ученика од 1. до 4. разреда са шетњом улицама града; 
- представљање ученика виших разреда свирањем, односно рецитовањем – 

Музика речи... 

 
 
 
од 03. до 12.  
октобра 2015. 

 
 
 
ученици и 
наставници 
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‐ посета и учлањење ученика  у  градску  библиотеку; 
‐ трампилиште играчака и цртање на асфалту; 
‐ Писање порука пријатељствља „Другарство није птица“; 
‐ Спортска такмичења: штафетне игре, одбојка, дисциплина „Снага кладе 

ваља“ – обарање руке девојчица седмих и осмих разреда; 
‐ Кошаркашка утакмица између ученика и наставника: 
‐ „Игре без граница“ученика првих разреда; 
‐ ликовне радионице на часовима ликовне културе – израда симбола мира, 

пријатељства и срећног одрастања;  
‐ Трка за срећно детињств 
‐  састанак представника Ђачког парламента са председником општине – 

„Дан отворених врата“; 

Обележавање Светске недеље свемира   

И ове године, након прошлогодишњег запаженог учешћа догађајем „Измаштајмо 
Свемир“, наша школе је прва регистровала активност која обухвата мерење 
светлосног загађења са основама астрогнозије, познавања сазвежђа на ноћном 
небу и оријентације.  

Ова активност је реализована током дечије недеље од 3. до 12. Октобра, али су 
припреме отпочеле знатно раније. 

Детаљно упутство, са снимцима по корацима постављено је на Фејсбук групи 
„Aстро Змај", групи која окупља ученике заинтересоване за астрономију. 
Пројекат је школа регистровала као активност под називом  „Astro Zmaj Globe at 
night", а учествовала је већина ученика старијег узраста. 

 

3 - 12. октобар 
2015. 

Ученици и 
наставници 

 Ученици 6, 7. и 8. разреда посетили су Сајам књига у Београду; 25.10.2015. ученици, 
наставнице 
српског језика 
и библиотекар 
 
 

11. новембар је установљен као државни празник Републике Србије и означен као 
Дан склапања примирја у Првом светском рату. 

 

11.11.2015.  

Одавање поште ратницима – ученици су присуствовали парастосу у склопу 
обележавања 96. годишњице ослобођења града у Првом светском рату;  

12.11.2015. Ученици , 
наставници и 
представници 
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Општине 

Празник књиге у нашој школи o којем смо читали у бројним медијима: 

На светски дан детета, 20. новембра, у нашој школи је одржан, сада већ 
традиционални празник књиге. Књига има чудесну моћ. У њој се ствара живот, 
из слова искрсавају лица, нестају границе између стварности и маште. 
Измаштано и драматизовано, па потом приказано друговима у фискултурној 
сали: одломци „Тома Сојера“, „Покондирене тикве“, народне приче о Ери и 
Ћоси, старијег узраста и приповетка „Со вреднија од злата“коју су приказали 
ученици четвртог разреда. Гости из пријатељске школе „Ђура Филиповић“ из 
Плочице презентовали су своје утиске о Хари Потеру, серији књига шкотске 
књижевнице Џ.К. Роулинг и филмова заснованих на њима. Зналачки осмишљено, 
беспрекорно организовано и свим срцем прихваћено, праћено бурним аплаузима 
ученика и бројних родитеља и пријатеља школе, још један дан за памћење.  

Дан књиге и читања пратила је и продајна изложба књига и промоција уцбеника 
и  приручника, наставног материјала за предшколско, основно и средње 
образовање актуелних издавачких кућа. 

20.11.2016. Ученици, 
наставници и 
гости 

Змајевци су вицешампиони предузетништва 

У суботу, 21.11. у просторијама Универзитета „Сингидунум“ у Новом Саду, 
одржано је такмичење ученика седмих и осмих разреда у изради бизнис плана. 
Циљ пројекта је да се ђацима помогне да на што креативнији начин формулишу 
своју пословну идеју и да је оцене са финансијског и етичког аспекта. Такмичење 
је наставак пројекта „Предузетни Војвођани“ у вези са израдом бизнис плана и 
конципирању пословних идеја Европске пословне школе, у сарадњи са ОШ „23. 
октобар“ из Сремских Карловаца и подршку Покрајинског секретаријата за 
образовање... 

Међу тринаест екипа основаца војвођанских школа била је и екипа наше школе 
која је имала одличну идеју у пројекту потпуног осмишљавања производње, 
прераде, пласмана и изреде и презентовања целокупног бизнис плана 
традиционално стратешког бренда српске пољопривреде – шљиве. Стручни жири 
их је заслужено прогласио вицешампионима. 

21.11.2015. група ученика 
седмих и 
осмих разреда 
и наставници 

Посета Малом Баваништу ученика који изучавају наставни предмет – 
домаћинство. Удружење жена „Велико храбро срце“ из Малог Баваништа 
организовало је манифестацију „Сачувајмо здравље уз пост и православље“.  

05.12.2015. ученици и 
наставници  

Чуда су свуда – Фестивал науке 

Тридесетак ученика наше школе је, већ традиционално,  посетило девети по реду 
Фестивал науке „Чуда су свуда“ на Београдском сајму. Беспрекорна 
организација, зналачки одабир квалитетно презентованих едукативних садржаја, 

04.12.2015. ученици 
старијих 
разреда и 
наставници 



Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин                                     Годишњи извештај о раду школе 
 

15 
 

а све интригантно за ученике који су активно учествовали – општа је оцена 
овогодишње манифестације.  

У светској акцији програмирања 

Наши ученици учествовали су на већ традиоционалној манифестацији „Сат 
програмирања“ (Hour of Code)  која је део глобалне кампање  посвећене учењу 
рачунарских технологија. Ова акција, у организацији  Computing in the Core 
coalition i Code.org са циљем да се појам програмирања подједнако приближи 
ученицима и наставницима била је планетарних димензија, јер је учествовало 
близу 200 000 организација из целог света, укључујући и 60 школа и 
организација из Србије, са заједничким циљем да се милиони деце науче првим и 
најважнијим корацима који ће их увести у свет програмирања. Наши ученици су 
изучавали основе алгоритмизације и програмирања кроз занимљиве задатке, 
припремајући се за сложеније и комплексније проницање у велико поље 
информационих технологија за чијим знањем потражња незаустављиво расте.  

09.12.2015. ученици 
старијих 
разреда и 
наставници 

Ускликнимо с љубављу 

Школска слава,  Савиндан, у нашон школи и ове године био је ненаставни дан. 
Као и увек, сви ученици су се окупили да обележе овај најрадоснији празник, 
заједно са својим учитељима и наставницима, родитељима и пријатељима школе. 
Прослава је почела Химном Светом Сави у извођењу оркестра школе, а потом је 
протојереј Живанко Поповић, парох Прве ковинске парохије, освештао славски 
колач и честитао школску славу свим ученицима и наставницима. 

По обичају, домаћини славе били су ученици завршног разреда са својим 
одељењским старешинама, који су ломили славски колач, а „славу“ предали 
ученицима седмог разреда, који ће бити домаћини наредне године. 

27.01.2016. сви актери 
школског 
живота 

Обележен Дан заштите података о личности 

Деца и медији у савременом свету, дечја права, интернет и безбедност на њему, 
само су неке теме које уче ђаци старијих разреда кроз предмете Грађанско 
васпитање и информатика и рачунарство. У нашој школи је на овим часовима 
обележен Дан заштите података о личности, јер је заштита података о личности 
једно од темељних људских права. Циљ обележавања овог датума био је 
упознавање са мерама и напорима за подизање свести  о значају заштите 
података о личности. 

28.01.2016. ученици и 
наставник 
ТИО 

Дан када је љубав закон 

Вишегодишња традиција обележавања Дана заљубљених, 14. фебруара, у нашој 
школи настављена је и ове године. У организацији Ђачког парламента и 
наставника школе, уз наставу по редовном распореду, ученици су писали поруке 
са изразима првих дечјих љубави и симпатија и убацивали их у кутију жеља и 
маштања.  

Од ове године на порталу „e Twinning net“ заједници школа и предшколски 
установа у Европи, током викенда је текао догађај „Дан заљубљених –  
„Valentine’ day“ са учесницима из Италије, Макенодине, Бугарске, Турске и 
ддугих земаља.  
 

12.02.2016. ученици и 
наставници 

Недеља енергетске ефикасности прва недеља 
марта 

ученици и 
наставници 
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Светски дан енергетске ефикасности обележава се 05.03. са циљем смањења 
губитка енергије без нарушавања комфора, стандарда живота или економске 
активности. Применом савремених технологија, а пре свега едуковањем, 
подизањем свести, могуће је остварити рационално управљање енергетским 
ресурсима, односно, могуће је знатно смањити годишње финансијске издатке. 

Цела недеља је у нашој школи посвећена тој тематици кроз разне видове 
ученичких активности, како у млађем, тако и у старијем узрасту. 

 

Обележавање Недеље заштите деце на друштвеним мрежама прва недеља 
марта 2016. 

Ученици и 
наставник 
информатике 

 „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“ предавање 
полицијских службеника ученицима петих разреда – пројекат Министарства 
унутрашњих послова ; 

14.03.2016. 
године 

ученици 
петих 
разреда и 
представници 
МУП-а 

Трибина „Инклузија у пракси“ 

са циљем размене искустава и примера добре инклузивне праксе ради 
унапређивања рада наставника. Размена искустава, идеја и подршка вршњачким 
групама, родитељима и наставницима од стране чланова интерресорне комисије 
и идентификовање проблема у области инклузивног образовања 
карактеристичних за нашу локалну средину са предлозима за њихово решавање и 
будуће акције имале су циљ – остваривање квалитетног образовања за свако дете. 

Ова трибина је реализована у оквиру пројекта Савеза учитеља РС  „Инклузија у 
пракси“ и Фондације за отворено друштво у просторијама Црвеног крста и на њој 
су активно учествовали учитељи, представници интерресорне комисије, 
родитељи, ученици, чланови Ученичког парламента и остали заинтересовани за 
тематику. 

16.03.2016. наставници 

Учешће у акцији „Сат за нашу планету“  промотивним активностима које су 
указивале на значај заштите животне средине 

Учешће у регионалној манифестацији поводом обележавања Дана планете 
Земље. Ученици су  основали  групу биолошке секције на фејсбуку „Зелени 
змај“. Ова страница окупља  мноштво ученика којима је биологија, екологија и 
позитиван однос према природи заједнички, како из Србије, тако и из региона ( 
група ученика из Бугарске). 

27.03.2016. ученици, 
наставница 
биологије и 
наставник ТО

Дан школе 

‐ Сто дванаести рођендан и сто друга година под својим кровом . био је 
празник ученика и колектива.  

‐ Одигране су пријатељске фудбалске утакмице са ученицима из школе 
„Десанка Максимовић“ 

‐ У позоришној сали Центра за културу изведена је представа  чланова 

26.04.2016. ученици, 
наставници и 
гости 
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драмске секције  „Тај луди свет“ по адаприраном тексту Тодета 
Николетића „за тинејџере и све који воле“ 

‐ У галерији Центра за културу отворена је изложба ликовних радова 
ученика. 

‐ Представници Ученичког парламента уручили су овогодишњу награду 
„Змај међу Змајчићима“, која се већ традиционално додељује ученику који 
је омиљен међу ђацима, наставницима и свим запосленим. Лауреат 
признања је Јелена Милошевић, ученица осмог разреда.  

‐ Путем платформе e Twinning заједнице школа и предшколских установа у 
Европи употребом информационо – комуникационих технологија, Дану 
школе је виртуелно присуствовало и преко тридесет колега из Италије, 
Португалије, Бугарске, Румуније, Хрватске, Грузије, Турске, Албаније, 
Босне и Херцеговине и Словеније. 

          Наши  млади астрономи које води педагошки саветник Дејан Крецуљ током 
поподневне наставе, у периодима између облака, осматрали  су ретку појаву када 

је планета Меркур била испред Сунчевог диска, прелаз Меркура преко Сунца, 
познат као пролаз или транзит. У време почетка појаве, у 13:12, падала је је киша, 
али се потом разведрило, на велико задовољство радозналих ђака. И поред тога 

што је Меркур толико сићушан кружић, ученици су на окуларној пројекцији 
сасвим лепо видели тачкицу која је била сенка ове планете. Следећа прилика за 
посматрање ове појаве биће 11. новембра 2019. године, а потом тек  2032. године. 

10.05.2016. Наставник 
ТИО и 
ученици 

Матурско вече (дружење ученика осмих разреда у ресторану „Чиле“) 
 
 
 

25.05.2016. ученици 
осмог 
разреда и 
наставници  

Завршна приредба ученика нижих разреда и додела награда најуспешнијим 
ученицима и ученицима завршног разреда који су постигли одличан успех, као и 
најбољима међу осмацима, носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и награду Ђаку 
генерације 

10.06.2016. ученици 
нижих разреда 
и наставници  

Удружење спортских риболоваца-„Удицом против дроге“ 
 

јун 2016. ученици и 
представници 
удружења 
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III  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

3.1 Извештај о  директора школе на крају школске 2015/16. године 

     I  Реализација планирања и организације  остваривања програма образовања и 
васпитања и свих активности установе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Oрганизована  је припремна настава за 
поправни испит, поправни и разредни испити 

август школа Чланови 
Наставничког већа 

Извршена је подела предмета на наставнике  август школа педагог 
Израђен је распоред часова септембар школа Наставник 

математике Васиљ 
Добрић 

Дата су стручна упутстава стручним већима, 
активима и тимовима у вези израде 
Годишњег плана рада школе 

септембар школа - 

Израђен је ЦЕНУС септембар школа - 
Урађени су планови контролних вежби септембар школа - 
Одржан је Пријем првака и реализоване су 
све активности планиране у оквиру комисије 
за културну делатност школе 

септембар школа Чланови 
Наставничког већа 

Уређење летњег дворишта 05.09. школа Запослени и 
родитељи 

Реализоване активности планиране у току 
Дечије недеље 

05.-10.10. школа Чланови 
Наставничког већа 

Недеља школског спорта 05.-
10.10.2015 

школа Иван Лукић  / Маја 
Марић 

Недеља програмирања 10. – 
18.10.2015. 

школа Дејан Крецуљ 

Организована посета Сајму књига у Београду 25.10.2016. Београдски 
сајам 

 

Реализована је посета Сајму науке у Београду децембар Београд Чланови већа за 
област науке 

Обележен Свети Сава 27.01.2016. школа Запослени и 
родитељи 

Обележен Дан заштите података о личности 28.01.2016. школа НаставникТИО, 
ученици 

Дан када је љубав закон 12.02.2016. школа Ученички 
парламент,ученици

Обележен Дан енергетске ефикасности 05.03.2016. школа Наставник ТИО, 
ученици 

Дан заштите ученика на друштвеним 
мрежама 

06.03.2016. школа Дејан Крецуљ 

Обележена недеља заштите на друштвеним 
мрежама 

01.-
07.03.2016. 

школа Дејан Крецуљ 

Учешће у акцији „Сат за нашу планету“ 27.03.2016. школа Наставник ТИО, 
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ученици 
Обележен Дан школе 26.04.2016. Дом културе 

Ковин 
Наставници 
српског 
језика,ликовног, 
музичког, 
информатике, 
ученици 

Промовисаење средњих школа март школа Дејан Крецуљ 
Презентација акривности Форум театра 02.06.2016. школа Чланови Форум 

театра 
Завршна приредба и награђивање ученика 12.06.2016. Дом културе 

Ковин 
Учитељи,ученици 

 

II  Реализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 
вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-
васпитног рада 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини 
ученика на крају школске године 

август школа Библиотекар, тим 
за самовредновање 

Израђен је извештај о самовредновању школе август школа Тим за 
самовредновање, 
библиотекар 

Израђен је извештај о реализацији школског 
развојног плана 

август школа Тим за ШРП, 
чланови 
Наставничког већа 

 

III   Реализација развојног плана школе 

Активности Време Место Сарадници у 
реализацији 

Редовно су одржавани сасатанци  тима за 
ШРП 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Реализовано 75% планираних активности на 
реализацији ШРП-а 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

 

IV   Реализација плана коришћења финансијских средстава 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израда предлога Финансијског плана, Током школа Шеф 
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редовног и по ребалансима школске 
/буџетске 
године 

рачуноводстав 

Израђен је ЦЕНУС септембар школа  
 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 
и удружењима 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

ДУКО  поделио поклон књиге за све прваке септембар школа ДУКО 
Остварена сарадња са Црвеним крстом кроз 
вршњачку еедукацију „Промоција хуманих 
вредности“ 

19. – 
21.05.2016. 
 

школа Црвени крст 
Ковин 

Показна вежба волонтера Црвеног крста октобар школа Црвени крст 
Ковин 

Банатски фруштук 04.10.2015.  Актив жена прве 
месне заједнице 

Заборављене игре 07.10. Плочица ОШ „Ђура 
Филиповић“ 
Плочица 

Посета Октобарском салону 
 

октобар Дом културе 
Ковин 

Дом културе 
Ковин 

Позоришна представа „Кловн оркестар“, 22.12.2016. Дом културе 
Ковин 

Дом културе 
Ковин 

Позоришна представа „Морскобродска 
заврзлама 

2.03.2016. Дом културе 
Ковин 

Позориште 
младих Нови Сад 

„Безбедно детињство – развој безбедносне 
културе младих“ предавање полицијских 
службеника ученицима петих разреда – 
пројекат Министарства унутрашњих послова ; 

14.03.2016. школа МУП Србије 

Инклузија у пракси 17.03.2016. Црвени крст 
Ковин 

Ученички 
парламент, 
Црвени крст 
Ковин, ДУКО 

Документарни филм „Живи свет Вршачких 
планина и Малог Рита“ 

март Дом културе 
Ковин 

Дом културе 
Ковин 

Литерарни конкурс библиотеке Вук Караџић 
Ковин 

Март-април 
2016. 

Библиотека 
„Вук 
Караџић“ 
Ковин 

Библиотека „Вук 
Караџић“ Ковин 

Позоришна представа „Зла Жена“ Април 2016. Дом културе 
Ковин 

ССС “Васа 
Пелагић“ Ковин 

„Удицом против дроге“, 21.05.2016. Шљункара Удружење 
риболоваца Ковин

„У мојој школи расте биљка лепа“ Мај 2016. Вршац ОШ Гудурица 
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Предавање о личној хигијени 14.04.2016. школа Дом здравља 
Ковин 

Предавање о пубертету 15.04.2016. школа Дом здравља 
Ковин 

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-инструктивни 
рад  

Континуирано 
током године 

школа педагог 

Свакодневно је праћена реализација 
образовно-васпитног рада у школи 

Континуирано 
током године 

школа педагог 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 
запослених 

Септембар 
2015. 

школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Редовно је праћена реализација плана 
стручног усавршавања како у установи тако и 
ван установе 

Током 
школске 
године 

школа Педагог, 
библиотекар 

У установи је реализован дводневни семинар 
„Управљање стресом деце, наставника и 
родитеља“ 

25. -26. 
децембар 
2015. 

школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Један број наставника стручно се усавршавао 
путем вебинара 

Током 
школске 
године 

  

Наставници су похађали стручне семинаре и 
скупове 

Током 
школске 
године 

  

 

VIII   Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из  
          члана 44-46 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

У школи није било случајева повреде за брана 
из члана 44-46 
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IX   Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника   
        и  других инспекцијских органа 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

У току школске године било је 3 
инспекцијаска надзора просветне инспекције 
приликом којих су изречене 4 мере које су и 
отклоњене у законском року о чему је 
извештен  просветни инспектор 

Септембар-
јун  

школа Секретар, педагог 

 

X   Реализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 
       информациону базу МПНТР 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Унос података у Веб- ценус Континуирано 
током 
школске 
године 

школа Секретар школе, 
педагог 

 

XI  Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа и школског  
       одбора 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Поднет је извештај Школском одбору о раду 
директора и раду школе 

Септембар, 
децембар 

школа Сектеар 

Усвојен је Извештај о раду школе на Седници 
ШО 

септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за 
шк.2015/16. год. 

септембар школа секретар 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 
Израђен је распоред пријема родитеља у 
млађим и старијим разредима 

септембар школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Одржано је 10  седница Школског одбора Током 
школске 
године 

школа секретар 

Одржаноје10  седница Наставничког већа  Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Одржано је  Педагошког колегијума Током 
школске 

школа Чланови 
Педагошког 
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године колегијума 
Одржаноје12  седницаОдељењскихвећа Током 

школске 
године 

школа Чланови ОВ, 
педагог 

Одржано је 5  седница Савета родитеља  Током 
школске 
године 

школа секретар 

Присуство на 3 седнице Ученичког 
парламента 

Током 
школске 
године 

школа Ученички 
парламент 

Редовно су одржавани  родитељски сасатанци 
у свим одељењима 

Током 
школске 
године 

школа Одељењске 
старешине 

 

XII    Рад у стручним органима школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Одржано је 13   седница Нставничког већа Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Одржано је   6 седница Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови 
педагошког 
колегијума 

Одржаноје 12   седница Одељењских већа Током 
школске 
године 

школа Чланови 
одељењских већа 

Одржани су састанци  Тима за развој 
школског програма 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
развој школског 
програма 

Одржани су састанци  Тима за превенцију 
насиља, злостављања и занемаривања 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
превенцију 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Одржани су  састанци  Тима за 
самовредновање 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
самовредновање 

 

XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Одржано је   5   седница Савета родитеља Током 
школске 
године 

школа Секретар, 
Чланови Савета 
родитеља 
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Реализовани су индивидуални разговори са 
родитељима 

Током 
школске 
године 

школа Родитељи, 
педагог 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 
Израђен је распоред пријема родитеља у 
млађим и старијим разредима 

септембар школа Чланови 
Наставничког 
већа 

Урађен је распоред посете родитеља 
образовно –васпитном процесу у школи – Дан 
отворених врата 

септембар школа педагог 

 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израђена су решења о задужњеу у оквиру 40-
то часовне радне недеље 

септембар школа Секретар, педагог 

Израђен је ЦЕНУС септембар школа / 
 

XV  Правни и остали послови 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова 

10.09.2015. школа секретар 

Прибављена је сагласност Школског одбора 
на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова 

15.09.2015. школа Школски одбор 

Усвојен је Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова 

26.01.2016. школа секретар 

Прибављена је сагласност Школског одбора 
на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова 

27.01.2016. Школа  Школски одбор 

Прибављено је Решење о давању сагласности 
на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у погледу 
максималог броја запослених 

15.03.2016. школа Секретар и 
МПНТР 

 
 

Директор школе:  
Весна Јотић 
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3.2 Извештај о раду Наставничког већа  

                  Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви наставници и 
стручни сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима руководи директор школе. 
Одржано је  8  седница наставничког већа на којима су разматране следеће теме: 

- подела разреда на одељења  
- распоред наставника по одељењима и разредима 
- формирање разредних и одељењских већа и избор њихових руководилаца  
- предлагање и усвајање Програма образовно васпитног рада, одлука о коришћењу уџбеника 
- усвајање календара рада 
- формирање стручних комисија  
- праћење и реализација образовно васпитних садржаја  
- утврђивање успеха ученика 
- разматрање изражених проблема ученика 
- одлучивање и примена одговарајућих  педагошких  мера         
- оцењивање ученика 
- праћење напредовања ученика који раде по посебном програму - инклузија 
- стручно оспособљавање, како у образовном тако и у васпитном делу 
- усвршавање наставника у циљу праћења реформе школства 
- анализа  резултата самовредновања, 
- информисање  и учешће у изради и реализацији  Школског развојног  плана. 

САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   ПОСЛОВА 

-Анализа успеха и владања након одржаних 
поправних и разредних испита, на крају 
школске године 

- Бројно стање ученика на почетку школске 
године 

- Анкетирање ученика за изборне предмете 

-Подела предмета на наставнике 

-Утврђивање распореда смена 

-Распоред часова 

-Комисије и тимови  

 

         август 

 

чланови наставничког већа 
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- Усвјање предлога плана стручног 
усавршавања 

- Усвајање предлога Извештаја о реализацији 
годишњег плана рада школе за 
шк.2015/2016год. 

- Усвајање предлога Годишњег плана рада 
школе за школску 2016/2017. год. 

- Усвајање плана професионалне оријентације 

 

септембар 

 

 

 

 

 

чланови наставничког већа 

 

 

- Упознавање са Записником о инспекцијском 
надзору  (о припремљености за рад); 

- Усаглашавање планова писмених провера 
знања са оперативним плановима, дневницима 
рада ...) 

- Анализа успеха и владања на крају првог 
квартала 

- Анализа напредовања ученика који раде по 
ИОП-у 

     октобар чланови наставничког већа 

 

 

- Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта 

- Евалуација ИОП-а 

- Оствареност образовних стандарда 

- Реализација часова наставе 

- Распоред допунске наставе у време трајања 
зимског распуста; 

- Упознавање са Приручником за реаговање 
школа у ванредним ситуацијама 

 

 

децембар 

 

чланови наставничког већа 

-Праћење реализације  Школског развојног 
плана 

јануар чланови наставничког већа 

-Анализа успеха и владања на крају трећег 
квартала ; 

-Анализа напредовања ученика који раде по 

 

март 

 

чланови наставничког већа 
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ИОП-у 

-Избор уџбеничких комплета од 1. до 8. 
Разреда за 2016/2017. годину 

- Информација о избору уџбеничких комплета 

-Анализа успеха и владања на крају  другог 
полугодишта 

- Вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом на крају 2.полугодишта 

-Реализација редовне наставе и ваннаставних 
активности 

- Усвајање предлога ученика – носилаца 
посебних диплома 

- Усвајање предлога ученика – носилаца 
дипломе „Вук Караџић“ 

- Избор ученика генерације 

- Доношење одлуке о похваљивању и 
награђивању ученика 

- Анализа и вредновање резултата завршног 
испита и остварености образовних стандарда 

- Евалуација стручног усавршавања 

-Упознавање са Извештајем о самовредновању 

 

мај 

 

 

јун 

 

чланови наставничког већа 

-Анализа успеха и владања након одржаних 
поправних  испита 

-Подела предмета на наставнике 

-Утврђивање распореда смена 

-Распоред часова 

-Образовање комисија  и тимова 

-Годишњи извештаји о раду стручних тимова и 
већа 

 

 

август 

 

 

 

чланови наставничког већа  
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3.3 Извештај о раду одељењских већа  

                     Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше 
образовно-васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад 
одвијао се према плану и програму који је донесен на почетку школске године.  

                     На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 

- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада одељења      односно 

разреда 
- Самовредновање и вредновање рада школе 
- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад 

деце у школи и ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и 

одељења у целини 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлаже мере 

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 

наставника  
- Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу 

са Законом 
- Спровођење и анализа завршног испита 

 
                       Одржано  је  10 - 12  седница одељенских већа нижих – виших разреда. 

 

 

 

3.4 Извештај о раду одељењских старешина  

 
      Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
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      ђ) Сарадња са наставницима и педагогом 
   

        Одељењске старешине су  реализовале своје програме, а на часовима одељењског старешине 
обрађивали су теме које су предложене од стране педагога школе, а обрађиване су и теме које су 
актуелне у одељењу, школи и друштвеној заједници.  

3.5 Извештај о раду Савета родитеља  

На првом родитељском састанку у школској 2015/2016.години свако одељење изабрало је свог 
представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља одржаној 15.09.2015.године 
конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  

1. Стевановић Сања-представник родитеља ученика I-1 разреда 
2. Чичић Јелена-представник родитеља ученика  I-2 разреда 
3. Јожа Сандра– представник родитеља ученика II-1 разреда 
4. Алавања Александра – представник родитеља ученика II-2 разреда 
5. Соколовић Бинаса – представник родитеља ученика III-1 разреда 
6. Шалипур Александра – представник родитеља ученика III-2 разреда 
7. Марковић Ивана-представник родитеља ученика IV-1 разреда 
8. Врба Наталија-представник родитеља ученика IV-2 разреда 
9. Стојановић Ивана – представник родитеља ученика V-1 разреда 
10.  Јовић Софија – представник родитеља ученика V-2 разреда 
11. Милошевић Јасмина – представник родитеља ученика VI-1 разреда 
12. Голубовић Дијана – представник родитеља ученика VI-2 разреда 
13. Љушкић Маријана – представник родитеља ученика VII-1 разреда 
14. Ћеја Дорина – представник родитеља ученика VII-2 разреда 
15. Марковић Ђурђица – представник родитеља ученика VIII-1 разреда 
16. Шогор Биљана – представник родитеља ученика VIII-2 разреда и 
17. Филиповић Стефановић Маја - представник родитеља ученика комбинованог одељења из 

Малог Баваништа. 
Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Шалипур 
Александра, а за заменика председника Јовић Софија. 

У школској 2015/2016.години Савет родитеља је одржао пет седница на којима су разматрана 
следећа питања: 

-  aнализа успеха и дисциплине ученика и остварености образовних стандарда; 
- разматрање предлога Годишњег извештаја о раду школе у школској 2014/2015.години; 
- разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2015/2016.годину и Анекса Годишњег 

плана рада школе за школску 2015/2016.годину; 
- ужина и осигурање ученика у школској 2015/2016.години; 
- давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог разреда 

за школску 2015/2016.годину; 
- доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 
- разматрање Анекса Школског програма; 
- усвајање извештаја о раду Ученичког парламента; 
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- разматрање извештаја о реализацији Развојног плана и разматрање Анекса Развојног плана 
школе; 

- давање мишљења у вези стицања звања педагошког саветника Крецуљ Дејану; 
- разматрање извештаја директора школе о поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 
- разматрање извештаја о самовредновању; 
- одлучивање о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту; 
- разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на завршном испиту у школској 

2015/2016.години; 
- фотографисање ученика; 
- уџбеници и изборни предмети у школској 2016/2017.години; 
- разматрање извештаја о извођењу екскурзија ученика у школској 2015/2016.години; 

 
Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 
 
 

 

3.6 Извештај о раду стручних већа за области предмета 

   3.6.1  Извештај о раду Стручног већа разредне наставе  

          Током школске 2015-2016.одржано је 12 састанака стручног већа. 

          Планиране активности су реализоване по плану рада. 

          Стручно усавршавање у установи се одвијало у складу са правилником .Организовани су 
угледни часови,презентовани семинари и трибине,организоване изложбе и приредбе.Посебан 
акценат је стављен на сарадњу с родитељима и њихово веће укључивање у живот и рад школе. 

         И ове школске године,приоритетна активност нам је била пружање додатне подршке деци у 
учењу (из маргинализованих група,с тешкоћама у учењу и свој осталој деци којој је овакав вид 
подршке потребан).Учитељи су  се смењивали свакодневно,помажући деци у изради домаћих 
задатака после наставе. 

          Према упутству Министарства, детаљно је размотрен избор уџбеника за наредне три 
године.Најпре смо анализирали квалитет и разменили искуства,сумирали утиске након 
презентација уџбеника различитих издавача.Избор уџбеника  од 1.до 4. Разреда је извршен на  
основу мишљења већине (6:3). 

          Као и предходних година,упис деце у први разред је иницирао појачане маркетиншке 
активности школе,као и организовање приредби и дружења са забавиштанцима. 

          Договорено је да приредбу за пријем првака организују учитељи будућег другог и трећег 
разреда,уз учитељице које раде с  првацима  следеће школске године. 

Председник стручног већа наставника разредне наставе: 
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                                                                                 Маја Петровић 

3.6.2 Извештај о раду Стручног већа за српски језик  

          У школској 2015/2016. години остварене су све планиране активности: 

- Актив је организовао и спровео активности у оквиру Дечје недеље. 

- Ученици су учествовали на литерарном конкурсу Моја учитељица/ учитељ. 

- Чланови драмске секције припремили су и одиграли одломке из омиљених књижевних  дела: 
„Доживљаји Тома Сојера“, „Еро са онога свијета“ и „Покондирена тиква“.  

-  Пригодним програмом обележена је школска слава Свети Сава. 

- Дан заљубљених обележен је разменом  порука љубави и пријатељства међу ученицима.  

- На општинском нивоу такмичења Књижевна олимпијада остварени су следећи резултати: 

Милица Костић 81- 2. место 

Тамара Маковић 81- 2. место   

- Књижевна олимпијада (окружни ниво): 

Милица Костић 81 – 2. место 

Тамара Марковић 81 – 2. место 

- На Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“  учествовало је четворо ученика 
(Мирјана Милиновић, Мартин Радивој, Катарина Ивезић и Сергеј Голубовић). Сви ученици 
пласирали су се на зонски ниво такмичења.  

 - На Зонској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ учествовала су сва четири горе наведена 
ученика, а пласман за покрајински ниво такмичења изборили су Катарина Ивезић и Мартин 
Радивојев.    

- Дан школе обележен је позоришном  представом „Љубав је закон“ 

- На литерарном конкурсу Библиотеке „Вук Караџић“ треће место освојила је Тамара Марковић 
81.   

- Ученици су посетили Сајам књига у Београду. 

- Ученици су организовано гледали следеће позоришне представе: 

„Женидба и удадба“ , Позориште на Теразијама, Београд 

„Грк Зорба“ , Позориште на Теразијама, Београд 

„Зона Замфирова“, позориште на теразијама, Београд 
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„Кир Јања“ , Центар за културу Ковин 

„Зла жена“ , Центар за културу Ковин. 

- Припремна настава за ученике завршног разреда организована је у току целе школске године.  

Председник: 

Јелена Милановић 

 
3.6.3 Извештај о раду Стручног већа за  математику            

          Математичко стручно веће се у школској 2015/2016. години се састајало по плану једном 
месечно и конструктивно радило. Сарадња међу члановима већа је била веома добра и 
конструктивна. Такође, остварена је добра сарадња сарадња и са другим стручним већима у школи 
око разних тема као што су: припреме и усклађивање такмичења, образовни стандарди, израда и 
остваривање планова за ИОП, разни семинари, избор уџбеника и корелација међу предметима и 
усклађивање. 

 Током свог рада у школској  2015/2016. години математичко веће је, кроз добру сарадњу, 
могло да рачуна на велику помоћ директора школе (организовање стручних семинара и слично), 
школског педагога (изарада и имплементација ИОП-а, савете око педагошких и актуелних 
проблема...) као и осталих сарадника и учесника школског наставног процеса. 

 Што се такмичења тиче у школској 2015/2016. години, поред општинског такмичења 
одржани су и такмичења „Мислиша“ и „ Кенгур без граница“. 

 

Чланови већа: 
Љубиша Ђорђрвић 
и Васиљ Добрић 

 

 
 
3.6.4 Извештај о раду Стручног већа страних језика 

           Стручно веће страних језика редовно је планирало програме и водило рачуна да се 
планирано реализује. Договором је установљена израда глобавних и оперативних планова, као и 
припрема на дневном нивоу за школску 2015/2016.  годину на почетку школске године. 

          У млађим разредима у нстави енглеског језика коришћени су  Klett-ови уџбеници и са том 
праксом ће бити настављено и даље, у наредној школској години. У вишим разредима коришћени 
су такође Klett-ови уџбеници за енглески језик, а уџбеници издавачке куће Завод за уџбенике и 
наставна средства за немачки језик. 

          Договорен је ток извршења ваннаставних активности, допунска и додатна настава. 



Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин                                     Годишњи извештај о раду школе 
 

33 
 

          Током године се појачано радило са ученицима којима је била потребна додатна подршка у 
раду. Посебна пажња је посвећена талентованим ученицима и договорено је да се тако настави и 
убудуће. У већој мери смо користили средства савремене технологије. 

          На крају школске 2015/2016. године нема недовољних оцена из страних језика , како у 
нижим, тако и у вишим разредима. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА 

 
 

Септембар 

 Усвојен план рада већа 
 Израђени оперативни/глобални планови 
 Утврђен распоред писмених задатака/контролних 

вежби 
 Организована допунска/додатна настава 

 
Октобар 

 Израђен план потреба за наставним средствима 
 Координисана настава сродних предмета 
 Усаглашени критеријуми за оцењивање 
 Размотрене наставне методе и технике 

 
 

Новембар 

 Анализиран успех на крају првог класификационог 
периода 

 Утврђене продуктивније мере за постизање бољег 
успеха 

 Испланирано школско такмичење (за фебруар месец) 
 

Децембар 
 Анализирани проблеми са којима се сусреће 

наставник у настави страних језика 
 Анализирана редовна/додатна/допунска настава 
 Испланирана додатна/допунска настава током 

зимског распуста 
Јануар  Анализиран успех на крају првог полугодишта 

 
 

Фебруар 

 Ораганизовано школско такмичење из страних језика 
 Испланиран додатни рад са ученицима и припрема за 

предстојеће општинско такмичење 
 Одабрани уџбеници и приручници за наредну 

школску годину (за енглески језик у нижим 
разредима „Playway to English 1, 2, 3, 4“ (Klett); за 
енглески језик у вишим разредима: „Messages 1, 2, 3, 
4“ (Klett); за немачки језик у вишим разредима: 
„Hurra Wir Lernen Deutch 1, 2, 3, 4“ (Завод за 
уџбенике и наставна средства Београд). 

 
 

Март 

 Анализиран успех са општинског такмичења (нема 
пласираних на окружно такмичење) 

 Обустављене припреме за даље такмичење, јер нема 
пласираних ученика за окружно такмичење 

 Испланиран додатни рад са талентованим ученицима 
 

Април 
 Анализиран успех на крају трећег класификкационог 

периода 
 Размотрена актуелна питања 



Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин                                     Годишњи извештај о раду школе 
 

34 
 

 
Мај 

 Анализирани реализованих часова 
 Анализа слабијих оцена (негативних нема) и 

успостављене мере за поправљање оцена 
 
 

Јун 

 Анализиран успеха ученика на крају школске године 
 У потпуности реализован наставни програм на крају 

школске године 
 Израђен план рада за наредну школску годину 

 

Чланови стручног већа: 

Славко Бранковић, наставниг енглеског језика 
Оливере Томић, наставник енглески језик 

Милош Манић, наставник немачког језика 
 

3.6.5 Извештај о раду Стручног већа природних наука 

         Извештај о раду стручог већа за : физику, хемију, техничко образовање и   
         биологију 
 
            Састав овог тима чине : Дејан Крецуљ - наставник техничког образовања,  Душанка 
Наранчић -наставник физике и хемије и Сања Тошић/ Дуња Настасић - наставник биологије. 
            У току ове године одржано је десет састанака, док је једанаести планиран и одржан у 
месецу августу, по плану за рад овог већа. На састанцима је дискутовано о темама које су утврђене 
планом по месецима. 
           Остварена је сарадња са нижим разредима, ради упознавања предметних наставника. 
           Наставници, чланови овог већа, присуствовали су разним семинарима, ради стручног 
усавршавања. Присуствовали су семинару “Стрес код наставника и ученика“ у трајању од осам 
часова, одржаног 24.12.2015 .године у просторијама школе. И другим семинарима приказаним у 
оквиру стручног усавршавања сваког наставника појединачно. 
          Ученици од петог до осмог разреда учествовали су на такмичењима из физике и биологије.  
          Ученици од петог до осмог разреда посетили  су Сајам  науке у Београду 03.12.2015. године. 
          Одржана је припремна настава из физике, хемије и биологије за ученике осмог разреда, ради 
припреме за завршни испит, у трајању од почетка до краја другог полугодишта. Припремна 
настава обухвата обнову раније обрађеног градива и вежбу кроз тестирање. 
           
          Донет је Програм стручног већа природних наука за наредну школску 2016\2017. годину.  

Председник стручног већа : Душанка Наранчић 
 

 
3.6.6 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 

          Веће је одржало 12 састанака на којима су биле присутне чланице Бранка Спирковић, 
наставница географије, и Бранка Клисура, наставница историје.  

          Рад Већа је отежан због рада у две школе обе чланице Већа, па је теже радити на корелацији 
између два предмета.  
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          Веће је пратило сва дешавања у просвети од примене нових прописа и правилника, до 
примене образовних стандарда.  

          На почетку школске године урађени су планови за све облике рада, као и планови за ученике 
који наставу прате по ИОП-у. 

          Веће је сарађивало са свим учесницима школског живота (ученици, родитељи, педагошка 
служба, управа школе), као и са свим колегама, са којима је могуће урадити корелацију између 
предмета.  

          Сарадња се обављала и са колегама из других школа, нарочито ,,Десанка Максимовић”, где 
ради наставница историје и ,,Ђура Филиповић”, из Плочице, где ради наставница географије.  

          Стручно усавршавање је континуирано обаваљано у току целе школске године како у 
установи, тако и ван ње.  

          Држани су часови припреме за матурски испит осмих разреда, као и часови осталих облика 
рада- допунске, додатне, припрема за такмичење. 

          Одржана су такмичења од школског до окружног нивоа.  

          Чланице Већа су пратиле издања нових уџбеника и осталих наставних средстава, 
неопходних за историју и географију.  

          У току школске године, више пута је урађена евалуација образовних стандарда и анализа 
рада и напредовања ученика који наставу похађају по ИОП-у.  

Председник Стручног већа  
за историју и географију: 

Бранка Клисура,  професор историј 
 

  3.6.7   Извештај о раду Стручног већа за уметност, културу и спорт  
 
   У протеклој школској години све планиране активности су углавном реализоване, предвиђене 
планом и програмом актива. 
Записник бр.1-усвојен је програм рада за школску годину у складу са годишњим календаром рада 
школе.Није било већих измена у односу на план од предходне школске године. 
Подела задужења: 
Музичка култура-наставник Маја Лукић која по листи задужења предаје 10 часова недељно 
редовне наставе и 2 часа недељно слободних активности-хор и оркестар 
Ликовна култура-Милена Штиковац по листи задужења предаје 10 часова недељно редовне 
наставе и 2 часа недељно слободних активности-секција. 
Физичко васпитање-Иван Лукић по листи задужења предаје 20 часова недељно редовне наставе, 
Изборни спорт-одбојка и фудбал 36 часова недељно редовне наставе и по 2часа недељно 
слободних активности:Бадминтон и Стони тенис, 72 часа. 
Маја Марић-Приправник Изборни спорт-2 часа недељно,72 часа у току године. 
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Састављени су и усвојени Годишњи планови рада, Оперативни/месечни планови рада уз примену 
образовних стандарда. 
Учешће на ликовном конкурсу који расписују Уједињене нације „Свет какав желим 2030 
године“.Планиране су посете културним дешавањима у Културном центру у Ковину. 
Записник бр.2-Планирано је учешће на ликовном конкурсу Фестивала науке „Свет под лупом“ и 
учешће на ликовном конкурсу Пољопривредне школе из Ковина на тему грб и застава ове средње 
стручне школе. 
Чланови ликовне секције су посетили Октобарски салон у Ковину, где су могли да виде радове 
уметника из више земаља (Мексика и Канаде) у различитим техникама. 
У току Дечије недеље у холу школе су изложени радови ученика 5-их разреда на тему „Моја 
породица“-подршка породици. 
У плану су и посете наставника 4. разреду-упознавање ученика са предметним наставницима. 
Записник бр.3-У нашој школи је 20.новембра одржан мали сајам књига поводом „Дана књиге“ и за 
позоришну представу „Том Сојер“ чланови ликовне секције су од картона урадили ограду за 
потребе ове представе. 
Ученици од 5-8. Разреда учествују на ликовном конкурсу „Твоја сигурност је у твојим 
рукама“,који расписује општина Ковин-Савет за безбедност саобраћаја.Такође учешће на XIV 
међународном такмичењу „Светосавље и наше доба –ликовни конкурс на тему породица. Учешће 
на ликовном конкурсу Пољопривредне школе из Ковина на тему грб и застава ове школе, послат је 
рад ученице Саре Игњатовић 8/2 разреда. 
Записник бр. 4 На крају првог полугодишта реализовани су сви предвиђени часови планом и 
програмом.  Планиране активности су такође реализоване али је и нешто од активности додато 
током Школске године.Ученици од 5-8 разреда су постигли позитиван успех из свих предмета 
вештина. 
Припремане су активности поводом школске славе Светог Саве(ликовни радови,припремање хора 
и оркестра за приредбу) 
Дато је мишљење директору о одређивању ментора приправнику Марић Маји.Предлаже се 
директору да приправник Марић Маја,мастер професор физичког васпитања и спорта за ментора 
одреди Лукић Ивана,професора физичке кутуре. 
Записник бр.5 Ученици од 5-8 разреда имају позитиван успех из предмета вештина и такође нема 
неоцењених ученика.Највећи просек је из изборног спорта а најслабији из музичке 
културе.Указано је на састанку актива да поједини ученици не прате наставу и нису довољно 
активни због чега резултати успеха буду слабији. 
У наредном периоду планиран је програм поводом Дана школе,избор уџбеника, учешће на 
конкурсима,реализација наставе. Од спортских дешавања увелико се радило на припреми мушке и 
женске кошаркашке екипе која ће учествовати на општинском такмичењу 15.03.2016.године у 
ОШ“Ђура Јакшић“ у Ковину. 
Записник бр. 6 Поводом Дана школе припрема се представа „Тај луди свет“.Ликовна секција 
припрема неке детаље за сценографију,костиме,позивнице и плакат.Хор и оркестар припрема 
музичке теме и њихов распоред у току представе. 
Аудио-визуелна средства су често примењена у настави музичке и ликовне културе за приказ 
уметничких дела ,слушање музике,презентације о композиторима и уметницима. На семинару са 
темом „Стрес код наставника и ученика“ успоставили смо договор да на часовима ликовне 
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културе,нарочито у 8.разреду пуштамо музику по њиховој жељи као једном од начина сузбијања 
стреса код ученика. 
Сваког уторка и четвртка се одржава стоно тениска секција где су ангажовани ученици од 5-8 
разреда и пријављује се све више ученика.Такође је веома активна и бадминтон секција са 
ученицима од 3-7 разреда.Ученици су веома редовни на тренинзима и напредују. 
Записник бр.7 Прикупљају се и израђују потребне реквизите за представу.Биће изложени и 
ликовни радови у галерији Културног центра. 
Предат је списак предложених уџбеника и образложења за наредну школску годину.Музичка 
култура:1. Нови Логос 2.Клет 3. Завод за уџбенике од 5-8.разреда 
Ликовна култура:1.Бигз школство доо 2.Едука 3.Завод за уџбенике од 5-8.разреда 
15.03.2016. одржано је општинско такмичење у кошарци за дечаке и девојчице.Мушка екипа је 
освојила 3.место док су девојчице освојиле 1.место и избориле пласман за окружно 
такмичење.7.04.2016.године женска екипа је била на окружном такмичењу у Пландишту .Наши 
атлетичари су веома успешно представили школу на окружном такмичењу које се одржало на 
Градском стадиону „Динамо“у Панчеву.Тамара Давид 5/1 1.место у бацању вортекса ,Марко Врба 
3.место бацање вортекса Мирјана Милиновић 7/2 2.место бацање кугле Угљеша Констандиновић 
8/2 2.место скок у даљ са резултатом 4.95 и мушка штафета која је освојила 3.место. За окружно 
такмичење пласирала се Тамара Давид које ће бити одржано 5.маја у Новом Саду на стадиону 
Војводине.За Дан школе 26.04. заказане су фудбалске утакмице за ученике 5-6 и 7-8 разред са 
ОШ“ Десанка Максимовић“ из Ковина. 
Ликовна култура-учешће на ликовном конкурсу „За чистије и зеленије школе у Војводини“ који 
расписује ОШ“Моше Пијаде“ из Гудурице и на лик.конкурсу „Крв живот значи“ у организацији 
Црвеног крста Србије. 
Записник бр.8 Приредба поводом дана школе је одржана 26.04.2016. године веома успешно. У 
галерији су изложени ликовни радови ученика од 5-8-разреда цртежи,слике и вајарски радови на 
тему предстојећег празника,  Ускрса.Представа је одржана два пута.У току припремања представе 
поводом Дана школе успостављена је сарадња између наставника српског језика,ликовне 
културе,музичке културе и информатике.Рађене су позивнице са цртежом ученице 7/2 разреда 
Сање Игленџе. 
Планира се извођење заједничког часа Ликовне секције и Домаћинства где ће чланови израђивати 
накит од различитих материјала. 
Изабрани уџбеници-одобрени за Ликовну културу –Бигз од 5-8.разреда за потребе школске 
библиотеке, а за Музичку културу Нови логос од 5-8.разреда као обавезан уџбеник. 
Записник бр.9 На дечјем фестивалу „Клинци певају хитове“ учествоваће и ученици наше школе 
:Сања Игленџа 7/2, Јован Хари 6/1, Снежана Стојшић 5/1 и Ива Качавенда 7/2. 
Физичко васпитање-одржава се турнир „Мали за велике“ од 13. до 19.јуна у организацији 
Спортског савеза Ковин у категорији 1-2,3-4,5-6,7-8 разред. 
У току школске године присуствовали смо на многим обукама стручног усавршавања:излагање 
Дејана Крецуља на Наставничком већи „Пројекат Globe at Hight“,учествовање на више промоција 
уџбеника током године (ЈП Завод за уџбенике,Бигз школство,Нови логос...), “Линкови у 
презентацији“ -обука, присуствовање, семинар „Управљање стресом деце, наставника и 
родитеља“, присуствовање угледном часу Природе и друштва „Саобраћај у мом крају“, присуство 
излагању на Наставничком већу „Вођење евиденције и издавање јавних исправа у Основној 
школи“. 
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Ученици тј. чланови ликовне секције ће у току месеца јуна посетити две изложбе стрипа у 
галерији Културног центра у Ковину. Изложбе организују: Нова фестивал Панчево, Италијански 
институт Београд и ГРРР Панчево. 
Записник бр.10 На крају школске 2015/2016.године, успех свих ученика од 5-8. разреда је 
позитиван.Из свих предмета вештина овог актива нема недовољно оцењених ученика . 
Планови и програми су у потпуности реализовани.Са истим бројем часова За Музичку и Ликовну 
културу: 5. разред укупно 72 часа, 6. и 7. разред 36 часова и 8.разред 34.часа 
Физичка култура од 5-8.разреда 72 часа; Изборни спорт 36  часова од 5-7.разреда у 8. разреду 34 
часа. 
Број часова секција:Ликовне секције,Хор и оркестар,Бадминтон,Стони тенис је реализован. 
Треба истаћи још неке успешне резултате наших ученика: 
Мађаров Сергеј 82-2.место на општинском такмичењу у стоном тенису 
Снежана Стојшић похваљена за учешће на такмичењу у певању“Клинци певају хитове“. 
 
 

                                                        Стручни актив наставника музичке културе,  
                                                                               ликовне културе и физичког васпитања 

                                                                             
                                                                                                    
                           Извештај о раду Ликовне секције за  школску   2015/2016.годину              
 

   Одржано је укупно 72 часа, 2 часа недељно. 

Почетком септембра је формирана група ученика од 5-8.разреда и успостављен је договор о 
раду.Ученици су израђивали лутке од различитих материјала. 

Чланови секције су учествовали на: ликовном конкурсу који расписују Уједињене нације „Свет 
какав желим 2030 године“, ликовном конкурсу Фестивала науке „Свет под лупом“ и  ликовном 
конкурсу Пољопривредне школе из Ковина на тему грб и застава ове средње стручне школе.  

Планиране су посете културним дешавањима у Културном центру у Ковину. 

Чланови ликовне секције су посетили Октобарски салон у Ковину, где су могли да виде радове 
уметника из више земаља (Мексика и Канаде) у различитим техникама. 

У току Дечије недеље у холу школе су изложени радови ученика 5-их разреда на тему „Моја 
породица“-подршка породици. 

У нашој школи је 20.новембра одржан мали сајам књига поводом „Дана књиге“ и за позоришну 
представу „Том Сојер“ чланови ликовне секције су од картона урадили ограду за потребе ове 
представе. 

Ученици од 5-8. разреда су учествовали на ликовном конкурсу „Твоја сигурност је у твојим 
рукама“,који расписује општина Ковин-Савет за безбедност саобраћаја. 
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Такође учешће на XIV међународном такмичењу „Светосавље и наше доба –ликовни конкурс на 
тему породица. Учешће на ликовном конкурсу Пољопривредне школе из Ковина на тему грб и 
застава ове школе, послат је рад ученице Саре Игњатовић 8/2 разреда. 

Поводом новогодишњих празника чланови секције су украшавали  хол школе.Велики пано је 
испуњен папирићима у облику руку које су ученици од 1-8.разреда бојили, украшавали и писали 
поруке за Нову годину.Све руке су наслагане у облику јелке као једна целина. 

Припремане су активности поводом школске славе Светог Саве.Припремани су ликовни радови за 
велики пано у холу школе. 

Аудио-визуелна средства су често примењена у настави  секције за приказ уметничких 
дела,ручних радова,пуштања музике ради пријатније атмосфере на часовима. 

Поводом празника „Дан заљубљених“ на великом паноу у холу је чланови секције су направили  
велико срце од мањих срца са порукама посвећеним онима које деца воле. 

Учешће на ликовном конкурсу „За чистије и зеленије школе у Војводини“ који расписује 
ОШ“Моше Пијаде“ из Гудурице и на лик.конкурсу „Крв живот значи“ у организацији Црвеног 
крста Србије. 

 Приредба поводом дана школе је одржана 26.04.2016. године веома успешно. Велики број часова 
је био посвећен припремању приредбе поводом Дана школе . Радило се на изгледу: сценографије, 
костима, плаката, позивница. У галерији су изложени ликовни радови ученика од 5-8-разреда: 
цртежи,слике и вајарски радови на тему предстојећег празника,  Ускрса. У току припремања 
представе поводом успостављена је сарадња између наставника српског језика,ликовне 
културе,музичке културе и информатике.Рађене су позивнице са цртежом ученице 7/2 разреда 
Сање Игленџе. 

У току маја реализован је заједнички час Ликовне секције и Домаћинства где су чланови 
израђивати накит од различитих материјала:вунице,конца,перлица,жице и примењиване су 
различите технике плетења. 

Ученици тј. чланови ликовне секције су у току месеца јуна посетили две изложбе стрипа у 
галерији Културног центра у Ковину. Изложбе су организовали: Нова фестивал Панчево, 
Италијански институт Београд и ГРРР Панчево. 

                                                               Наставник Ликовне културе:  Милена Штиковац 

                                                                                      

     3.6.8 Извештај о раду Стручног актива за развој школског   
                     програма  
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 
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Сачињен је  План рада Стручног тима за 
развој школског програма за школску 
2016/2017. годину 

 

август 

Чланови Наставничког већа 

 Извршен је увид у одобрене уџбенике и 
приручнике који ће користити у току школске 
године  

Анкетирани су   ученици  за изборне предмете 
које ученици бирају на почетку године 

 Извршен је  одабир слободних активности 
према интересовању ученика 

 

 

 

септембар 

Чланови Стручног тима, 
разредне старешине, 
директор, педагог 

 Континуирано је праћено  остваривање 
обавезних наставних предмета и њихових 
садржаја 

Током године Чланови Стручног тима, 
директор, педагог 

 Континуирано је праћено  остваривање 
изборних предмета и њихових садржаја, 
верске наставе и грађанског васпитања као 
обавезних изборних предмета и осталих 
изборних предмета 

 

 

Током године 

Директор, педагог 

Континуирано је праћена реализација 
програмских садржаја и активности којима се 
остварује изборни део школског програма 

 

Током године 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћено је  реализовање и извештавање о 
броју реализованих часова 

Током године, 
квартално 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћено је  остваривања сврхе, циљева и 
задатака школског програма и планираног 
фонда часова за сваки предмет 

 

Током године 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћено је остваривање  часова допунске и 
додатне наставе 

Током године Директор, педагог 

Праћена је и  евалуација подизања квалитета 
наставе применом мултимедијалне 
технологије 

Током године, у време 
квалификационих 

периода 

Директор, педагог 

Праћено је  остваривање часова одељенског 
старешине, излета и екскурзија 

Током године Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 

 Праћено је  остваривање свих врста 
активности у образовно-васпитном раду које 

 Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 
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су планиране школским програмом 
(друштвено-користан рад, хуманитарне, 
спортске, културне активности) 

 

Током године 

 Извршена је е валуација реализације 
предвиђених садржаја из школског програма 
за протеклу школску годину 

 Извршена је процена остварености 
образовних стандарда 

 Сачињен је Извештај о раду Стручног актива 
за развој школског програма   

 

 

јун 

Чланови Стручног тима, 
предметни наставници, 
Учитељи,  педагог, 
директор 

 

3.6.9 Извештај о раду Педагошког колегијума 

Реализоване су све активности предвиђене програмом: 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ  ПОСЛОВА 

Вредновање остварености исхода предвиђених 
ИОП-ом на крају школске године 

 

         август 

 

чланови педагошког 
колегијума 

 

-Упознавање са планом рада Педагошког 
колегијума 

- Усвајање остварености исхода по ИОП-у, након 
извршене евалуације и утврђивање почетног 
стања за ученике који су већ радили по ИОП-у на 
почетку школске године 

-Предлог акредитованих,уже стручних семинара 
од стране стручних већа 

-Израда плана стручног усавршавања наставног 
особља 

-Примена образовних стандарда у настава и 
уграђивање истих у глобалне и месечне планове 
рада наставника 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 
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-Праћење остваривања развојног плана и договор 
о даљим задужењима 

-Планирање педагошко инструктивног рада(увида 
и надзора);праћење и унапређивање 
васпитнообразовног рада 

- Доношење нових индивидуалних образовних 
планова на предлог тима за инклузивно 
образовање(за ученике који већ раде по ИОП-у) 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 

-Подизање квалитета наставе и мере за 
унапређивње васпитно-образовног рада 

-Вредновање остварености исхода предвиђених 
ИОП-ом на крају 1.полугодишта 

 

 

јануар 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 

 

Праћење остваривања развојног плана 

 

март 

 

чланови педагошког 
колегијума 

 

Анализа резултата остварених на свим нивоима 
такмичења и из свих предмета-вредновање 
резултата рада 

 

мај 

 

чланови педагошког 
колегијума 

 

 

- Вредновање остварености исхода предвиђених 
ИОП-ом на крају 2.полугодишта 

-Анализа и вредновање резултата завршног 
испита и остварености образовних стандарда 

-Евалуација стручног усавршавања 

-Израда плана рада педагошког колегијума за 
следећу школску годину 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 
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3.7 Извештај о раду стручних сарадника  

3.7.1 Извештај о раду педагога школе  

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада: 
 
 Учествовање у изради школског програма и годишњег плана рада установе и његових 

појединих делова; 
 Припремање годишњих и месечних планова рада педагога; 
 Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика  и 

родитеља; 
 Учествовање у припреми индивидуалних образовних планова за ученике; 
 Планирање организације рада школе у сарадњи са директорком; 
 Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних активности,као излета и 

екскурзија; 
 Учествовање у планирању културних манифестација и наступа деце; 
 Пружање помоћи наставницима у изради планова рада,нарочито плана рада 

одељењског старешине; 
 Учешће у предлозима за одељењско старешинство; 
 Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су 

поновили разред. 
 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада: 
 

 Праћење реализације образовно-васпитног рада; 
 

 Рад на изради и примени инструмената за вредновање и самовредновање 
различитих области и активности рада установе; 

 
 Праћење и вредновање мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана; 
 

 Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које 
реализује школа; 

 
 
 Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних 

стандарда,постигнућа ученика; 
 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 
периодима,као и активно учешће у предлагању мера за њихово побољшање; 

 
 Праћење успеха ученика на такмичењима и завршним испитима за упис у средње 

школе; 
 

 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 
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3. Рад са наставницима: 
 Сарадња са наставницима за израду и прикупљање дидактичког материјала; 
 
 Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих 

и посебних стандарда; 
 

 Праћење начина вођења педагошке документације  наставника: 
 

 Пружање помоћи наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна 
подршка; 

 
 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група; 

 
 Оснаживање наставника за тимски рад и сарадњу на нивоу стручних већа,тимова и 

комисија; 
 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 
оријентације; 

 
 Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао,као и у припреми 

полагања испита за лиценцу. 
 

 
4. Рад са ученицима: 

 Испитивање ученика уписаних у школу; 
 Праћење дечјег развоја и напредовања; 
 Праћење оптерећености ученика(садржај,време,обим...); 
 Саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који су поновили разред; 
 Пружање подршке ученицима у раду ученичког парламента и других организација; 
 Рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању; 
 Рад на професионалној оријентацији ученика 
 Промовисање и предлагање мера у цилју смањивања насиља и промовисању 

здравих стилова живота; 
 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи и не придржавају се одлука директора и органа школе; 
 

5. Рад са родитељима,старатељима: 
 Пружање подршке родитељима,старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу,,проблемима у понашању,проблемима у развоју и сл.; 
 Упознавање родитеља,старатеља са важећим законима,конвенцијама,протоколима 

о заштити деце од занемаривања и злостављања  и другим документима; 
 Рад са родитељима у циљу у циљу прикупљања података о деци; 
 Давање предлога по питањима која се разматрају на савету родитеља,по потреби, 
 на иницијативу директора школе. 
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6. Рад са директором, стручним сарадницима...: 
 

 Сарадња са директорком на формирању одељења и расподели одељењских 
старешинстава; 

 Сарадња са директорком и библиотекаром на истраживању постојеће образовно-
васпитне праксе; 

 Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења  
педагошке документације у школи; 

 Сарадња са директорком на планирању активности у циљу јачања наставничких и 
личних компетенција; 

 Сарадња са директорком по питању приговора и жалби ученика и њихових 
родитеља,старатеља на оцену из предмета и владања. 

 
 

7. Рад у стручним органима и тимовима: 
 

 Учествовање у раду наставничких већа; 
 Учествовање у раду тимова,већа и комисија на нивоу установе. 

 
 

8. Сарадња са надлежним установама и организацијама локалне самоуправе: 
 

 Сарадња са образовним,здравственим,социјалним,научним,културним и другим 
организацијама које доприносе остваривању образовно-васпитног рада ; 

 Сарадња и учешће у раду са комисијама на нивоу локалне самоуправе,које се баве 
унапређивањем положаја деце и ученика и услова за њихов раст и развој. 
 

9. Вођење документације,припреме за рад и стручно усавршавање: 
 
 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,месечном и годишњем нивоу; 
 Израда,припрема и чување чек листа и посебних протокла за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе; 
 Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садрже личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога. 

СЕПТЕМБАР: 

 Упознавање учитеља првих разреда са индивидуалним склоностима ученика 
 
 формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика; 
 
 Учешће у изради Годишњег плана рада школе  као и у изради Извештаја о раду школе у 

претходној школској години; 

 Израда планова рада (годишњег и оперативних) педагога; 
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 педагошка анализа распореда часова; 

 Израда предлога тема за час одељенског старешине по разредима; 

 Снабдевање ученика уџбеницима и прибором; 

 Формирање група за обавезне изборне предмете; 

 учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна 
додатна подршка у образовању; 

 Упознавање са новопридошлим ученицима. 

ОКТОБАР: 

 Учествовање у организовању активности поводом Дечије недеље; 

 Евиденција ученика из осетљивих друштвених група; 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група; 

 Извештај о образовном нивоу родитеља и дефицијентности породице; 

 Праћење интересовања ученика и њихових склоности за рад у слободној активности и 
додатној настави, као и оптерећености ученика;  

 Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 
области и активности рада установе; 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације; 

 Учешће у изради педагошког профила ученика укључених у инклузивно образовање; 

 Евидентирање ученика који нередовно похађају наставу и предузимање мера; 

 Саветодавни рад са ученицима , родитељима и наставницима; 

НОВЕМБАР: 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационом периоду; 

 Саветодавни рад са ученицима и наставницима у циљу превенције појава насиља у 
одељењима; 

 учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања 
у школи; 

 Праћење процеса адаптације ученика првог и петог разреда(обилазак наставе...) 

 Разговор са ученицима петог разреда о проблемима преласка са разредне на предметну 
наставу; 

 Разговор са одељењским старешинама петих разреда о ученичким проблемима и решавању 
истих; 

 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика; 

 Праћење напредовања ученика који раде по индивидуалним образовним плановима; 

ДЕЦЕМБАР: 

 Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу анализе 
успеха и владања у протеклом периоду; 

 Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса ученика у одељенском колективу 
четвртих разреда у сарадњи са учитељима; 
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 Сарадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања код ученика са 
проблемским облицима понашања; 

 Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, 
постигнућа ученика; 

 Остваривање увида у оцењивање наставника кроз посете часовима,увидом у писмене и 
контролне задатке...; 

ЈАНУАР: 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а 

 Учествовање у раду тима за Школско развојно планирање и Самовредновање и 
вредновање рада школе; 

 Учествовање у организовању активности поводом обележавања школске славе; 

ФЕБРУАР: 

 Праћење реализације предавања из области здравственог васпитања у сарадњи са Домом 
здравља  и праћење остваривања других посебних програма; 

 Указивање саветодавне помоћи ученицима према већ утврђеном распореду у договору са 
одељенским старешинама и предметним наставницима; 

 Саветодавни рад са родитељима и одељенским старешинама о даљем педагошком 
третману тих ученика; 

 Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције,популарисање 
здравих стилова живота; 

 Упис првака  

МАРТ: 

 Анализа постигнућа ученика који раде по ИОП-у; 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на крају квалификационог периода 
 
 Праћење реализације плана професионалне оријентације; 

 Праћење и евидентирање резултата ученика наше школе на такмичењима из појединих 
области; 

 Учествовање у рад тимова,већа и комисија на нивоу школе 

 Саветодавни рад са ученицима,родитељима и наставницима,поготово са ученицима који 
постижу слабији успех; 

 Припреме за тестирање првака; 

АПРИЛ: 

 
 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода  и 

упоређивање са полугодишњим; 

  ТЕСТИРАЊЕ ПРВАКА 
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 Учешће у организационим пословима школе поводом обележавања Дана школе; 

МАЈ: 

 Саветодавни рад са ученицима осмог разреда на професионалној оријентацији,по потреби 
укључивати и родитеље; 

 Формирање и уједначавање одељења будућих првих разреда; 
 
 Анализа успеха и владања ученика осмих разреда; 

 Праћење реализације припремне наставе за полагање завршних  испита; 

ЈУН: 

 Праћење процеса закључног оцењивања ученика од 1. до 7. разреда; 
 
 Анализа успеха и владања ученика од 1. до 7. разреда; 

 Евидентирање ученика који се упућују на полагање поправних и разредних испита; 

 Евалуација,вредновање индивидуално образовних планова ученика; 

 Праћење остварености образовних стандарда ученика. 

ЈУЛ: 

 Праћење уписа и распоређивања ученика завршог разреда у средње школе; 

 Анализа постигнућа ученика на завршном испиту. 

АВГУСТ: 

 Договор са учитељима првих разреда; 

 Припреме за почетак нове школске године; 

 Прикупљање података за Извештај о раду школе у протеклој школској години. 

Приликом  реализовања појединих активности присутан тимски рад – свакодневна сарадња са 
директором,  библиотекаром и осталим наставним особљем. 

О свом раду водим евиденцију . 

                                                        

 
Педагог школе: 

Трифуновић Лучија 
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3.7.2 Извештај о раду библиотекара  

          Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања од 01.09.2015. године у школи ради 
библиотекар са 0,5 % радног ангажовања.  

          У току школске 2015/16. године реализоване су следеће пканиране активности: 

Ред. 
бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и 
учитељи 

Директор 

  Издавање књига ученицима и 
наставном особљу 

  Обнављање и расходовање 
књижевног фонда 

  Сређивање и разврставање 
књига 

 Подела бесплатних уџбеника 
  Праћење издавања нових 

књижевних дела 

  Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД Током године 

-  Обележавање Дана 
матерњег језика-
20.2.2016.године  

- Обележавање 
Међународног дана дечије 
књиге -  2.4.2016.године  ... 

- Рад са члановима 
рецитаторске секције и 
припрема рецитатора за 
такмичење 

 

 

 

 

 

 

Наставници и 
учитељи 

Директор 

  Рад са ученицима 
 Учешће у раду  рецитаторске 

секције 
 

  Популаризација књига 

  Разговор о прочитаим књигама 
 

 САВЕТОДАВНИ РАД  

 

 

Наставници и   Читање обавезне литературе 
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  Популаризација стручне 
литературе код деце и колега 

Током године учитељи 

Директор 

3. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 
(Учешће у раду Одељењских и 
Наставничког већа, као и раду Тимова...) 

 

 

 

27.10 .2015.године 

 

Наставници и 
учитељи 

Директор 
  Посета Сајму књига 

 

            Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање читања код 
ученика и развијање информационе писмености. 

 У току школске 2015/2016. године библиотека је својим информацијским садржајем, 
простором, књигама и различитим активностима доприносила квалитетнијој настави.  Програм 
рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм  васпитно - образовног рада 
школе и обухвата: образовно-васпитну делатност, библиотечко-информациону делатност, 
културну и јавну делатност, стручно усавршавање и остале активности.  

Програм рада се одвијао у следећим етапама: 

 уређивање простора библиотеке, сређивање књига и ознака на полицама ; 
 организовање посета библиотеци  и упознавање ученика са радом библиотеке и врстама 

библиотечке грађе; 
 непосредан рад са ученицима – корисницима библиотеке (задуживање и раздуживање 

књига, како лектире тако и књига по слободном избору); 
 пружање помоћи ученицима при изради реферата, давање потребних информација у 

проналажењу грађе за одређену област или предмет; 
 помоћ ученицима и наставницима у служењу стручним књигама; 
 рад са учитељима: евиденција и расподела бесплатних уџбеника од 1. до 4. разреда; 
 обележавање Дечије недеље 
 посета Сајму књига -27.10.2015.године; 
 обележавање Дана матерњег језика -20.02.2016.године ; 
 обележавање Међународног дана дечије књиге 
 учешће у раду рецитаторске секције; 
 сарадња са Вршњачким тимом , Ученичким парламентом  и драмском секцијом; 
 акције хуманитарног карактера: евиденција и расподела бесплатног школског прибора; 

сакупљање и расподела половне одеће за ученике слабог материјалног стања; 
 акција поклањања књига („ Поклони књигу библиотеци“) 
 вођење статистике коришћења фонда (месечну и годишњу); 
 инвентарисање поклоњених и купљених књига 

 

БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

Чланови:  
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Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у школи. У 
школској 2015/2016. години библиотеку је користило 278 ученика и 30 запослених. 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно око 3000 књига , а запослени око 200 књигa што укупно износи  око 
3200 књига. Такође, наставници и ученици су свакодневно користили и серијске публикације као и 
речнике српског, енглеског и немачког  језика и различите енциклопедије и атласе знања, затим 
часописе и дечје новине које се не изнајмљују. Поред овога, ученици су уз помоћ библиотекара 
сврсисходно користили и интернет као извор знања. 

 Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске и 
домаће лектире, тако и књига које нису предвиђене  наставним планом и програмом. 

Принављање грађе: 

Књижни фонд увећан је током школске године за 159 примерака књига  и 219 уџбеника и 
приручника, за које је направљена издвојена евиденција.  Од тога  већина примерака је поклон 
садашњих и бивших ученика школе као и запослених, а преостале књиге су махом поклон 
издавачких кућа. 

Све књиге су заведене у књигу инвентара за монографске публикације.Води се књига инвентара, 
свеска уписа, дневна статистика и др. Направљена је одвојена евиденција нових уџбеника, које су 
школској библиотеци поклониле издавачке куће. 

 

Школски библиотекар: 
Мирјана Милошевић  

3.8   Извештај о раду Школског одбора  

Школски одбор је у школској 2015/2016.години одржао укупно десет седница. 

Школски одбор је радио у следећем сазиву: 

1.  Јасмина Давидовић – из реда запослених 
2. Тамара Вијатов – из реда запослених 
3. Маја Петровић – из реда запослених 
4. Владимир Тасић – из реда родитеља 
5. Дотлић Анита - из реда родитеља 
6. Филиповић Стефановић Маја– из реда родитеља 
7. Велимир Стајковић – представник локалне самоуправе 
8. Младен Сулимановић – представник локалне самоуправе и 
9. Љиљана Шарић – представник локалне самоуправе. 

Функцију председника Школског одбора обављала је Маја Петровић-члан школског одбора из 
реда запослених, а заменика председника Велимир Стајковић-представник локалне самоуправе. 

У школској 2015/2016.години Школски одбор је:     

- усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2014/2015.годину; 
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- разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе (два пута у току 
школске године); 

-  усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2015/2016.годину; 

- усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2015/2016.години; 

-  усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2015/2016.годину и два Анекса ГПРШ-а, као 
и Анекс ШП; 

- упознао се са организовањем ужине и осигурања ученика у школи; 

- разматрао и усвојио извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају сваког квартала и на 
полугодиштима као и извештаје о остварености образовних стандарда; 

- усвојио извештај о самовредновању рада школе; 

- усвојио извештај о раду Ученичког парламента; 

- усвојио измене Статута и Правилника о раду и два пута дао сагласност на Правилник о 
измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова; 

- усвојио је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца и Правилник о 
поступку јавне набавке унутар школе; 

-  усвојио извештај о редовном годишњем попису; 

- усвојио годишњи финансијски извештај за 2015.годину (завршни рачун); 

- упознао се са Записницима о инспекцијском надзору Општинског просветног инспектора, 
примедбама на записник о редовном инспекцијском надзору бр.129/1 од 12.02.2016.године и 
одговором на примедбе на Записник;  

- донео финансијски план и план набавки установе за 2016.годину и њихове  измене, као и 
измену финансијског плана школе и плана набавки за 2015.годину по трећем ребалансу; 

- разматрао и усвојио извештаје директора о поступању школе у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање; 

- размотрио је и усвојио извештај о реализацији Школског развојног плана и усвојио Анекс 
ШРП-а; 

- одлучивао о жалби Марије Станојоска из Качарева изјављене против одлуке директора школе 
дел.бр.245/1 од 09.03.2016.године; 

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на завршном испиту; 

- усвојио извештаје о извођењу екскурзија ученика у школској 2015/2016.години; 
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Извештај сачинила 

Драгана Михајлов 

        IV   OСТВАРИВАЊЕ  ДРУГИХ  ПРОГРАМА 

 
             4.1  Извештај о културној и јавној делатности школе 
 
          Културна и јавна делатност школе у току 2015/2016. године одвијала према плану и 
програму Комисије за културну и јавну делатност школе, која је координирала активностима у 
сарадњи са Ученичким парламентом. 
       Реализоване су бројне активности које обухватају: 

- Организовање и учешће у културним акцијама школе; 
- Координација рада на организовању књижевних сусрета и постављању тематских изложби 
- Сарадња са културним установама које се баве књигом; 
- Сарадња са установама културе као што су позоришта, биоскопи, музеји; 
- Посећивање манифестација и центара који се баве књигом: сајма књига, великих 

библиотека, промоција књига...  

 
              4.2  Извештај о реализацији припремне наставе  
 

                Припремна настава образовно васпитног рада за полагање поправних испита 
организован а је  за једног ученика  V  разреда у августу (од 22.08. до 26.08.)   у трајању од 
5 дана, по 2 часа дневно, што износи 10 часова недељно, након чега је организован 
поправни испит. 
        Припремна настава образовно васпитног рада за полагање завршних  испита 
организована је  за ученике VIII разреда у току школске године из наставних предмета 
српски језик и математика,као и из историје, географије, биологије, физике и хемије,  а 
након завршене наставне године,  у јуну,  реализовано је још 30 часова припремне наставе.  
 
 ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 
          У току школске 2015/2016.  године  одржано је 40 часова припремне наставе из 
историје (19 часова у VIII 1 и 21 час у VIII 2) за полагање матурског испита. Часови су  
одржавани уторком (7. час за VIII 2) и петком (7. час за VIII 1). У VIII 1 посећеност  
је била добра - од 25% до 85% (од 5 до 17 часова), а у VIII 2 од 20-80% (од 4 до 17  
часова). 
           Од укупно 30 ученика у два одељења (14+16) резултати су солидни: 11  
ученика је имало 100% успех на матурском испиту, а 9 ученика 75%, што значи да је  
2/3 ученика урадило 75-100%.  
Од осталог броја ученика (10) 5 ученика (око 16, 5%) је матурски испит урадило са  
50% успеха, а 4 ученика је имало 1 бод (25% успешност), 0 бодова 1 ученик.  
 

Наставник историје 
Бранка Клисура 

           ИЗ ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ 
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 Припремна настава се одржавала једном недељно током целе године, што значи да је 
укупно одржано по 20 часова и Физике и Хемије, што с еможе видети из одговарајуће евиденције. 
Посећеност је била задовољавајућа, у просеку од 10 до 12 ученика по часу.  

Наставник:  
Наранчић Душанка 

        ИЗ МАТЕМАТИКЕ  

 Припремна настава се одржавала једном недељно током целе године, што значи да је 
укупно одржано 36 часова, што се може видети из одговарајуће евиденције. Посећеност је била 
задовољавајућа, у просеку од 8 до 10 ученика по часу.  

 

Наставник:  
Љубиша Ђорђевић 

        ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 
Одељење Број реализованих часова

VIII-1 20 
VIII-2 20 

Укупно 40 
 

‐ У периоду од јануара до краја маја одржано је укупно 33 часова (16 часова у VIII-1 и 17 
часова у VIII-2).  

‐ Током јуна месеца одржано је 7 часова (4 часа у VIII-1 и 3 часа у VIII-2).  
 

 

‐ Припремна настава за завршни испит реализована је током другог полугодишта.  
‐ Када су ученици били у поподневној смени припремна настава одржана је као претчас. 
‐ Када су ученици били у преподневној смени припремна настава одржана је као седми час. 

 
Одељење Време реализације током 

поподневне смене 
Време реализације током 

преподневне смене 
VIII-1 Средом од 12:35 до 13:20 Средом од 13:30 до 14:15 
VIII-2 Четвртком од од 12:35 до 13:20 Четвртком од од 13:30 до 14:15 

 

‐ Одељење  VIII-1 – ученици су углавном редовно долазили  на припремну наставу за 
завршни испит. Посећеност ових часова од стране ученика је била солидна.  

‐ Одељење  VIII-2 - мали број ученика је редовно долазио на припремну наставу за завршни 
испит. Посећеност ових часова од стране ученика је била осредња.  

‐ На овим часовима, у већој мери су коришћени тестови састављени од питања која су 
слична оним која су се појављивала на претходним завршним испитима.  
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‐ Редовно је праћена присутност ученика на часовима и о томе су обавештавани родитељи 
од стране одељењских старешина.  
 

                                                                                                                                    Наставник географије 
                                                                                                                                         Бранка Спирковић 
 
     ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 
Одељење Број реализованих 

часова 
VIII-1 20 
VIII-2 31 

Укупно 51 
 

‐ У периоду од јануара до краја маја одржано је укупно 41 часова (13  часова у VIII-1 и 28 
часова у VIII-2).  

‐ Током јуна месеца одржано је 10 часова (7 часа у VIII-1 и 3 часа у VIII-2).  
 

‐ Када су ученици били у поподневној смени припремна настава одржана је као претчас. 
‐ Када су ученици били у преподневној смени припремна настава одржана је као седми час. 

 

‐ Одељење  VIII-1 – ученици су углавном редовно долазили  на припремну наставу за 
завршни испит. Посећеност ових часова од стране ученика је била осредња.  

‐ Одељење  VIII-2 – ученици  су углавном редовно долазили на припремну наставу за 
завршни испит. Посећеност ових часова од стране ученика је била осредња.  

‐ На овим часовима, у већој мери су коришћени тестови састављени од питања која су 
слична оним која су се појављивала на претходним завршним испитима.  

‐ Редовно је праћена присутност ученика на часовима и о томе су обавештавани родитељи 
од стране одељењских старешина.  

 

                                                                                                                                  Наставници биологије 

       Дуња Настасић 
            Бранкица Стојковић 
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             V    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ  
                    АКТИВНОСТИ 
 
 
               5.1   Реализација наставних часова у току школске године, проценат 
реализације у односу на планирано по предметима   
 
  

 

 

 

Редовна настава 

1.раз. 2.раз. 3.раз 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз. Укупно
: 

Реализо
вано у 
процент
има: 

Српски језик 180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х2=
360 

144х2=
288 

144х2=
288 

136х2= 
272 

3368 100 % 

Математика 180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

144х2=
288 

144х2= 
288 

144х2= 
288 

136х2= 
272 

3296 100 % 

Енглески језик 72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

1432 100 % 

Свет око нас 72х3= 
216 

72х3= 
216 

- - - - - - 432 100 % 

Природа и 
друштво 

- - 72х3= 
216 

72х3= 
216 

- - - - 432 100 % 

Ликовна  
култура 

36х3= 
108 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х2= 
144 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2= 
68 

1112 100 % 

Музичка култура 36х3=  

108 

36х3=  

108 

36х3=  

108 

36х3= 

108 

72х2= 

144 

36х2= 

72 

36х2= 

72 

34х2= 

68 

788 100 % 

Физичко 
васпитање 

108х3=
324 

108х3=
324 

108х3=
324 

108х3=
324 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

1864 100 % 

Историја - - - - 36х2= 

72 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

496 100 % 

Географија - - - - 36х2= 
72 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

496 100 % 
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Биологија - - - - 72х2= 

144 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

568 100 % 

Физика - - - - - 72х2=  

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

424 100 % 

Хемија - - - - - - 72х2= 
144 

68х2= 

136 

280 100 % 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

- - - - 72х2= 

144 

72х2=  

144 

72х2=  

144 

68х2= 
136 

568 100 % 

Изборна настава 

Верска настава 36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1=  

36 

36х1= 

36 

34х1=  

34 

     286 100 % 

Грађанско 
васпитање 

36х3=  

108 

36х3=  

108 

36х3= 

108 

36х2= 

72 

36х2=  

72 

36х2= 

72 

36х2= 

72 

34х2= 

68 

680 100 % 

Народна 
традиција 

- 36х3=  

108 

36х3= 

108 

36х2= 

72 

- - - - 288 100 % 

Од играчке до 
рачунара 

 

- - - 36х1= 

36 

- - - - 36 100 % 

Немачки језик 

 

- - - - 72х2= 

144 

72х2= 

144 

72x2= 

144 

68x2= 

136 

568 100 % 

Изабрани спорт     36х2= 

72 

36х2= 

72 

36х2= 

72 

34х2= 

68 

284 100 % 

Информатика  и 
рачунарство 

- - - - 36х2= 

72 

36х2= 

72 

36x2= 

72 

34x1= 

34 

250 100 % 

Домаћинство - - - - - - 36х1= 

36 

34х2 =  

68 

104 100 % 

Румунски језик 
са елементима 
националне 

- - - - - - - - - - 
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културе 

Укупно: 2196 2412 2412 2376 2052 2124 2304 2176 18052 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5.2   Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по 
одељењима, разредима, предметима и укупно 
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Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 
Успех ученика на крају школске 2015/2016. године

одељење 
 

Св.уч. Одл. Вр.доб. 
 

Доб. Дов. 
 

Свега 
заврш. раз. 

Остало да понови разред Просечна 
оцена 

бр. % 
 

бр. % 
 

бр. % 
 

бр. % бр. % због 
недовољног 

успеха 

неоцењених 

бр. % бр. % 
1-1 16  

описно оцењени 
  

- 
- 

1-2 17  - 
1-МБ 2  - 

2-1 12 8 66,67 3 25 1 8,33 - - 12 100 - - - - 4,49 
2-2 13 9 69,23 3 23,08 1 7,69 - - 13 100 - - - - 4,59 

2-МБ 1 1 100 - - - - - - 1 100 - - - - 5,00 
3-1 16 12 75 2 12,5 2 12,5 - - 16 100 - - - - 4,65 
3-2 15 9 73,33 6 26,67 - - - - 15 100 - - - - 4,65 

3-МБ 2 1 50 1 50 - - - - 2 100 - - - - 4,42 
4-1 23 18 78,26 3 13,04 2 8,69 - - 23 100 - - - - 4,64 
4-2 21 11 52,38 6 28,81 4 19,05 - - 21 100 - - - - 4,30 

4-МБ 4 2 50 - - 2 50 - - 4 100 - - - - 4,07 
свега 142           - - - -  

Оц. од 1. до 
4. 

107 71 66,35 24 22,43 12 11,21 - - 107 100 - - - - 4,53 

5-1 18 9 50 6 33,33 3 16,66 - - 18 100 - - - - 4,34 
5-2 19 9 47,37 6 31,58 4 21,05 - - 19 100 - - - - 4,28 
6-1 20 6 30 7 35 7 35 - - 20 100 - - - - 3,86 
6-2 20 7 35 10 50 3 15 - - 20 100 - - - - 4,08 
7-1 14 1 7,14 6 42,86 7 50 - - 14 100 - - - - 3,50 
7-2 15 5 33,33 3 20 7 46,67 - - 15 100 - - - - 3,84 
8-1 14 9 64,28 3 21,43 2 14,28 - - 14 100 - - - - 4,31 
8-2 16 5 31,25 7 43,75 4 25 - - 16 100 - - - - 3,97 

Оц.од 5.   
до 8. 

136 51 37,5 48 35,29 37 27,20 - - 136 100 - - - - 4,02 

Свега 
оцењених: 

243 122 50,20 72 29,63 49 20,16 - - 243 100 - - - - 4,28 

Свега ученика на крају школске године:                                                          278 
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              5.2.1   Резултати на завршном   испиту ученика осмих разреда 
Општи подаци 
Назив школе ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Место Ковин 
Општина Ковин 
Развијеност општине  
Округ Јужнобанатски 
Школска управа Зрењанин 

 

Број одељења 2 
Укупан број ученика осмог 
разреда 

30 

Број дечака 16 
Број девојчица 14 
Укупан број ученика који су 
приступили завршном 
испиту 

30 

Од 
тога  

Број дечака 16 
Број девојчица 14 

 

    Завршни испит у јунском испитном року у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 
Ковину обављен је у среду 15. јуна 2016. у четвртак,  16. јуна 2016. године у 9,00  и у петак, 17. 
јуна 2016. године у 9,00 часова. 

    За испит је пријављено 30 ученика и сви ученици су полагали сва три испита.  

    Сви ученици су полагали  сва три  испита у фискултурној сали у присуству супервизора  и 
дежурних наставника, по процедури Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

1. Анализа 1 
ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ ОПШТИНЕ и  

ОКРУГА 
 
 Матерњи / 

Српски језик 
(од 10) 

Математика 
(од 10) 

Комбиновани 
тест 

(од 10) 

Укупно 
(од 30) 

Просечан број 
бодова ученика ОШ 
„Ј.Ј.Змај“ 

6,13 3,38 5,40 14,91 

Просечан број 
бодова у школама у 
општини Ковин 

5,66 2,93 4,75 13,33 

Просечан број 
бодова ученика 
јужнобанатског 
округа  

5,65 3,24 5,32 14,22 
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          Упоређујући резултате на завршном испиту, можемо да закључимо да су резултати наше 
школе нешто мало изнад општинског нивоа, али никако не можемо бити задовољни резултатима, 
па је неопходно да предметни наставници ураде темељну анализу  на основу које ће сачинити план 
припремне наставе за припрему ученика за завршни испит у наредној школској години.  
 

2. Анализа 2 
 

ДИСТРИБУЦИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У ОДНОСУ НА ОЦЕНУ НА КРАЈУ  VIII 
РАЗРЕДА 

 
Српски језик 
 
 Просечна оцена ученика осмих разреда из српског језика на крају школске године је 3,47 
(69,4%), док је шросечан број бодова из српског језика 12,83 (64,15%). Ови подаци  указују на 
чињеницу да је резултат на завршном испиту у складу са постигнутим успехом ученика. .  
             
Математика 
   
 Просечна оцена ученика осмих разреда из математике у осмом разреду је 3,30 (66%), док је 
просечан број бодова на завршном испиту из математике  6,95 (34,75%). Ово указује на чињеницу 
да је резултат на завршном испиту знатно слабији у односу на постигнут успех ученика.  
 
Комбиновани тест 
   
         Просечна оцена ученика осмих разреда из наставних предмета који су обухваћени завршним 
испитом (физика, хемија, историја, географија, биологија) је 3,57 (71,4%), док је просечан број 
бодова на завршном испиту – комбиновани тест  11,185 (55,925%). И овде је резултат на завршном 
испиту слабији у односу на успех ученика из наведених предмета.  
 
Мера: 
 
Потребно је у даљем планирању припремне наставе утврдити шта од наставних садржаја задаје  
највеће потешкоће ученицима и интензивирати рад на таквим типовима задатака.  

3.  Закључак 
 

   Завршни испит  2015/16. године  у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Ковину 
протекао је у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

  Завршни испит ове школске године имао је све три функције: селекциону, сертификациону 
функцији  и  најзначајнију – евалуациону функцију.  

        Анализе о резултатима завршног испита треба да послуже као основа за планирање 
унапређивања наставе, те се упућује препорука предметним наставницима да приступе детаљној 
анализи. 

Овој анализи свакако треба додати: 
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- приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатка, односно приказ 
нивоа постигнућа ученика; 

- анализу постигнућа ученика по одељењима 
 
Ове анализе ћемо накнадно прикључити постојећој када предметни наставници  

ураде темељне анализе за своје наставне предмете, па ћемо након тога сачинити детаљан план 
припремне наставе за наредну школску годину. 

Тим за самовредновање рада школе 

        5.3  Извештај о изреченим дисциплинским мерама ученицима  
Владање ученика у току  школске 2015/2016. године 

 

 
     
 
 
 
5.4  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  

одељење Свега ученика примерно 
(5) 

врло добро 
(4) 

добро 
(3) 

задовољавајуће 
(2) 

незадовољавајуће (1) 

1 – 1 16 16 - - - - 
1 – 2 17 17 - - - - 

1 – МБ 2 2 - - - - 
2 – 1 12 12 - - - - 
2 – 2 13 13 - - - - 

2 – MБ 1 1 - - - - 
3 – 1 16 16 - - - - 
3 – 2 15 15 - - - - 

3 – МБ 2 2 - - - - 
4 – 1 23 23 - - - - 
4 – 2  21 21 - - - - 

4 - МБ 4 4 - - - - 
Свега од 1. до 

4. разреда 
142 142 - - - - 

5 – 1 18 15 3 - - - 
5 – 2 19 17 2 - - - 
6 – 1 20 14 6 - - - 
6 – 2 20 20 - - - - 
7 – 1 14 10 4 - - - 
7 – 2 15 9 6    
8 – 1 14 14 - - - - 
8 - 2 16 16 - - - - 

Укупно од 5. 
до 8. 

136 115 21 - - - 

Свега  278 257 21 - - - 

Предмет Датум 
одржавања 

Место 
одржавања 

Ниво такмичења Пласман 
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Српски 
језик 

 

05.03.2016. Ковин „Ј.Ј.Змај“ Општинско 
такмичење – 
„Књижевна 
олимпијада“ 

 Костић Милица, 8/1  2.место 
Марковић Тамара, 8/1 2.место 
 

02.04.2016.  Окружно 
такмичење – 
„Књижевна 
олимпијада“ 

 Костић Милица, 8/1                          2. место 
Марковић Тамара, 8/1                       3. место 

 18.03.2016. Ковин, Дом 
културе 

Општинска смотра 
рецитатора  

Анастасија Тасић, 2/1 
Вук Радојковић, 3/2 
Taра Радмановић, 4/2 
Катарина Ивезић, 6/1 
Сергеј Голубовић, 6/2 
Мирјана Милиновић, 7/2 
Мартин Радивојев. 8/1 

пласман  на  окружну  смотру
08.04.2016. Ковин, Дом 

културе 
Зонска смотра 
рецитатора 

Вук Радојковић, 3/2 
Taра Радмановић, 4/2 
Катарина Ивезић, 6/1 
Мартин Радивојев. 8/1 
пласман  на  покрајинску  смотру у Сечњу 

26.04.2016. Сечањ Покрајинска 
смотра рецитатора 

Вук Радојковић, 3/2 
пласман на републичку смотру у Ваљеву 

  Ваљево Републичка смотра 
рецитатора 

Вук Радојковић, 3/2 2.место 
 

Историја  Гај, ОШ „Миша 
Стојковић“  

Оштинско 
такмичење 

Реџић Филип, 5/1 1.место 
Радмановић Андреј, 6/1                      2.место 

Географија 13.03.2016.  Плочица, ОШ 
„Ђура 
Филиповић“ 

Општинско 
такмичење  

Лакићевић Благоје, 7/2 2.место 
Игленџа Сања, 7/2 3.место 
Костић Милица, 8/1 2.место

Математика 27.02.2016. Ковин, ОШ 
„Ј.Ј.Змај“ Ковин 

Општинско 
такмичење  

Шалипур Анђела, 3/2                     3.место 
Лукић  Андреј, 4/2                               1.место 
Васић Вељко, 4/2                                 2.место 
Филиповић Милорад, 4/1                   3.место 
Тривић Марко, 4/2                              3.место 
Рово Филип, 4/2 3.место 
Челпер Стеван, 5/2 1.место 
Раниславић Ксенија, 5/1          3.место

 29.03.2016. Панчево Окружно 
такмичење  

Филиповић Милорад, 4/1                   1.место 
Васић Вељко, 4/2 3.место 
Лукић Андреј, 4/2 3.место

„Мислиша“ 10.02.2016.  републичко 
такмичење 

Васић Вељко, 4/2 3.место 
Филиповић Милорад, 4/1 3.место 
Шалипур Анђела – похвала 
Поповић Петар – похвала 
Баковић Ива – похвала 
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Станковић Милица – похвала 
Петровић Немања – похвала 
Лукић Андреј – похвала 
Рово Филип - похвала 

„Кенгур“   међународно 
такмичење  из 
математике 

Филиповић Милорад, 4/1   3.место

Биологија 09.04.2015. Ковин, ОШ 
„Д.Максимовић“ 

Општинско 
такмичење  

Савић Милица, 5/2                                 
2.место 
Пешић Андрија, 6/1 2.место 
Варњу Ервин, 8/1 3.место 
Илић Ђорђе, 8/1 3.место 
 

Физичко 
васпитање 

 Скореновац Стони тенис – 
општинско 
такмичење 

Мађаров Сергеј, 8/2 2.место

  Стони тенис – 
општинско 
такмичење 

мушкс екипа  2.место

 Дубовац фудбал мушка екипа 3.место 
 

15.03.2016. Ковин, ОШ 
„Ђура Јакшић“ 

општинско 
такмичење у 
кошарци 

женска екипа                                         1. 
место 
 

 Ковин, ОШ 
„Ђура Јакшић“ 

 

општинско 
такмичење у 
кошарци 

мушка  екипа                                          3. 
место 
 

08.05.2016. Панчево окружно 
такмичење у 
атлетици 

Врба Марко, 4/2 3.место 
бацање вортекса 

Давид Тамара, 5/1                   1.место 
бацање вортекса 

Милиновић Мирјана, 7/2 2.место 
бацање кугле 

Костадиновић Угљеша, 8/2 2.место 
скок у даљ 

штафета 4*100 3.место
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Учешће на конкурсима: 

- манифестација на репуличком нивоу„Дани ћирилице“ : 
1. Шалипур Анђела, 3/2 -  за израду лутке – 3.место 

- Такмичење у организацији  Пријатеља деце Србије и Министарства просвете „Мали 
Пјер“за израду најбоље дечје карикатуре : 
1.Гулан Данило – општинско и окружно такмичење 
2. Балаж Предраг – општинско и окружно такмичење 
3. Јотић Марко - општинско  такмичење 
4. Адамов Тијана - општинско  такмичење 
5.Тасић Нађа-  општинско такмичење 

На литерарном конкурсу у организацији градске библиотеке „Вук Караџић“ Ковин  
награђени су следећи наши ученици:  1.Марковић Тамара, 8/1 – 3.место 
        5.5   Реализација осталих часова непосредног рада са ученицима  

Сви ученици су похађали обавезни изборни предмет верска настава или грађанско 
васпитање са по једним часом недељно, према свом личном опредељењу за које су се изјаснили 
почетком школске године уз сагласност родитеља. 

 
Остали изборни предмети су били заступљени као што је прилазано у табели која следи:        
    Од 1. до 4. разред 

 21.11.2015. Нови Сад Такмичење 
основних школа 
АП Војводине у 
изради бизнис 
планова 

Екипа у саставу: Тамара Марковић, Милица 
Миловановић, Ђорђе Илић, Ервин Варњу и  
Јелана Бугарски – сви ученици 8-1 разреда 

2.место

  Ковин, ОШ 
„Ђура Јакшић“ 

Мала олимпијада 
– општинско 
такмичење 

- Eкипа ученика 1. разреда у саставу:  
Алић Милица, Антал Зорица, 
Панкалујић Миљана, Пешић Сенка, 
Мандић Андрија, Вучић Петар, 
Коцић Јована, Чичић Вукан, 
Видовић никола и Станковић 
Милош – освојила је 2. место; 

- Екипа ученика 2. Разреда у саставу: 
Главонић Душан, Милосављевић 
Немања, Ђукић Лука, Стојиљковић 
Душан, Поповић Милош, Јањић 
Јован, Макарић Андријана, Папић 
Јована, Балаж Душанка, Калиновић 
Теодора, Пријовић Емили и Радовић 
Теодора  - -   освојила је 3. Место 

- Женска екипа 3. разреда у саставу: 
Дуња Медић, Милица Станковић, 
Софија Шћеповић   Радовановић, 
Јована Секулић, Леонора Јовић, 
Софија Михајлов, Јована Јанковић, 
Алиса  Дотлић, Ђурђа Стефановић и 
Јована Пауновић  -   освојила је 3. 
место   

 
 

Лепо 
писање 

Чувари 
природе  

Од 
играчке 
од 
рачунара  

Народна 
традиција 

 Грађанско 
васпитање 

Верска 
настава  

Ук. Учен. 
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Од 5.  до  8. разреда 

 У старијим разредима су, осим грађанског васпитања и верске нставе, изучавани и обавезни 
изборни предмети немачки језик са по 2 часа недељно по одељењу и изабрани спорт са по једним 
часом недељно. Остали изборни предмети су били заступљени као што је приказано у табели: 

1-1 
 

- 17 - - 11 6 17 

1-2 
 

- 16 - - 13 3 16 

1 – МБ 
 

2 - -  2 - 2 

2-1 
 

- - - 15 12 3 15 

2-2 
 

- - - 13 10 3 13 

2-МБ 
 

- - - 1 1 - 1 

3-1 
 

- - - 16 13 3 16 

3-2 
 

- - - 15 12 3 15 

2 – МБ 
 

- - - 2 2 - 2 

4-1 
 

- - 22  13 9 22 

4-2 
 

- - - 22 13 9 22 

4-МБ 
 

- - - 4  4 - 4 

 
 

2 33 22 88  106 39 145 

 Информ 
и рачун. 

Чувари 
природе  

Свакодн. 
живот у 
прошл. 

Хор и 
оркестар 

Домаћ.  Гр. 
васп. 

Вер. 
наст. 

Ук. 
учен 

5-1 
 

16 - - - - 12 4 16 

5-2 
 

20 - - - - 20 - 20 

6-1 
 

21 - - - - 13 8 21 

6-2 
 

19 - - - - 13 6 19 

7-1 
 

11 - - - 3 7 7 14 
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                 5.6  Реализација осталих облика ваннаставних активности  
 
Ред. бр.  ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 
РЕАЛИЗОВАНО  У 

ПРОЦЕНТИМА 
1. Допунска настава 720 100 % 
2. Додатна настава 360 100 % 

3. Слободне активности 765 100 % 
4. ЧОС  608 100 % 
    

 
 
 
 
                  5.7  Извештај о извођењу екскурзија и излета  
 

           Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака образовања и 
васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и 
односима у природној и друштвеној средини, са културном, историјским и духовним наслеђем и 
привредним достигнућима. 

         Испуњени су сви услови за извођење екскурзије, припрема за извођење, избор понуђача, 
безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије, а који су  прописани 
Упуством за реализацију екскурзије и наставе  у природи у основној школи.. 

          Реализовани су следећи излети и екскурзије: 

 
10.05.2016. – једнодневна  екскурзија ученика 1-их разреда (TA „Ступ“ Вршац). Ишло је 32 
ученика, 2 наставника и представник агенције.  Ученици и наставници су у Вршцу посетили  
„Апотеку на степеницама“ – споменик културе од великог значаја, а у којој се налазе сталне 
поставке „Историја здравствене културе југоисточног Баната“, „Сећање на Пају Јовановића“ и 
„Грађански живот Вршца у другој половини 19. и почетком 20. века“. Потом је уследио обилазак 
„Народног музеја“ где су ученици имали прилику да виде једну од најатрактивнијих збирки, која 
поседује готово све врсте оружја које је коришћено на простору Вршца и околине од 13. до 20. 
века. Затим су ученици обишли Вршачки брег, ручали у ресторану „Дом Црвеног крста“, па 

7-2 
 

8 - - - 7 10 5 15 

8-1 
 

8 - - - 6 13 1 14 

8-2 
 

11 - - - 5 8 8 16 

 
 

114 - - - 21  96 39 135 
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посетили обишли  спортски центар „Миленијум“ и градски парк. У Ковин су стигли око 18.30 
часова. 
 
13.05.2016. -  екскурзија ученика другог и трећег разреда и комбинованог одељења у Малом 
Баваништу  (ТА „Ласта“ Смедерево).  
Ишло је 64 ученика,  5 наставника и представник агенције. На путу  према Зрењанину прва пауза 
је направљена у Црепаји (Туристичко рекреативни центар „Сто топола“ – ергела „Бата Црепаја“, 
где су ученици посетили мини зоо врт и провозали се фијакером. У Идвору су ученици посетили 
кућу Михајла Пупина, а затим су у Ечкој обишли дворац „Каштел“, где су ручали. После ручка су 
обишли Градску кућу и центар града Зрењанина. Након обиласка резервата природе Царске баре, 
ученици су кренули за Ковин. У Ковин су стигли око 20 часова.  
 
11.05.2016. - екскурзија ученика четвртог разреда – (ТА „Ступ“ Вршац). Ишао је 41 ученик, 2 
наставника и представник агенције. На путу ка Ресавској пећини , прва пауза је направљена код 
Велике Плане. Након разгледања Ресавске пећине, пут је настављен ка Аранђеловцу и Тополи. 
Ручак је обављен у ресторану  „Аркаде Александар“ у Аранђеловцу. Након обиласка маузолеја 
Карађорђевића у Тополи и цркве Св. Ђорђа на Опленцу, кренуло се ка Ковину. У  Ковин су стигли 
око 19:30 часова.  
 
12.05.2016. – екскурија ученика петог разреда (ТА „Ступ“ Вршац). Ученици су обишли 
Тополу,(знаменитости у Тополи и на Опленцу, где се налазе остаци града вожда Карађорђа и 
спомен комплекс династије Карађорђевића. Након ручка у Аранђеловцу, ученици су обишли 
Буковичку Бању и пећину Рисовача. Повратак у Ковин око 20 часова.  
 
13.05.2016. - екскурзија ученика  шестих и седмих  разреда (ТА „Ступ“ Вршац). Прва станица на 
путовању био је средњевековни манастир Раваница недалеко од Ћуприје, који чува мошти цара 
Лазара. Након тога, на путу ка Нишу, посећено је спомен обележје битке код Чегра, затим Ћеле 
кула у Нишу. После ручка у ресторану „Нишлијска механа“, пут се наставља ка центру Ниша где 
је посећен Народни музеј, ужи центар града и Тврђава. Након посете некадашњем логору на 
Црвеном крсту кренуло се пут Ковина.  
 
21. и 22. 04. 2016.  године – екскурзија ученика осмих разреда (Ковин – Ковачица – Идвор – 
Зрењанин Суботица – Нови Сад – Ковин)   Из Ковина прва станица је била Ковачица – музеј 
наивне уметности, затим Идвор -  кућа Михајла Пупина. У Зрењанину су ученици обишли Градску 
кућу и центар града. Затим су кренули пут Суботице, где су преноћили у хотелу „Александер Ин.“ 
Сутрадан, након доручка, посећена је Градска кућа у Суботици и центар града, ручак у хотелу, па 
посета ЗОО врту и обилазак Палићког језера. Након тога обилазак центра Новод Сада и повратак у 
Ковин 31.03.2015. око 20 часова.  
 

          Појединачни извештаји о изведеним екскурзијама поднети су на седницама Савета 
родитеља, Наставничког већа и Школског одбора. 
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         VI     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  
                         ВАСПИТНО  – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
                6.1   Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 
 
 
          Савремена професионална оријентација усмерена је више на пружање помоћи у 
оспособљавању за професионално опредељење него на непосредну помоћ у избору занимања. 
Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику о себи, 
сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и остварује свој професионални развој, како би 
се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично задовољство, те био друштвено 
користан. 
 
У складу са овим, школа остварује следеће задатке: 
 
1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности ученика, које су 
значајне за његов професионални развој, развија свест ученика да и сам активно доприноси 
сопственом професионалном развоју 
2. Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија правилан однос 
према раду 
3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава могућности и 
интересовања за обављање послова у појединим струкама и занимањима 
4. Усмерава и оспособљава ученика у професионалном опредељивању, у доношењу одлуке у вези 
са занимањем 
 
          Професионална оријентација је саставни део васпитања и образовања, стога је посебно 
потребно да се остварује у свим областима образовно васпитног рада, посебно путем садржаја 
наставе слободних активности, у оквирима рада на часовима одељенског старешине, у посебним 
облицима рада на професионалној оријентацији (предавања, филмови, разговори, посете, 
изложбе), сарадњом школе са другим друштвеним чиниоцима (нпр. професионалним 
саветовалиштем). 
 
          Од ове школске године школе је укључена у GIZ пројекат, обучено је двоје наставника који 
су саставили програм професионалне оријентације и током читаве школске године у сарадњи са 
свим наставницима успешно реализовали планиране активности са ученицима 7. и 8. разреда. Тако 
је професионална оријентација имплементирана у садржаје свих наставнин предмета, у зависности 
од специфичности садржаја сваког. 
 
          Од реализованих активности, посебно треба истаћи активност која је рализована са циљем да 
би се ученици активно упознали са занатским занимањима, која су све траженији на тржишту 
рада, како код нас, тако и у свету. Како је већ раније био успешно организован сајам старих заната, 
ове године био је то сајам како традиционалних, тако и нових заната. Остварена је квалитетна 
сарадња са локалним друштвом предузетника, локалним занатлијама који су ученицима 
презентовали своја занимања. Приликом реализације ученици су били изузетно активно укључени 
у рад, осетили су атмосферу и особине свих занимања. Од велике важности за успешност сајма 
била је на одличној срадњи са столаром, пекаро, угоститељем, фризером, као самосталним 
предузетницима, а од школа са Средњом стручном школом „Васа Пелагић“, својим смеровима 
кувар, посластичар, конобар и другим. У сајам су били укључени ученици свих разреда школе, оба 
узраста.  
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          Традиционално презентовање школа, промоција средњих школа ученицима осмих разреда, 
остварено је и представници ковинских среднјих школа, Гимназије и економске школе „Бранко 
Радичевић“ и Средње стручне школе „Васа Пелагић“, као и Средње грађевинске школе Београд, 
кроз атрактивне презентације и питања и одговоре ученика промовисали су своје школе. Осим 
тога, на часовима Техничког и информатичког образовањ коришћењем адекватних промотивних 
филмова, ученици су се упознали и са многим другим школама, а путем претраживања школских 
сајтова дошли су до потребних информација.  

 
 
        Свих 30-оро ученика који су завршили основну школу успели су да упишу неки профил у 
средњим школама и тамо наставе своје школовање. 

РАСПОРЕД НАШИХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

 четворогодишња трогодишња 
 

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „Б. РАДИЧЕВИЋ“ 
КОВИН 

 

 Гимназија      - општи тип                   7  
Економски   техничар / пословни администратор 9 

СРЕДЊА  ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА „Васа Пелагић“ 
Ковин 

 

Кувар   1 
Конобар  2 
Руковалац – механичар пољопривредне технике  1 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Стевица Јовановић“ Панчево  
Медицинска сестра – техничар 2  
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА НОВИ САД   
Физиотерапеут 1  
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА   ШКОЛА „Никола Тесла“ 
ПАНЧЕВО 

 

Електротехничар енергетике  1  
ХЕМИЈСКО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВРШАЦ   
Фармацеутски техничар  1  

ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ   

Друштвено – језички смер 1  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  СМЕДЕРЕВО   
Аутоелектричар  2 
ТЕХНОАРТ БЕОГРАД 1  
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БЕОГРАД 1  

Свега  24 6 
Укупно ученика 30 
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                6.2   Извештај о реализацији програма здравствене и социјалне заштите 
ученика 
 
          Програм здравствене и социјалне заштите ученика је реализован према плану кроз разне 
наставне и ваннаставне активности: 

- На часовима физичког  васпитања истицан је значај редовног похађања часова и физичке 
активности уопште  за  здравље ученика 

- На ЧОС-у  су обрађиване теме везане за одржавање личне хигијене, хигијене одеће и обуће, 
радних и санитарних просторија... 

- Вршени су систематски прегледи ученика у Дому здравља 
-  На редовним часовима биологије , познавања природе и друштва, света око нас вођени су 

разговори о болестима и могућности заштите од њих<  
- Вршена је едукација ученика о здравим стиловима живота; 
- Вршена је редовна вакцинација ученика 
- На часовима биологије ученици су упознати  са загађивањем животне средине и штетним 

деловањем на људско здравље 
- Одржана су предавања везана за промене у пубертету; 
- На часовима одељењског старешине усвајане су вештине ненасилне комуникације, развијано 

другарство и подстицана толеранција; 

          Програм социјалне заштите ученика највише се базира на интензивној сарадњом са Центром 
за социјални рад у проналажењу могућности решавања материјалне, безбедоносне и  породичне 
проблематике. 
          Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима  у школи се 
одвијала континуирано. Педагог и директор школе су  у сарањи са одељењским старешинама 
решавали  проблеме у  сарадњи  са родитељима (службеним позивима у школу и инфомативним 
разговорима). Када је било неопходно,  контактирали су овлашћена лица из Центра за социјални 
рад ради укључивања у решавање одређеног проблема. 
          Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа је као и претходних година 
обезбедила неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног школског прибора и 
уџбеника, омогућене су бесплатне  екскурзије, бесплатне посете позоришним и биоскоским 
представама и сл.  У сарадњи са ученицима и родитељима за ове ученике су обезбеђени и 
новогодишњи пакетићи.  
          Осим наведеног, школа је периодично организовала  хуманитарне акције прикупљања одеће 
и обуће за ученике тешког материјалног стања. 
          Основни циљеви овог програма су: 
- развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде заштићено од 
сваког облика насиља, 
- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
 
          Овим програмом су обухваћене све активности које се базирају на пружању најбоље 
подршке ученицима из угрожених група: 
- деца у хранитељским породицама 
- деца са сметњама у развоју 
- деца у сиромашним породицама 
- деца ромске националности 
- деца у нефункционалним породицама. 
 
          Носиоци активности су,  сем одељењских старешина, педагога и директора школе, били и 
сви остали   учесници школског живота. 
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                6.3   Извештај о реализацији програма заштите животне средине  
 
                 Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подстицање ученика на 
размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине. Несумњиво да је од великог 
значаја и развијање правилног односа према радној средини, подстицање ученика на уређење 
учионица, других просторија у школи и школског дворишта. 
           С тим у вези, школа је током читаве школске године испуљавала своје задатке који се односе 
на унапређивање животне средине: 
-    сви наставници и стручни сарадници утицали  су на развијање код ученика позитивног односа 

према природи и природним изворима. 
-  континуирано је указивано на значај развијања културног односа према природним и радом 

створеним вредностима. 
- ученици су током године учили о обавезама развијања хигијенских навика, о понашању у 

природи, о уређењу стана, школе, насеља, завичаја и природе уопште. 
 

          Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализовани су процесу наставе и 
то у следећим предметима: природа и друштво, ликовна култура, биологија, матерњи језик и 
страни језик, историја, географија, физика, хемија, грађанско васпитање. 
На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажовале су се одељенске 
заједнице, ученичке организације и кроз слободне активности ученика.  

 
 
 
 
                6.4   Извештај о реализацији програма школског спорта и спортских 
активности 
 
          У складу са чланом 40. Закона о основној школи, школа је дужна да организује недељу 
школског спорта у првом и у другом полугодишту. 
          У првом полугодишту недеља школског спорта реализована је у периоду од 05.10.2015. до 
11.10.2015. 
У току недеље спорта организовано је: 
- игре,такмичење у одбојци, „Трка за срећније детињство“ у сарадњи са локалном самоуправом;  
- јесењи крос на стадиону ФК „Раднички“; 
- пријатељска кошаркашка утакмица ученика против наставника; 
- штафетне игре, полигон за ученике петих разреда; 
- фудбалска утакмица за ученике шестих разреда; 
 
          У другом полугодишту  недеља  школског спорта реализована је  у периоду од 24.04.2015. до 
30.4.2015. када је недеља Дана школе, па су реализоване следеће активности: 
- фудбалска утакмица између ученика  наше школе и фудбалске екипе школе „Десанка 

Макксимовић“ и то екипе 5. и 6. и 7. и 8. разреда; 
- одбојкашка утакмица између ученика седмих разреда; 
- фудбал „на мале голове“ , као и такмичење у извођењу слободних бацања... 
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          У школској 2015/2016. години у потпуности је реализован програм који је сачињен на 
почетку школске године.  
Биле су обухваћене разне врсте спортских активности / више спортских грана: 
Стони тенис, одбојка, кошарка, мали фудбал, атлетика и бадминтон. Радило се периодично, у 
зависности од календара школских такмичења.  
- Стони тенис: - група од 10 ученика од 6. до 8. разреда радили су два пута недељно у супротној 

смени; Мушка екипа од 4 члана учествовала је на општинском такмичењу у Скореновцу. 
- Одбојка – радило се у супротној смени, две групе (мушка и женска – по 12 ученика . 

Увежбавани су технички елементи и радило на усавршавању саме одбојкашке игре. – 2 пута 
недељно по један час. Екипе су учествовале на општинским такмичењима, а одиграно је и 
неколико пријатељских утакмица.  

- Кошарка – радило се на усавршавању технике кошаркашке игре.  Екипе су учествовале на 
школским такмичењима. тренинзи су одржавани 2 пута недељно у супротној смени. 

- Мали фудбал – радило се 2 пута недељно на усавршавању техничких елемената, као и 
уигравање екипе која је представљала школу нашколским такмичењима, као и на турниру који 
се традиционално одигравао на крају школске године.  Екипу су сачињавали: 12 ученика 7. и 8. 
разреда, и 10 ученика 5. и 6. разреда.  

- Атлетика – У пролећном периоду радило се на припреми ученика за атлетска такмичења у 
разним дисциплинама: трчање – спринт, штафете, бацање кугле,скок у даљ, скок у вис, као и 
трчања на 300, 500 и 800 метара.  Радило се 3 пута недељно и са дечацима и са девојчицама, на 
отвореним теренима, у супротној смени.  

- Бадминтон – је једна од најмасовнијих секција у нашој школи- укључени су ученици од 2. до  
8. разреда. Радило се у сали, у вечерњим терминима, у времену од 18,15 до 20 часова – током 
целе шкколске године, 4 пута недељно. Чланови секције такмичили су се на разним турнирима 
широм Србије. 
 

          Исто тако, у  току школске године школа  је активно учествовала  у великом броју 
различитих културних и спортских манифестација које се организују на локалном нивоу. 

 
 

Настаник физичког васпитања:  
Иван Лукић 

 
                6.5   Извештај о реализацији програма културних активности школе  
 
          У току школске године реализоване су све планиране активности, али су,  због добре  
сарадње школе са културним инситуцијама у граду, реализоване и активности које је организовао 
Дом културе (присуство биоскопским и позоришним представама, посете изложбама, и тд.) и  
градска библиотека „Вук Караџић“ (промооције књига, дружења са писцима и песницима, учешће 
на литерарним конкурсима, и сл.) 
          Све активности које су предвиђене  Планом и програмом културних активности школе 
реализоване су током године: 
 

Активности Време реализације Носиоци активности  
 

Пријем првака септембар Учитељи и ученици четвртог 
разреда 
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Дечија недеља октобар 
 

Сви  ученици и наставнници 

Сајам књига октобар Наставници српског језика и 
библиотекар  

Новембар – месец књиге 
(активности којима се промивише књига и 
читање) 
Дан посвећен књизи и читању ;  

новембар 
 
 
21.11.2015. 

библиотекар, наставнице српског,  
учитељи ... и ученици 

Посета позоришној представи, биоскопу, 
концерту, изложби 
 
 
Октобарски ликовни салон 

током године  Учитељи, наставници музичке и 
ликовне културе и наставници 
српског језика 

октобар  Наставник ликовне културе 

Завршетак првог полугодишта –  мини 
сајам заната (промовисање старих заната у 
сарадњи са локалним занатлијама...) 

децембар Учитељи  и наставници 

Дружење са забавиштанцима  у току првог 
полугодишта на 
часовима ликовне 
културе – заједничка 
израда ликовних 
радова... 

Учитељи и ученици  четвртих 
разреда 

Дан Светог Саве   (домаћини су ученици 
осмих, а славу преузимају ученици седмог 
разреда са одељенским старешинама) 

 
јануар 

 
Одељенске старешине осмих 
разреда и вероучитељ 

Активности  поводом Дана  заљубљених  фебруар Наставници музичког,  ликовног 
и српског језика  

Приредба поводом Дана школе април Наставници српског језика, 
ликовне и музичке културе  

Изложба радова „Да се представимо“ 
поводом Дана школе у галерији Центра за 
културу 

април Учитељи и наставници 

Промоција  књижевног стваралаштва 
наших ученика 

мај Библиотекар и наставници 
српског језика 

Приредба за крај школске године јун Учитељи   

 
                6.6   Извештај о реализацији програма сарадње са породицом  
 
Програм сарадње са породицом је реализован према утврђеном плану и реализоване су следеће 
активности:  
- редовно су одржавани родитељски састанци; 
- редовно су одржавани састанци Савета родитеља 
- сви учитељи и наставници редовно су обављали индивидуалне разговоре са родитељима / 

старатељима; 
- према утврђеном плану реализовани су „Дани отворених врата“ (последњи понедељак у 

септембру, уторак у октобру, среда у новембру, четвртак у децембру...) 
- организоване су заједничке активности са родитељима  неке активности поводом дечје недеље,  
- Родитељи су анкетирани и имали су могућност да искажу своје ставове о партнерским 

односима са школом; 
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- Родитељи су полугодишње писмено исказивали своје мишљење о успешности сарадње са 
школом и предлагали мере унапређивања; 

- Родитељи су били активно укључени у реализацију свих хуманитарних активности; 
- Родитељи су укључени у реализацију активности поводом обележавања школске славе – Свети 

Сава; 
- Родитељи су укључени у припреме  и реализацију активности око обележавања Дана школе; 
- Заједничке активности родитеља и наставника око организације матурске вечери за ученике 

осмих разреда; 
- Реализоване су заједничке активности око реализације завршне приредбе. 

 
 

             6.7   Извештај о реализацији програма сарадње са јединицом локалне 
самоуправе  
 
                   Рад школе у великој мери остварује се у сарадњи са локалном самоуправом,  
Општином Ковин, као надлежном једницом локалне самоуправе, која је и оснивач школе. Осим 
материјалног обезбеђења, сарадња  се одвијала и у повременим контактима ученика – 
представника  Ученичког парламента са надлежним органима у општини. 

           Већ на самом почетку, током Дечје недеље, ученици су присуствовали традиционалном 
пријему код предсеника општине на којем су упознати са организацијом функционисања, 
органима и службама општине након чега су ученици имали могућност да поставе  питања 
председнику. При томе  им је  показан рад матичне службе, службе за односе с јавношћу, 
писарнице и других делова који су деци били занимљиви. 

           Како на почетку школске године, тако се и на самом крају локална самопуправа најбољим 
ученицима, носиоцима Вукових диплома и диплома за изузетна успех постигнут на свим пољима 
образовања и васпитања, захвалила , пригодно их наградила са намером да их  мотивише  за даље 
напредовање. Организован је свечани пријем на коме су деци додељене пригодне награде.  

 

               6.8   Извештај о реализацији програма превенције насиља, злостављања и 
занемаривања и превенције других облика ризичног понашања 
 
        Овом проблематиком су се бавили сви актери школског живота: ученици, наставници и 
стручни сарадници, ненаставно особље, родитељи, као и представници других организација и 
институција који се баве овом проблематиком. Активностима је координирао Тим за заштиту деце 
и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  
    С обзиром на значај, овој теми се континуирано посвећивала велика пажња и реализоване су 
бројне активности: 
- Сачињен је акциони план превентивних активности за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања;  
- Сачињена је  и остварена корелација са програмским садржајима обавезних и изборних 

наставних предмета и ваннаставних активности у циљу превенције насиља; 
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- Сачињен  je  и континуирано реализован  1  индивидуални  план превентивних активности за 
једног  ученика где је постојала  потреба ; 

- Сви актери школског живота упознати су са правилима понашања у школи, кућним редом, 
последицама непоштовања правила, као и са васпитним и васпитно-дисциплинским мерама;  

- Одржано је предавање за ученике првог разреда у оквиру пројекта „Безбедно детињство“ од 
стране надлежних службеника Полицијске управе у Ковину у сарадњи са Министарством 
просвете; 

- Одржано је предавање за ученике петог разреда о безбедном учешћу деце у саобраћају, као и 
превенцији коришћења психоактивних супстанци и превенцији насиља од стране надлежних 
службеника Полицијске управе у Ковину у сарадњи са Министарством просвете; 

- Континуирано су предузимане бројне активности у циљу развијања и неговања богатства 
различитости и културе понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности 
(слободне и спортске активности, часови Грађанског васпитања и Верске наставе, у оквиру 
Дечје недеље, обележавање Дана толеранције, и сл.) 

- Реализоване су радионице којима су ученици вежбали технике ненасилног решавања 
конфликата /“Учионица добре воље“ и сл.- ученици четвртог разреда) 

- Тим за самовредновање рада школе је у сарадњи са Тимом за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања континуирано пратио безбедносну ситуацију у школи и 
предузимао све неопходне мере за њено унапређивање; 

- Током године реализовано је неколико хуманитарних активности (прикупљање одеће, обуће и 
школског прибора за сиромашну децу, новогодишњи пакетићи за сиромашне,  и сл.) у циљу 
подстицања правих вредности; 

- Континуирано је спровођено похваљивање и награђивање успешних ученика у циљу 
промовисања правих вредности (Избор „Змаја међу Змајчићима“ – најбољи друг, и сл.) 

 

                                                                                                   Тим за заштиту деце и ученика 
                                                                                                    од насиља, злостављања и занемаривања 
 

          Извештај Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

         У току школске 2015/2016. године у одељењима млађег узраста било је вербалног насиља и 
спорадичних случајева физичког насиља. Сви случајеви су решавани на часовима одељењске 
заједнице, разговорима са ученицима, родитељима, педагогом и директором школе.  

          Анализом владања ученика на крају другог полугодишта школске 2015/2016. године уочено 
је да од 278 ученика: 
 
- примерно владање има 257 ученика 
- врло добро владање има 21 ученик 
 
          У првом полугодишту школске 2015/2016. године  било је вербалног насиља. Сви случајеви 
су решавани на часовима одељењске заједнице, разговорима са ученицима, родитељима, 
педагогом и директором школе.  

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
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Неколико случајева кршења правила понашања ученика и непримереног понашања решавано је на 
нивоу одељењских заједница, у разговорима одељењских старешина са ученицима и родитељима 
и укључивањем педагога у васпитни рад са децом. Изречено је 25 писмених опомена одељењског 
старешине. 

 

Тим за превенцију насиља у школи 

 
 
 
                6.9    Извештај о раду Ученичког парламента  

 
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења последња два 

разреда школе. Чланове бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Према 
Пословнику о раду, чланови парламента бирају председника и два представника ученика који 
учествују у раду Школског одбора. 

 
Ове школске године конститутивна седница је одржана 8. септембра 2015. године. 

За председницу је изабрана Јелена Милошевић  (8-2), а за њену заменицу Јелана Бугарски (8-1). 
Представнице у Школском одбору биле су Јелана Тасић (8-2) и Тамара Марковић (8-1), које су 
редовно присуствовале седницама и учествовале у његовом раду. На конститутивној седници је 
донет правилник о раду и договорено је да се ради према оквирном плану рада, али и према 
указаној потреби.  

 
С обиром на време одржавања, као што је уобичајено, првој седници је 

присуствовала и директорка школе Весна Јотић, која је саслушала предлоге у вези са 
организовањем Дечје недеље и изразила потпуну спремност за сарадњу и подршку увек свим 
идејама које буду парламентарци пренели из својих одељењских заједница. На наредној седници је 
то и реализовано, тако што је координиран план са програмом Комисије за културну и јавну 
делатност школе. 

 
  На седницама је била обухваћена широка лепеза тема, као што је давање 

мишљења о избору уџбеника и изборним предметима у наредној школској години, анализа 
постигнутог успеха у настави, као и  обележавање краја полугодишта и организовања матурске 
свечаности. Осим тога, Ученички парламент је био носилац и активности у оквиру Дечје недеље, 
обележавању Месеца књиге, креативне радне суботе, припремом и објављивањем школског 
часописа „Змајчић“, хуманитарним акцијама у сарадњи са Црвеним крстом Ковин и другим 
организацијама. Велико ангажовање Парламента било је приликом организовања Змајеве недеље и 
избора ученика који је понео титулу „Змај међу змајчићима“ и прославе Дана школе. 

 
Укупно, резимирајући рад Ученичког парламента, његову активност, 

иницијативност и кооперативност са другим телима школе, може се оценити као одличан и веома 
успешан. 

 

Наставник Дејан Крецуљ 
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VII    ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
 
7.1   Извештај о раду Тима за самовредновање  
           
 
          Tим за самовредновање рада школе је у току школске 2015/2016. године реализовао  
активности које су биле предвиђене планом: 

- Урађен је Извештај о раду током претходне школске године; 
- Сачињен је план рада Комисије за школску 2015/2016. годину 
- Сачињен је Акциони план за 2015/2016. годину; 
- Спрведена је и анализирана анкета за наставнике о мерама за унапређење квалитета 

наставног процеса; 
- Извршена је евалуација кључне области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА : Испитивање и 

праћење интересовања и ставова ученика; и Сарадња са родитељима; 
- Континуирано, током целе школске године праћено је напредовање ученика који имају 

тешкоће у учењу у сарадњи са Тимом за инклузивно образовање; 
- Квартално је вршена анализа постигнућа ученика (успех ученика и оствареност образовних 

стандарда, као и праћење и вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом); 
- Извршена је евалуација кључне области БРИГА О УЧЕНИЦИМА; 
- Сачињен је Извештај о реализацији активности поводом обележавања Дана књиге и 

читања; 
- Спроведена је и анализирана анкета о квалитету школске ужине; 
- Континуирано  су праћене области које су обухваћене новим Школским развојним планом, 

а односе се на бригу о ученицима, на понашање ученика у школи, као и на укључивање 
ученика у рад бројних ваннаставних активности; 

- Извршено је анкетирање ученика осмих разреда из подручја вредновања ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА; а које се односи на Професионалну оријентацију;  

- Анализиран успех ученика на такмичењима; 
- Анализирани су резултати пробног завршног испита за ученике осмих разреда; 
- Извршена је анализа резултата ученика на завршном испиту и предложене мере за 

унапређивање постојећег стања; 
 

Тим за самовредновање рада школе  

7.2   Извештај о раду Тима за инклузивно образовање   
 

          У току школске године одржано је  5 састанака на којима је: 

‐ сачињен  Годишњи план  рада 
‐ евидентирани су ученици којима је потребна додатна подршка у  
образовању:  
- са 1 ученикoм првог разреда се радило  индивидуализовано ; 
-по ИОП-у 2 (измењеном програму)  радило је 8 ученика;  
-по ИОП-у 1 (прилагођеном програму) радило је 6 ученика  
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 Сви ученици су завршили разред и оцењени  су на основу ангажовања и степена остварености 
циљева и посебних стандарда постигнућа и то на начин који узима у обзир њихове 
способности; 
‐ анализирани су нивои постигнућа и дефинисани образовни минимуми за сваког ученика; 
‐ израда индивидуалних образовних планова рада из наставних предмета за које постоји  
потреба (на основу нивоа постигнућа) 
‐ Континуирано праћење напредовања ученика; 
‐ Сарадња са интерресорном комисијом 
‐ Полугодишње  вредновање и оцењивање постигнућа ученика; 
‐ Захтев интерресорној комисији за набавку одговарајућих дидактичких и наставних 
средстава у оквиру пројекта“Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у 
инклузији деце“ 
Одобрена су нам сва тражена средства,сем рачунара,у циљу бржег и бољег напредовања све 
деце која раде по ИОП-у2. 
 

 
Координатор Тима за инклузивно образовање: 

Маја Петровић  

 
 
 
  VIII    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНИРАНОГ ДЕЛА   
             ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 
8.1  Извештај о раду актива за развојно планирање 
 

Извештај о реализацији АКЦИОНОГ ПЛАНА  за школску 2015/16. годину 

ОБЛАСТ 
АКТИВНОСТ

И 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ ПОКАЗАТЕЉИ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  П
О

Д
Р

Ш
К

А
 

У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
М

А
 

 

 

Организовањ
е ванаставних 
активности и 
неформалних 
активности 
на локалном 
нивоу 

Пријем првака 01.09.2015. 

Уређење летњег дворишта – 05.09.2015. 

Банатски фруштук – 04.10.2015. 

Заборављене игре – 07.10.2015. Плочица 

Дечја недеља 05. – 10.10. 2015.  : 

- Литерарни радови на тему „Моја 
учитељица“ Књига за ђака првака 

- Цртање на асфалту 
- Позоришна представа ОШ „Десанка 

Максимовић“  
- Штафетне игре 
- Групна рад на тему „Породица – најбоља 

 

 

 

Наставници 

Директор 

Ученици 

Актив жена 

Дом културе 
Ковин 

Библиотека „Вук 

 

 

 

Сајт школе, 

Фотографије, 
панои 



Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин                                     Годишњи извештај о раду школе 
 

80 
 

подршка“ 
- Позоришна представа „Прва журка“ у 

извођењу ученика ОШ „Ђура Филиповић“ 
Плочица 

- Посета Октобарском салону 
- Ја имам таленат 
- Изложба радова на тему „Моја породица“ 
- Изложба кућних љубимаца 

 
- Сарадња са локалном заједницом-набавка 
пакетића за децу из осетљивих група 

- Позоришна представа „Кловн оркестар“, Дом 
културе Ковин, 22.12.2016. 

  
-  Прослава Светог Саве, 27.01.2016. 
 
-Позоришна представа „Морскобродска заврзлама“, 
Позориште младих Нови Сад, 02.03.2016. 
 
Ђачки парламент – Инклузија у пракси, Црвени 
крст Ковин и ДУКО, 17.03.2016. 
 
Документарни филм „Живи свет Вршачких 
планина и Малог Рита“ у галерији Центра за 
културу Ковин 
 
Литерарни конкурс библиотеке Вук Караџић 
Ковин, 30.03-01.04.2016. 
 
Позоришна представа „Зла Жена“ у Центру за 
културу Ковин, 04.04.2016. 
 
„Удицом против дроге“, 21.05.2016. 
 
Еколошка манифестација „У мојој школи расте 
биљка лепа“, Вршац 
 
Завршна приредба и награђивање ученика, 
13.06.2016. 

Караџић“ Ковин 

 

ЧОС, 
грађанско 
васпитање 

- Часови ЧОС-а и грађанског васпитања 

- Час посвећен сећању на историјски догађај- 
обележавање Дана државности 13.02.2015. 

наставници Продукти 
ученика, 
презентације, 
фотографије,  

 -Недеља школског спорта – 05.-10.10.2015. Наставниц, Сајт школе, 
фотографије, 
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Организовањ
е забавних и 
рекреативних 
активности 
кроз тематске 
недеље 

-Нењдеља програмирања – 10. – 18.10.2015. 

-Недеља старих, октобар 2015. 

-Дан заљубљених, 12.02.2016. 

- „Мале олимпијске игре“ 28.04.2016. 

-Недеља школског спорта 25.-29.04.2016. 

ученици Извештај о раду 
школе 

 

 

Укључивање 
ученика у 
програм 
Црвеног 
крста и 
промоција 
хуманих 
вредности 

- Показна вежба волонтера Црвеног крста 

- Недеља старих, октобар 2015. 

- „Један пакетић, пуно љубави“ Црвени крст Ковин 
и приредба, 23.12.2015.  

- Предавање о личној хигијени, Дом здравља 
Ковин, 14.04.2016. 

- „Промоција хуманих вредности“ – радионице 
активиста Црвеног крста, 19. – 21.05.2016. 

 

Наставници, 
ученици 

 

Продукти, сајт 
школе 

 

Форум театар 

Професионал
ана 
оријентација 

Грађанско 
васпитање 

ЧОС 

Фестивал науке, 3.12.2015. 

-Дан заштите ученика на друштвеним мрежама – 
06.03.2016. 

-Часови грађанског васпитања и ЧОС-а 

- Промовисаење средњих школа, март 2016. 

- Предавање о пубертету, Дом здравља Ковин, 
15.04.2016. 

-02.06.2015. – презентација акривности Форум 
театра; 

 

Наставници, 
ученици 

 

Продукти, 
фотографије, 
сајт школе 

 

 

Похваљиваље 
ученика, 
награђивање 
ученика 

Књига обавештења о свим значајнијим успесима 
наших ученика и наставника 

Похваљивање и награђивање ученика који су били 
успешни на такмичењима у току школске године 

- Поваљивањ ученика за поступке којима се 
промовишу позитивне вредности (враћен новац, 
ствари и сл.) 

Змај међу змајчићима, награда Ученичког 
парламента, 26.04.2016. 

Завршна приредба, 13.06.2016. – награђени су 

   Директор, 
педагог,  

наставници 

Књига 
обавештења, сајт 
школе, медији 
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ученици који су постигли успехе на такмичењима; 

 

 

 

 

 

Промовисање 
позитивних 
вредности на 
примерима из 
живота, 
литературе и 
сл. 

- Сусрет са песникињом Мирјаном Петров, 
23.10.2015. 

- Обележавање Дана примирја у I светском рату, 
11.11.2015. 
 
- Одавање почасти ратницима из Првог светског 
рата, 12.11.2015. 

- Сачувајмо здравље уз пост и православље – 
сарадња са Удружењем жена“Храбро срце“ из 
Малог Баваништа- децембар 2015.  

- „Безбедно детињство“, развој безбедоносне 
културе младих, 12.03.2015. 

-Агенција за безбедност саобраћаја, пројекат 
„Помоћко- правила у саобраћају“ за ученике првог 
разреда 

Позориште на Теразијама, представа „Грк Зорба“, 
22.10.2015. 

-Позориште на Теразијама „Женидба и удадба“, 
17.11.2015. 
-Позориште на Теразијама „Зона Замфирова“,  
15.12.2015. 

Позориште на Теразијама „Цигани лете у небо“, 
19.02.2016. 
Еколошка манифестација „У мојој школи расте 
биљка лепа“, Вршац, јун 2016. 

 

Наставници,  

Министарство 
унутрашњих 

послова 

Удружење 
потомака 

ослободилачких 
ратова 1912-

1945. 

Актив жена 
„Храбро срце“ 
М.Баваниште 

 

 

сајт школе,  

медији,  

извештај о раду 
школе 
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Активније 
укључивање 
ученика у рад 
секција и 
осталих 
ваннаставних 
активности 

- 2. - 3. 10.2016. Безбедност на друштвеним 
мрежама (радионице у 8. разреду) 

-Дан мола- 23.10.2015. 

- Посета Сајму књига, 28.10.2015. 

- Мали сајам књига, 20.11.2015. 

- Маскембал и ликовна радионица ученика 4. 
Разреда и деце из предшколске установе „Наша 
радост“, 21.12.2015. 

-     Маскембал за крај I полугодишта, 23.12.2015. 

-Дан астрономије, 20.03.2016. 

- Сат за нашу планету, 27.03.2016. 

- Дан планете земље, 22.04.201.6 

- Обележавање Дана школе, 26.04.2016. 

 

Наставниц,  

ученици 

 

Продукти, 
фотографије, 
сајт школе, 
медији 

Подизање 
квалитета 
наставе- 
коришћењем 
нових 
технологија, 

Набавка 
нових 
наставних 
средстава 

- Друштво учитеља Ковина-стручни скуп – 
Вебинари 

- Увођење тич-мит методе рада у настави техничког 
образовања 

- Пројекти „eTwinning“ 

- Набављено озвучење за школу 

 

Директор, 

наставници 

 

Продукти, бољи 
успех 

 

Анализом реализованих активности можемо да закључимо да су сви планирани задаци 
остварени и да треба наставити са реализацијом постављених циљева. 
 
Овај извештај треба проследити Тиму за самовредновање рада школе на даљу анализу.  
 

Тим за развојно планирање  
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 IX     ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  И 
УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
9.1 Извештај о реализацији Годишњeг плана стручног усавршавања за школску 

2015/16. годину 
 
          Наставници, стручни сарадници и директор школе стицали су и усавршавали компетенције 
ове школске године на стручним семинарима и скуповима у више приоритетних области. 
Резултати су нова знања и искуства и боље вештине комуникације, сарадње и тимског рада, а 
примењени су у планирању, реализацији и вредновању многобројних активности у оквиру часова 
тематске/пројектне/интердисциплинарне наставе, као и у организацији угледних часова. Тиме је 
побољшана успешност ученика у свим сегментима. 

          Сви наставници и стручни сарадници присуствовали су угледном часу физичког васпитања 
„Скок у вис из залета“, који су одржалe учитељицe Данијела Новокмет, Зорица Видосављевић и 
наставник физичког Иван Лукић октобра месеца. Такође, на седницама Наставничког већа, 
присуствовали су приказима, презентацијама са дискусијом „Пројекта Glob at Night“ 15. септембра 
и „Линкови у презентацији“ 24. децембра које је презентовао наставник Дејан Крецуљ. На Дан 
књиге, 20. новембра, већина наставника и сарадника присуствовала је промоцијама и анализама 
примене уџбеника издавачких кућа „Завод за уџбенике“ и „БИГЗ“. Акредитованом семинару 
„Управљање стресом деце, наставника и родитеља“ број 135, који је одржан 25. и 26. децембра (16 
сати) присуствовало је 26 наставника. Наставник матеметике Васиљ Добрић присуствовао је 
угледном часу „Пирамида – појам и врсте“ 15. децембра у школи „Ђура Јакишић“. Учитељи, 
чланови Друштва учитеља, присуствовали су стручном скупу „Размена искустава о избору 
уџбеника“ који је одржан 5. децембра. Више наставника присуствовало је, у оквиру остваривања 
пројеката образовно-васпитног карактера у установи – посета позоришним представама ,,Грк 
Зорба'' 22. октобра,  Женидба и удадба'' 17. новембра и ,,Зона Замфирова'' 15. децембра, у 
„Позоришту на Теразијама“ у Београду, са ученицима наше школе, као и обележавању Дана 
примирја у Првом светском рату 12. новембра. Више наставника узело је учешћа у спровођењу 
учешћа ученика осмих разреда на такмичењу у изради бизнис плана Пројекат – ,,Предузетни 
Војвођани'' 21. новембра на Универзитету ,,Сингидунум'' у Новом Саду.  

 

          Значајан је и број електронских облика стручног усавршавања, што указује на јачање 
инфорамционо-комуникационих компетенција наставника. Учитељица Баковић Светлана 
присуствовала је 24. октобра веб-конференцији „Discovery Fall Virtion 2015“ и редовним суботњим 
вебинарима Classrooma 2.0, као и наставник Дејан Крецуљ. Исти наставник је учествовао у 
следећим облицима стручног усавршавања: АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой университет", образовательный портал "Мой 
университет",  ВизуалЛАБ, Второй Открытый конкурс «Моя лучшая презентация», Внеклассное 
мероприятие по физике «Секрет радуги», 23. јула до 20. септембра, Руска Федерација, “Qуirky 
ideas to piqуe and promote stуdent interest in STEM classrooms”, Scientix 2 Webinars, вебинар, 3. 
септембар, Scientix vebinar „DESCARTES RECTANGULAR COORDINATE SYSTEM - Милена 
Младеновић SDA за Србију“ вебинар, 3. септембар, Global Edуcation Day, 24-hoуr online event,  17. 
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септембар, Ератостенов експеримет, Open Discovery Space Edуcational Contest, 23. септембар, 
Глобални међународни пројекат „Globe at Night“, учешће од 5. до 9. септембра, „LoCloуd“, 
international competition focуssing on local heritage and cуltуre: My Local Heritage (local history 
throуgh Eуropeana), 13. септембра, Друштво за академски развој, кампања „Култура на ДАР 3“, где 
је освојио награду стручног жирија за филм "Чика Исина школа", септембар-децембар, лауреат је 
престижне награде „Најбољи едукатори Србије“, годишња награда НВО „Живојин Мишић“ и 
МПНТР Србије, „Веб 2.0 алати у eTwinning пројектима – Voki и AudioBoom“, Fondacija Tempus - 
eTwinning Национални тим за подршку, вебинар, 29. децембар. Заједно са школским педагогом 
Лучијом Трифуновић, присуствовао је акредитованом онлајн семинару „Школа будућности – Е-
алати у настави“, број 223, у трајању од 24 сата. 

          Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора у установи реализовано 
је кроз следеће облике:  

 одржавање угледног часа, присуствовање угледним часовима, анализа и дискусија у вези 
са часом, приказивање активности са часова тематске и пројектне наставе, анализа и 
дискусија,  

 приказ стручног семинара и скупа и примена стечених знања у раду у школи и са децом, 
 састанци стручних већа – представљање најуспешнијих активности и анализа,  
 радионице у оквиру пројекта „Оснаживање запослених у образовном систему за подршку 

школи у заштити ученика од дигиталног насиља“  
 активности наставника и стручних сарадника у планирању, реализацији и вредновању 

часова тематске наставе и школских пројеката.  
 

          Планиране активности су остварене у већој мери, с тим што је дошло до временског 
померања појединих окупљања у установи да би што више запослених могло да присуствује. Број 
наставника и стручних сарадника који су присуствовали тим скуповима је варирао од три до свих 
чланова Наставничког већа (доказ су листе са потписима присутних). Највише су развијене 
компетенције за добру комуникацију међу запосленима и између наставника и ученика (К4), као и 
компетенција за поучавање и учење (К2). Наставници успешно примењују стечена знања и 
вештине у свом раду, а доказ томе су појединачни извештаји наставника о стручном усавршавању. 
Штампани и електронски (ППТ презентације) материјали коришћени током излагања доступни су 
свим колегама, а поједини и на школском сајту.  

          Остварени су сви планирани циљеви предвиђени Планом стручног усавршавања. 
Наставници и стручни сарадници су се професионално развијали и кроз примену наученог 
допринели развијању образовних постигнућа, успешнијем учењу и бољем успеху ученика.  

Координатор стручног усавршавања школе 
Дејан Крецуљ, проф. 
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X      ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ    
         ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ  
         СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  НАЛОЖЕНИХ МЕРА 
 
ЕКСТЕРНИ  НАДЗОР у  2015/2016. години 
ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 
ИЗВЕШТАЈА 
 

Број  
НАЛОЖЕНИХ/ 
ПРЕДЛОЖЕНИХ
МЕРА 

Напомена 

Просветна 
инспекција 

3 4 Извршенo је два 
редовна и један 
ванредни 
инспекцијиси надзор 

Стручно-
педагошки надзор 

/ / 

Инспекција  
рада 

/ / / 

Буџетска 
инспекција 

/ / / 

Тржишна 
инспекција 

/ / / 

Комунална 
инспекција 

/ / / 

Грађевинска 
инспекција 

/ / / 

Туристичка 
инспекција 

/ / / 

Санитарна 
инспекција 

/ / / 

Противпожарна 
инспекција 

/ / / 

Завод за јавно 
здравље 

/ / / 

 
- Просветна инспекција (редован инспекцијски надзор)-предмет надзора 

Припремљеност за рад установе за школску 2015/2016.години бр.614-25/2015-IV oд 
13.10.2015.године заведено под дел.бр.937/1 од 15.10.2015.године-нема наложених 
мера. 

- Просветна инспекција (редован инспекцијски надзор)-предмет надзора 
Припремљеност за рад установе у школској 2015/2016.години бр.614-4/2016-IV oд 
03.02.2016.године заведено под дел.бр.103/1 од 09.02.2016.године - 4 наложене 
мере. 
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- Просветна инспекција (ванредни инспекцијски надзор)-предмет надзора Жалба 
Станојоски Марије из Качарева бр.614-17/2016-IV oд 06.04.2016.године заведено 
под дел.бр.353/1 од 11.04.2016.године-нема наложених мера. 

Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 
 
 
 
 
 
 XI   МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА 
 

          Школским маркетингом  бавио се Сектор за односе са јавношћу. Њега је водио наставник 
школе Дејан Крецуљ, који је, у сарадњи са свим наставницима школе, правовремено и тачно 
информисао јавност о свему што се догађа у школи. С обзиром на перманентну потребу рада у 
овој области, планом рада Сектора предвиђено је, а и остварено, да делује током читаве школске 
године непрестано – од 1. септембра до 31. августа.  Ово је било неопходно с обзиром на велики 
број информација упућених ученицима и родитељима, које су имале карактер сервисних 
информација, што је и испоштовано. 

         На локалном нивоу остварена је одлична сарадња са медијским кућама  радио „Бус“ и 
локалним листом „Мој Ковин“. Ови медији имају и своја интернет издања која су све посећенија. 
Званична презентација локалне самоуправе, сајт Општине Ковин, редовно је, тачно и у потпуности 
објављивао прилоге из живота и рада школе. 

        Осим што су активности школе пропраћене у локалним медијима, о већини од њих објављени 
су прилози и у Просветном прегледу, као и на сајтовима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине. 

        Школа има и свој сајт www.zmajkovin.edu.rs. Током године сајт је радио на новој платофми, 
функционално и естетски иновиран тако да задовољава захтеве нових мобилних технологија. 
Промоцију школе врше и наши ученици који похађају  малу школу новинарства и активно 
учествују у изради прилога. Настављена је традиција припреме и објављивљња и штампаног 
издања школског часописа „Змајчић“.  
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину  усвојен је на основу члана 
57. став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09., 52/11, 55/16, 35/15 – аутентично тумачење , 68/15 и62/16 – УС) на седници Школског 
одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин од 14. 09. 2016.   године. 
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Директор школе:                                                                                   Председник  Школског  одбора: 

Весна Јотић                                              Маја Петровић 

 

__________________________                                                              ____________________________ 

 

 

 


