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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. 09.2018. године усвојио Извештај о 
раду школе за школску 2017/18. 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 2017/18. 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 током године 
уступљена предшколској установи „Наша радост“ и у којој су наши будући ученици 
похађали предшколски програм.  

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, фискултурну салу, библиотеку без читаонице и 
школску кухињу без трпезарије. 

           Све учионице опремљене су неопходним намештајем и наставним средствима у 
зависности од намене учионице. На спрату се налази мултимедијална учионица у којој се 
налази „паметна“ табла, лаптоп рачунар, пројектор и клавир. Мултимедијална учионица 
користи се по унапред утврђеном распореду. Наставницима су на располагању још шест 
пројектора и седам лаптоп рачунара које могу користити у свакодневној настави, као и 
информатички кабинет са 16 рачунара који поседују Интернет конекцију. Интернет 
конекције има у целој школској згради. 
Кабинет за физику, хемију и биологију је солидно опремљен неопходним наставним 
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средствима за реализацију наставе. 
Фискултурна сала је опремљена са  60% справа које су неопходне за реализацију наставе. 
Школа за своје потребе може користити отворене терене и Градски парк који се налазе у 
непосредној околини школе. 
У дворишту школе налази се издвојена учионица која се може користити по потреби за 
све врсте ваннаставних активности.  (у једној смени). 
У подручној школи у Малом Баваништу школа користи две учионице, двориште и 
спортски терен. Школа поседује велики реквизитаријум који је састављен од низа 
реквизита који помажу да се у школи која нема фискултурну салу што квалитетније 
организује настава и ваннаставне активности.Учитељици је на располагању и лап топ, 
како би настава била што квалитетнија. 

                      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 је 
обновљена у мањој мери захваљујући акцијама Министарства за обнављање школских 
библиотека.  Према информацијама које сада имамо, библиотека има  7 505  књигa, као и 
велики број уџбеника које користе и ученици и наставници.  
 

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. 

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 13:30  часова и траје до 18:00  
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 3 наставника (по један на спрату, у приземљу и 
дворишту школе) и  једног ученика III или IV разреда у смени када су млађи разреди или 
VII или VIII разреда да су старији разреди у смени. 

Издвојено   одељење у Малом Баваништу радило је увек у преподневној смени, (од 8:00 
часова),  свакодневно је дежурала  учитељица.  
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1.3  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 
У школској 2017/2018. години кадровска  структура наставног особља била је 
следећа:  

Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава 
успешну реализацију Годишњег плана. 

    

 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   17 17 
Вероучитељ  1  1 

     
 

У школи имамо 2 наставника са звањем педагошки саветник. 

Укупно запослених педагагошких  радника је  30 , у адмнистрацији ради 3 радника, 1 
сервирка, 1 домар и 5 спремачица, што је укупно  40  радника.  

  
Презиме и име 

наставника 

 
Предмет 

 
Фонд 

 часова 
Разредно 

 
старешинство 

 
Степен 
стручне 
спреме 

 
Лиценца 

Разредна настава    

1. Петковић  Јелица  20 III – 1 VII да 

2. Анђелков  Божидар  20 III – 2 VI да 

3. Видосављевић  
Зорица 

 20 IV - 1 VI да 

4. Новокмет  Данијела  20 IV– 2 VI да 

5. Баковић  Светлана  20 I - 2 VII да 

6.  Радмановић Весна  20 I – 1 VII да 
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7. Петровић  Маја  20 II – 2 VII да 

8. Давидовић  Јасмина  20 II – 1 VII да 

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

VII да 

10. Jована Стојиљковић 

 

Енглески језик 
у свим 
одељењима 
млађих разреда 
осим у 4-2 

16  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 5-2 VII да 

2. Милановић Јелена / Српски језик / 
грађанско васп.  

17/ 1 

 

 5-1 VII да 

3. Бранковић Славко  Енглески језик 18 7 - 1  VII  да 

4. Штиковац Милена Ликовна култура 10 8 - 2 VII да 

5. Лукић Маја Музичка култура 10 - VII да 

6. Клисура Бранка Историја  14 - VII да 

7. Спирковић Бранка Географија 14 6 - 2 VII да 

8. Наранчић Душанка Физика //Хемија 
 

12/8 
 

           7 – 2  VII да 

9. Добрић Ивана Математика  12 -  VII не 

10. Добрић Васиљ (до 
3.5.2018.)  

Стојановић Весна 

Математика 20 - VII да 
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(од 3.5.2018.) 

11. Тошић Сања Биологија / 
Домаћинство 

8/ 
2 
 

6 - 1 

 

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 8 – 1  VII да 

15. Шушулић 
Александар 

Изабрани спорт 4 - VII да 

16. Манић Милош Немачки језик 16 7 - 1  нестручно 
заступљен 
кадар 

не 

 

17. Петровић Саша Информатика и 
рачунарство 

6 - VII да 

18. Петровић Новак Верска настава 6 -  - 

Укупно: 
Са високом стручном спремом: 15 наставника 
Са вишом: 1 наставник и 
1 наставник нестручан  и 1 вероучитељ са  V степеном стручне спреме 
Директор школе: 

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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          1.4   Извештај о раду школске кухиње 

Ђачка кухиња радила је свакодневно у две смене према смени рада ученика. 
 Исхрану ученика смо обезбеђивали преко  Акцонарског друштва „Маковица“ 

Младеновац- хлеб и свежа пецива, Пекарске индустрије Панчево – смрзнута пецива  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 марта  месеца 2018.  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 
2017/2018. годину,  који је прописан од стране покрајинског секретара за образовање, 
управу и националне заједнице. 

 
 
Класификац
иони 
периоди 

 
        Прво  полугодиште 
 

 
         Друго полугодиште 
 

1. квартал 2.квартал    3.квартал    4.квартал 
 
27.10.2017. 
(40 наст.дана) 

 
21.12.2017. 
(41 наст.дан) 

 
 

 
16.03.2018. 
(46 наст.дана) 

 
8. разред- 
29.05.2018. 
остали  разреди 
14.06.2018. 
 (43, односно 53 
наставни дана) 

         
           На крају првог и на крају трећег квартала родитељи/ 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 28.12.2017. 
Подела сведочанстава за ученике 8. разреда била је после завршног испита, 28.06.2018. 
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Подела књижица и сведочанстава  за ученике  од 1. до 7. разреда реализована  је до 
28.06.2018. 
 
 
       2.2   Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2017/18. години 

I РАЗРЕД  

II РАЗРЕД 

Ред. 
бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Читанка 2 , уџбеник БИГЗ 
2. Српски језик 2 , уџбеник БИГЗ 
3. Српски језик 2, радна свеска БИГЗ 
4. Латиница 2, радни уџбеник БИГЗ 
5. Математика 1. први део радни уџбеник БИГЗ 
6. Математика 2 , други део радни уџбеник БИГЗ 
7. Математика 2 , радна свеска  БИГЗ 
8. Свет око нас 2, уџбеник БИГЗ 
9. Свет око нас 2, радна свеска БИГЗ 
10. „Playway to English 2“, уџбеник Klett 
11. „Playway to English 2“, радна свеска Klett 
12. Музичка култура БИГЗ 

III  РАЗРЕД 

Ред. 
бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Читанка 3 , уџбеник БИГЗ 
2. Српски језик 3 , уџбеник БИГЗ 
3. Српски језик 3, наставни листови БИГЗ 

Ред. 
бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Читанка  БИГЗ 
2. Буквар  БИГЗ 
3. Наставни листови уз буквар БИГЗ 
4. Наставни листови уз читанку БИГЗ 
5. Математика, уџбеник БИГЗ 
6. Математика, радна свеска  БИГЗ 
7. Свет око нас, уџбеник БИГЗ 
8. Свет око нас, радна свеска (1. и 2. део) БИГЗ 
9. Музичка култура  БИГЗ 
10. Лепо писање Креативни 

центар 
11. „Playway to English 1“, уџбеник Klett 
12. „Playway to English 1“, радна свеска Klett 
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4. Математика 3, први део радни уџбеник БИГЗ 
5. Математика 3 , други део радни уџбеник БИГЗ 
6. Математика 3 , радна свеска  БИГЗ 
7. Природа и друштво 3, уџбеник БИГЗ 
8. Природа и друштво, радна свеска БИГЗ 
9. Распевано дете 3, уџбеник музичке културе БИГЗ 
10. „Playway to English 2“, уџбеник Klett 
11. „Playway to English 2“, радна свеска Klett 
12. Све, све али занат Завод за 

уџбенике 
IV РАЗРЕД 

Ред. 
бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Читанка 4 , уџбеник БИГЗ 
2. Српски језик 4 , уџбеник БИГЗ 
3. Српски језик 4, наставни листови БИГЗ 
4. Математика 4, први део радни уџбеник БИГЗ 
5. Математика 4 , други део радни уџбеник БИГЗ 
6. Математика 4 , радна свеска  БИГЗ 
7. Природа и друштво 4, уџбеник БИГЗ 
8. Природа и друштво 4, радна свеска  БИГЗ 
9. Народна традиција - уџбеник Завод за 

уџбенике 
10. „Playway to English 4“, уџбеник Klett 
11. „Playway to English 4“, радна свеска Klett 
12. Музичка култура БИГЗ 

V  РАЗРЕД 

Ред. 
бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Српски језик - Читанка „Mост“ за пети разред ОШ Klett 
2. Српски језик - Граматика за пети разред ОШ Klett 
3. Српски језик - Радна свеска Klett 
4. Математика, уџбеник Klett 
5. Збирка задатака из математике Klett 
6. Географија 5, уџбеник Нови Логос 
7. Радна свеска из географије за 5. разред Нови Логос 
8. Географски атлас за 5. 6. 7. и 8. разред РГЗ 
9. Историја 5 Логос 
10. „Messages 1“ , уџбеник Klett 
11. „Messages 1“, радна свеска Klett 
12. Биологија 5 Бигз 
13. Техничко и информатичко образовање 5, уџбеник Завод за 

уџбенике 
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14. Музичка култура 5 + CD Логос 
15. „Prima A1“, уџбеник DATASTATUS 
16. „Prima A1“, радна свеска DATASTATUS 

VI РАЗРЕД 

Ре
д. 

бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Српски језик - Читанка „Корак“ за шести разред ОШ Klett 
2. Српски језик - Граматика за шести разред ОШ Klett 
3. Српски језик - Радна свеска  Klett 
4. Математика, уџбеник Klett 
5. Збирка задатака из математике Klett 
6. Географија 6, уџбеник Нови Логос 
7. Радна свеска из географије за 6. разред Нови Логос 
8. Европа 6, вежбанка за географију за 6. разред ОШ Завод за 

уџбенике 
9. Историја 6 Логос 

10. „Messages 2“ , уџбеник Klett 
11. „Messages 2“, радна свеска Klett 
12. Физика 6 – уџбеник са збирком задатака и лабораторијским 

вежбама 
Логос 

13. Биологија 6 Бигз 
14. Техничко и информатичко образовање 6, уџбеник Завод за 

уџбенике 
15. Музичка култура 6 + CD Логос 
16. „Prima A2“, уџбеник DATASTATUS 
17. „Prima A2“, радна свеска DATASTATUS 

VII  РАЗРЕД 

Ре
д. 

бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Српски језик - Читанка „Пут“ за седми разред ОШ Klett 
2. Граматика за седми разред ОШ Klett 
3. Радна свеска уз читанку „Пут“ Klett 
4. Математика, уџбеник Klett 
5. Збирка задатака из математике Klett 
6. Географија 7, уџбеник Нови Логос 
7. Радна свеска из географије за 7. разред Нови Логос 
8. Ваневропски континенти 7 – вежбанка за географију за 7. разр. Завод за 

уџбенике 
9. Историја 7 Логос 

10. „Messages 3“ , уџбеник Klett 
11. „Messages 3“, радна свеска Klett 
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12. Физика 7 – уџбеник са збирком задатака и лабораторијским 
вежбама 

Логос 

13. Хемија 7 Логос 
14. Биологија 7 Биологија 
15. Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник Завод за 

уџбенике 
16. Музичка култура 7 + CD Логос 
17. „Prima A3“, уџбеник DATASTAT

US 
18. „Prima A3“, радна свеска DATASTAT

US 
VIII  РАЗРЕД 

Ре
д. 

бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Српски језик - Читанка „Речи мудрости“  Klett 
2. Српски језик - Граматика за осми разред ОШ Klett 
3. Српски језик - Радна свеска за осми разред основне школе Klett 
4. Математика, уџбеник Klett 
5. Збирка задатака из математике Klett 
6. Географија 8, уџбеник           Логос 
7. Географија 8, радна свеска  Логос 
8. Моја Србија 8 – вежбанка за географију за 8. разр. ОШ Завод за уџбенике 
9. Историја 8 Логос 

10. „Messages 4“ , уџбеник Klett 
11. „Messages 4“, радна свеска Klett 
12. Физика 8 – уџбеник са збирком задатака и лабораторијским 

вежбама 
Логос 

13. Хемија - 8 Логос 
14. Биологија 8 Логос 
15. Техничко и информатичко образовање 8, уџбеник Завод за уџбенике 
16. Музичка култура 8 + CD Логос 
17. „Prima A4“, уџбеник DATASTATUS 
18. „Prima A4“, радна свеска DATASTATUS 
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       2.3   Извештај о броју ученика на крају школске године и   
               флуктоацији ученика  у  току   школске године  
 
На почетку школске године уписано је 297  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  8 11 19  

39 2. 1 – 2  11 9 20 

4. 2 – 1 11 10 21  

44 5. 2 – 2  13 10 23 

7. 3 – 1  6 9 15  

31 8. 3 – 2  7 9 16 

10. 4 – 1  8 6 14  

27 11. 4 – 2  6 7 13 

12. 1, 2, 3, /4 - МБ 2 5 2+2+2+1 =7 7 

      

 У матичној школи –  131  ученик 
У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –   7  ученика у 
једном 
                                                                                       комбинованом 
одељењу  

148 

11. 5 – 1  9 8 17  

31 12. 5 – 2  4 10 14 

13. 6 – 1  12 11 23  

48 14. 6 – 2  15 10 25 

15. 7 – 1  9 7 16  

32 16. 7 – 2  8 8 16 

17. 8 – 1  14 4 18  
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18. 8 – 2  11 8 19 37 

     148 

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

296 

 
 
 
       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 (дневном артикулацијом радног времена ученика) био 
доступан на увид током целе школске године. 

          У току школске године сачињена су три распореда часова. Први је важио од 01.09. 
2017. до 3.2.2018. године, други  је ступио на снагу 5.2.2018. и важио је до 13.4.2018. док 
је трећи ступио на снагу 16.4.2018. 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  ученици наше школе су  активно учествовали  у великом 
броју различитих културних и спортских манифестација у сопственој организацији, као и  
на локалном нивоу. 

 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

       НОСИЛАЦ 
       ПОСЛОВА 

Пријем првака у фискултурној сали школе – прваке 
су, поред директорке школе,  учитељица Весне и 
Светлане, дочекали и остали учитељи и наставници 
школе; 

01. септембар 
2017. 

Ученици, учитељи првих разреда, 
остали запослени и родитељи 
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У школско-рекреативном центру "Чардак" у 
Делиблатској пешчари., које је организовао 
Спортски савез општине Ковин, уз помоћ локалне 
самоуправеза ученике од 5. до 8. разреда основних 
школа биле су прилика да и наши ученици покажу 
свој спортски дух, али и да постигну резултате. Част 
да носач олимпијске бакље припала је Видаку 
Пантовићу. У генералном пласману и у женској и у 
мушкој конкуренцији наши спортисти заузели су 
вицешампионско место. За све ученике Спортски 
савез је организовао превоз, заједнички ручак, 
освежење, медаље и пехаре за најуспешније, као и 
реквизите које су школе добиле како би унапредиле 
рад са ученицима у различитим спортским 
дисциплинама. Успешност манифестације огледа се 
у томе да је узело учешћа 120 ученика са својим 
професорима 
 
 

 

 
 

26.септембар 
2017. 

 

Програм је одржан у целој школи, био је то 
инспиративан догађај у којем су се низали разни 
начини изражавања, од енглеског и немачког 
казивања и песме до богате ликовне поставке, 
изложбе паноа, презентација и пригодне приредбе. 

27.септембар 
2017. 
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РТВ (Дејан Крецуљ) 
Носиоци активности били су ученици старијих 
разреда и њихови наставници немачког језика 
Милош Манић, енглеског језика Јована 
Стојиљковић, ликовне културе Милена Штиковац и 
музичке културе Маја Лукић. 

Успех и квалитет манифестације уверава нас да ће и 
она постати традиционална у овој школи, а 
наставиће се већ током Дечје недеље, када ће школа 
угостити и поједине школе из ковинске општине. 

Европски дан језика установљен је са циљем да се 
скрене пажња на потребу учења страних језика како 
би се у већој мери цениле вредности различитих 
култура, као и на лингвистичко богатство старог 
континента. 
 
Дечија недеља  „Градимо мостове међу генерацијама ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“                                
обележена је бројним активностима 
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Традиција дружења предшколаца из суседне ПУ 
„Наша радост“ и наших ђака настављена је и ове 
године. Ученици четвртих разреда били су им 
домаћини 9. октобра на веселој журки „Кроз 
игру деца расту“. 

 

9.октобра 2017. 

 

 

 

  Ученици четвртог разреда са 
својим учитељицама и 
предшколци са својим 
васпитачицама 
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„ЗМАЈЕВЦИ“ У СВЕТУ ПРОГРАМИРАЊА 

 

„Европска недеља програмирања" (Europe Code Week), манифестација која обухвата организовање бројних 
активности широм Европе, а реализују их школе, компаније, непрофитне организације и заинтересовани 
грађани, спроводи се пету годину заредом, од 7. до 22. октобра са основном идејом да се путем креативних 
и едукативних активности промовише програмирање као нови вид писмености савременог друштва и да се 
приближи ширем кругу свих генерација.Ковинска Основна школа „Јован Јовановић Змај“ и ове године 
учествује, а реч je o веома атрактивном и применљивом програму. Суштина је да се ученици уведу у свет 
програмирања и алгоритамског размишљања. Од ове године Информатиком и рачунарством су, као 
обавезним предметом обухваћени сви ученици петих разреда, али се и већина ђака старијег узраста који уче 
по старом програму, такође определила за информатику. 

На ковинском Градском стадиону 
одржан је традиционални јесењи 
крос ученика наше школе. Изузетно 
лепо време, расположени ученици и 
беспрекорна организација учинили 
су да спортски дух сваког ученика 
буди жељу да се буде међу првима. 
Био је то прави спортски дан, пошто 
су у кросу учествовали сви ученици, 
од најмлађих до завршног разреда. 
У зависности од узраста, и дужина 
стазе била је различита. Може се с 
правом рећи да су, без обзира на 
постигнуто време, сви били 
победници.. 
 

20.октобра 2017. Сви ученици и учитељи и наставници у школи 
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Дан посвећен књизи и читању 
У фискултурној сали одржан је 
четврти по реду МАЛИ САЈАМ 
КЊИГА. 
Том приликом уприличена је 
продајна изложба књига издавачких 
кућа Креативни центар, Пчелица и 
Лагуна И Вулкан.  као и изложба и 
промоција дечијих часописа 
издавачких кућа Нова школа и 
Витез. 
Приређена је и изложба дечјих 
радова, а манифестацију су 
отворили ученици другог разреда 
учитељице Маје Петровић 
пригодним програмом. Ученици 
старијих разреда показали су своје 
завидно познавање књижевности у 
квизу који је потом уследио. Овом 
празнику књиге придружили су се и 
бројни родитељи. 
 

1.12.2017.  
  Ученици, наставници, родитељи,    представници 
издавачких кућа... 
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„Велика новогодишња пљачка 
слаткиша“ 
 
У сусрет зимским празницима, 
драмско – ритмичка секција ученика 
трећег и четвртог разреда коју воде 
учитељице Данијела Новокмет и 
Зорица Видосављевић, приредила је 
представу "Велика новогодишња 
пљачка слаткиша" која је изведена у 
Центру за културу у оквиру 
Новогодишњег базара у 
организацији Туристичке 
организације општине Ковин у 
недељу, 17. децембра, а и у 
понедељак за госте из ПУ “Наша 
радост” у фискултурној сали наше 
школе. 

 

 

17.децембра 
2017. 

 

 

 

 

 Ученици трећег и четвртог разреда са  

  учитељицама Данијелом Новокмет и Зорицом  

  Видосављевић 

 

 

 
Последњег дана првог полугодишта, 
у школској фискултурој сали је, на 
иницијативу Ђачког парламента 
одржан по први пут квиз знања у 
коме су учествовали сви ученици 
осмих разреда. 

Надметали су се у познавању 
градива из предмета који ће бити на 
завршном испиту. Свих шест екипа 
показало је завидан ниво знања, што 
је био и изазов за такмичења која ће 
се одржавати током другог 
полугодишта. 

 

22.децембра 
2017. 

 

 Ученици осмог разреда, предметни наставници 

 
Деда Мраз традиционално, на свој 
новогодишњи пут око света полази 
са Северног Пола.  
Свратио је и у нашу школу да се 
мало одмори, дружи са децом и 
подели им пакетиће. 

 

28.децембра 
2017. 

 

 Дружење Деда Мраза са децом запослених   

  радника Змајеве школе 
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Школска слава, Савиндан, у нашој школи и ове године, као и у свим школама у Србији, био је посебан 
свечани 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 хора и оркестра школе, а потом је протојереј ставрофор Живанко Поповић, парох Прве парохије 
ковинске, освештао славски колач и честитао школску славу пожелећи много среће, здравља и благостања. 
Свечаност је настављена пригодним програмом хора и оркестра и рецитовањем. 
По обичају, домаћини славе били су ученици завршног разреда са својим одељенским старешинама 
Миленом Штиковац и Милошем Манићем, који су ломили славски колач одајући пошту светитељу Сави, 
утемељивачу српске цркве, државе и школства, првом српском архиепископу, зачетнику српске 
књижевности и правне науке, чија је духовна и просветитељска величина толика да се не може сагледати 
овоземаљским очима. 
И ове године у холу школе постављена је изложба ликовних радова, а настављена је и добра традиција да се 
претпразнична недеља у настави информатике посвети овом догађају тако што се ученицима задаје, у 
зависности од узраста, да напишу или нацртају рад на ту тему. Радове постављају на површину Падлета, 
припремљеног за ту прилику, који се потом уграђује у сајт школе. Тако ученици сами припремају својеврсну 
поставку виртуелне изложбе ликовних и литерарних радова. 
Славу су преузели ученици седмог разреда, да је до наредне године носе у срцима и да се труде да 
марљивим радим и духовним изграђивањем честите личности буду достојни потомци великог светитеља 
чије дело представља основу свих цивилизацијских токова нашег друштва, ходећи стазама светосавља. На 
крају, сви ђаци и гости добили су колач, жито и неизоставне переце. 

Ученици ковинске "Змајеве" основне школе обележили су међународни Дана сигурнијег интернета, који 
организује удружење Insafe/INHOPE уз подршку Европске Комисије у више од 130 држава света са циљем 
промовисања сигурније и одговорније употребе онлајн технологије и мобилних уређаја, посебно међу децом 
и младима. 
Сваке године на други дан друге седмице другог месеца хиљаде људи широм света се удруже како би 
учествовали у догађајима и активностима којима желе подићи свест о сигурносним проблемима на 
интернету. 
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Тема овогодишњег Дана сигурнијег интернета била је "Стварај, поштуј и повежи се! Бољи интернет 
почиње с тобом!". 
Ученици старијих разреда том приликом, између осталог, радили су и онлајн анонимну анкету чији су 
резултати били више него охрабрујући јер указују на већ стечен исправан став о овом горећем проблему 
младих. 
 У  школској фискултурој сали је, на 
иницијативу Ђачког парламента, 
одржан по други пут квиз знања у 
коме су учествовали сви ученици 
осмих разреда. 
Надметали су се у познавању 
градива из предмета који ће бити на 
завршном испиту. Свих шест екипа 
показало је завидан ниво знања, где 
је прво мосто одлучио само један 
поен, па се тако показало да је 
настављање овог такмичења и током 
другог полугодишта прави погодак.  

   

14.фебруар 2018. 

   
 
   Ученици осмог разреда и     
   предметни наставници 

  

 
Ученици 3/2 и наставница енглеског језика Јована Стојиљковић угостили су 6.3.2018. на свом часу 
представнике издавачке куће Клетт. Циљ овог угледног часа био је да представи употребу Клетт-ових 
уџбеника на часовима енглеског језика. Ученици су, уз кординацију наставнице, осмислили скеч заснован на 
многобројним текстовима из уџбеника који су додатно оплеменили материјалима које су сами правили. 
Тема часа била је Храна и пиће, па је комплетан скеч био у функцији обнављања савладаног градива на ту 
тему и проверавања ученичких комуникативних компетенција на енглеском језику. Неретко коришћена 
драма у настави енглеског језика још једном се показала делотворном када је усвање градива у питању. 
Представници издавачке куће Клетт имали су само речи хвале и позитивне утиске, а ученици су својим 
осмесима и неизмерном срећом измерили успех овог часа. Наставница енглеског језика је у потпуности 
задовољна, јер је успех онда када ђаци успешно користе језик у свакодневним животним ситуацијама, а 
управо су то показали на овом угледном часу. 
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20.март 2018. 

Ученици наше, чланови астрономске секције  „Астро Змај", као и бројни други, кроз различите активности 
обележили су почетак пролећа. Зима нас је испратила снегом, а пролеће, по многима најлепше од годишњих 
доба, почиње данас у 17 сати и 15 минута и трајаће део марта, цео април, мај и део јуна.  

На дан почетка пролећа, такозвану пролећну равнодневницу, Сунце је у Ковину излашло у 5 часова и 39 
минута, а заћи ће у 17 часова и 48 минута, што значи да ће обданица трајати 12 сати и 8 минута. 

 

Била је то прилика да кроз још један међупредметни пројекат ученици истраживањем путем информационих 
технологија, практичним радом и сопственом креативношћу прошире знања о годишњим добима. 

Најзанимљивија им је била израда модела сунчаног сата и, веч традиционално учешће у међународном 
пројекту "Ератостенов експеримент", ове године са партнерском основном школом из грчког места Stavraki 
Ioannina. 

 

 

Ученици 3.и 4.разреда, драмско - рецитаторске секције, представљали су ЦК Ковин на 6. Смотри дечијег 
стваралаштва "Промоција хуманих вредности" у Зрењанину од 21. до 23. марта и освојили 4.место. Још 
једном је остварена одлична сарадња између школе и ЦК Ковин.  
Заједно смо јачи, хуманији, верујемо да је могуће да се снови остварују. 
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Дан школе, сто четринаести рођендан и сто четврту годину под својим кровом, наша школа прославила је 
26. априла. Био је то празник ученика и колектива на годишњицу када је 1850. године чика Јова Змај у 
“Летопису Матице Српске” објавио своју прву песму “Пролетње јутро”. 
По пријатном пролећном времену и у лепој спортској атмосфери, на  стадионау малих спортова одигране су 
фудбалске утакмице. Гости су били ученици плочичке ОШ “Ђура Филиповић” и ковинске ОШ “Десанка 
Максимовић”. Приказана је лепа, динамична и фер игра старијих разреда у којима су наши доминирали и 
однели победу, 7:5 и 10:1. У исто време, у парку испред школе ученици свих одељења млађег узраста, пред 
бројном публиком, од предшколаца из суседне “Наше радости” до родитеља и пролазника, извели су 
драматизације најпопуларнијих Змајевих дечјих песама. Несвакидашње културно дешавање у пријатној 
пролећној атмосфери, шаренило маштовитих костима и спонтаност најмлађих пленили су посебним шармом 
и награђивани бурним аплаузом. Након тога слављеници су прешли у Центар за културу где су уживали у 
изврсној сценској поставци представе “Ах, та љубав” коју је приредио ансамбл драмске секције.  
У вечерњим сатима уследила је свечана академија за родитеље и пријатеље школе. Директорка школе, Весна 
Јотић, честитала је празник, а потом је представница Ученичког парламента уручила овогодишњу награду 
„Змај међу Змајчићима“, која се већ традиционално додељује ученику који је добар друг, спреман да 
помогне, поштује друге, омиљен не само међу ђацима него и наставницима и свим радницима школе. 
Лауреат овог престижног признања је Сара Голубовић, ученица осмог разреда. Потом је уследила представа 
која је, иако изнова играна, сада премијерно за маме, тате, баке и деке, одушевила лепршавошћу и 
спонтаношћу дечије игре. 

 

 
Ове године се наша школа прикључила пројекту Немачко-аустријско културно едукативног Центра 
Willkommen под називом “Знањем кроз Европу” као школа партнер. У сарадњи са овим едукативним 
центром 19.5.2018. године спроведено је такмичење енглеског и немачког језика под кординацијом 
наставника немачког језика Милоша Манића и наставнице енглеског језика Јоване Стојиљковић. Осим 
ученика наше школе, такмичарском пројекту су се прикључили и ученици из појединих основних школа у 
Општини Ковин. 

Прослава матурске вечери у 
ресторану „Чиле“ 

02.6.2018. Ученици осмих разреда и њихови гости 
(наставници и учитељи) 
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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. 
Награђено је 107 ученика из области 
спорта 35 ученика за освојено једно 
од прва три места на такмичењима 
вишег ранга од школског, 11 
одличних ученика осмог разреда и 
носиоци диплома, а најбоља међу 
најбољима, носилац дипломе „Вук 
Караџић“, лауреат признања „Ђак 
генерације“ је Катарина Ивезић. 

13.6.2018. 
 

Ученици, учитељи, наставници и родитељи 
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III  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

3.1 Извештај о раду директора школе на крају школске 2017/18. 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 и поправни поправни 
испит 

Август 
2017. 

школа Чланови Наставничког 
већа 

Извршена је подела предмета на 
наставнике  

Август 
2017. 

школа педагог 

Израђен је распоред часова Август 
2017. 

школа Наставник математике 
Васиљ Добрић 

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

Август 
2017. 

школа - 

Одржан је Пријем првака 01.09.2017. школа Наставници разредне 
наставе 

Урађени су планови контролних вежби Септембар 
2017 

школа - 

„Пажљивко“ предавање о саобраћају  септембар школа МУП и Саобраћајни 
инспектор 

Одржане Заборављене игре у Плочици 07.10.2017. ОШ 
Плочица 

И.Лукић  

Учествовали смо на орвој општинској 
олимпијади 

26.09.2017. Чардак И.Лукић 

Европски дан језика  26.09.2017. школа Наставници страних 
језика  

Јесењи крос 20.10.2017. Стадион 
ФК 
Раднички 
Ковин 

И.Лукић  

Реализоване активности планиране у 
току Дечије недеље 

02-
06.10.2017. 

школа Чланови Наставничког 
већа 

Недеља школског спорта 02.-
06.10.2017 

школа Иван Лукић  

Европска недеља програмирања 4 – 
1.10.2017. 

школа Дејан Крецуљ, МПНТР 

Обележавање Дана превенције 
трговине децом и младима 

18.10.2017. школа Наставници 

Организована посета Сајму књига у 
Београду 

27.10.2017. Београдски 
сајам 

Наставници српског 
језика 
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Мали сајам књига 01.12.2017. школа М.Милошевић, 
учитељи,наставници, 

МПНТР обезбедило средства за 
набавку нових књига за школску 
библиотеку 

Децембар 
2017. 

школа МПНТР 

„Подунавље“АД Ковин поклонило 
школи смарт ТВ 

Децембар 
2017. 

школа „Подунавље“АД 
Ковин 

Обележен Свети Сава 27.01.2018. школа Запослени и родитељи 
Час посвећен сећању на историјски 
догађај- обележавање Дана државности 
13.02.2018 

13.02.2018.  Час посвећен сећању 
на историјски догађај- 
обележавање Дана 
државности 13.02.2018 

Дан када је љубав закон 14.02.2018. школа Ученички 
парламент,ученици 

Дан дигиталног учења 23.02.2018. школа Дејан Крецуљ 
Обележен Дан енергетске ефикасности 05.03.2018. школа НаставникТИО, 

ученици 
Дан заштите ученика на друштвеним 
мрежама 

06.03.2018. школа Дејан Крецуљ 

Дан када је љубав закон 14.02.2018. школа Ученички 
парламент,ученици 

Дан дигиталног учења 23.02.2018. школа Дејан Крецуљ 
Обележен Дан енергетске ефикасности 05.03.2018. школа НаставникТИО, 

ученици 
Дан заштите ученика на друштвеним 
мрежама 

06.03.2018. школа Дејан Крецуљ 

Мисија ИКС-тренирајте као астронаут 10.03.201.8 школа Дејан Крецуљ 
Обележена недеља заштите на 
друштвеним мрежама 

01.-
07.03.2018. 

школа Дејан Крецуљ 

Ератостенов експеримент 20.03.2018. школа Дејан Крецуљ 
Предавање За безбедно детињство 21.03.2018. школа Дејан Крецуљ, ПС 

Ковин 
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 
2018. 

школа Библиотекар, тим за 
сањмовредновање 

Израђен је извештај о самовредновању 
школе на крају школске године 

Август 
2018. 

школа Тим за 
самовредновање, 
библиотекар 
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Израђен је извештај о реализацији  
развојног планашколе на крају школске 
године 

Август 
2018. 

школа Тим за ШРП, чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

Усвојен нови РПШ Децембар 
2017. 

школа Тим за ШРП, чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

Израђени су извештаји о остварености 
образовних стандарда на крају школске 
године 

Август 
2018. 

школа Одељењске 
старешине, 
библиотека, педагог 

 

III  Реализација развојног плана школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно су одржавани сасатанци  тима 
за РПШ 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Реализованe планираних активности  
РПШ-а 

Током 
школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
првог полугодишта и реализацији 
старог РПШ-а 

Децембар 
2018. 

школа Тим за РПШ, УП, 
чланови Наставничког 
већа,СР, ШО 

Усвојен нови РПШ 26.децембар 
2017. 

школа Тим за РПШ, УП, 
чланови Наставничког 
већа,СР, ШО 

Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
школске године Тим за РПШ, УП, 
чланови Наставничког већа,СР, ШО 

Август  
2018. 

школа Тим за РПШ, УП, 
чланови Наставничког 
већа,СР, ШО 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израда предлога за финансијског плана 
за 2017.године по трећем ребалансу 

новембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Израда предлога Финансијског плана за 
2018. 

децембар школа Шеф рачуноводстав, 
секретар 

Одлуком MПНТР школи су опредељена 
средства  у износу од 38.000,00 динара 

децембар школа МПНТР, библиотекар 
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за набавку књига за библиотеку, у те 
сврхе утрошено је 37.229,55 динара  
Одлуком МПНТР школи су опредељена 
средства  у износу од 25.500,00 динара 
за набавку додатних наставних 
средстава, у те сврхе утрошено је 
25.258,29 динара  

децембар школа МПНТР, библиотекар 

Израђен је Идејни пројекат санације и 
енергетске санације објекта школе, 
вредност 390.000,00 динара (износ од 
250.000,00 динара обезбеђен је из буџета 
АП Војводине а износ од 140.000,00 
динара из буџета локалне самоуправе) 

Октобар-
децембар 

школа Секретар, шеф 
рачуноводства 

После спроведеног поступка јавних 
набавки закључени су уговори за 
реализацију екскурзија 

децембар школа секретар 

У оквиру текућих поправки и одржања 
зграде школе извршено је кречење 
архиве (вредност радова 18.984,00 
динара) и напревљене су полице за 
архиву, а такође је урађена поправка 
намештаја за кухињу (судопера и радни 
сто) – укупна вредност услуге израде 
полице за архиву и намештаја за кухињу 
износила је 101.000,00 динара 

децембар школа  Секретар, домар, 
сервирка, спремачице 

После спроведеног поступка јавних 
набавки, закључени су уговори за превоз 
ученика на релацији Жарковац-
Кречанска улица-матична школа; Мало 
Баваниште-матична школа и Мост-
матична школа 

март школа Секретар, шеф 
рачуноводства 

Закључен уговор у јавној набавци мале 
вредности за набавку електричне 
енергије. 

мај школа Секретар, шеф 
рачуноводства 

Извршена је набавка опреме у укупној 
вредности 498.120,00 динара, средства 
су обезбеђена из буџета локалне 
самоуправе. Набављено је осам Desktop 
рачунара по конфигурацији бр.1; три 
Desktop рачунара по конфигурацији 
бр.2; SSD диск комада осам и један 
екстерни хард диск. 

јун школа Секретар, шеф 
рачуноводства, 
наставник 
информатике 

Усвојен финансијски план по Одлуци о 
другој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2018.годину. 
 

јул школа Шеф рачуноводства, 
секретар 



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

31 
 

Покренут је поступак за јавну набавку 
прве фазе радова на извођењу радова на 
изградњи објекта свлачионица и 
реконструкцију спортског терена, 
међутим, поднет је захтев за заштиту 
права у поступцима јавних набавки и 
предмет се од 19.7.2018. налази у 
Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки ради 
одлучивања о истом. 

јул школа Секретар, шеф 
рачуноводства, домар 

Израда предлога финансијског плана за 
2019. годину са пројекцијом за 
2020.и2021.годину. 

август школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

ДУКО поделило поклон књиге за све 
прваке 

септембар школа ДУКО 

Полагање венаца у оквиру обележавања 
Дана општине  

октобар Спомен 
костурни
ца 

СУБНОР Ковин, 
Локална самоуправа 

Банатски фруштук 04.10.2017.  Актив жена прве 
месне заједнице 

Заборављене игре 07.10.2017. Плочица ОШ „Ђура 
Филиповић“ Плочица 

Посета Октобарском салону 
 

октобар Дом 
културе 
Ковин 

Дом културе Ковин 
Наставници српског 
језика 

Недеља старих октобар 
2017. 

Црвени 
крст 
Ковин 

Црвени крст Ковин, 
учитељица Маја 
Петровић 

Такмичење у стоном тенису 1.11.2017. 
 

1.11.2017. ОШ 
„Ж.Зрења
нин“ 
Скоренов
ац 

Спортски савез 
општине Ковин 

Обележавање  годишњице ослобођења у 
1. св.рату 

10.11.2017. Војничко 
гробље 
Ковин 

Општина Ковин 
Удружење потомака 
ратника 
ослободилачких 
ратова Србије 1912-
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1918. 
Позоришна представа „Пепо Бандић“  17.11.2017. Дом 

културе 
Ковин 

Дом културе Ковин 

Обука чланова вршњачких тимова за 
реализацију радионица ПХВ 

Новембар 
2017. 

Црвени 
крст 
Ковин  

Црвени крст Ковин 

Радионице на тему превенције 
дигиталног насиља 

21-
25.11.2017. 

школа Локална самоуправа, 
АДРА невладина 
организација 

Позориште на Теразијама,Београд, 
представа „Мама миа“26.11.2017. 
 

26.11.2017. Позориш
те на 
Теразијам
а,Београд 

Позориште на 
Теразијама,Београд 
Наставници српског 
језика 

Недеља здравља уста и зуба конкурс  4.12.2017. Дом 
здравља 
Ковин 

Дом здравља Ковин 

Систематски прегледи и вакцинација 
ученика 

Континуир
ано током 
првог 
полугодиш
та 

Дом 
здравља 
Ковин 

Дом здравља Ковин 

„Велика новогодишња пљачка 
слаткиша“- драмска секција 3. и 4. 
разреда наше школе 
 

17.12.2017. 
 

Дом 
културе 
Ковин 

Дом културе Ковин, 
ТО општине Ковин 

Пројекат „Основи безбедности деце“  сетембар-
децембар 
2017. 

Школа МУП ПС Ковин 

Општинско такмичење у шаху 13.03.2018. школа Спортски савез ОК 
Дечија представа „Од нас све почиње“ 
промоција хуманих вредности 

27.03.2018. Дом 
културе 
Ковин 

Црвени крст Ковин, 
Дом културе Ковин 

„Превенција трговине људима“ – 
предавања волонтера Црвеног крста 

24. април 
2018.  

школа Црвени крст Ковин 

„Превенција болести зависности“ – 
предавња Иване Матејић ученицима 
осмог разреда 

април 
2018. 

школа Локална самоуправа и 
Центар за пружање 
подршке породици 
“Умем боље“ 

Представа „Ах та љубљв“, Дан школе 26.04.2018. Дом 
културе 
Ковин 

Дом културе Ковин 

Пројекат „М_АРТ – фрактали, микро и 
макро план“  

јун 2018. школа, 
Управа 
Града 
Панчева 

МПНТР, ШУ 
Зрењанин, 
канцеларија Панчево 
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Завршна приредба млађих разреда и 
подела награда најуспешнијим 
ученицима 

14.06.2018. Дом 
културе 
Ковин 

Дом културе Ковин 

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-
инструктивни рад , посећено 12 часова 
редовне наставе и један угледни час 

Континуирано 
током 
школске 
године 

школа педагог 

Свакодневно је праћена реализација 
образовно-васпитног рада у школи 

Континуирано 
током 
школске 
године 

школа педагог 

 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 
запослених 

Септембар 
2017. 

школа Чланови 
Наставничког већа 

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

Током 
школске 
године 

школа Педагог, библиотекар 

Један број наставника стручно се 
усавршавао путем вебинара 

Током 
школске 
године 

- - 

Наставници и директор   похађали су 
стручне семинаре  и скупове 

Током 
школске 
године  

- - 

 

VIII  Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из 
члана 44-46 и предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 

 
Активности 

 
Време 

 
Мест

о 

 
Сарадници у 
реализацији 

У школи није било случајева повреде - - - 
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забрана из члана 44-46 
Одређено је дежурство наставника кроз 
распоред часова 

Септембар  
2017. 

школ
а 

Чланови 
Наставничког већа 

Одређено је дежурство ученика Септембар  
2017. 

школ
а 

Одељењске 
старешине 

Одређено је дежурство помоћних 
радника 

Септембар  
2017. 

школ
а 

секретар 

 

IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и 
других инспекцијских органа 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

У првом полугодишту обављен је један 
редован инспекцијаски надзор 
просветне инспекције у погледу 
припремљености за рад на почетку 
школске године, којом приликом је 
наложена мера расписивања конкурса на 
одређено време, за упражњена радна 
места  

23. и 
24.10.2017.  

школа Секретар, педагог, 
просветни инспектор 

У току првог полугодишта извршен  је 
редован   инспекцијски надзор од стране 
инспектора заштите животне средине, 
наложено је да се прикупљени папирни 
отпад, пет амбалажа, електирични и 
електрониски отпад преда овлашћеном 
оператеру за управљање отпадом. 

24.10.2017. школа директор 

У другом полугодишту обављен је један 
ванредни  инспекцијаски надзор 
просветне инспекције у погледу 
усклађености организације и начина 
рада са новим законским решењима. 

30.04.2018. школа Секретар школе 

У току другог полугодишта обављена је 
контрола хигијенског стањав објеката 
матичне школе и подручног одељења од 
стране Завода за јавно здравље 

09.05.2018. школа Помоћни радници 

Извештавање Школског одбора о 
извршеним инспекцијским надзорима 

Током 
школске 
године 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Унос и праћење  података у информационом 
систему  Доситеј 

Континуир
ано 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 
 

школа Сектеар 

Усвојен је Извештај о раду школе на 
Седници ШО 

септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за 
шк.2017/18. 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 12  седнице  Школског одбора Током 
школске 
године  

школа секретар 

Одржано је 14   седница  Наставничког већа  Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког већа 

Одржано је 4  седнице  Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови Педагошког 
колегијума 

Одржано је 8-10  седнице  Одељењских  
већа 

Током 
школске 
године 

школа Чланови ОВ, педагог 

Одржано је  8 седница  Савета родитеља  Током 
школске 
године 

школа секретар 

Присуство  седници  Ученичког парламента По 
потреби 

школа Ученички парламент 

Одржавани  родитељски сасатанци у свим 
одељењима 

По 
потреби 

школа Одељењске 
старешине 
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Пријем родитеља и разговори са 
родитељима 

По 
потреби 

школа Родитељи, педагог 

Све потребне информације објављиване су 
на сајту школе 

Током 
школске 
године 

школа Лице ангажовано за 
одржавање сајта 

 

XII  Рад у стручним органима школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Сазивање и руковођење седницама 
Наставничког већа 

Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког већа 

  Руковођење седницама Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови педагошког 
колегијума 

Присуство на седницама  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 

Одржана 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 инклузију Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
инклузију 

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 

Одржаое је 8   седница Савета родитеља Током 
школске 
године 

школа Секретар, Чланови 
Савета родитеља 

Реализовани су индивидуални разговори са 
родитељима 

Током 
школске 

школа Родитељи, педагог 
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године 
Израђен је Програм сарадње са родитељима Септембар 

2017. 
школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у 
млађим и старијим разредима 

Септембар 
2017. 

школа Чланови 
Наставничког већа 

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

Септембар 
2017. 

школа педагог 

 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Закључени су уговори са лицима ангажованим 
на почетку школске године 

Септембар 
2017. 

школа Секретар 

Подељена обавештења запосленима о забрани 
злостављања на раду и примени закона о 
заштити узбуњивача 

Септембар 
2017. 

школа Секретар 

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

Септембар 
2017. 

школа Секретар, педагог 

Усвојен ИОП  Септембар 
2017. 

школа Педагошки 
колегијум 

 

XV  Правни и остали послови 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

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

01.09.2017. школа Секретар школе 

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

14.09.2017. школа Секретар школе 

Донета је одлука о попису и формиране су 
комисије за попис 

13.12.2017. школа Секретар школе, 
Шеф 

рачуноводства 
Усвојен је Статут школе, Пословник о 
свом раду и сва остала општа акта школе 
усаглашена са новим Статутом 

26.12.2017-
29.03..2018. 

школа Секретар школе 

Усвојен је извештај о редовном годишњем 
попису   

25.01.2018 школа Секретар школе 
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Усвојен је годишњи финансијски извештај 
за 2017. годину (Завршни рачун)  

26.02.2018. школа Шеф 
рачуноводства 

Усвојен је финансијски план школе и 
План набавки за 2018. годину и њихове 
измене, као и трећу измену финансијског 
плана школе и плана набавки за 2018. 
годину 

Током школске 
године 

школа Шеф 
рачуноводства 

Разматрао и усвојио извештаје директора 
школе о поступању школе у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање 

Децембар 
2017./Септембар 

2018. 

школа Секретар школе 

Усвојен предлог новог  РПШ-а за период 
2018-2022. 

26.12.2017. школа Секретар школе 

ШО донео Одлуку о отварању једне 
хетерогене групе продуженог боравка која 
је са свом пратећом документацијом 
послата ШУ 

15.05.2018. школа Секретар школе 

                        
Директор школе                        

Весна Јотић 
 

 

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  9  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 
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САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   
ПОСЛОВА 

-Анализа успеха и владања након одржаних 
поправних и разредних испита, на крају 
школске 2016/17.године 
- Бројно стање ученика на почетку школске 
2017/18. године 
- Анкетирање ученика за изборне предмете 
-Подела предмета на наставнике 
-Утврђивање распореда смена 
-Распоред часова 
-Комисије и тимови  

 
         август 

 
чланови наставничког 
већа 

- Усвјање предлога плана стручног 
усавршавања 
- Усвајање предлога Извештаја о реализацији 
годишњег плана рада школе за 
шк.2016/2017год. 
- Усвајање предлога Годишњег плана рада 
школе за школску 2017/2018. 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; 

 
 

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 
ИОП-у 

 
март 

 
чланови наставничког 
већа 

- Информација о избору уџбеничких комплета 
- Анализа успеха и владања на крају  другог 

 
мај 

чланови наставничког 
већа 
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полугодишта за ученике осмог  разреда 
- 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 

 
 

јун 

-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  

 

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 
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- 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 

предлагање мера 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) 
      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 2017/2018.години свако одељење изабрало 
је свог представника за Савет родитеља.  

На првој седници Савета родитеља одржаној 14.9.2017.године конституисан је Савет 
родитеља у следећем саставу:  

1. Обућина Тамара-представник родитеља ученика I-1 
2. Соколовић Бинаса - представник родитеља ученика I-2 
3. Зорић Петар - представник родитеља ученика II-1 
4. Адамов Мандић Милица - представник родитеља ученика II-2 
5. Лалић Милена - представник родитеља ученика III-1 
6. Марковић Ивана - представник родитеља ученика III-2 
7. Поповић Наташа - представник родитеља ученика IV-1 
8. Матић Татјана - представник родитеља ученика IV-2 
9. Будисављевић Никола - представник родитеља ученика V-1 



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

42 
 

10. Шалипур Александра-представник родитеља ученика V-2 
11. Чичић Јелена-представник родитеља ученика VI-1 
12. Врба Наталија - представник родитеља ученика VI-2 
13. Стојановић Ивана-представник родитеља ученика VII-1 
14. Лалевић Милена - представник родитеља ученика VII-2 
15. Милошевић Јасмина- представник родитеља ученика VIII-1 
16. Фимић Синиша - представник родитеља ученика VIII-2 
17. Mиладиновић Милана-пред. родитеља ученика комбин.од. из Малог Баваништа. 

Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 
На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Jелена 

Чичић, а за заменика председника Никола Будисављевић. 
У школској 2017/2018.години Савет родитеља је одржао осам седница на којима су 

разматрана следећа питања: 
- због поднете молбе Крстић Анете за разрешење чланства у Школском одбору из 

личних и породичних разлога утврђен је нови предлог СР за члана ШО из реда родитеља  
и то тако што је предложена Милица Адамов Мандић. Овај предлог је достављен 
Скупштини општине Ковин која је предлог Савета родитеља прихватила па је Милица 
Адамов Мандић именована за новог члана Школског одбора из реда родитеља решењем 
бр.61-453/2017-I oд 26.10.2017.године; 

- на првој конститутивној седници Савета родитеља представника МУП-а РС 
Станковић Дејан и Миљковић Милован представили су члановима СР програм „Основи 
безбедности деце“ и теме које ће бити обрађене са ученицима четвртог и шестог разреда 
чији је циљ стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради 
подизања безбедносне културе ученика; 

-   aнализа успеха и дисциплине ученика и остварености образовних стандарда; 
- разматрање предлога Годишњег извештаја о раду школе у школској 

2016/2017.години; 
- разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2017/2018.годину и Анекса I 

Школског програма (2017-2021); 
- ужина и осигурање ученика у школској 2017/2018.години; 
- давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 

разреда за школску 2017/2018.годину; 
- упознавање са одабиром Туристичких агенција за реализацију екскурзија; 
- доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 
- усвајање извештаја о раду Ученичког парламента; 
- разматрање извештаја о реализацији Развојног плана школе и разматрање предлога 

новог Развојног плана школе; 
- 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; 
- организација матурске вечери и фотографисање ученика; 
- изборни предмети у школској 2018/2019.години; 
- разматрање извештаја о извођењу екскурзија ученика у школској 2017/2018.години; 
- разматрање предлога Анекса II Школског програма (2017-2021); 
- давање предлога намене коришћења средстава од донација; 
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- предлагање представника СР у стручни актив за равојно планирање и друге Тимове 
школе; 

- избор представника СР у Општински савет родитеља, 
- превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају кад се 

насиље деси; 
- усвајање Пословника о раду СР усаглашеног са новим Статутом школе; 
- разматрање предлога Правилника о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа, 
Правила понашања и Кућног реда школе; 

- дат је предлог Скупштини општине Ковин три члана ШО из реда родитеља за нови 
сазив ШО пошто старом истиче мандат, предложени су: Будисављевић Никола, Чичић 
Јелена и Обућина Тамара који су именовани за чланове ШО решењем бр.61-39/2018-I oд 
5.6.2018.године; 

- упознавање са избором уџбеника за први и пети разред који ће се користити у 
школској 2018/2019.години; 

- покренута је Иницијатива СР о отварању једне хетерогене групе продуженог боравка. 
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 2017-2018.одржано је 12 састанака стручног већа. 

Планиране активности су реализоване по плану рада. 

Стручно усавршавање у установи се одвијало у складу са правилником и планом стручног 
усавршавања.Организовани су угледни часови,реализовани семинари,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 и социјализацији укључивањем у различите ваннаставне активности. 

Према упутству Министарства,детаљно је размотрен избор уџбеника за први разред 
школске 2018-2019.Најпре смо анализирали квалитет и разменили искуства,а потом и 
донели предлог комплета који ће се користити у првом разреду. Усвојен је и предлог 
анекса  школског програма за први разред који це се примењивати од школске 2018-2019. 

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 , трећег и 
четвртог разреда,уз учитељице које раде с  првацима  следеће школске године. 
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                                                   Председник стручног већа наставника разредне наставе: 

                                                                                 Маја Петровић 

3.6.2 Извештај о раду Стручног већа за српски језик  

             У школској 2017/2018. години остварене су све планиране активности. Оджано је 
10 састанака као што је предвиђено планом. 

             Актив је организовао и спровео активности у оквиру Дечје недеље.  

              Као и претходних година и ове је организована посета Сајму књига у Београду за 
ученике од шестог до осмог разреда. 

             Школска слава Свети Сава обележена је пригодним програмом. 

            Заинтересеовани ученици су  посетили Позориште на Теразијама у Београду  и 
гледали мјузикле, „Цигани лете у небо“  и „Зона Замфирова“. У Центру за културу у 
Ковину ученици су организовано гледали представе „Госпођа министарка“, „Сумњиво 
лице“, „Знаш ли ти ко је мој тата?“ и  „Пепо Бандић“.              

                У оквиру малог сајма књига, који организује школска библиотека  у 
просторијама школе, организован је квиз из познавања књижевности за ученике седмог и 
осмог разреда. 

          На Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ учествовала су три 
ученика: ученица V разреда  Тамара Марковић ,  ученик петог разреда Вук Радојковић 
и ученица шестог  разреда  Тара Радмановић  .  На Зонску смотру рецитатора 
пласирали су се Тара Радмановић и Вук Радојковић, а затим су изборили и пласман на 
Покрајинску смотру где је Вук Радојковић проглашен за једног од четири најбоља 
рецитатора и изборио учешће на Републичкој смотри.  

 
         На општинском нивоу такмичења Књижевна олимпијада учествовале су две 

ученице Анђела Костић и Милица Савић  и освојиле  друго место . Обе су се 
пласирале на окружни ниво такмичења , а  Милица Савић је учествовала и на 
републичком такмичењу. 

 
    На општинском такмичењу из српског језика Вељко Васић и Андреј Лукић освојили 

су прво место, а Тијана Адамов трећеместо. Сви ученици су се пласирали на окружно 
такмичење где су Вељко Васић и андреј Лукић освојили треће место.  

  
        Дан школе обележен је представом „Ах, та  љубав“ коју су у Центру за културу 

успешно извели чланови драмске секције. 
 
         Припремна настава за ученике завршног разреда организована је у току целе 

школске године што је резултирало задовољавајућим резултатом на завршном испиту.  
Реализовани су сви планирани часови додатне и доспунске наставе. 
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              Донета је одлука да ће ученици у наредне четири школске године користити 
комплетне уџбенике ИК   Klett. 

         У току протекле школске године чланови Актива посветили су се и стручном 
усавршавању и похађали су следеће семинаре: 

-Републички зимски семинар (Савремено проучавање српског језика и књижевности) на 
Филолошком факултету у Београду 

- Амбијентална настава 
- Промоција уџбеника и других наставних средстава БИГЗ Школства 
- Мултимедијалне презентације ученика на тему из географије (угледни час) 
- Приказ уџбеника ИК Klett 
- Приказ уџбеника ИК Нови логос 
- Угледни час  из енглеског језика 
- Угладни час  „Људска права у прошлости“  

 
 
   

                                                                                                                         Председник 
                                                                                                                      Јелена Милановић 

 
3.6.3 Извештај о раду Стручног већа за  математику            
 Математичко стручно веће се у школској 2017/2018. години  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  2017/2018. години математичко веће је, кроз добру 
сарадњу могло да рачуна на велику помоћ директора школе, школског педагога, као и 
свих осталих сарадника и учесника школског наставног процеса. 
            У току другог полугодишта (од маја месеца 2018. године) школу је због проналаска 
другог посла напустио наставник Васиљ Добрић, на чије је место дошла Весна 
Стојановић. 
 Што се такмичења тиче у школској 2017/2018. години, постигнути су одлични 
резултати на општинском такмичењу (преглед резултата налази се у одељку Извештај о 
резултатима ученика на такмичењима).  Највећи успех постигли су ученици 6. разреда 
Васић Вељко и Филиповић Милорад који су постигли 3.место на окружном такмичењу из 
математике, као и успехе на математичким такмичењима „Мислиша“ и „Кенгур без 
граница“. 
 

чланови већа: 
Ивана Секељ Добрић 

и Васиљ Добрић / Весна Стојановић 
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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 глобалних и оперативних планова, 
као и припрема на дневном нивоу за школску 2017/2018.  годину на почетку школске 
године. 

          У млађим разредима у настави 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  и Дата статус за немачки језик. 

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

          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 2017/2018. 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 

  Ораганизовано школско такмичење из страних 
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Фебруар 

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: Завод за уџбенике и наставна средства; 
за енглески језик у вишим разредима: Клет; за 
немачки језик у вишим разредима: Клет) 

 
 

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 
 

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 
 Усвојен предлог школског програма за наредни 

четворогодишњи период 
 

 Чланови стручног већа: 
Славко Бранковић, наставниг енглеског језика 
Јована Стојиљковић, 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 Бранкица Стојковић и  Сања Тошић - наставнице 
биологије. 
            У току ове године одржано је десет састанака. На састанцима је дискутовано о 
темама које су утврђене планом по месецима. 
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           Остварена је сарадња са нижим разредима, ради упознавања ученика четвртих 
разреда са предметним наставницима. 
           Наставници, чланови овог већа, присуствовали су разним семинарима, ради 
стручног усавршавања. 
          Ученици од петог до осмог разреда учествовали су на такмичењима из  биологије, 
док је ученици шестог разреда постигли велике успехе на такмичењима из физике. (о томе 
у поглављу о резултатима на такмичењима). 
          Ученици од петог до осмог разреда посетили  су Сајам  науке у Београду. 
          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 2017/2018. 
годину.  

 
Председник стручног већа :  

Душанка Наранчић 
 
 
3.6.6 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 

- Веће је одржало 12 састанака (до краја јуна 2018. г.) на којима су биле  
присутне чланице Бранка Спирковић, наставница географије и Бранка  
Клисура, наставница историје.  

- Веће је пратило све промене у просвети, а ове године се то највише односило  
на нове уџбенике и програме рада у 5. разреду, избор нових уџбеника и  
издавача, као и присуство презентацијама издавачких кућа својих нових  
издања које су одржане у ОШ ,,Јован Јовановић Змај“, али и у Панчеву и  
Смедереву. 

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

- Сарадња Већа је одржана са свим чиниоцима школског живота, као и  
претходних година (родитељима, педагошком службом, ученицима,  
директорком школе и свим колегама). 

- Сарадња се обављала и са локалном заједницом (,,Удружење потомака  
ратника Ослободилачких ратова Србије 1912-1918. г.“, али и са другим  
установама – Центар за српске студије и Српско географско друштво из  
Београда),  Активима за историју и географију на нивоу општине и округа  
(семинари, такмичења, размене мишљења о уџбеницима).  
 

- Кроз наставу грађанског васпитања и рад Ученичког парламента које је  
водила наставница историје  Бранка Клисура остварена је сарадња и са  
радиом ,,БУС“ и штампаријама у Ковину (,,Савић“ и ,,Бела“) и са Тимовима  
за ШРП и самовредновање у школи ,,Јован Јовановић Змај“.  

- Стручно усавршавање је континуирано обављано у току целе школске  
године, како у установи, тако и ван ње.  
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- Држани су часови редовне и остали облици наставе, као и редовне припреме  
за 8. разред за завршни испит у јуну месецу. 
-           Такмичења су одржана на свим нивоима – од школског до републичког. 
-           У току школске године више пута је урађена евалуација ИОП-а и  
образовних стандарда.  
 
 

 Председник Већа: 
 Бранка Клисура 

 наставница историје 

 
 
 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. 
Aлександар Шушулић: Изборни спорт-2 часа недељно,72 часа у току године. 
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. 
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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.  
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) 
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, учешће на 
конкурсима,реализација наставе. Од спортских дешавања увелико се радило на припреми 
мушке и женске кошаркашке екипе која ће учествовати на општинском такмичењу 
15.03.2018.године у ОШ“Ђура Јакшић“ у Ковину. 
Записник бр. 6 Поводом Дана школе припрема се представа „Не мењајте пубертет ни за 
шта“.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 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 
15.03.2018. 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 
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окружно такмичење.7.04.2018.године женска екипа је била на окружном такмичењу у 
Пландишту .Наши атлетичари су веома успешно представили школу на окружном 
такмичењу које се одржало на Градско стадијону у Вршцу. Међу окружно такмичење  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 26.04.2018. 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“ учествовали су и ученици 
наше школе . 
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“. 
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 2017/2018.године, успех свих ученика од 5-8. разреда је 
позитиван,сем ученика седмог јадан Пере балаж који је због великог броја изостанака 
упућен на разредни испит из предмета музичка култура.Пера Балаж је положио разредни 
испит оценом довољан 2. 
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 
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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. 
 
 

                                                           Стручни актив наставника музичке културе,  
                                                                               ликовне културе и физичког васпитања 

    
Извештај о раду Ликовне секције за 

школску   2017/2018.годину 
 
   Одржано је укупно 36 часова, 1 час недељно. 

Почетком септембра је формирана група ученика од 5-8.разреда и успостављен је договор 
о раду. 

За „Дечију недељу“ ученици су радили појединачне и групне радове на тему 
„Пријатељство“на различитим језицима. Наставници страних језика су у току недеље 
организовали „Дан страних језика“,па су изложени ликовни радови ученика. 

Поводом новогодишњих празника чланови секције су украшавали  хол школе.Велики 
пано је испуњен зимским пејзажем.Приказиване су репродукције уметничких дела са 
новогодишњим мотивима и начини украшавања у различитим техникама. 

Припремане су активности поводом школске славе Светог Саве.Припремани су ликовни 
радови за велики пано у холу школе,као и за салу за физичко где се и обележава приредба. 

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“ чланови секције су реализовали радове на тему 
„лицидерско срце“.Упознати су са историјом лицидерског срца и успешно реализовали 
модерну варијанту срца. Најбољи радови су изложени на великом паноу хола школе. 

Учествовали смо на ликовним  конкурсима: „Светосавље и наше доба“ ,Млади у борби 
против опаких болести“ Нови Сад и „Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста. 

Поводом празника Дан жена украшен је пано са честиткама у  облицима цвећа,корпи. 

Чланови секције су реализовали радове на тему „Ускрс“.Било је занимљивих 
вајарских,ликовних и радова добијених колажирањем.Украшен је хол школе најбољим 
радовима. 
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Приредба поводом дана школе је одржана 26.04.2018. године веома успешно. Велики број 
часова је био посвећен припремању представе „Ах,та љубав“ поводом Дана школе . 
Радило се на изгледу: сценографије, позивница и припремани и опремани су радови за 
изложбу. У галерији су изложени ликовни радови ученика од 5-8-разреда: цртежи,слике и 
другим техникама. У току припремања представе успостављена је сарадња између 
наставника српског језика,ликовне културе,музичке културе и информатике.Рађене су 
позивнице и плакат са цртежима ученице 6/2 разреда Тамаре Перишић као најбоља идејна 
решења. 

Посетили смо галерију Центра за културу у Ковину више пута у току године,где су 
чланови секције могли да виде радове професионалних уметника из различитих области 
ликовне уметности.Чланови секције су присуствовали  отварању изложбе ковинских 
уметника у марту.  

У току прошле школске 2017/18. године, реализовани су и послати радови за ликовни 
конкурс „Матерња мелодија и образовање“који расписује организација „Пријатељи деце 
Војводине“из Новог Сада  .Ученица 7/1 разреда,Милица Савић освојила је 2.место 28.јуна 
2017.године. 

Пред крај школске године,чланови секције су започели израду радова на тему стрипа за 
Међународни ликовни конкурс Стрип-каиш 2018. па све до новембра следеће школске 
године. 

                                                                      Наставник ликовне културе: 
Милена Штиковац 

                                                                                
     3.6.8      Извештај о раду Стручног актива за развој школског   
                     програма  
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 

Сачињен је  План рада Стручног тима за 
развој школског програма за школску 
2017/2018. 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 

 

 

 

септембар 

Чланови Стручног тима, 
разредне старешине, 
директор, педагог 
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 Извршен је  одабир слободних активности 
према интересовању ученика 

 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 су планиране школским програмом 
(друштвено-користан рад, хуманитарне, 
спортске, културне активности) 

 

 

Током године 

Чланови Стручног тима, 
педагог, директор 
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 Извршена је евалуација 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. 

 
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; 
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 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 и њихове спремности за полазак 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 циљу 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. 
 

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; 
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 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. 
 

Педагог школе: 
Трифуновић Лучија 

 
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 2017/18. године реализоване су следеће планиране активности: 

 
Ред. 
бр. 

Подручје рада – садржај 
активности 

Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Издавање књига ученицима и 
наставном особљу 

  Обнављање и расходовање 
књижевног фонда 
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  Сређивање и разврставање 
књига 

 Подела бесплатних уџбеника 

 
 

Током године 
 
 

 

 
Наставници и 

учитељи 
Директор   Праћење издавања нових 

књижевних дела 
  Сарадња са колегама 
2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 
Током године 

- Овбележавање Дана 
књиге и читања – 
1.12.2017. 
 - Обележавање Дана 
матерњег језика-
20.2.2018.године  
- Обележавање 
Међународног дана дечије 
књиге- 2.4.2018.године  ... 
- Рад са члановима 
рецитаторске секције и 
припрема рецитатора за 
такмичење 

 
 

Наставници и 
учитељи 
Директор 

  Рад са ученицима 
 Вођење новинарске секције, 

учешће у раду  рецитаторске 
секције 

 
  Популаризација књига 

  Разговор о прочитаим 
књигама 

 

 САВЕТОДАВНИ РАД  
 

Током године 

 
Наставници и 

учитељи 
Директор 

  Читање обавезне литературе 

  Популаризација стручне 
литературе код деце и колега 

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

 
 

 

 
Наставници и 

учитељи 
Директор 

 
            Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање 
читања код ученика и развијање информационе писмености. 
 У току школске 2017/2018. 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; 



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

61 
 

 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 
 обележавање Дана књиге и читања – 1.12.2017.године; 
 обележавање Дана матерњег језика -20.02.2018.године ; 
 обележавање Међународног дана дечије књиге 
 учешће у раду новинарске секције; 
 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 2017/2018. ГОДИНУ 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у 
школи. У школској 2017/2018. години библиотеку је користило 290 ученика и 35 
запослених. 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 2230  књигa , а запослени  275 књигa што укупно износи  
2505 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 који 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 107 примерака књига  и 157 уџбеника, за 
које је направљена издвојена евиденција.  Од тога  већина примерака је поклон садашњих 
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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. Број инвентарских 
јединица на крају школске 2017/18 је 7505.  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 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин је у школској 2017/2018.години 
одржао укупно дванаест седница, од тога десет седница у старом сазиву и две седнице у 
новом сазиву. 

Стари сазив Школског одбора чинили су: 

1.  Јасмина Давидовић – из реда запослених 
2. Тамара Вијатов – из реда запослених 
3. Маја Петровић – из реда запослених 
4. Крстић Анета – из реда родитеља учествовала у раду само на првој седници у овој 

школској години након чега је поднела молбу за разрешење из личних и породичних 
разлога; 

5. Адамов Мандић Милица (именована уместо Крстић Анете решењем Скупштине 
општине Ковин бр.61-453/2017-I од 24.10.2017.године)  

6. Дотлић Анита - из реда родитеља 
7. Филиповић Стефановић Маја– из реда родитеља 
8. Велимир Стајковић – представник локалне самоуправе 
9. Младен Сулимановић – представник локалне самоуправе и 
10. Љиљана Шарић – представник локалне самоуправе. 

 
Нови сазив ШО именован је Решењем Скупштине општине Ковин број 61-39/2018-I од 

5.6.2018.године и чине га: 
18. Весна Радмановић из реда запослених 
19. Мирјана Милошевић из реда запослених 
20. Божидар Анђелков из реда запослених 
21. Никола Будисављевић из реда родитеља ученика 
22. Јелена Чичић из реда родитеља ученика 
23. Тамара  Обућина из реда родитеља ученика 
24. Маја Станковић, представник локалне самоуправе 
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25. Биљана Николић, представник локалне самоуправе и 
26. Љиљана Гогош, представник локалне самоуправе. 

Нови сазив Школског одбора именован је на мандатни период од четири године. 

Функцију председника Школског одбора у старом сазиву обављала је Маја Петровић-
члан школског одбора из реда запослених, а заменика председника Велимир Стајковић-
представник локалне самоуправе до истека мандата старом сазиву ШО. 

После ступања на дужност нови ШО је за свог председника именовао Анђелков 
Божидара-члана школског одбора из реда запослених, а за заменика председника ШО 
Радмановић Весну, такође члана школског одбора из реда запослених. 

У школи не постоји синдикална организација. 
Преставници Ученичког парламента Петровић Јована и Савић Милица уредно су 

позиване на седнице Школског одбора и учестовале су у раду ШО без права одлучивања 
присуствујући на укупно шест седница у овој школској години. 

У школској 2017/2018.години Школски одбор је:     
- усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2016/2017.годину; 
- разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе (два пута у 

току школске године:14.9.2017. и 25.1.2018.године); 
-  усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.годину; 
- усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2017/2018.години; 
-  усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2017/2018.годину, као и Анекс I и II 

Школског програма (2017-2021); 
- 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; 
- дао сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и 

систематизацији послова; 
- усвојио Статут школе, Пословник о свом раду и сва остала општа акта школе 

усаглашена са новим Статутом; 
-  усвојио извештај о редовном годишњем попису дана 25.1.2018.године; 
- усвојио годишњи финансијски извештај за 2017.годину (завршни рачун) дана 

26.2.2018.године; 
- упознао се са Записником о редовном инспекцијском надзору Општинског 

просветног инспектора број 614-19/2017-IV од 26.10.2017.године и Записником о 
ванредном инспекцијском надзору број 614-12/2018-IV од 30.4.2018.године;  

- донео финансијски план и план набавки установе за 2018.годину и њихове  измене, 
као и трећу  измену финансијског плана школе и плана набавки за 2017.годину; 

- 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; 
- именовао Стручни актив за развојно планирање који је израдио Развојни план школе 

за период од 2018. до 2022.године 
- усвојио нови Развојни план школе за период (2018.-2022.); 
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-   верификовао решење о разрешењу Крстић Анете – члана школског одобра из реда 
родитеља и решење о именовању Милице Адамов Мандић као новог члана школског 
одбора из реда родитеља (у старом сазиву); 

- учествовао је у анкетирању ШО у циљу самовредновања рада школе; 
- донео одлуку о намени коришћења средстава остварених од донација; 
- усвојио извештаје о извођењу екскурзија ученика у школској 2017/2018.години; 
- именовао је комисију за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба 

(на радном месту наставника разредне наставе); 
- предложио представника локалне самоуправе у Стручни актив за развојно планирање 

и друге Тимове у школи (на седници одржаној 7.12.2017.године (стари сазив ШО) и на 
седници одржаној 18.6.2018.године (нови сазив ШО)); 

- дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова усаглашен са 
Уредборм о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 
сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17 и 6/18); 

- размотрио питање Превенције насиља, посебних ризика и мера заштите као и 
реаговања у случају када се насиље деси; 

- донео Одлуку о отварању једне хетерогене групе продуженој боравка која је са 
Затевом и пратећом документацијом прослеђена МПНТР преко ШУ Зрењанин. 

 
Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 

        IV   OСТВАРИВАЊЕ  ДРУГИХ  ПРОГРАМА 
 
             4.1  Извештај о културној и јавној делатности школе 
 
          Културна и јавна делатност школе у току 2017/2018. 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 
организована  је  за три ученика  VI   разреда у августу (од 20.08. до 24.08.)   у трајању од 5 
дана, по 2 часа дневно, што износи 10 часова недељно, након чега је организован 
поправни испит. 
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        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.  
 
  
             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. Укупн
о: 

Реализ
овано 
у 
проце
нтима
: 

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 % 
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Историја - - - - 36х2= 

72 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

496 100 % 

Географија - - - - 36х2= 
72 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

496 100 % 

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 
информатичк
о 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 % 
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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 % 

 

           5.2  Реализација осталих облика ваннаставних активности  
 
Допунска настава 
 

 
Предмет 

 

 
Име и презиме натавника 

 
Број    

часова 

Српски језик Вијатов Тамара 36 
Српски језик Милановић Јелена 36 
Енглески језик Славко Бранковић 36 
Математика Добрић Васиљ / Стојановић 

Весна 
36 

Математика Добрић Секељ Ивана 28 
Географија Спирковић Бранка 25 
Историја Клисура Бранка 25 
Физика Наранчић Душанка 28 
Хемија Наранчић Душанка 14 
Биологија Настасић Дуња 14 
Биологија Стојковић Бранкица 14 
Немачки језик Манић Милош 32 
 
Допунска настава у предметној настави била је равномерно подељена на одељења, али је 
било и одступања зависно од напредовања ученика. 
 Планови и програми наставника налазе се код директора школе и доступни су на увид. 
 
  
Додатна настава 
 
Овај вид рада организован је за ученике од IV-VIII разреда и то за изузетно даровите 
ученике са по једним часом недељно по предмету.  Садржину додатног рада планирали су 
наставници заједно са ученицима и у том раду је њихово интересовање дошло до изражаја 
у највећиј мери. 
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Ове школске године били су обухваћени  следећи разреди: 
Разредна настава 

Ред.бр. Разред и 
одељење 

Предмет Број 
часова 

Име и презиме наставника 

1. 4-1 математика 18 Зорица Видосављевић 
2. 4-2 математика 18 Данијела Новокмет 

 Предметна настава            
Ред.бр. Предмет Број часова Име и презиме наставника 

 
1. математика 28 Ивана Секељ Добрић 
2. математика 36 Васиљ Добрић /Весна 

Стојановић 
3. српски језик 36 Тамара Вијатов 
4. српски језик 36 Јелена Милановић 
5. физика 18 Наранчић Душанка 
6. хемија 14 Наранчић Душанка 
6. енглески језик 36 Славко Бранковић 
7. историја 25 Клисура Бранка 
8. географија 25 Спирковић Бранка 
9. биологија 14 Тошић Сања 
10. биологија 14 Стојковић Бранкица 
11. немачки језик 36 Милош Манић 

 
 
 
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 % 
    

 
 

Изборна настава  

За обавезне изборне предмете ученици се изјашњавају на крају сваке школске године за 
наредну школску годину: 

 Верска настава : обавезан изборни предмет од I до VIII разреда 
 Грађанско васпитање: обавезан изборни предмет од I доVIII разреда 
 Ученици првог разреда изјаснили су се за изборни предмет Лепо писање. 
 Ученици другог разреда изјаснили су се за изборни предмет Чувари природе. 
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 Ученици трећег и четвртог разреда као и ученици из подручне школе у Малом 
Баваништу изјаснили су се за изборни предмет Народна традиција. 

  Изборни, други страни језик – немачки, за ученике петог, шестог, седмог и осмог 
разреда. 

 Изабрани спорт 
o VI разред – фудбал 
o VII разред – одбојка 
o VIII  разред - кошарка 

 Ученици V - VIII разреда определили су се за изборни предмет информатику 
Планови и програми наставника, у елекронској форми, налазе се у наставничким 
фолдерима зборничког рачунара. 

          5.3   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 2017/2018. године 

одељење 
 

Свега 
учени

ка 

Позитиван успех Свега  
позитивних 

Остало да понови разред 
 

Просечна 
оцена 

Због недовољног 
успеха 

Неоцењени 
Одличних Врло 

добрих 
Добрих 

 
Довољних 
 

број % број % број % број % број % број  број % 
% 

1-1 19  
описно оцењени 

- -  
- 

- - - - 
1-2 20 - - - - - - 

1-МБ 2 - - - - - - 
2-1 21 17 8,095 4 19,05 - - - - 21 100 - - - - 4,69 
2-2 23 18 78,26 4 17,39 1 4,34 - - 23 100 - - - - 4,73 

2-МБ 2 2 100 - - - - - - 2 100 - - - - 4,64 
3-1 15 10 66,67 4 26,67 - - 1 6,67 15 100 - - - - 4,51 
3-2 16 11 68,75 5 31,25 - - - - 16 100 - - - - 4,65 

3-МБ 2 2 100 - - - - - - 2 100 - - - - 5,00 
4-1 14 6 42,86 5 35,71 3 - - - 14 100 - - - - 4,43 
4-2 13 9 69,24 2 15,38 2 - - - 13 100 - - - - 4,30 

4-МБ 1 1 100 - - - - - - 1 100 - - - - 5,00 
свега 148                

Оц. од 1. 
до 4. 

107 76 71,03 24 22,43 6 5,61 1 0,93 107 100 - - - - 4,66 

5-1 17 6 35,29 7 41,17 4 23,53 - - 17 100 - - - - 4,08 
5-2 14 7 50 5 35,71 2 14,28 - - 14 100 - - - - 4,24 
6-1 23 14 60,87 4 17,39 5 21,74 - - 23 100 - - - - 4,39 
6-2 25 10 40 6 24 9 36 - - 25 100 - - - - 4,04 
7-1 16 6 37,5 9 56,25 1 6,25 - - 16 100 - - - - 4,17 
7-2 16 6 37,5 6 37,5 2 12,5 2 12,5 16 100 - - - - 3,92 
8-1 18 5 27,78 8 44,44 5 27,77 - - 18 100 - - - - 3,99 
8-2 19 6 31,58 11 57,89 2 10,53 - - 19 100 - - - - 4,07 

Оц.од 5.   
до 8. 

148 60 40,54 56 37,84 30 20,27 2 1,35 148 100 - - - - 4,11 

Свега 
оцењених 

255 136 53,33 80 31,37 36 14,12 3 1,17 255 100 - - - - 4,38 
Укупно ученика на крају школске године: 296 
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              5.4   Резултати на завршном   испиту ученика осмих разреда 
 

Општи подаци 
Назив школе ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Место Ковин 
Општина Ковин 
Округ Јужнобанатски 
Школска управа Зрењанин 

 

Број одељења 2 
Укупан број ученика осмог 
разреда 

37 

Број дечака 25 
Број девојчица 12 
Укупан број ученика који су 
приступили завршном 
испиту 

37 

 

    Завршни испит у јунском испитном року у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 
Ковину обављен је у понедељак,  18. јуна 2018. у уторак,  19. јуна 2018. године у 9,00  и у 
среду, 20. јуна 2018. године у 9,00 часова. 

    За испит је пријављено 37 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. 

       Једна ученица која   се образовала по ИОПу – 2 (са измењеним садржајима)  
решавала је тестове које су припремили предметни наставници, а који су у складу са 
реализованим ИОП-ом,  према упутствима  Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја која се односе на реализацију заврног испита за ове ученике.    

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ 
ОПШТИНЕ и  ОКРУГА 

 
 Матерњи / 

Српски језик 
 

Математика 
 

Комбиновани 
тест 

 

Укупно 
 

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

6,87 4,94 7,59 19,40 

Просечан број 6,65 5,14 7,02 18,81 
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бодова у школама 
у општини Ковин 
Просечан број 
бодова ученика 
јужнобанатског 
округа  

6,85 5,60 7,84 20,29 

 
          Упоређујући резултате на завршном испиту, можемо да закључимо да су резултати 
наше школе на општинском нивоу (погледати табелу горе), али њима не треба да будемо 
задовољни и треба уложити напоре како би они наредне године били на вишем нивоу. 
   
Мера: 
 
Потребно је у даљем планирању припремне наставе утврдити шта од наставних садржаја 
задаје  највеће потешкоће ученицима и интензивирати рад на таквим типовима задатака.  

Закључак 
 

   Завршни испит  2017/18. 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: 
- 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 
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        5.5  Извештај о изреченим дисциплинским мерама ученицима  
 

Владање ученика у току  школске 2017/2018. године 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одељење Свега 
ученика 

примерно 
(5) 

врло добро 
(4) 

добро 
(3) 

задовољава
јуће 
(2) 

незадовоља
вајуће (1) 

1 – 1 19 19 - - - - 
1 – 2 20 20 - - - - 

1 – МБ 2 2 - - - - 
2 – 1 21 21 - - - - 
2 – 2 23 23 - - - - 

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

3 – МБ 2 2 - - - - 
4 – 1 14 14 - - - - 
4 – 2  13 13 - - - - 

4 - МБ 1 1 - - -  
Свега од 
1. до 4. 
разреда 

148 148 - - - - 

5 – 1 17 17 - - - - 
5 – 2 14 14 - - - - 
6 – 1 23 20 1 1 1 - 
6 – 2 25 23 1 1 - - 
7 – 1 16 16 - - - - 
7 – 2 16 14 - 2 - - 
8 – 1 18 11 7 - - - 
8 - 2 19 19 - - - - 

Укупно 
од 5. до 8. 

148 134 9 4 1 - 

Свега  296 282 9 4 1 - 
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5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  
 

Предмет Ниво такмичења Презиме, име и разред 
ученика и освојено место 

Српски језик    
 Граматика Општинско такмичење Васић Вељко, 6-2 

1.место 
Лукић Андреј, 6-2 

1.место 
Адамов Тијана, 6-1 

2.место 
Окружно такмичење Лукић Андреј, 6-2 

3.место 
Васић Вељко, 6-2 

3.место 
Књижевна 
олимпијада 

Општинско такмичење 
Плочица, 10.3.2018. 

Савић Милица, 7-2 
1.место 

Окружно такмичење Савић Милица, 7-2 
1.место 

Смотра 
рецитатора 

Општинска смотра Констнтиновић Даница, 1-1 
Лукић Ана, 2-1 
Марковић Лена, 3-2 
Радојковић Вук, 5-1 
Радмановић Тара. 6-2 

Окружна смотра Констнтиновић Даница, 1-1 
Радојковић Вук, 5-1 
Радмановић Тара. 6-2 

Покрајинска смотра Сечањ Радојковић Вук, 5-1 

Републичка смотра  
Ваљево 

Радојковић Вук, 5-1 

Литерарно 
стваралаштво 

Литерарни конкурс „Моја 
учитељица“ 

Јереминов Лука, 1/2 
1.место 

Загорац Симон, 1/1 
2.место 

Мариновић Маја, 4/МБ 
2.место 

Мандић Андрија, 3/1 
3.место 

 

Литерарни конкурс 
библиотеке „Вук Караџић“ 

Константиновић Даница, 1-1 
2.место 

Јереминов Лука, 2-2 
1.место 
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Енглески језик   
 
 
 

Општинско такмичење, 
Баваниште, 3.3.2018. 

Ивезић Катарина, 8-1 
1.место 

Математика   
 Такмичење из 

математике 
Општинско такмичење, 
Ковин, ОШ „Ј.Ј.Змај“ 
(24.2.2018.) 

Загорац Јасна, 3-2 
3.место 

Барабаш Анђела, 4-1 
2.место 

Новосел Михајло, 4-2 
3.место 

Поповић Милош, 4 – 2 
3.место 

Макарић Андријана, 4-2 
похвала 

Шалипур Анђела, 5-2 
2.место 

Поповић Петар, 5-2 
2.место 

Васић Вељко, 6-2 
1.место 

Филиповић Милорад, 6-1 
1.место 

Челпер Стеван, 7-2 
2.место 

Окружно такмичење Васић Вељко, 6-2 
2.место 

„Мислиша“   Филиповић Милорад, 6-1 
3.место 

 Васић Вељко, 6-2 
3.место 

„Кенгур без 
граница“ 

 Васић Вељко, 6-2 
3.место и похвала на 

републичком такмичењу 
Шах Општинско такмичење, 

Ковин, ОШ „Ј.Ј.Змај“  
(6.3.2018.) 

Oбућина Хана, 1-1 
1.место 

Славковић Вук, 1-2 
1.место 

Поповић Душан, 1-2 
1.место 

Станковић Милош, 3-2 
                               2.место 

Марковић Алекса, 3-1 
3.место 
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Поповић Милош, 4-1 
1.место 

Поповић Петар, 5-2 
1.место 

Станковић Милица, 5-2 
1.место 

Николић Михаило, 5-1 
2.место 

Лукић Андреј, 6-2 
1.место 

Рово Филип, 6-2 
2.место 

Филиповић Милорад, 6-1 
3.место 

Новосел Милица, 7-2 
2.место 

Веселиновић Јована, 7-2 
3.место 

 Радмановић Андреј, 8-1 
2.место 

Окружно такмичење Станковић Милица, 5-2 
3.место  

Физика Општинско такмичење Васић Вељко, 6-2 
1.место 

Лукић Андреј, 6-2 
2.место 

Окружно такмичење Васић Вељко, 6-2 
2.место и похвала на 

републичком такмичењу 
Лукић Андреј, 6-2 

2.место и похвала на 
републичком такмичењу 

Биологија  Општинско такмичење Ђан Емилија, 6-1 
2.место 

Рово Филип, 6-2 
3.место 

Савић Милица, 7-2 
2.место 

Реџић Филип, 7-1 
3.место 

Окружно такмичење Савић Милица, 7-2 
3.место 
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Историја Општинско такмичење Лукић Андреј, 6-2 
1.место 

Мијуков Александар, 6-1 
2.место 

Савић Милица, 7-2 
1.место 

Окружно такмичење Лукић Андреј, 6-2 
3.место 

Савић Милица, 7-2 
3.место 

Географија Општинско такмичење, 
Плочица, 11.3.2018. 

Станковић Душан, 7-1 
2.место 

Миленковић Јелена, 7-1 
2.место 

Фићи Ксенија, 7-2 
2.место 

Милосављевић Наташа, 8-1 
2.место 

Окружно такмичење Станковић Душан, 7-1 
3.место 

Фићи Ксенија, 7-2 
2.место 

Милосављевић Наташа, 8-1 
3.место 

Ликовна култура Ликовни конкурс 
„Безбедност у саобраћају“  

Станић Милица, 1/1 
1.место 

 Ликовни конкурс „Моја 
учитељица“ 

Аврамовић Андрија, 1/МБ 
1.место 

Михајлов Милош, 1/2 
1.место 

Лукић Петар, 1/1 
1.место 

Марковић Алекса, 3/1 
2.место 

Илић Лука, 1/2 
3.место 

Вукићевић Стефан, 2/2 
3.место 

Физичко васпитање 
 

 
 

 

 Кошарка , 
6.2.2018. 

Општинско такмичење Мушка екипа 
3.место 

Женска екипа 
3.место 

Баскет, 
6.2.2018. 

Општинско такмичење  Женска екипа 
1.место 
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Мушка екипа 
2.место 

Рукомет  Општинско такмичење Мушка екипа 
1.место 

Стони тенис Општинско такмичење  Мушка екипа 
3.место 

  Ивона Ђукић, 7/1 
3.место 

Атлетика Општинско такмичење  Мушка екипа 
1.место 

Бацање вортекса Макарић Андријана, 4/2 
           1.место  

Јовичић Љубомир, 4-2 
1.место 

  Спринт - 60 м Главонић Душан, 4-1 
1.место 

Жуњанин Бранислав, 4-1 
2.место 

Вулин Матеја, 6-1 
1.место 

Јотић Марко, 6-1 
2.место 

Николић Михаило, 5-1 
3.место 

Маринковић Кристина, 6-1 
1.место 

Штафета 4*100 м Дечаци 
1.место 

Скок у даљ Врба Марко, 6-2 
1.место 

Раниславић Милош, 6-1 
2.место 

Тасић Нађа, 6-1 
2.место 

Марковић Анђела, 5-2 
3.место 

Гајић Милош, 8-1 
1.место 

Ђукић Ивона, 7-1 
1.место 

Бацање кугле Тодоров Анђела, 6/1  
1.место 

 Папић Наташа, 6-1 
3.место 
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Милутинов Матеја, 6-1 
2.место 

Давид Тамара, 7-1 
1.место 

 

 Скок у вис      Николић Маријана, 6-2 
1.место 

Пантовић Видак, 8-2 
1.место 

Аврамовић Никола, 8-2 
2.место 

Трчање на 300 метара Голубовић Сергеј, 8-2 
1.место 

 Трчање на 800 метара Радмановић Андреј, 8-1 
1.место 

Мале олимпијске игре, 26.9.2017. Чардак Бацање вортекса 
Макарић Андријана, 4/1 

1.место 
Николић Михајло, 5/1 

1.место 
Пикадо 
Милутинов Матеја, 6/1 

2.место 
Скок у даљ из залета 
Ђукић Ивона, 7/1 

3.место 
Трчање на 10  м 
Гајић Милош, 8/1 

2.место 
Шах 
Лукић Андреј, 6/2 

1.место 
Стони тенис 
Дотлић Младен, 8/1 

3.место 
Надвлачење конопца – 
девојчице 

1.место 
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Трка за срећније детињство, 5.10.2017. Милошевић Матеја, 1/1 
2.место 

Кнежица Ива, 1/1 
1.место 

Станић Милица, 1/1 
3.место 

Анђелков Миа, 2/2 
3.место 

Макарић Андријана, 4/2 
3.место 

Вулин Матеја, 6/1 
2.место 

Маринковић Кристина, 6/1 
1.место 

 
 
 
                  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: 

11.5.2018. –  1.разред и издвојено одељење из Малог Баваништа: Ковин – Koвачица - 
Идвор - Црепаја у организацији ТА „Ступ“ Вршац 
                         Након прегледа саобраћајне полиције ПС Ковин, аутобус је кренуо  у 8:00 
часова према Ковачици, где је реализована посета Галерији наивне уметности. Затим је 
пут настављен према Идвору. Након обиласка „Дома Михајла Пупина“, где је ученицима 
приказан кратак филм о животу и делу нашег научника, ученици су отишли у Црепају где 
је реализован ручак у Спортско рекреативном центру „100 топола“ а деца су уживала у 
бројним активностима: надвлачењу конопца, забављали су се на клацкалицама, 
љуљашкама, тобогану, трамболини, и сл. Затим су сви јахали коње и возили се фијакером.  
Пред сам повртатак кући, деца су добила ужину – питу са јабукама.  У 16:30  часова 
кренуло се пут Ковина, а око 18:15 ученици су безбедно стигли у Ковин. Изведена 
екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, била веома успешна и едукативна и 
протекла је без икаквих проблема. 
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15.5.2018. – 2.разред : Ковин -  Зрењанин у организацији ТА „Ступ“ Вршац 
                       Након прегледа саобраћајне полиције ПС Ковин, аутобус је крнуо пут 
Идвора у 7:30 часова. У Идвору је обављен доручак и разгледање куће Михајла Пупина, а 
ту је ученицима приказан и кратак филм о животу и делу Михајла Пупина. Пут је 
настављен ка Белом Блату, где је уследило разгледаље етно куће. Затим је уследио одлазак 
у Ечку, у дворац Каштел, где је обављен ручак, а потом је пут настављен ка Зрењанину, 
где је уследио обилазак града, Градске куће, баште, моста и градског трга. До поласка 
према Ковину, време је проведено на излтишту „Ада шумице“. У  17 часова кренуло се 
пут Ковина, а око 19 часова ученици су безбедно стигли у Ковин.  Изведена екскурзија је, 
по мишљењу наставника и деце, била веома успешна и едукативна и протекла је без 
икаквих проблема. 
 
16.5.2018. – 3.  разред:   Ковин  - Сурчин – Пећинци – Засавица - Ковин, у организацији 
Ступ „Вршац“ из Вршца. 
                     Кренуло се у 8:00 након прегледа аутобуса од стране ПС Ковин. Прво 
заустављање било је у Сурчину, где су ученици након доручка погледали краћи филм и 
разгледали поставку музеја. Следи пут за Пећинце, где је реализована посета музеју хлеба 
са пратећом поставком уз краће задржавање, након чега  је пут настављен ка Засавици. 
Након доласка у Засавицу ученици су ручали  по предвиђеном менију и након ручка 
отишли на вожњу бродом по Засавици и разгледање резервата.  По повртаку са вожње 
ученици су добили дезерт, након чега су имали слободно време за игру и уживање у 
природи.  За Ковин је полазак био у 16:30, а испред школе је аутобус са децом стигао 
безбедно у 19:15.  Изведена екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, била веома 
успешна и едукативна и протекла је без икаквих проблема. 
 
7.5.2018. – 4.  разред:   Ковин  - Моравски конаци – Манасија – Ресавска пећина- Лисине - 
Ковин, у организацији Ступ „Вршац“ из Вршца. На екскурзију је ишло 27 ученика и 2  
наставника. 
                    У 7:10 часова извршен је преглед аутобуса „СТУП“ Вршац  од стране ПС 
Ковин. У 7:30 часова кренуло се пут Моравских конака, где је у етно селу направљена 
прва пауза. Након обиласка етно села и доручка, пут је настављен ка манастиру Манасија. 
Након разгледања манастирског комплекса: цркве Свете Тројице, „школе“ и Деспотове 
куле, настављен је пут ка Ресавској пећини. У 12:00 часова стигли смо у једну од 
најлепших и најстаријих пећина у нашој земљи – Ресавску пећину. Након уживања у 
разгледању унутрашњости пећине која обилује бројним и разноврсним дворанама, 
каналима, галеријама, стубовима, сталактитима, сталагмитима, драперијама и окамењеним 
водопадима, наставили смо пут ка ресторанју „Водопад“ Лисине, где је био организоан 
ручак. Након ручка, ученици су обишли водопад Велики Бук, где су имали прилике да 
уоче природно-географски облик рељефа. У повратку према Ковину уприличен је 
обилазак Парк Макета – тренутну поставкку средњовековних манастира и наших српских 
кућа. Ученци су имали прилику да уживо виде верне реплике које нас враћају нашим 
прецима и нашој богатој историји. После организованог квиза од стране домаћице 
Светлане о наученом о средњовековним манастирима, наставили смо пут ка Ковину. У 
Ковин смо безбедно стигли око 19:15 часова. 
Изведена екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, била веома успешна и едукативна 
и протекла је без икаквих проблема. 
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8.5.2018. – 5.разред : Ковин  -  Топола – Аранђеловац - Ковин 
          Након што је полиција установила исправност комби буса и након што су сви 
услови били испуњени, полазак је уследио у 7:00 часова испред школе. Уследило је 
путовање са краћом паузом ради одмора до првог места које је било предвиђено посетити 
– Орашац.  У Орашцу, у оквиру Спомен комплекса, посетили смо Марићевића јаругу, 
цркву и музеј. У Тополи смо обишли Карађорђев град и у оквиру њега Карађорђшев конак 
и цркву. Пре ручка, ученици су имали слободно време за шетњу и разгледање бањског 
парка, кога називају Музеј под отвореним небом због великог броја скулптура израђених 
од белог венчачког мермера које су распострањене по самом парку  у Буковичкој бањи. 
Затим одлазимо у Аранђеловац, где по предвиђеној сатници ручамо у 14:00. Путовање 
потом настављамо ка Опленцу, где смо посетили Спомен комплекс династије 
Карађорђевић, кућу краља Петра, Виноградареву кућу и Маузолеј са гробницом династије 
Карађорђевић. Након тога је уследио повратак за Ковин у који стижемо око 20 часова 
испред школе.  Изведена екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, била веома 
успешна и едукативна и протекла је без икаквих проблема. 
 
                   
10.5.2018. – 6.разред : Ковин – Ваљево у организацији „СТУП“ Вршац . Ишло је 42 
ученика и два наставника уз пратњу туристичког водича агенције „СТУП“ Вршац. 
                    Полазак из Ковина у 7:00 за Бранковину  (гроб Десанке Максимовић), црква 
Светих Арханђела (задружбина Проте Метеје Ненадовића) и гробна места Алексе, Јакова,  
Симе, Проте Матеје, Јеврема и Чика Љубе Ненадовића. Затим, посета бранковинске цркве 
и пет сачуваних собрашица, посета вајату Ненадовића и дворишту двеју школа, старије 
Протине и „новије“ Десанкине. Посета манастиру Лелић (задужбина Владике Николаја 
Велимировића). Приликом посете Ваљеву ученици су прошетли Тешњаром (стара 
трговачко-занатска четврт града) и ручали у ресторану „Јефимија“, који се налази поред 
десне обале Колубаре. Затим је уследила посета Народном музеју у Ваљеву и разгледање 
сталне поставке „Трећа димензија прошлости – Поглед из будућности“ (времеплов 
историјских епоха од праисторије до половине 20.века у девет целина).  Након тога 
уприличена је посета Муселимовом конаку, који је најстарија сачувана зграда у Ваљеву и 
изложби „Сеча кнезова“. Обилазак Ваљева завршен је у пешачкој зони – шетњом улицом 
Кнеза Милоша у којој се налази споменик Војводи Живојину Мишићу и споменик 
Десанки Максимовић. Повратак у Ковин у 19:30. Предвиђени програм путовања је у 
потпуности остварен. 
 
9.5.2018. – 7.разред : Ковин – Ниш у организацији „СТУП“ Вршац . 
                    Након што је полиција установила исправност аутобуса и након што су сви 
услови били испуњени, полазак је уследио у 7:00 часова испред школе. Уследило је 
путовање са краћом паузом ради одмора до првог места које било предвиђено посетити – 
манастир Раваница код Ћуприје, где се налазе мошти кнеза Лазара. Након тога наставили 
смо путовање до Ниша. У Нишу смо посетили логор Црвени крст, у којем су били 
затворени виђенији Срби за време  Другог светског рата. Затим смо са водичем отишли у 
посету Ћеле кули, затим на ручак и обишли Нишку бању. Потом смо, у пратњи водича 
отишли до Нишке тврђаве где су ученици били упознати са причом о изградњи тврђаве.  
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Затим су ученици имали слободно време за шетњу и разгледање прелепог центра града. У 
17:00 часова смо се окупили на договореном месту, а затим је уследио повратак у Ковин у 
који стижемо кок 20:00 часова. Изведена екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, 
била веома успешна и едукативна и протекла је без икаквих проблема. 
 
 
23.4.2018. – 8.разред : Ковин – Суботица у организацији  ДОО „МАТИК ТУРИСТ“ Ковин. 
                    Након опсежних припрема и поштовања законских процедура, дана 21.4.2018. 
године изведена је дводневна екскурзија ученика осмог разреда у организацији ДОО 
„МАТИК ТУРИСТ“ из Ковина. 
1дан: 21.4. у 7:30 часова аутобус је паркиран испред школе где је извршен преглед од 
стране ПС Ковин. У 8:00 часова кренули смо пут Марадика. Путовање је протекло у 
веселој атмосфери и дружењу. У Марадик смо стигли око 10:15 часова. Прво место 
обиласка била је етно кућа Марадик. Ту су нас љубазни домаћини упознали са начином 
живота у прошлости, а разгледањем етно куже видели смо разне предмете које су наши 
преци користили у свакодневном животу. Након обиласка етно куће, видели смо разне 
предмете које су наши преци користили у свакодневно животу. Након обиласка етно 
ккуће и доручка, наставилисмо пут Сремских Карловаца. Тамо су деца посетила споменик 
Бранка Радичевића где су се сликали и мало одмарали. Затим је уследио наставак пута ка 
Новом Саду где су деца прошетала Петроварадинском тврђавом и подезмним војним 
галеријама. После ручка у хотелу „Војводина“ уследио је обилазак центра Новог Сада и 
Дунавског парка. Наставак путовања до Суботице, смештај у хотелу „АлександарА“, где 
је након одмора огранизовано дружење деце уз музику. 
2.дан: 22.4. Након доручка, деца су обишла центар Суботице и Градску кућу и шетала 
централним делом града. Повратак на ручак у хотел. После ручка кренули смо ка Палићу, 
где су деца обишла језеро, ЗОО врт и имали слободно време у природи. После шетње 
кренули смо пут Ковина. Уз кратке паузе, у Ковин смо стигли у 19:00 часова. Изведена 
екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, била веома успешна и едукативна и 
протекла је без икаквих проблема. 
 
 
 
 
         VI     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  
                         ВАСПИТНО  – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
                6.1   Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 
 
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. Ово је од посебног значаја устројавањем система дуалног образовања, са којим 
ученици треба да се упознају већ у завршним годинама оновношколског образовања. 
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 
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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 и 

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).  

         Школска 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 наставних предмета, 
у зависности од специфичности њихових садржаја.  

          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. Остварена је квалитетна сарадња 
са локалним друштвом предузетника, локалним занатлијама и привредницима кроз 
посете. Том приликом ученици су били изузетно активно укључени у рад, осетили су 
атмосферу и особине многих занимања. 

         Традиционално презентовање школа, промоција средњих школа ученицима осмих 
разреда, остварено је и представници ковинских средњих школа, Гимназије и економске 
школе „Бранко Радичевић“ и Средње стручне школе „Васа Пелагић“, Средње техничке 
школе из Беле Цркве 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 образовања, коришћењем адекватних промотивних 
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филмова, ученици су се упознали и са многим другим школама, а путем претраживања 
школских сајтова дошли су до потребних информација. 
  
         Сви ученици осмих разреда изашли су на завршни испит који су успешно положили 
и тиме завршили школовање у основној школи, а потом се уписали у жељену средњу 
школу, где су наставили школовање. 
 

РАСПОРЕД НАШИХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

 четворогодишња трогодишња 
 

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „Б. РАДИЧЕВИЋ“ 
КОВИН 

 

 Гимназија      - општи тип                   3  
Економски   техничар  2 

СРЕДЊА  ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА „Васа Пелагић“ Ковин  
Кувар   2 
Конобар  1 
Руковалац – механичар пољопривредне технике  3 
Туристички техничар 2  
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „Јосиф Панчић“ Панчево   
Пољопривредни техничар   
Ветеринарски техничар 1  
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Стевица Јовановић“ Панчево  
Медицинска сестра – техничар 2  
Неговатељ  2 
ГИМНАЗИЈА СМЕДЕРЕВО   
Друштвено језички смер 1  
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА   ШКОЛА „Никола Тесла“ ПАНЧЕВО  
Електротехничар мултимедија 2  
Електротехничар процесног управљања 1  
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23 мај“ ПАНЧЕВО   
Женски фризер  1 
МАШИНСКА  ШКОЛА  ПАНЧЕВО   
Машински техничар за компјутерско конструисање 1  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  СМЕДЕРЕВО   
Аутоелектричар  2 
Возач моторних возила  1 
Руковалац средствима унутрашњег транспорта  1 
Електротехничар информационих технологија 3  
Машински техничар за компјут. конструисање 1  
ТЕКСТИЛНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „Деспот Ђурађ“ Смедерево   
Текстилни техничар 1  
Прехрамбени техничар 1  
Ветеринарски техничар 1  
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ВРШАЦ   
Техничар за компјутерско конструисање 1  
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ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БЕОГРАД   
Руковалац грађевинском механизацијом  1 
Свега  23 14 
Укупно ученика 37 

 
 

 
                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: 
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- 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. 
 
 
                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. 
- 23.9.2017. – учешће на Заборављеним играма и вештинама у Плочици; 
- 26.9.2017. – учешће на Првим олимпијским играма општине Ковин на Чардаку; 
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          У првом полугодишту недеља школског спорта реализована је у периоду од 
02.10.2017. до  06.10.2017. 
У току недеље спорта организовано је: 
- игре,такмичење у одбојци, „Трка за срећније детињство“ у сарадњи са локалном 

самоуправом;  
- пријатељска кошаркашка утакмица ученика против наставника; 
- штафетне игре, полигон за ученике петих разреда; 
- фудбалска утакмица за ученике шестих разреда; 
- пријатељска фудбалска утакмица између ученика основне школе из Плочице и наше 

школе; 
 
          У другом полугодишту  недеља  школског спорта реализована је  у периоду од 
24.04.2018. до 28.4.2018. 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... 
 
          У школској 2017/2018. 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. 

- Шах – припреме такмичара, као и учешће на општинском и окружном такмичењу; 
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- Рукомет - припреме такмичара, као и учешће на општинском и окружном такмичењу; 
- Спортски риболов – учешће на општинском такмичењу; 
- 11.6.2018. – учешће у Играма без граница у Плочици; 
- 12.13.14.15.и.16.6.2018.- Турнир „Мали за велике“ у фудбалу – екипе од првог до осмог 

разреда; 
 

          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 

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 
 
 
1.12.2017. 

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  децембар Учитељи  и наставници 
Дружење са забавиштанцима  у току првог 

полугодишта на 
часовима ликовне 
културе – заједничка 

Учитељи и ученици  четвртих 
разреда 
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израда ликовних 
радова... 

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“  
- 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; 
- 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. 
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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 председнице општине на којем су упознати са 
организацијом функционисања, органима и службама општине након чега су ученици 
имали могућност да поставе  питања председници. 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; 
- 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; 

- Ученици  четвртог и шестог разреда уз помоћ  полицајаца сазнали како да се понашају 
у поплавама, пожарима, земљотресима, како да се одупру насиљу, кажу не дроги и 
алкохолу, али и да буду безбеднији на интернету 

- 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; 

- На часовима одељењског старешине у старијим разредима одржане су радионице у 
циљу заштите деце од трговине људима; 
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- Одржане су радионице (у свим разредима) из програма заштите деце од дигиталног 
насиља; 

- 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 

I АНАЛИЗА ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 
 

Анализом владања ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године 
констатовано  је да од 296 ученика: 
 
- примерно владање има 282 ученика 
- врло добро владање има 9 ученика 
- добро владање има 4 ученика 
- задовољавајуће владање има 1 ученик 
 
У првом полугодишту школске 2017/2018. године у одељењима млађег узраста било је 
вербалног насиља. Сви случајеви су решавани на часовима одељењске заједнице, 
разговорима са ученицима, родитељима, педагогом и директором школе.  
У одељењима старијег узраста такође је било појава вербалног насиља, али и физичког.И 
ови случајеви решавани су на часовима одељењске заједнице и разговорима са свим 
актерима школског живота.  

 
II ПОКРЕТАЊЕ ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА 

 
У току првог полугодишта школске 2017/2018. године вођена су два васпитно – 
дисциплинска поступка. 
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III МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
 

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 
неколико васпитних мера: 

- Писмену опомену одељењског старешине има 9 ученика 
 
 

Тим за превенцију насиља у школи 
 

 
                6.9    Извештај о раду Ученичког парламента  
 

- Ученички парламент је формиран на 1. састанку у септембру 2017. године и  
имао је укупно 12 чланова из 7. и 8. разреда- по 3 ученика из одељења (71, 72,  
81, 82). Координатор за ову школску годину је била наставница историје  
Бранка Клисура. Председница Ученичког парламента је била ученица 82  
Јована Петровић.  
 

- Одржано је 15 састанака (до краја јуна 2018. г.) и на њима су били, углавном,  
сви чланоови Парламента, а понекад су присуствовали и директорка школе  
Весна Јотић, председница Тима за школско развојно планирање Маја  
Николић и Тима за самовредновање Јована Стојиљковић, педагог школе  
Лучија Трифуновић. 

- Ученички парламент је од почетка школске године активно учествовао у  
школском животу и свим активностима које су одржаване у нашој школи –  
усвајању Програма рада за текућу годину, усвајању важних школских  
докумената (нпр. Анекса школског програма), обележавању Дечије недеље,  
Дану књиге, организовању презентација и предавања ученицима 5. и 6.  
разреда, припреми квизова знања, Дана заљубљених, Дана школе, матурске  
вечери и др.)  

- Поједини чланови су учествовали у раду важних школских тела- Школском 
Одбору, Савету родитеља и др.  

- Сарађивали су добро са свим наставницима, управом школе (директорка,  
секретарица), другим ученицима, Тимовима, кухињским одбором,  
родитељима, помоћним особљем). 

- Били су увек активни, пуни идеја и предлога за бољи рад школе.  
  

                                                                Координаторка УП: 
                                                                                                      Бранка Клисура 
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VII    ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
 
7.1   Извештај о раду Тима за самовредновање  
           

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

-Сачињавање извештаја о раду у току 
протекле школске године; 
-Сачињавање плана рада Комисије за 
наредну школску годину. 
Евалуација кључне области-НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ: 
-Испитивање интересовања ученика везаних 
за секције: 

 Спровођење анкете о 
интересовањима за секције. 

 Анализа интересовања ученика за 
поједине ваннаставне активности. 

Кључне области- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Израда паноа за праћење понашања ученика 
од 2.до 8.разреда: 

 Праћење понашања ученика по 
одељењу на месечном нивоу. 

 Постављање паноа у школски ходник. 
 Израда табела за праћење критријума 

понашања у школи, које ће бити 
подељене сваком одељењу. 

 

 

 

 

Септембар 

 
 
 
 
 
 

Реализовано 

Кључна област- НАСТАВА И УЧЕЊЕ: 
-Праћење напредовања ученика који имају 
тешкоће у развоју. 
 
Кључне области- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Праћење паноа понашања ученика по 
одељењу на месечном нивоу. 
 

 

 

Октобар 

 
 
 

Реализовано 

Кључна област- ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА: 
-Квалитет школских постигнућа; 
-Анализа успеха на крају првог квартала. 
 
Кључна област- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Брига о ученицима (безбедност и сигурност 

 

 

Новембар 

 
 

Реализовано 
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ученика). 
- Праћење паноа понашања ученика по 
одељењу на месечном нивоу. 
 

Кључна област- НАСТАВА И УЧЕЊЕ: 
-Праћење и вредновање напредовања 
постигнућа ученика 8.разреда (прва 
евалуација- 4.децембар); 
-Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта; 
-Праћење и вредновање остварености 
образовних стандарда; 
-Праћење и вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом. 
 
Кључне области- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Праћење паноа понашања ученика по 
одељењу на месечном нивоу. 

 

 

Децембар 

 

 

 

 
 
 
 

Реализовано 
Документовано 

Анализа и праћење кључних области које су 
обухваћене новим Школским развојним 
планом (по динамици која је утврђена ШРП-
ом). 

Током другог 

полугодишта 

 
Реализовано 

Кључна област- ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА: 
-Анализа успеха на крају трећег квартала; 
-Анализа резултата пробних и других 
тестирања; 
-Праћење и вредновање напредовања 
постигнућа ученика 8.разреда (друга 
евалуација- 20.април). 
 
Кључне области- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Праћење паноа понашања ученика по 
одељењу на месечном нивоу. 
 

 

 

Март-април 

 
 

 

Реализовано 

Документовано 
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Кључна област- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Професионална оријентација; 
-Праћење паноа понашања ученика по 
одељењу на месечном нивоу. 
 
Кључна област-ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА: 
-Праћење и вредновање напредовања 
постигнућа ученика 8.разреда (трећа 
евалуација- 25.мај). 
 

 

 

Мај 

 
 
 

Реализовано 
Документовано 

Кључна област- ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 
-Анализа успеха и владања ученика на крају 
школске године; 
-Праћење и вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом: 
-Анализа успеха на такмичењима; 
-Анализа резултата завршног испита 
ученика осмих разреда. 
 
Кључне области- ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА: 
-Анализа школског паноа понашања ученика 
по одељењима на месечном нивоу током 
школске године. 

 

 

 

 

Јун 

 
 
 
 
 
 

Реализовано 
Документовано 

 
                    Tим за самовредновање рада школе је у току школске 2017/2018. године 
реализовао  активности које су биле предвиђене планом: 

- Урађен је Извештај о раду током претходне школске године; 
- Сачињен је план рада Tима за школску 2017/2018. годину 
- Спрведена је и анализирана анкета за наставнике о мерама за унапређење квалитета 

наставног процеса; 
- Извршена је евалуација кључне области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
- Континуирано су праћена  интересовања  и ставови  ученика; 
- Вршене су евалуације квалитета  Програма 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; 
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- 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  6 састанака на којима је: 

- сачињен  Годишњи план  рада 
- евидентирани су ученици којима је потребна додатна подршка у  
образовању:  
-  по ИОП-у 2 (измењеном програму)  радило је 5 ученика;  
-  по ИОП-у 1 (прилагођеном програму) радило је 10 ученика; 
- по ИОП-у 3 (за надарене ученике - за математику) радило је 3 ученика 
 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 и евалуација ИОП-а 
- Сарадња са интерресорном комисијом 
- Полугодишње  вредновање и оцењивање постигнућа ученика; 
 

Координатор Тима за инклузивно образовање: 
Маја Петровић  
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  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 2017/18. годину 

 

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

                        
Тим за развојно планирање  

ОБЛАС
Т 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ ДОКАЗИ 

 
Н

А
С

ТА
ВА

 
И

 У
Ч

ЕЊ
Е 

 

 
Стручно усавршавање 
наставника 

 

Континуирана примена 
интерактивних модела 
наставе 
 

Организован једнодневни семинар 
„Интегрисана амбијентална 
настава“23.02.2018. 
Организован једнодневни семинар 
„Диференцирана настава“ 
Организоване обуке за наставнике 
разредне наставе и неколико обука за 
предметну наставу који ће предавати у 
1. и 5. разреду у школској 2018/19. 
године 

Наставници, 
директор школе, 
Географски 
факултет Београд 
 
Центар за 
стручно 
усавршавање 
Шабац 

 
Спискови 
наставника 
који су 
похађали 
семинаре, 
фотографиј
е, продукти 
 
 

 
О

БР
А

ЗО
ВН

А
 П

О
С

ТИ
ГН

У
Ћ

А
 

 

Мотивисати и подстицати 
све ученике да 
континуирано теже бољим 
резултатима уз појачану 
сарадњу са родитељима 

Спровести истраживање о 
оптерећености ученика 
завршних разреда 

 
 

Квиз за осмаке, питања су као на 
завршном испиу  
Спроведено истраживње у школи на 
тему оптерећености ученика основне 
школе школским обавезама 

 
Наставници, 
директор школе, 
библиотекар,  

Текстови са 
сајта 
школе, 
фотографиј
е, табеле са 
резултатим
а које су 
екипе 
постигле. 
Резултати 
истражива
ња, анкетни 
листићи 

 
РЕ

С
У

РС
И

 
  

Уређење школског 
дворишта и спортског 
терена 
 
 

Покренута јавна набавка за реализацију 
прве фазе радова на реконструкцији 
спортских терена за које је средства 
издвојила локална самоуправа у износу 
од 2.000.000,00 динара 

Директор, 
секретар школе 

Сајт школе 
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 IX     ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  И 
УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
9.1  Извештај  о стучном усавршавању наставника и стручних сарадника у 

школској 2017/18. године 
 

          Наставници, стручни сарадници и директор школе стицали су и усавршавали 
компетенције током првог полугодишта 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. 

          Наставници и стручни сарадници присуствовали су угледном часу физичког 
васпитања „Припремне вежбе за спринтере и скакче у даљ“, који су одржалe учитељицe 
Данијела Новокмет, Зорица Видосављевић и наставник физичког Иван Лукић 20. 
децембра, 6. марта угледни час „Употреба Клетових уџбеника на часовима енглеског 
језика - драма у настави “ и 28. јуна „Еколошке драмске минијатуре на немачком језику“ 
одржала је наставница Јована Стојиљковић у III-2 одељењу, a наставницa Бранка 
Спирковић и наставник Саша Петровић 6. јуна угледни часа корелације географије и 
информатике на тему презентације туристичког аранжмана. 

          Такође су на седници Наставничког већа 31. октобра, присуствовали презентацији 
са дискусијом истраживања „Иницијална провера у пракси“ које је презентовао наставник 
Дејан Крецуљ. Исти наставник присуствовао је семинару „Обука наставника за увођење 
новог предмета Техника и технологија и примена релевантних програмских садржаја“, 
МПНТРС и ЗУОВ, у Панчеву, 4. новембра у трајању од  8 сати.  

          Директорка школе, Весна Јотић, присуствовала је семинару “Одговорност директора 
у образовном систему Републике Србије“, 16. и 17. октобра (16 сати) у Врњачкој Бањи, у 
организацији Мреже РЦ и ЦСУ Србије. Такође је 23. и 24. новембра похађала први круг  
обуке за стицање лиценци за директоре основних и средњих школа, у организацији 
МПНТР у Београду. Од 22. до 24. марта похађала је Седми стручни скуп ДДШС – 
„Директор основ квалитетне школе“ на Тари. 

          Значајно је повећан и број електронских облика стручног усавршавања, онлајн 
семинара, што указује на јачање инфорамционо-комуникационих компетенција 
наставника. Учитељица Маја Петровић завршила је семинар „Основе e – twininga“ у 
трајању од 6 сати. Онлајн семинар „Гимп слободан софтвер за обраду слика“, Удружења 
професора информатике Србије (каталошки број 190. 4 недеље - 18 сати) од 3. од 20. 
октобра успешно су завршиле три учитељице, педагог, библиотекарка и директорка 
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школе. С обзиром на сродност тематике исте колегинице учествовале су у радионици са 
темом „Слободни софтвер у настави“, 16. новембра у трајању од 8 сати коју је водио 
наставник Дејан Крецуљ. Исти наставник савладао је семинар за наставнике основних 
школа који предају наставни предмет Информатика и рачунарство, "Коришћење и 
дисеминација електронских наставних материјала везаних за наставну тему Рачунарство у 
5. и 6. разреду, као и за хоризонталну подршку другим наставницима, на регионалном 
нивоу". Семинар је организован од стране Мoodle Мреже Србије и Друштва за 
информатику Србије уз подршку МПНТРС и  Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу, а реализован je у форми онлајн курса у трајању од 16 сати. Присуствовао је  
редовним суботњим вебинарима „Classrooma 2.0“, као и вебинарима Центра за едукацију 
и медије „i-Time“ из Београда. Као педагошки саветник, исти наставник урадио је стручну 
евалуацију - рецензију уџбеника Информатика и рачунарство за пети разред основне 
школе по новом Наставном плану и програму Издавачке куће БИГЗ школство који је 
одобрило МПНТРС.. Такође, по позиву, урадио је и стручну евалуацију уџбеника 
„Техника и технологија за пети разред основне школе“ у издању издавачке куће „Фреска – 
Klett“, који је такође одобрен. И ове године, узео је учешћа у светској онлајн 
конференцији „Global Education Conference“, од 13. до 16. новембра и „Global Education 
Online Fair„, од 30. априла до 4. маја. На овогодишњој тридесет трећој међународној 
„Педагошкој олимпијади“ у Москви, за методски прилог „Сократова кућа“ у категорији 
master class, као и педагошку фотографију понео је звање лауреата. Учествовао је у више 
пројеката, као што је „Ератостенов експеримент“, „Аll digital week“, „M_AРT“, „Computer 
Science Education Week“, „Hour Of Code“, „World Space Week", „Дигитални час“, 
„Дигитална ризница знања“, „Култура на дар“ и другим. Учествовао је у истраживању 
„Могућности примене проширене и виртуелне реалности у настави и учењу географије“, у 
сврху израде докторске дисертације из Методике наставе природних наука, на Природно-
математичком факултету Универзитета у Новом Саду.  

          У школи је 16. марта одржан семинар „Интегрисана амбијентална настава“, а 12. и 
13. маја Обука за примену исхода образовања и васпитања у првом разреду основне школе 
за учитеље, наставник страног језика, стручне сараднике и директоре школа који су 
учитељи по образовању. Учитељи, чланови Друштва учитеља „ДУКО“, присуствовали су 
акредитованом семинару „Математика у малом“ у трајању од осам сати. Наставница 
Јована Стојиљковић присуствовала је 10. фебруара семинару „Диференцирана настава“ у 
трајању од 8 сати, на конкурсу ЗУОВ-а „Сазнали на семинару, применили у пракси“ 
освојила специјалну награду, постигла запажене резултате са ђацима 4. и 5. разреда на 
такмичењу Willkommen, а са ученицима трећег разреда учествовала у пројекту издавачких 
кућа Klett, Нови Логос и Фреска: „My Dream School“. 

Координатор стручног усавршавања школе 

Дејан Крецуљ 
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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 школској 2017/2018.години 
ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 
ИЗВЕШТАЈА 
 

Број  
НАЛОЖЕНИХ/ 
ПРЕДЛОЖЕНИХ 
МЕРА 

Напомена 

Просветна 
инспекција 

2 1  Извршен је jeдан редован и 
један ванредни инспекцијски 
надзор 

Стручно-
педагошки надзор 

/ / 

Стручни надзор 
над радом 
библиотеке 

/ / / 

Инспекција  
рада 

/ / / 

Буџетска 
инспекција 

/ / / 

Тржишна 
инспекција 

/ / / 

Комунална 
инспекција 

/ / / 

Грађевинска 
инспекција 

/ / / 

Туристичка 
инспекција 

/ / / 

Санитарна 
инспекција 

/ / / 

Противпожарна 
инспекција 

/ / / 

Завод за јавно 
здравље 

2 6  Један записник се односи на 
издвојено одељење (четири 
наложене мере), а други 
записник се односи  на 
матичну школу (две наложене 
мере) тако да је укупан број 
наложених мера шест. 

Инспекцијски 
надзор од стране 
инспректора за 
заштиту животне 
средине 

1 1 Инспекцијски надзор је вршен 
у матичној школи 
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- Просветна инспекција (редован инспекцијски надзор)-предмет надзора 

Припремљеност за рад установе образовања и васпитања за рад на почетку 
школске 2017/2018.годину бр.614-19/2017-IV oд 26.10.2017.године заведено под 
дел.бр.879/1 од 27.10.2017.године-једна наложена мера. 

- Просветна инспекција (ванредни инспекцијски надзор)-предмет надзора: 
усклађеност организације и начина рада са новим законским решењима бр.614-
12/2018-IV oд 30.4.2018.године заведено под дел.бр.386/1 од 3.5.2018.године. Нема 
наложених мера. 

- Записник о контроли хигијенског стања објекта (издвојено одељење), заведено под 
дел.бр.412/1 од 9.5.2018.године. Број наложених мера: четири (4). 

- Записник о контроли хигијенског стања објекта, заведено под дел.бр.412/1 од 
9.5.2018.године. Број наложених мера: две (2).  

- Записник о извршеном инспекцијском надзору извршеном у ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин 
од стране инспектора за заштиту животне средине, предмет надзора: управљање 
неопасним отпадом, управљање електронским отпадом и управљање 
флуоресцентним цевима бр.501-1093/2017-IV од 24.10.2017.године, заведено под 
дел.бр.864/1 од 24.10.2017.године. Број наложених мера: једна (1). 

 
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 настав 
ницима 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 медијском кућом радио „Бус“, која 
имају и своју интернет издање. 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. Посебно треба нагласити да је о 
догађањима у школи редовно прилоге објављивао и сајт Јавне медијске установе Радио-
телевизије Војводине, телевизије Нови Сад.  
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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 2017/2018. годину  усвојен је на 
основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 др. Закона) на седници Школског одбора ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ Ковин од 14. 09. 2018.   године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 

Весна Јотић                                   Божидар Анђелков 

_______________________                                                       ___________________________ 

 

 

 


