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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  13.9.2019. године усвојио Годишњи 

извештај о раду школе за школску 2018/19. 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 2018/19. 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 у једној 

смени уступљена предшколској установи „Наша радост“ и у којој су наши будући ученици 

похађали предшколски програм, а у смени са старијим разредима радила је једна група 

састављена од ученика првог и другог разреда продуженог боравка. 

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 
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конекције има у целој школској згради. 

Кабинет за физику, хемију и биологију је солидно опремљен неопходним наставним 

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 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  7 560  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 13:15 

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. 

Настава у продуженом боравку почиње у 8:00 часова у једној смени и траје до 13:15; а у 

другој смени од 12:30 до 16:30 часова. 

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. 
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Издвојено   одељење у Малом Баваништу радило је увек у преподневној смени, (од 8:00 

часова),  свакодневно је дежурала  учитељица.  

1.3  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 

 

          Школска 2018/19. година је почела изузетно тешко, јер смо од почетка били суочени 

са чињеницом да немамо довољан број ученика за два одељења првог разреда, што 

последично значи да један учитељ мора бити проглашен за технолошки вишак. Након 

извршеног бодовања, а у складу са Законом, једна учитељица је проглашена за 

технолошки вишак, а у исто време спремљена је документација уз захтев за отварање 

једног одељења продуженог боравка.  Након извршеног инспекцијског надзора, просветни 

инспектор је дао сагласност за отварање продуженог боравка, а  учитељица која је била 

проглашена за технолошки вишак, распоређена је на рад у продуженом боравку. 

 

У школској 2018/2019. 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   20 20 

Вероучитељ  1  1 

     

 

У школи имамо 2 наставника са звањем педагошки саветник. 

Укупно запослених педагагошких  радника је  31,  у адмнистрацији ради 3 радника, 1 

сервирка, 1 домар и 5 спремачица, што је укупно  41  радник. 
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Презиме и име 

наставника 

 

Предмет 

 

Фонд 

 часова 

 

Разредно 

 

старешинство 

 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Лице

нца 

Разредна настава    

1. Видосављевић  

Зорица 

 20 I - 1 VI да 

2.  Радмановић Весна  20 II – 1 VII да 

3. Баковић  Светлана  20 II - 2 VII да 

4. Давидовић  Јасмина  20 III– 1 VII да 

5. Новокмет  Данијела  20 III– 2 VI да 

6. Петковић  Јелица  20 IV – 1 VII да 

7. Анђелков  Божидар  20 IV – 2 VI да 

8. Трајковски Веронка   20 1-МБ /  2-МБ / 

3- МБ и 4-MБ 

VII да 

9. Љиљана Анђелков 

(замена за Јовану 

Стојиљковић, која је 

на боловању) до 

14.1.2019.  

Бугариновић Милица 

(од 15.1.2019.) 

Енглески језик 

у свим 

одељењима 

млађих разреда 

осим у 4-2 

16  VII да 

10.  Петровић Маја / 

технолошки вишак/ 

продужени боравак 

од 1.12.2019. 

Продужени 

боравак 

 I и II разред VII 

(звање 

педагошки 

саветник) 

да 

Са вишом стручном спремом: 3 наставника 

Са високом стручном спремом: 7 наставника   
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Предметна настава    

1. Вијатов Тамара Српски језик / 

грађанско васп.  

17/ 1 6-2 VII да 

2. Милановић Јелена 

/ 

Српски језик / 

грађанско васп.  

17/ 1  - VII да 

3. Бранковић Славко  Енглески језик 18   8 - 1  VII  да 

4. Алићајић  Милена Ликовна култура 10 - VII да 

5. Лукић Маја Музичка култура 10 - VII да 

6. Клисура Бранка Историја  14 - VII да 

7. Спирковић Бранка Географија 14    7 - 2 VII да 

8. Крчуљ Александар Физика  

 

12 

 

            8 – 2  VII да 

9. Добрић Ивана Математика  12       5 - 2 VII 

(нестручно 

заступљен 

кадар) 

не 

10. Стојановић Весна  

(до 6.2. и од 

8.8.2019.)  

 Живковић Сава 

(од 8.2. до 

8.4.2019.) 

Баковић Немања 

(од 9.4. до 

6.8.2019.) 

Математика 20 6 - 1  VII  

(нестручно 

заступљен 

кадар) 

да 

11. Тошић Сања Биологија  8 

 

7 - 1 VII да 

12. Стојковић 

Бранкица 

Биологија 8 - VII да 
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13. Крецуљ Дејан Техничко 

образовање /  

техника и 

технологија 

информатика  и 

рачунарство 

16/ 

4 

 

- 

VII 

(звање 

педагошки 

саветник) 

 

да 

14. Лукић Иван Физичко васпитање 20 5 – 1  VII да 

15. Шушулић 

Александар 

Изабрани спорт 4 - VII да 

16. Манић Милош Немачки језик 4 - нестручно 

заступљен 

кадар 

не 

 

17. Гвозденовић 

Миона 

Немачки језик 12 - VII не 

18. Петровић Саша      

(до 2.3.2019.) / 

Крничан Крстић 

Викторија (од 

4.3.2019.) 

Информатика и 

рачунарство 

5 - VII да 

 

 

19. Петровић Новак Верска настава 5 - V - 

Укупно: 

Са високом стручном спремом: 15 наставника 

3 наставника нестручно заступљени   и 1 вероучитељ са  V степеном стручне спреме 

Директор школе: 

1. Јотић Весна до 4.10.2018. / 

Марић Чедо од 5.10.2018. до 6.2.2019. (в.д. директор) 

Стојановић Весна од 7.2.2019. до  7.8.2019. (в.д. директор) 

Рајковић Марко од 8.8.2019.  

 

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, као и смрзнута пецива  уз додатак освежавајућих и 

млечних напитака (сок, чоколадно млеко,  јогурт и воће које смо обезбеђивали од СТР 

„Алфа“ Ковин.  

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 

2018/2019. 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 

 

26.10.2018. 

(40 наст.дана) 

 

21.12.2018. 

(40 наст.дан) 

 

 

 

22.3.2019. 

(48 наст.дана) 

(од 18. до 24.2. 

настава 

обустављена 

 

8. разред- 

31.5.2018. 
остали  разреди 

14.06.2018. 

Стручни сарадници: 

1. Трифуновић Лучија педагог VII да 

2.  Милошевић 

Мирјана  

Библиотекар (0,50 %) VII да 
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због епидемије 

грипа) 

 (42, односно 52 

наставна дана) 

         

          

       Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 14.фебруара 2019.године, која је донета 

по препоруци Министарства здравља,  због епидемије грипа  настава је обустављена у 

свим установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП  

Војводина у периоду од 18. до 24.фебруара 2019. године. Образовно васпитни рад је 

поново настављен почев од 25.фебруара 2019. године. Настава је надокнађена у складу са 

Планом надокнаде који је подразумевао сажимање градива и надокнаду часова у оквиру 

наставне недеље, по утврђеном распореду. 

 

       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 28.12.2018. 

Подела сведочанстава за ученике 8. разреда била је после завршног испита, 28.06.2019. 

Подела књижица и сведочанстава  за ученике  од 1. до 7. разреда реализована  је до 

28.06.2019. 

 

 

       2.2   Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2018/19. 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 

Ред. 

бр. 

Назив уџбеника: Издавач: 

1. Читанка  Логос 

2. Буквар  Логос 

3. Наставни листови уз буквар Логос 

5. Математика, уџбеник Логос 

6. Математика, радна свеска  Логос 

7. Свет око нас, уџбеник Логос 

8. Свет око нас, радна свеска (1. и 2. део) Логос 

9. Музичка култура  Логос 

10. „Playway to English 1“, уџбеник Klett 

11. „Playway to English 1“, радна свеска Klett 
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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 

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 Bigz 

2. Српски језик 4 , уџбеник Bigz 

3. Српски језик 4, наставни листови Bigz 

4. Математика 4, први део радни уџбеник Bigz 

5. Математика 4 , други део радни уџбеник Bigz 

6. Математика 4 , радна свеска  Bigz 

7. Природа и друштво 4, уџбеник Bigz 

8. Природа и друштво 4, радна свеска  Bigz 

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 Bigz 

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 
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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 Фреска 

10. „Messages 1“ , уџбеник Klett 

11. „Messages 1“, радна свеска Klett 

12. Биологија 5 Klett 

13. Техничко и информатичко образовање 5, уџбеник Klett 

14. Музичка култура 5 + CD Клет 

15. „Prima A1“, уџбеник DATASTATU

S 

16. „Prima A1“, радна свеска DATASTATU

S 

VI РАЗРЕД 

Ред

. 

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 DATASTATU

S 

17. „Prima A2“, радна свеска DATASTATU

S 

VII  РАЗРЕД 

Ред

. 

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 
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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 

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 DATASTATU

S 

18. „Prima A3“, радна свеска DATASTATU

S 

VIII  РАЗРЕД 

Ред

. 

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  287  ученика, а након кретања ученика у току 

школске године бројно стање ученика на крају школске године  изгледа овако: 

Ред. 

бр. 

Одељење  Мушки Женски Укупан  број  ученика Број ученика 

1. 1 – 1  10 12 22 22 

2. 2 – 1 9 9 18  

37 3. 2 – 2  11 8 19 

4. 3 – 1  13 10 23  

43 5. 3 – 2  11 9 20 

6. 4 – 1  6 9 15  

32 7. 4 – 2  8 9 17 

8. 1, 2, 3, /4 - МБ 3 5 2+2+2+2 =8 8 

  71 71   

 У матичној школи –  134  ученика 

У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –   8  ученика у једном  

комбинованом одељењу  

142 

9. 5 – 1  7 7 14  

28 10. 5 – 2  7 7 14 

11. 6 – 1  8 8 16  

31 12. 6 – 2  5 10 15 

13. 7 – 1  12 12 24  

49 14. 7 – 2  15 10 25 

15. 8 – 1  9 9 18  

33 16. 8 – 2  7 8 15 

  70 71  141 

             Свега  15 одељења у матичној школи и   1  комбиновано у МБ =  16 

одељења 

283 
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       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 два распореда часова. Први је важио од 03.9. 

2018. до 15.9.2018. године, други  је ступио на снагу 17.9.2018. и важио је до краја 

наставне 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 и учитељице Зорице, 

дочекали и остали учитељи и наставници школе; 

03. септембар 

2018. 

Ученици, учитељи првих разреда, 

остали запослени и родитељи 

 

 

„Заборављене игре и вештине“, манифестација која 

се одржава у Плочици, а на којој су узели учешће 

ученици старијих разреда наше школе 

22.септембaр 

2018. 

 

Предавање школског полицајца о безбедности у 

саобраћају 

26.септембар 

2018. 

 

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 

28.септембар 

2018. 

Сви ученици и учитељи и 

наставници у школи 
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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.. 

 

Предавање на тему борбе против насиља од стране 

представника ПС Ковин, МУП-а Србије 

 

(Прва седмица октобра је у нашој школи, у складу са 

геслом овогодишње Дечје недеље „Моје је право да 

живим срећно и здраво – одрастање без насиља“ 

била је посвећена безбедности ученика на интернету, 

првенствено на друштвеним мрежама и заштити од 

сајбер насиља кроз радионице „(Зло)употреба 

друштвених мрежа“. 

 

3.октобар 2018.  

„Трка за срећније детињство“ у сарадњи са Црвеним 

крстом и локалном самоуправом 

3.октобар 2018.  

Ученици наше школе и ове године учествовали су у 

манифестацији Европска недеља програмирања, која 

се одвија под покровитељством ЕУ комисије и ЕУ 

комесаријата за образовање и културу, са циљем да 

се програмирање и дигитална писменост приближе 

што већем броју учесника на забаван и ангажован 

начин и да се подстакне развој дигиталних вештина, 

пре свега код младих, ове године под слоганом 

"Оживљавање идеја". 

прва недеља 

октобра 2018. 

 

 

Дечија недеља  „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО –  за одрастање без насиља“                                       

обележена је бројним активностима 

 
 Понедељак, 

01.10.2018. 

Уторак, 02.10.2018. Среда, 03.10.2018. Четвртак, 

04.10.2018. 

Петак, 05.10.2018. 

Н
и

ж
и

 р
аз

р
ед

и
 

 

ЧОС посвећен 

дечјим правима 

(уређивање 

учионице и ходника) 

 

 

Цртање на асфалту 

(испред Дома културе) 

 

 

 

Трка за срећније 

детињство“  (од 10:00 

до 12:30 часова) – 

плато у центру града 

 

 

 

(обилазак штанда 

градске библиотеке 

 

-Ученици  ће се 

прикључити 

манифестацији 

Актива жена Прве 

МЗ „Банатски 

фруштук“ од 10:00 

часова 

 

„Трампилиште 

играчака“ – 

активност свих 

 

 

Посета Библиотеци 

„Вук Караџић“  

ученика првих 

разреда 

 

„Покажи шта знаш“ – 

активност свих 

ученика млађих 

разреда 
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„Вук Караџић“ и 

пропратне 

активности...) 

ученика млађих 

разреда 

 

В
и

ш
и

 р
аз

р
ед

и
 

 

Програм едукације 

против вршњачког 

насиља, са 

позоришном 

представом „Зато 

што те се плашим“  

(од 11:30 до 13:00 

сати) 

 

 

 

 

 

Квиз знања (такмичење 

ученика старијих 

разреда) 

 

 

 

Мале олимпијске игре 

(учешће у такмичењу ) 

-  Сала за мале 

спортове код „Ђурине“ 

школе 

 

 

Изложба кућних 

љубимаца у 

школском дворишту 

 

 

 

Кошаркашка 

утакмица у 

фискултурној сали 

између екипа 

наставника и ученика 

 

Спортска такмичења 

– 5.разред (полигон) 

 

Посета Октобарском ликовном салону у галерији 

Центра за културу Ковин 

15.октобар 2018.  

Црвени крст Ковин је  одржао локалну обуку 

волонтера Црвеног крста и ученика седмих и осмих 

разреда основних школа у програму „Смањење 

ризика и ублажавање последица од елементарних 

непогода и других опасности“ (DRR – Disaster Risk 

Reduction). Полазници обуке су научили шта су 

елементарне непогоде и друге опасности (пожари, 

цунами, поплаве, вулкани, земљотреси ...), како да 

поступају у случају елементарних непогода, који су 

кораци у превенцији и шта радити након 

истих.Завршивши ову обуку, учесници су 

припремљени да реализују радионице са ученицима 

трећих разреда основних школа.Полазници ове 

обуке били су и ученици наше школе: Тијана 

Лалевић, Нађа Тасић, Слободан Аксић и Иван 

Љубојевић. 

од 19. до 21. 

октобра 

Ученици седмих и осмих разреда и 

представници Црвеног крста 

Ковин 

Позоришна представа у Дому културе Ковин „Мала 

грешка у саобраћају – велика цена“ у режији Јована 

Грујића, под покровитељством СО Ковин и Савета 

за безбедност 

24.октобар 2018.  

Посета „Сајму књига“ у Београду 26.октобар 2019.  
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Наша школа је и ове године учествовала у глобалној 

кампањи Outdoor Classroom Day, Дан ван 

учионичког простора. На тај дан, првог дана 

новембра, хиљаде школа широм света одржава 

часове на отвореном и даје томе приоритет. Ове 

године у кампањи је учествовало преко три ипо 

милиона деце из 28.500 школа у преко 100 земаља. 

Учење на отвореном побољшава здравље детета, 

укључује их у активно учење и води ка већој 

повезаности са природом и реалним животним 

окружењем, развија критичне животне вештине као 

што су отпорност, тимски рад и креативност, али је 

кључно и за уживање деце у детињству. 

Благодарећи положају школе, парку и окружењу, 

ђаци су од почетка године имали прегршт 

активности које су првог дана новембра резимиране 

и одмах започето планирање наредних акција. 

 

 

 

Предавање на тему „Алкохол и дрога“ 7.новембар 2018.  

Трибина за ученике седмих разреда под називом 

„Шкоа да, дрога не“ са представницима МУП-а 

Србије из ПС „Ковин“ 

23.новембар  

2018. 

 

 

У оквиру пројекта "Безбедност у саобраћају" , 

учитељица Зорица Видосављевић је у сарадњи са 

наставником информатике, Сашом Петровић, 

организовала крајње интересантан час.  

Прваци су имали задатак да уз помоћ ученика 7-1 

одељења употребом рачунара нацртају саобраћајне 

знакове, семафор, саобраћајна средства, раскрснице, 

при чему ће ученички цртежи бити коришћени за 

креирање меморијских картица.  

Уз малу помоћ својих старијих ментора, прваци су 

испољили своју креативност, што показују њихови 

фантастични радови. 

26.новембар 

2018. 
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Сајам науке у Београду 

Ученици ковинске "Змајеве" школе са својим 

наставницима, већ традиционално, првог дана по 

отварању, посетили су на Београдском сајму 

дванаести Фестивал науке који се ове године 

одржава са темом "Земља будућности".  

     На овој највећој манифестација у области 

промоције науке и образовања у земљи учествује 

више од 60 научих и образовних институција, 

удружења и појединаца из Србије и иностранства.  

Беспрекорна организација, зналачки одабир 

квалитетно презентованих едукативних садржаја, а 

све интригантно за ученике који су активно 

учествовали, општа је оцена овогодишње 

манифестације. 

     Поменимо само да је на путовање кроз Земљу 

будућности, најузбудљивију научну дестинацију ове 

године, радознале ђаке дочекало више од 600 

научних комуникатора из свих крајева Србије и света 

водећи их кроз узбудљиве научне експерименте, 

еколошке изазове, рециклажне авантуре, 

експлозивне шоу програме. Они које више занимају 

путовања кроз време могли су да се прошетају кроз 

различите историјске приказе.Уз помоћ виртуелне 

реалности најрадозналији могли су да сазнају како се 

она користи у истраживањима енергетских ресурса 

чији резултати треба да учине бољим свет 

сутрашњице. 

     Одушевљени ученици са Фестивала понели су 

много импресија и жељу да и наредних година 

наставе ову веома корисну традицију. 

29. новембар 

2018. 
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Позоришна представа у позоришту на  Теразијама у 

Београду 

„Фантом из опере“ 

 

2.децембар 2018. 

 

  33 ученика и наставника  

Предавање на тему „Сајбер насиље“ 
 

(Удружење "Центар за пружање подршке породици - 

Умем боље" је и ове школске године, као и претходне 

две, реализовало у нашој школи пројекат "Од игре до 

зависности" којим су били обухваћени сви ученици 

осмих разреда. Програм чине четири едукативне 

радионице, од којих је прва "(Зло)употреба 

друштвених мрежа" са тематским целинама: историја 

друштвених мрежа, ризици њиховог коришћења са 

примерима, начини заштите и безбедног коришћења 

друштвених мрежа, активно гледање едукативног 

филма "Tagged" и разговор о сајбер насиљу кроз 

принципе позитивне комуникације. 

5.децембар 2018. Ученици, учитељи четвртог 

разреда и представници МУП-а 

Србије из ПС Ковин 

Ученици IV-1 посетили су изложбу у галерији 

Центра за културу Ковин „300 година Пожаревачког 

мира у Ковину, значај и одјеци“, аутора Ивана 

Радића, Златка Пајића и професора Млађана 

Јовановића и Маје Студен, коју прати низ стручних 

предавања у вези са темама из историје Јужног 

Баната - обичаји, живот, насеобине, геополитичке, 

историјске теме, друштвени живот ... Тако су 

поткрепили своја сазнања, пошто тренутно уче 

сеобу Срба и устанке, рекла је за наш сајт њихова 

учитељица Јелица Петковић. 

 

 

 

Традиционално, и ове године ученици наше  школе 

учествовали су у планетарном догађају "Сат 

програмирања" (Hour of code) који је посвећен 

програмирању и одржава се у првој половини 

децембра, кампањи коју организује непрофитна 

организација Code.org. Циљ је да се демистификује 

појам програмирања и покаже како свако, без 

обзира на пол или године, може да научи основе 

програмирања. 

 

Прва недеља децембар  2019. 
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Предавање на тему „Вршњачко насиље“ од стране 

представника МУП-а из ПС Ковин 

16.јануар 2019.  

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 Славком Бранковићем и Александром 

Крчуљем, 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. 
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Ученици осмог разреда наше школе 11. фебруара 

наставили су учешће у пројекту „Искра знања“, у 

оквиру регионалног пројекта "Think Science", 

обележивши дан када је 1847. године рођен 

амерички физичар и проналазач који је извршио 

велики утицај на живот у XX веку. 

Добро позната борба између Едисона и Николе 

Тесле била је тема дискусије: да ли је победио 

Тесла, чије је име овековечено и кроз додељивање 

његовог имена физичкој јединици за јачину 

магнетног поља (Wb по квадратном метру), или је 

то био Едисон, типични представник Западног 

капитала где је профит изнад свега. И овог пута 

била је то лепа корелација технике и технологије, 

физике и историје. 

Ученици су коришћењем савремених дигитални 

медија истражили обиље доступних информација, 

припремљено је виртуелно издање дигиталне књиге 

“Томас Едисон – мисли и дела”, која се налази на 

адреси https://joom.ag/AUZa као и постер 

презентација на Падлету на 

адреси https://padlet.com/dkreculj/pgxoau5iel8r . Тим 

ученика који су радили на пројекту водио је 

професор Дејан Крецуљ. 

11.фебруар 2019.  

Предавање о запаљивим материјама од стране 

представника ватрогасне станице Ковин 

13.фебруар 2019.  

Удружење "Центар за пружање подршке породици - 

Умем боље" је и ове школске године, као и 

претходне две, реализовало у нашој школи пројекат 

"Од игре до зависности" којим су обухваћени сви 

ученици осмих разреда. Програм чине четири 

едукативне радионице, од којих је прва 

"(Зло)употреба друштвених мрежа", реализована у 

првом полугодишту. Друга радионица, која је у 

току, тематски је усмерена ка психичким, физичким 

и социјалним последицама употребе дрога. 

 

прва недеља 

марта 2019.  

 

Дан дигиталног учења - Digital Learning Day 

обележен је у нашој школи кроз реализацију пројекта 

истраживања и упознавања техничких материјала у 

предмету Техника и технологија.  

 

2.март 2019. 

https://joom.ag/AUZa
https://padlet.com/dkreculj/pgxoau5iel8r
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Дан дигиталног учења, зачет 2012. године, обезбедио 

је значајно место лидерима у образовању да истакну 

своју сјајну наставну праксу и прикажу иновативне 

наставнике, лидере и наставним програмима 

технологије које побољшавају ученичке резултате. 

При томе се под дигиталним учењем подразумева 

свака наставна пракса која ефективно користи 

технологију за јачање ученичког искуства у учењу. 

Она наглашава квалитетну наставу и обезбеђује 

приступ изазовном садржају, повратне информације 

кроз формативно оцењивање, могућности за учење 

увек и свуда и индивидуализовану наставу која ће 

осигурати да сви ученици достигну свој пуни 

потенцијал за успех у школовању и професионалној 

каријери. 

 

 

Предавање на тему „Трговина децом“  од стране 

представника МУП-а из ПС Ковин 

20.март 2019.  

Ученици шестог разреда, чланови астрономске 

секције, још једном су се, по девети пут, 

придружили планетарном пролећном 

"Ератостеновом експерименту" чији је циљ 

израчунавање обима Земље. 

 

Ове године на дан равнодневнице, у експерименту 

је учествовало око 36000 ученика 5153 школе из 52 

земље широм света. 

Помоћу интернета школа је регистрована, а на 

основу географске дужине и ширине, одабране су 

партнерске школе из Италије и Грчке чије су 

географске коорднате биле одговарајуће за 

експеримент. 

"Задатак је био да се у тренутку када је Сунце у 

одређеном положају измери сенка предмета и на 

основу једноставног поступка дође до резултата, 

израчуна обим Земље на начин на који је то 

Ератостен урадио у трећем веку пре наше ере. Било 

је то за ученике још једно лепо и занимљиво 

искуство учешћа у експерименту светских размера, 

а прво пролећно преподне у парку испред школе и 
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блиставо Сунце на небеском своду били су посебно 

задовољство", каже њихов ментор, професор Дејан 

Крецуљ. 

 

Волонтери Црвеног крста Ковин су одржали низ 

предавања и радионица у нашој школи. На самом 

почетку, ученици су упознати са програмом 

„Смањење ризика и ублажавање последица од 

елементарних непогода и других опасности“ путем 

презентације. Након презентације, ученици су се 

вратили у своје учионице и задатак волонтера је био 

да у периоду од петнаест минута реализују 

радионице са сваким разредом на тему: Пожари, 

Поплаве, Заштита животне средине и Земљотреси. 

На крају је реализована евакуација целе школе у 

сарадњи са Добровољним Ватрогасним Друштвом 

Ковин. Овим предавањем су обухваћени ученици од 

првог до четвртог разреда. 

 

23.март 2019. 

 

У циљу развијања свести ученика о значају 

одговорног односа према околини и утицају 

деловања човека на околину, ученици првог разреда 

са својом учитељицом Зорицом Видосављевић, 

реализовали су пројекат „Чувамо нашу околину“. 

У току пројекта ученици су имали различите 

активности, фотографисање телефоном начина 

загађивања околине, представљање ситуације 

друговима из одељењa уз коришћење донетих 

фотографија, прављење плаката о очувању околине 

„Шта год радиш буди фин, јер ја желим чист 

Ковин“. 

 

1.април 2019.  

Предавање на тему „Техничко-технолошке 

опасности“ од стране представника ватрогасне 

станице Ковин 

10.април 2019.  

Обележавање Дана школе (разне пригодне 

манифестације у школи и представа за родитеље и 

грађанство у Дому културе) 

15.април 2019.  

Музичка манифестација за промовисање младих 

талената „Клинци певају хитове“  

31.мај и 1.јун 

2019. 
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Прослава матурске вечери у ресторану „Чиле“ 07. јун 2019. Ученици осмих разреда и њихови 

гости (наставници и учитељи) 

Завршна приредба ученика нижих разреда под 

називом „Будимо људи“ и додела награда 

најуспешнијим ученицима и ученицима завршног 

разреда који су постигли одличан успех, као и 

најбољима међу осмацима, носиоцима дипломе 

„Вук Караџић“ и награду Ђаку генерације. 

 

10.јун 2019.  

Манифестација „Стари лала“  (ученици од првог до 

четвртог разреда учествовали су на овој 

манифестацији извођењем плесних тачака...) 

16.јун 2019.  

Турнир у малом фудбалу „Мали за велике“ на којем 

су учествовали наши ученици и освојили завидне 

резултате 

20.јун 2019.  

 

 

 



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

27 
 

III  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

3.1 Извештај о раду директора школе на крају школске 2018/19. године 

ИЗВЕШТАЈ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О ЊЕГОВОМ РАДУ И РАДУ ШКОЛЕ  У 

ПЕРИОДУ ОД 7.02. ДО 7.08. ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

I Реализација планирања и организације  остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Час посвећен сећању на 

историјски догађај- обележавање 

Дана државности  

15.02.2019. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Дан када је љубав закон 14.02.2019. школа Ученички 

парламент,ученици 

Сагласно одлуци Владе 

Републике Србије настава је 

обустављена због епидемије 

грипа,донет план надокнаде 

пропуштеног образовно-

васпитног рада 

18.02. до 

22.02.2019. 

школа Наставничко 

веће,секретар 

Организација општинског 

такмичења из математике-наша 

школа домаћин 

02.03.2019. школа Директори свих школа 

Општине Ковин 

,комисије, ненаставно 

особље 

Обележен Светски дан броја Пи 14.03.2019. школа Дејан Крецуљ 

Ератостенов експеримент 21.03.2019. школа Дејан Крецуљ, чланови 

астрономске секције 

Дан школе,спортски сусрети са 

другим школама у граду 

19.04.2019. школа Наставници разредне и 

предметне 

наставе,ненаставно 

особље 

Дан сећања на жртве 

холокауста,геноцида и других 

22.04.2019. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 
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жртава фашизма у Другом 

светском рату 

Фотографисање 

ученика,наставног и 

ваннаставног особља 

Мај 2019 школа Фото Стил,фото Блиц 

Дан победе 09.05.2019 школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Спроведен је избор уџбеника за 

1.,2., и 5.и 6.разред који ће се 

користити у школској 

2019/2020.години 

22.03. и 

04.06.2019. 

школа Наставничко 

веће,секретар 

 

II  Реализација активности на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 

вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Анекс годишњег плана рада 

I,II 

Током 

школске 

године 

Школа Секретар 

Aнекс школског програма 

III,IV,V 

Током 

школске 

године 

школа Секретар 

    

 

III  Реализација развојног плана школе 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Естетско уређење 

школског дворишта 

Март,април школа ССШ“Васа Пелагић“,смер –

цвећар са својом 

наставницом,наставнице 

биологије са 

ученицима,учитељица Маја 

Петровић,домар и помоћно 

осоље 
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Организован је 

семинар у циљу 

подршке стручног 

усавршавања свих 

наставника запослених 

у установи 

25.05.2019. школа „Бигз“издавачка кућа 

Спроведене су обуке за 

наставника 1.,5.и 

6.разреда а тиче се 

реформи у образовању 

Током 

2.полугодишт

а 

  

Спроведене су обуке за 

наставника 1.,5.и 

6.разреда а тиче се  

У току другог 

полугодишта 

Школе 

домаћини 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Спроведене мере 

увођења иновативних 

метода наставе и учења 

увођењем ИКТ у 

наставни процес и 

организацију рада 

школе.Реализован 

Пројекат Спој науке и  

уметности ,на нивоу 

целе школе,а примена 

обуке Школа за 21.век  

У току другог 

полугодишта 

школа Наставници 

математике,информатике,српск

ог језика координатор директор 

школе  

Организована су 

такмичења на свим 

нивоима и ученици 

нање школе су 

достигли сјајне 

резултате. На укупно 

16 такмичења у спорту, 

освојили су 16.пехара, 

из физике и српског 

језика успх на 

републичком нивоу 

У току другог 

полугодишта 

У школама 

домаћиним

а 

такмичења 

Рачуноводство,локална 

самоуправа 

Промоција успеха 

исписано у Књигу 

обавештења,на сајту 

школе и на паноима у 

холу наше 

школе,награде и 

похвале и учешће два 

ученика у 

Истраживачком центру 

Петница 

у току 

марта,априла 

и маја 

школа,Дом 

културе 

Рачуноводство,локална 

самоуправа,библиотекар 
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Предузете су друге  

мере усмерене на 

достизању циљева 

образовања и 

васпитања који 

превазилазе садржаје 

појединих наставних 

предмета  -подстицање 

културног и моралног 

развоја деце  

-еколошко васпитање 

-промоција спортских 

и рекреативних 

активности 

-подстицање хуманих 

вредности 

У току другог 

полугодишта 

школа Наставници предметне и 

разредне наставе 

Предузете мере 

превенције насиља и 

повећања сарадње међу 

ученицима,наставници

ма и родитељима у 

циљу унапређивања 

квалитета живота 

ученика у 

школи,стварања 

безбедне средине,и 

мере интервенције у 

ситуацијама када се 

јавља 

насиље,злостављање и 

занемаривање ученика 

У току другог 

полугодишта 

школа Педагог,секретар,наставничко 

веће 

Спроведене мере 

осипања ученика кроз 

активности 

учествовања на 

културним и спортским 

манифестацијама на 

локалном нивоу 

У току другог 

полугодишта 

школа Локална зајдница 

Спроведен је програм 

сарадње са породицом 

кроз план укључивања 

родитеља,односно 

старатеља у рад школе 

У току другог 

полугодишта 

школа Секретар,педагог,наставно 

особље 

Спроведен је план 

сарадње и умрежавања 

са другим школама и 

У току другог 

полугодишта 

школа Локална зајдница 
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установама ради 

обезбеђивања 

потребних 

материјалних услова 

рада и успешне 

реализације програма 

рада школе 

Урађен план 

припремне наставе за 

завршни испит  

У току другог 

полугодишта 

школа Секретар,библиотекар,наставни

ци 

Спроведене мере 

унапређења образовног 

васитног рада на 

основу анализе 

резултата ученика на 

пробном завршном 

испиту 

У току другог 

полугодишта 

школа Предметни наставници 

Реализација завршног 

испита у школској 

2019-2020.години где је 

наша школа постигла 

успех заузимајући 

1.место у рангу осталих 

чкола у општини 

Ковин  

17.,18. и 19. 

јуна 2019. 

 Секретар,наставник 

физике,одељенски 

старешина,комисија 

Упис матураната у 

средње школе  

Крај јуна и 

почетак јула 

 Секретар,наставник 

физике,одељенски старешина 

Предузете су друге  

мере усмерене на 

достизању циљева 

образовања и 

васпитања који 

превазилазе садржаје 

појединих наставних 

предмета  -подстицање 

културног и моралног 

развоја деце  

-еколошко васпитање 

-промоција спортских 

и рекреативних 

активности 

-подстицање хуманих 

вредности 

 

У току другог 

полугодишта 

школа Наставници разредне и 

предметне наставе,локална 

заједница  
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IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

После спроведеног поступка 

јавних набавки закључени су 

уговори за реализацију 

екскурзија 

01.04.2019. школа Комисија за јавну 

набавку,Ступ 

Вршац АД 

Вршац,Матик 

турист ДОО Ковин 

У оквиру текућих поправки и 

одржања зграде школе 

извршена је санација крова 

школе услед оштећења насталог 

од олујног ветра 

Април 2019. школа  Секретар,шеф 

рачуноводства, 

Осигурање 

Дунав,“Мини коп 

2012“ доо Ковин 

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 2019. школа Секретар, шеф 

рачуноводства 

Закључен уговор у јавној 

набавци мале вредности за 

набавку електричне енергије. 

Мај 2019. школа Секретар, шеф 

рачуноводства 

Усвојен финансијски план по 

Одлуци о другој измени и 

допуни Одлуке о буџету 

општине Ковин за 2018.годину. 

07.06.2019. школа Шеф 

рачуноводства, 

секретар 

Израда предлога финансијског 

плана за 2020. годину са 

пројекцијом за 

2021.и2022.годину. 

25.,26.07.2019. школа Шеф рачуноводства 

У оквиру текућих поправки и 

одржања зграде школе 

извршена је поправка,замена 

прозора и врата услед оштећења 

насталог од провале у зграду 

школе 

Август 2019. школа Секретар,шеф 

рачуноводства, 

Осигурање 

Дунав,“Мини коп 

2012“ доо Ковин 



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

33 
 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 

и удружењима 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Сарадња са Ковинским МУП-

ом у оквиру пројекта  

Током године школа Координатор 

пројекта,представници 

МУП-а 

Општинско првенство у шаху  27.02.2019. Спортска 

сала школе 

Спорски савез 

општине Ковин и шах 

клуб „Раднички“ 

Ковин 

 Реализован пројекат "Од игре 

до зависности" 

08.03.2019. школа   

Удружење "Центар за 

пружање подршке 

породици - Умем 

боље" 

 

У другом полугодишту у 

погледу 

превенције,безбедности 

ученика,наложено је и 

извршено орезивање дрвећа у 

дворишту  

08.03. до 

15.03.2019. 

школа Помоћни 

радници,радници ЈП 

„Ковински 

комуналац“ Ковин  

Организована предавања и 

радионица са програмом 

„Смањење ризика и 

ублажавање последица од 

елементарних непогода и 

других опасности“  

23.03. 2019. школа Црвени крст Ковин 

Позоришна представа 

„Београдска мумија“ 

27.03.2019. Позоришна 

сала 

Центар за културун 

Ковин 

Посета отварању изложбе 

слика Моме Капора 

27.03.2019. Галерија 

Центра за 

културу 

Центар за културун 

Ковин 



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

34 
 

Позоришна представа поводом 

Дана школе „Моја дивна Луда 

породица“ 

15.04.2019. Позоришна 

сала 

Центар за културун 

Ковин 

Учешће на 

манифестацији“Ускршње 

чаролије“ 

17.04.2019. Парк код 

Змајеве 

школе 

ТОО Ковин 

Организација приредбе за 

учешће на 

манифестацији“Сармијада“ 

08.05.2019. Терен иза 

школе у 

Малом 

Баваништу 

Удружење жена 

„Велико храбро 

срце“из Малог 

Баваништа 

Учешће екипа нижих разреда 

на Локалном такмичењу у 

оквиру програма „Смањење 

ризика и ублажавање 

последица од елементарних 

непогода и других опасности“   

10.05.2019. Центар града Црвени крст Ковин 

Реализација радионица на 

тему Прва помоћ 

25.05.2019. Црвени крст 

Ковин  

Црвени крст Ковин 

Извођење екскурзија нижих и 

виших разреда 

Мај 2019. Предвиђене 

дестинације 

планом 

екскурзија 

Ступ Вршац АД 

Вршац,Матик турист 

ДОО Ковин,“Дом 

здравља Ковин“ 

Учешће на спортским 

сусретима поводом Дана 

школе Д.Максимовић“ у 

Ковину 

16.05.2019. Школски 

терен 

Наставник Иван 

Лукић 

Учешће на спортској 

манифестацији „Игре без 

граница“ у организацији 

ОШ“Ђ.Филиповић“ Плочица 

29.05.2019. Школски 

терен 

Наставник Иван 

Лукић 

Завршна приредба поводом 

краја школске године 

10.06.2019. Позоришна 

сала 

Центар за културун 

Ковин 

Додела награда(књиге и 

учешће у научном центру 

10.06.2019. Позоришна 

сала 

Центар за културун 

Ковин 
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Петница) за најуспешније 

ученике  

Учешће на манифестацији 

„Стари лала“ плесним тачкама 

нижих разреда 

16.06.2019. Плато испред 

Центра за 

културу 

Ковин 

Организација „Стари 

лала“,наставници 

разредне наставе 

Учешће на турниру „Мали за 

велике“ 

20.06.2019. Терен ОШ 

„Ђура 

Јакшић“ 

Спортски савез 

Ученици наше школе су 

боравили у одмарилишту 

Црвеног крста  у Вршцу 

29.6.-5.7.2019. Одмаралиште Црвени крст  

Учешће у националној 

кампањи мерења радона у 

школама 

9.2.-31.5.2019. Просторије 

школе 

ШУ Зрењанин 

Сарадња са осталим 

директорима у 

Ковинској општини 

 

VI Подршка у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Остварена је сарадња са 

ученицима ССШ“Васа 

Пелагић“,смер –цвећар са 

својом наставницом у циљу 

оплемењивања дворишта 

школе заједно са нашим 

ученицима и наставницима 

биологије урађена је садња 

цвећа 

Април,мај Двориште 

школе 

ССШ“Васа 

Пелагић“,смер –цвећар 

са својом 

наставницом,наставнице 

биологије 

Поводом Дана школе 

организована је свечаност у 

Дому културе и тим поводом 

је остварена сарадња са 

ученицима ССШ“Васа 

Пелагић“,смер-конобар и 

кувар са својим 

наставницима  допринели су 

19.април Дом 

културе 

Ученици ССШ“Васа 

Пелагић“,смер-конобар 

и кувар са својим 

наставницима  
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да свечаност буде потпунија 

уз коктел у фоајеу  

У циљу еколошког развоја 

свести у дворишту школе су 

постављене кућице за птице 

јуни Двориште 

школе 

Наставница 

биологије,домар 

 

VII Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Вршен је педагошко-

инструктивни рад  

У току другог 

полугодишта 

школа Педагог 

Свакодневно је праћена 

реализација образовно-

васпитног рада у школи 

Континуирано 

 у току другог 

полугодишта 

школа Педагог 

 

VIII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Редовно је праћена 

реализација плана стручног 

усавршавања како у установи 

тако и ван установе 

Континуирано 

 у току другог 

полугодишта 

школа Педагог, библиотекар 

Један број наставника стручно 

се усавршавао путем вебинара 

у току другог 

полугодишта 

- Наставник Дејан 

крецуљ 

Обука у оквиру пројекта 

„Школа за 21.век“  

у току другог 

полугодишта 

- Наставници 

предметне и разредне 

наставе,директор 

 

IX Спровођење свих испита у установи у складу са прописима  

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Пробни завршни испит 

из математике,српског 

језика и комбиновани 

тест 

12.и 

13.04.2019. 

школа Секретар,библиотекар,наставници  

Спровођење завршног 

испита за школску 2018-

2019.годину и уписа 

ученика у средњу школу 

17.,18.,19. јун 

2019. 

школа Секретар,школска уписна комсија 
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  X Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из 

члана 110-113 и предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

У школи је био случај теже 

повреде обевезе ученика  

29.03.2019. школа Секретар,разредни 

старешина,родитељ 

У школи је био случај теже 

повреде обевезе ученика 

07.05.2019. школа Секретар, разредни 

старешина, родитељ 

У школи није био случај 

повреде забрана из члана 110-

113 

- - - 

 

XI  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и 

других инспекцијских органа 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

- - - - 

 

XII  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 

Континуирано у 

току другог 

полугодишта 

школа Секретар школе, 

педагог 

 

XIII  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 Сектетар 
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Усвојен је Извештај о раду 

школе на Седници ШО 

септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада 

школе за шк.2018/19. 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 18  седнице  

Школског одбора 

Током школске 

године  

школа секретар 

Одржано је 18   седница  

Наставничког већа  

Током школске 

године 

школа Чланови 

Наставничког већа 

Одржано је 7-12  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 

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 

 

XIV  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 
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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 

 

XV  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржано је 8   седница Савета 

родитеља 

Током школске 

године 

школа Секретар, Чланови 

Савета родитеља 

Реализовани су индивидуални 

разговори са родитељима 

Током школске 

године 

школа Родитељи, педагог 

Израђен је Програм сарадње 

са родитељима 

Септембар 2018. школа педагог 

Израђен је распоред пријема 

родитеља у млађим и 

старијим разредима 

Септембар 2018. школа Чланови Наставничког 

већа 

Урађен је распоред посете 

родитеља образовно –

васпитном процесу у школи – 

Дан отворених врата 

Септембар 2018. школа педагог 

 

XVI  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 2018. школа Секретар 

Подељена обавештења 

запосленима о забрани 

злостављања на раду и 

примени закона о заштити 

узбуњивача 

Септембар 2018. школа Секретар 

Израђена су решења о 

задужњеу у оквиру 40-то 

часовне радне недеље 

Септембар 2018. школа Секретар, педагог 

Усвојен ИОП  Септембар 2018. школа Педагошки колегијум 

 

XVII  Правни и остали послови 
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Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Усвојен је Правилник о 

изменама и допуна 

Правилника о организацији и 

систематизацији послова (на 

почетку шк.године) 

13.9.2018. школа Секретар 

Прибављена је сагласност 

Школског одбора на 

Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

организацији и 

систематизацији послова 

14.9.2018. школа Школски одбор 

Усвојен је Правилник о 

изменама и допуна 

Правилника о организацији и 

систематизацији послова 

(отварање продуженог 

боравка) 

26.11.2018. школа Секретар 

Прибављена је сагласност 

Школског одбора на 

Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

организацији и 

систематизацији послова 

(отварање продуженог 

боравка) 

29.11.2018. школа Школски одбор 

 

Упис првака „Е-упис“ 

Фебруар-мај школа Секретар и педагог 

Донета Решења о годишњим 

одморима, План коришћења и 

распоред коришћења 

годишњих одмора 

5.6.2018. школа Секретар школе, 

запослени 

Усвојен  је Анекс V Школскoг 

програмa (2017-2021) 

27.6.2019. школа Наставници, стручни 

сарадници, ШО  

Формиране су Комисије за 

завршни испит 

10.6.2019. школе Наставничко веће 

Закључени су Уговори по 

Јавним набавкама (превоз, 

ђачка ужина, електрична 

енергија) 

март-јун 2019. школа Комисија за ЈН 

                                                                                                                                                                                               

В.д. директора школе                                                                                                                                                                                                                                                   

Весна Стојановић 
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3.2 Извештај о раду Наставничког већа  

            Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви наставници 

и стручни сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима руководи 

директор школе. Одржано је  18  седница наставничког већа на којима су разматране 

следеће теме: 

- подела разреда на одељења  

- распоред наставника по одељењима и разредима 

- формирање разредних и одељењских већа и избор њихових руководилаца  

- предлагање и усвајање Програма образовно васпитног рада, одлука о коришћењу 

уџбеника 

- усвајање календара рада 

- формирање стручних комисија  

- праћење и реализација образовно васпитних садржаја  

- утврђивање успеха ученика 

- разматрање изражених проблема ученика 

- одлучивање и примена одговарајућих  педагошких  мера         

- оцењивање ученика 

- праћење напредовања ученика који раде по посебном програму - инклузија 

- стручно оспособљавање, како у образовном тако и у васпитном делу 

- усвршавање наставника у циљу праћења реформе школства 

- анализа  резултата самовредновања, 

- информисање  и учешће у изради и реализацији  Школског развојног  плана 

САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   

ПОСЛОВА 

-Анализа успеха и владања након одржаних 

поправних и разредних испита, на крају 

школске 2017/18.године 

- Бројно стање ученика на почетку школске 

2018/19. године 

- Анкетирање ученика за изборне предмете 

-Подела предмета на наставнике 

-Утврђивање распореда смена 

-Распоред часова 

-Комисије и тимови  

 

         август 

 

чланови наставничког 

већа 
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- Усвјање предлога плана стручног 

усавршавања 

- Усвајање предлога Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе за шк.2017/2018. 

год. 

- Упознавање са извештајем директора о свом 

раду у току школске 2017/18. 

- Усвајање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2018/2019. год. 

- Усвајање предлога Плана стручног 

усавршавања у школској 2018/19. 

- Разматрање предлога Анекса Школског 

програма; 

- Тимови и већа; 

- Усвајање плана професионалне оријентације 

- Упознавање  са актуелним дешавањима у 

школи и давање мишљења поводом оставке 

директорке Весне Јотић 

- Упознавање са записником просветног 

инспектора 

 

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 

- Именовање  Стручног актива за развој 

школског програма; 

- Разматрање предлога Анекса Годишњег 

плана рада школе; 

- Разматрање предлога измена и допуна 

Статута школе; 

октобар чланови наставничког 

већа 

 

 

- Разматрање Анекса II Годишњег плана рада 

школе  и Анкеса IV Школског програма; 

- Доношење одлуке о одабиру публикација, 

додатних наставних средстава и часописа ради 

богаћења библиотечког фонда у складу са 

Закључком Владе РС 

новембар чланови наставничког 

већа 

 

- Доношење мишљења о кандидатима за избор 

директора школе; 

- Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

 

 

децембар 

 

чланови наставничког 

већа 
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- Евалуација ИОП-а 

- Оствареност образовних стандарда 

- Реализација часова наставе 

- Распоред допунске наставе у време трајања 

зимског распуста; 

- Упознавање колектива са Одлуком Школског 

одбора о избору директора; 

- Изјаве запослених о непрофесионалном и 

некоректном односу в.д. директора према 

запосленима; 

- Праћење реализације  Школског развојног 

плана; 

- Упознавање наставничког већа са записником 

Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

јануар чланови наставничког 

већа 

-Анализа успеха и владања на крају трећег 

квартала ; 

-Анализа напредовања ученика који раде по 

ИОП-у 

- Доношење одлуке о избору уџбеника за 1. и 

5. разред за школску 2019/20 годину. 

- Прослава Дана школе; 

- Усвајање Измена и допуна Пословника о раду 

Надтавничког већа; 

 

март 

 

чланови наставничког 

већа 

- Давање мишљења о кандидатима за избор 

директора;  

- Анализа успеха и владања на крају  другог 

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 

- Доношење одлуке о избору уџбеника 2. и 6. 

разред за школску 2019/20.годину. 

- Анализа успеха и владања ученика од 1. до 7. 

разреда на крају другог полугодишта; 

 

мај 

 

 

јун 

чланови наставничког 

већа 
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- Оствареност образовних стандарда; 

-Упознавање са Извештајем о самовредновању 

- Упознавање са Извештајем о стручном 

усавршавању; 

- Усвајање предлога Анекса Школског 

програма; 

-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 

- Упознавање са Правилником о школском 

календару за школску 2019/20. годину 

 

 

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 разреда, односно одељења 

- Самовредновање и вредновање рада школе 

- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 

- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 

- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 

- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у 

школи и ван ње 

- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 

- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у цели 

- 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 предлог  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 
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- Спровођење и анализа завршног испита 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 

 

 

 У школској 2018/2019. години одржано је укупно 7 састанака на којима су реализоване 

следеће активности Одељењског већа: 

- Усвајање годишњег плана рада Одељењског већа 

- Организација наставе и ваннаставних активности 

- Почетак школске године 

- Израда индивидуалних образовних планова 

- Договор о начину сарадње са родитељима 

- Превенција насиља 

- Предлог за извођење екскурзије 

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута(за прво  полугодиште) 

- Обележавање Дечије недеље 

- Разматрање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

- Реализација плана и програма 

- Вредновање ИОП-а унутар установе – самовредновање стручног тима за 

инклузивно образовање (извештаји) 

- Анализа извештаја о остваривању образовних стандарда постигнућа 

- Организација допунске наставе за време зимског распуста 

- Подела ђачких књижица и родитељски састанци 

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута (за друго полугодиште) 

- Сагласност родитеља о извођењу екскурзије 

- Прослава школске славе Светог Саве 

- Пролећни крос 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала 

- Реализација редовне, додатне и допунске наставе 

- Организовање родитељских састанака и подела писмених обавештења о успеху и 

дисциплини ученика 

- Екскурзије ученика 

- Обележавање Дана школе 

- Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 2018/2019. године 

- Анализа остварености стандарда постигнућа  за крај школске године 

- Реализација плана и програма 

- Вредновање ИОП-а унутар установе- самовредновање стручног тима за инклузивно 

образовање – извештаји 

- Анализа извештаја разредних старешина о насиљу 

- Реализација допунске, додатне и припремне наставе и других ваннаставних 

активности 

- Анализа Правилника о школском календару за школску 2019/2020. годину 

- Организација поделе ђачких књижица и одржавање родитељских састанака 
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- Израда школског програма за следећу годину 

- Израда извештаја о раду одељењских већа 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  ВИШИХ  РАЗРЕДА 

 

           

          Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше 

образовно-васпитни рад  у старијим разредима. 

 

      У школској 2018/2019. години одржано је 13 седница одељењског већа виших разреда, 

на којима су реализоване следеће активности: 

 

СЕПТЕМБАР 

- Усвајање годишњег плана рада Одељењског већа 

- Организација наставе и ваннаставних активности 

- Питања везана за почетак школске године 

- Израда ИОП-а  

- Договор о начину сарадње са родитељима 

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 

минута  

 

ОКТОБАР 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Обележавање Дечје недеље 

- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог квартала 

- Анализа иницијалног тестирања VI и VIII разреда  

 

ДЕЦЕМБАР 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 

2018/2019. године 

- Реализација наставног плана и програма 

- Вредновање ИОП-а унутар установе самовредновања стручног тима за инклузивно 

образовање, извештаји наставника 

- Извештај о остваривању стандарда постигнућа 

- Организације и реализације допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

 

ФЕБРУАР 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Разматрање предлога  распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута 

- Одржавање школске славе Светог Саве 

 

МАРТ 

- Усвајање записника са претходне седнице 
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- Доношење одлуке о награђивању ученика који су постигли успехе на такмичењима 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  трећег квартала школске 2018/2019. 

- Реализација допунске и додатне наставе на крају трћег квартала по предметима 

 

ЈУН 

- Успех и дисциплина ученика 8.разреда на крају наставне 2018/2019.године 

- Реализација наставног плана и програма 

- Оствареност образовних стандарда –постигнућа по нивоима на крају наставне 

2018/2019.год. у 8. разреду 

- Доношење одлуке о наградама 

- Завршни испит ученика 8.разреда 

- Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 2018/2019. – од 5. до 7. разреда 

- Извештај о остварености стандарда постигнућа 

- Вредновање ИОП-а унутар установе у  за 4.квартал школске 2018/2019., извештаји 

наставника – од 5. до 7. разреда 

- Извештаји одељењских старешина о насиљу 

- Реализација допунске, додатне и припремне наставе у других ваннаставних 

активности 

- Правилник о школском календару за школску 2019/2020. 

- Организација поделе ђачких књижица и одржавања родитељских састанака 

- Анализа резултата завршног испита 

 

АВГУСТ 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Организација поправних и разредног испита за август, припремна настава, 

образованје комисија 

- Успех ученика након поправних и разредног  испита у августовском року 

- Предлог дестинација за извођење екскурзија 

- Оствареност образовних стандарда након поправних  испита 

- Израда извештаја о раду одељењских већа 

 

 

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 
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   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 2018/2019.години свако одељење изабрало 

је свог представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља одржаној 

14.09.2018.године конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  

1. Рађеновић Марија-представник родитеља ученика I-1 разреда 

2. Обућина Тамара – представник родитеља ученика II-1 разреда 

3. Трујић Сенка – представник родитеља ученика II-2 разреда 

4. Костић Предраг – представник родитеља ученика III-1 разреда 

5. Ђан Срђан разрешен након преласка детета у другу школу/Дотлић Иван – 

представник родитеља ученика III-2 разреда 

6. Лалић Дејан - представник родитеља ученика IV-1 разреда 

7. Чичић Јелена - представник родитеља ученика IV-2 разреда 

8. Поповић Наташа – представник родитеља ученика V-1 разреда 

9.  Матић Татјана – представник родитеља ученика V-2 разреда 

10. Будисављевић Никола – представник родитеља ученика VI-1 разреда 

11. Шалипур Александра – представник родитеља ученика VI-2 разреда 

12. Филиповић Александра - представник родитеља ученика VII-1 разреда 

13. Врба Наталија – представник родитеља ученика VII-2 разреда 

14. Стојановић Ивана – представник родитеља ученика VIII-1 разреда 

15. Лалевић Милена – представник родитеља ученика VIII-2 разреда и 

16. Миладиновић Милана - представник родитеља ученика комбинованог одељења из 

Малог Баваништа. 

Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Матић 

Татјана, а за заменика председника Поповић Наташа. 

У школској 2018/2019.години Савет родитеља је одржао 8 седница на којима су 

разматрана следећа питања: 

- на првој конститутивној седници Савета родитеља изабрани су председник и заменик 

председника Савета родитеља; 

-  упознавање са успехом и дисциплином ученика и оствареношћу образовних 

стандарда; 

- разматрање предлога Годишњег извештаја о раду школе у школској 2017/2018.години; 

- разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2018/2019.годину и Анекса 

Школског програма (2017-2021) и то Анекса III-V; 

- ужина и осигурање ученика у школској 2018/2019.години; 

- давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 

разреда за школску 2018/2019.годину; 
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- 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; 

- разматрање извештаја директора школе о поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

разматрање извештаја директора школе о његовом раду и раду школе на крају школске 

2017/2018.године; 

- разматрање извештаја о самовредновању; 

- одлучивање о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту; 

- разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на завршном испиту у 

школској 2018/2019.години; 

- фотографисање ученика; 

- изборни предмети/програми у школској 2018/2019.години; 

- разматрање извештаја о извођењу екскурзија ученика у школској 2018/2019.години; 

- предлагање представника Савета родитеља у стручни актив за развојно планирање и 

друге тимове у школе; 

- предлагање представника родитеља и његовог заменика у Општинском Савету 

родитеља; 

- упознавање са програмом МУП-а РС „Основи безбедности деце“; 

- упознавање са Правилником о ближим условима за организовање и праћење исхране 

ученика у основној школи и избор представника Савета родитеља који ће се укључити у 

организовање исхране ученика у школи; 

- упознавање са новоусвојеним Правилницима: 

 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманиторног рада, 

 Правилник о ближм упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову промену и вредновање; 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом и др; 

- Савет родитеља је био у два наврата упознаван са актуелном ситуацијом и 

проблемима у функционисању школе; 

- давање сагласности на Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-

васпитног рада (од 18.2.-22.2.2019.године) који је утврдило Наставничко веће и 

- упознавање са одабраним уџбеницима за 1. и 5.разред, а потом и за 2. и 6.разред 

који ће се користити у школској 2019/2020.години. 

 

 

 

Извештај сачинила 

Драгана Михајлов 

 

  

3.6 Извештај о раду стручних већа за области предмета 

       3.6.1  Извештај о раду Стручног већа разредне наставе  
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Током школске 2018/19. одржано је 10 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 и угледни часови, реализовани семинари, организоване 

изложбе и приредбе. Посебан акценат је стављен на сарадњу са родитељима и њихово 

веће укључивање у живот и рад школе. 

И ове школске године нам је приоритетна активност била пружање додатне подршке деци 

у учењу и социјализацији укључивањем у различите ванннаставне активности. 

 

Према упутству Министарства детаљно је размотрен избор уџбеника за други разред 

школске 2019/20. Најпре смо анализирали квалитет и разменили искуства, потом донели 

одлуку о комплету који ће се користити у другом разреду. 

Као и претходних година, упис деце је иницирао појачане маркетиншке активности 

школе, као и организовање дружења са забавиштанцима. 

Договорено је да приредбу за пријем првака организују учитељи будућег другог, трећег и 

четвртог разреда уз учитеље који ће у наредној школској години водити први разред. 

 

Председник стручног већа разредне наставе 

Јелица Петковић 

 

 

3.6.2 Извештај о раду Стручног већа за српски језик  

У школској 2018/2019. години остварене су све планиране активности Актива за српски 

језик: 

 Почетком октобра месеца ученици су организовано гледали представу ,,Зато што те 

се бојим'' у Дому културе у Ковину. 

 Актив је организовао и спровео активности у оквиру Дечје недеље. 

 Све планиране активности обележене су после 6. часа 

 Последње недеље октобра ученици су посетили Сајам књига у Београду. 

 Почетком децембра организована је посета Позоришту на Теразијама и том     

приликом ученици су гледали мјузикл ,,Фантом из опере''. 

 Пригодним програмом обележена је школска слава Свети Сава. 
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 Крајем јануара месеца ученици су гледали представу ,,Мач'' у ковинском Дому  

културе. 

 Последње недеље марта месеца ученици су у Дому културе у Ковину гледали 

представу ,,Београдска мумија''. 

 У току априла месеца организована је још једна посета Позоришту на Теразијама. 

Том приликом ученици су гледали мјузикл ,,Мистер Долар''. 

 Представа ,,Моја дивна, луда породица'', поводом обележавања Дана школе, 

приказана је последње недеље априла месеца. 

 Мјузикл ,,Мама миа'' на репертоару Позоришта на Теразијама приказиван је у мају 

месецу. Ученици су организовано ишли на представу са наставницама српског 

језика. 

 На Општинском такмичењу из српског језика остварени су следећи резултати: 

 Вељко Васић  7- 2 – прво место 

 На Окружном такмичењу из српског језика остварени су следећи резултати: 

 Вељко Васић 7-2 – треће место 

 На општинском такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада остварени су 

следећи резултати: 

 Вељко Васић 7-2 – прво место 

 Милица Савић 8-2 – прво место 

 На окружном такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада остварени су 

следећи резултати: 

 Вељко Васић 7-2 – друго место 

 Милица Савић 8-2 – прво место 

 Ученица Милица Савић пласирала се на Републичко такмичење из књижевности. 

 На републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада ученица 8-2 

разреда Милица Савић освојила је треће место. 

 

                                                                                                         Председник 

  Тамара Вијатов 

 

3.6.3 Извештај о раду Стручног већа за  математику            

 

 Математичко стручно веће се у школској 2018/2019. години састајало по плану 

једном месечно и конструктивно радило. Сарадња међу члановима већа је била веома добра 

и конструктивна. Такође, остварена је добра 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  2018/2019. години математичко веће је, кроз добру 

сарадњу, могло да рачуна на велику помоћ директора школе (организовање стручних 

семинара и слично), школског педагога (изарада и имплементација ИОП-а, савете око 
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педагошких и актуелних проблема...) као и осталих сарадника и учесника школског 

наставног процеса. 

 Што се такмичења тиче у школској 2018/2019. години, она се традиционално 

одржавају у самој школи (и школско и општинско). Са школског такмичења, које је и 

најмасовније, на општинско се пласирало 11 ученика виших разреда наше школе. 

Најзапаженији успех постигли су следећи ученици: Вељко Васић VII 2 пласман на 

републичко такмичење и Милорад Филиповић VII1 пласман на републичко такмичење 

Кенгур без граница. 

 

чланови већа: 

Ивана Секељ Добрић 

Немања Баковић 

 

3.6.4 Извештај о раду Стручног већа страних језика 

 

-Енглески и немачки језик- 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА 
 

 

Септембар 

● Усвојен план рада већа. 
● Израђени оперативни/глобални планови. 

● Утврђен распоред писмених задатака/контролних 

вежби. 

● Организована допунска/додатна настава. 

 

Октобар 

● Израђен план потреба за наставним средствима. 
● Координисана настава сродних предмета. 

● Усаглашени критеријуми за оцењивање. 

● Размотрене наставне методе и технике. 

 

 

Новембар 

● Анализиран успех на крају првог класификационог 

периода. 
● Утврђене продуктивније мере за постизање бољег 

успеха. 

● Испланирано школско такмичење (за фебруар 

месец). 

 

Децембар 

● Анализирани проблеми са којима се сусреће 

наставник у настави страних језика. 
● Анализирана редовна/додатна/допунска настава. 

● Испланирана додатна/допунска настава током 

зимског распуста. 

Јануар ● Анализиран успех на крају првог полугодишта. 

 

 

Фебруар 

● Ораганизовано школско такмичење из страних 

језика. 
● Испланиран додатни рад са ученицима и припрема 

за предстојеће општинско такмичење. 
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● Наставници упознати са променама у наставном 

плану и програму у 1.и 5. разреду и у складу са тим 

уследио је одабир уџбеника који испуњавају критеријуме. 

● 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. 

● Извођење угледног часа  у 3/2„Употреба Клетових 

уџбеника на часу енглеског језика“. 

 

Април 

● Анализиран успех на крају трећег 

класификкационог периода. 
● Размотрена актуелна питања. 

● Учешће у пројекту „My Dream School“ и изрда 

видео-пројекта одељења 3/2 о школи (доступно на 

школском сајту). 

 

Мај 

● Анализирани реализованих часова. 
● Анализа слабијих оцена (негативних нема) и 

успостављене мере за поправљање оцена. 

● Учешће у енглеско-немачком такмичењу 

„Willkommen“-остварени запажени резултати. 

 

 

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 школски програм за наредну школску 

годину. 

 

 

 Чланови стручног већа: 

Славко Бранковић, наставниг енглеског језика 

Mиона Гвозденовић, наставник немачког језика 

                                                                      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   
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         биологију 

 

У школској 2018/2019.години планирано је 12 састанака већа, колико је и одржано. 

 

Чланови већа одржали су седнице једном месечно,реализујући план рада усвојен за 

ову школску годину. За координатора већа одабрана је наставница биологије Сања Тошић, 

чланови тима су  и наставници: Крецуљ Дејан, Крчуљ Александар, Стојковић Бранкица и 

Драгана А.Манић. 

 

Усвојен је годишњи план рада, подељена задужења у оквиру већа, усвојен договор о 

начину рада.У току ове школске године одржани су сви планирани састанци. Реализован је 

ИОП по предметима, и континуирано се пратило напредовање ученика који раде по 

индивидуалном образовном програму. 

У сарадњи са тимом за самовредновање, предложене су и усвојене мере за 

унапређење у области оцењивања. 

Наставници су упознати са планом за стручно усавршавање осталих чланова тим, у 

складу са тим одржани су и угледни часови у сарадњи наставника чланова већа. 

Урађена је анализа остварености стандарда постигнућа. 

Урађена је анализа корелације међу предметима. 

Урађен је и остварен план припремне наставе, након чега је анализирана приремна настава 

из хемије, физике и биологије, за ученике осмог разреда по предметима, као и за ученике 

који су се припремали за такмичења ове школске године. 

Анализирани су резултати са пробног завршног испита, као и резултати ученика са 

такмичења ове школске године. 

Анализирани су резулати завршног испита за ученике осмог разреда, по предметима. 

У Августу 2019.на седници усвојен је план рада за нередну школску годину, који је 

приложен. 

 

У наредној школској години доћи ће до измена у саставу тима, који ће чинити Боја 

Пауновић и Бранкица Стојковић-наставнице биологије, Крчуљ Александар-наставник 

физике, Драгана А.Манић-наставница хемије и наставник Крецуљ Дејан, при чему ће бити 

изабран нови координатор на првој седници већа. 

 

Председник стручног већа :  

Сања Тошић 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 

-Веће је одржало 12 састанака (до  краја  августа  2018.  г.) на којима су биле присутне 

чланице Бранка Спирковић, наставница географије и Бранка Клисура, наставница 

историје.  
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-Веће је пратило све промене у просвети, а ове године се то највише односило  

на нове уџбенике и програме рада у 6. разреду, избор нових уџбеника и издавача, као и 

присуство презентацијама издавачких кућа  које су представљале нова издања својих 

уџбеника.  

Оне 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).  

 

-Стручно усавршавање је континуирано обављано у току целе школске  

године, како у установи, тако и ван ње.  

-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  години  све планиране активности су углавном реализоване предвиђене 

планом и  програмом  Већа. 

Почетком школске године усвојен је програм рада за нову Школску годину у складу са 

годишњим планом рада –израђени су годишњи и месечни планови рада са образовним 

стандардима као и планови секција.Физичко васпитање предаје Иван Лукић,укупно 20 

часова недељно.Наставник држи и следеће секцијеиз атлетике,бадминтон и стони тенис 

током целе године, док кошарку,фудбал и одбојку у зависности од тога кад су такмичења. 

Александар Шушулић предаје Изабрани спорт у седмом и осмом разреду. 

Ликовну културу предаје Милена Алићајић од петог до осмог разреда, са 10 часова редовне 

наставе недељно, ликовну секцију и Слободне активности- Цртање,сликање и вајање у 

петом разреду. 

Маја Лукић предаје Музичку културу 10 часова редовне наставе недељно и Хор и оркестар. 

У току године радило се на већој мотивацији ученика кроз честу употребу аудио-визуелних 
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средстава у настави, проналажењу што више савремених видова демонстрација који би 

заинтересовали ученика, да буде што више активан у настави и ваннаставним 

активностима. 

У школи су организоване многе планиране активности. У оквиру Дечије недеље 

организована је утакмица између ученика и наставника у Кошарци. Организовано је и 

такмичење у фудбалу у петом разреду међу одељењима.Одржала се и „Трка за срећније 

детињство“ и „Јесењи крос“.Школа је декорисана ликовним радовима на тему „Против 

насиља“ и „Толеранција“. Такође посетили смо и Октобарски ликовни салон у галерији 

Центра за културу Ковин.У току године посетили смо више пута галерију:изложбу Моме 

Капора, Дани Кубе, изложба о Делиблатској пешчари. Поводом Новогодишњих празника 

школа је била декорисана  ликовним  радовима у различитим техникама. 

У школи су обележени и школска слава Свети Сава када је сала била украшена паноима и 

Ликовним  радовима на тему Свети Сава и Хиландар. Хор и оркестар је извео „Химну 

Светом Сави“и „Песму о Светом Сави“. У току фебруара промењена је декорација школе, 

хола, ходника и  учионица. Урађени су нови плакати и додати нови ликовни радови. 

Поводом  Дана школе, 15.априла изведена је представа под називом “Моја дивна, луда 

породица“ у Културном центру и изложба ликовних радова ученика од петог до осмог 

разреда на тему „Рециклажа“. Тог дана су одржане и спортске активности, такмичења 

међуодељења. Урађени су плакат и позивнице за које су искоришћени цртежи појединих 

ученика за илустрацију. Осмишљене су музичке теме за саму представу као и декорација 

сцене на ликовној секцији. 

Било је великих успеха на спортским такмичењима. Велики број ученика је награђиван 

током целе школске године: Општинске олимпијске игре, Окружно такмичење из атлетике, 

Стони тенис у Скореновцу, Општинско такмичење у футсалу, такмичење у рукомету, 

одбојци, кошарци, баскету као и у риболову .У школи је одржано и такмичење у шаху где 

је 19 наших ученика пласирано за окружно такмичење. На ликовном конкурсу из Велике 

Плане,  Мини рестАрт „мали формат, похваљени су поједини ученици из петог и осмог 

разреда ,на конкурсу „Твоја сигурност је у твојим рукама“ Општине Ковин ,ученица 7-2 

разреда, Сања Станић освојила је прво место. Учествовали смо на конкурсу,такмичењу у 

цртању “Свет из моје маште“ Турске амбасаде у Београду, “Железница 

очима деце“. 

.Музичка култура –на манифестацији „Клинци певају хитове“ ученица 7-2 разреда Тара 

Радмановић освојила је награду за најбољу интерпретацију. 

 

Изабрани су уџбеници за пети и шести разред основне школе.Музичка култура - издавач 

“НовиЛогос“, Ликовна култура -  издавач„Клетт“. 

Одржаване су обуке за наставнике везано за нови програм, исходе у петом разреду 

(пројектну наставу и предузетништво) који прошле године нису похађали. 
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У школи је одржан и семинар „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“. 

Похађали смо и семинар реализован електронским путем „Гимп слободан софтвер за 

обраду“. 

На крају школске године сви ученици од петог до осмог разреда имају позитиван успех сем 

Арсић Марине, ученице 6-2 разреда која је неоцењена због великог броја изостанака са 

наставе. 

 

Координатор Стручног већа: 

Милена Алићајић 

 

            

   Извештај о раду Ликовне секције за школску 2018/2019.годину 

 

Планирано је 36 часова, колико је и одржано до краја школске године.Чланови секције су 

ученици седмог и осмог разреда. Многе планиране активности су реализоване. 

У школи су организоване многе планиране активности поводом „Дечије недеље“ . Школа 

је декорисана ликовним радовима на тему „Против насиља“ и „Толеранција“.Такође 

посетили смо и Октобарски ликовни салон у галерији Центра за културу Ковин.У току 

године посетили смо више пута галерију: изложбу Моме Капора, Дани Кубе, изложба о 

Делиблатској пешчари,изложбу слика Јована Лазаревића Јокера и изложбу Ковинских 

уметника.   Поводом Новогодишњих празника школа је била декорисана ликовним 

радовима у различитим техникама. У школи су обележени и школска слава  Свети Сава када 

је сала била украшена паноима и ликовним радовима на тему Свети Сава и Хиландар. У 

току фебруара промењена је декорација школе, хола, ходника и учионица.Урађени су нови 

плакати и додати нови ликовни радови. Поводом Дана школе,15.априла изведена је 

представа под називом  “Моја дивна,луда породица“ у Културном центру и изложба 

ликовних радова ученика од 5. до 8. разреда на тему „Рециклажа“. Урађени су плакат и 

позивнице за које су искоришћени цртежи појединих ученика за илустрацију. Осмишљене 

су музичке теме за саму представу као и декорација сцене на  ликовној секцији. 

На ликовном конкурсу из Велике Плане „Мини рестАрт“  мали формат, похваљени су 

поједини  ученици петог и осмог разреда, на конкурсу „Твоја сигурност је у твојим рукама“ 

Општине Ковин,  ученица 7-2 разреда, Сања Станић освојила је прво место. Учествовали 

смо на конкурсу, такмичењу у цртању “Свет из моје маште“ Турске амбасаде у Београду. 

Наставник ликовне културе:  Милена Алићајић 

 

 

     3.6.8      Извештај о раду Стручног актива за развој школског   

                     програма  

 

Током ове школске године Стручни актив је радио у следећем саставу: Јасмина 

Давидовић, наставник разредне наставе (координатор), Маја Лукић, наставник предметне 
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наставе (члан), Бранка Клисура, наставник предметне наставе (записничарка) и Бранкица 

Стојковић, наставник предметне наставе (члан).  

Актив је разматрао Школски развојни план, Годишњи план рада школе, извештај о 

процесу самовредновања и остале извештаје. Имао је увид у одобрене уџбенике и 

приручнике, спроведену анкету за изборне предмете и одабир слободних активности. 

Континуирано је праћено остваривање обавезних наставних предмета, изборних предмета 

(верске наставе и грађанског васпитања) и садржаја истих, као и број реализованих часова 

у односу на планирани фонд. Праћена је реализација осталих облика наставе – допунске, 

додатне, слободних активности.  

Разматрани су облици сарадње са породицом и локалном заједницом.  

Стручно веће је пратило рад школске библиотеке.  

Праћена је реализација програма културних и других активности (заштита од насиља, 

професионална оријентација, здравствена и социјална заштита), остваривање програма 

екскурзија, као и резултати рада свих чинилаца школског живота – наставника, ученика, 

стручних сарадника итд.  

О свом раду обавестило је Наставничко веће.  

Координаторка Стручног већа: 

Јасмина Давидовић  

 

        3.6.9 Извештај о раду Педагошког колегијума 

 Одржано је 8 седница 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 и усвајање Плана рада Педагошког 

колегијума; 
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- Усвајање остварености исхода по ИОП-у, 

након извршене евалуације и утврђивање 

почетног стања за ученике који су већ радили 

по ИОП-у ;  

- Доношење одлуке о усвајању Индивидуалних 

образовних планова за 1.полугодиште школске 

2018/19. године; 

-Предлог акредитованих,уже стручних 

семинара од стране стручних већа и 

разматрање плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника; 

- Планирање педагошко – инструктивног рада 

 -Примена образовних стандарда у настава и 

уграђивање истих у глобалне и месечне 

планове рада наставника 

- Разматрање и усвајање плана писмених 

провера дужих  од 15 минута 

 

септембар 

 

чланови педагошког 

колегијума 

- Доношење Пословника о раду Педагошког 

колегијума 

- Предлог Анекса Годишњег плана рада школе 

- Предлог Анекса Статута школе; 

-Праћење остваривања развојног плана и 

договор о даљим задужењима 

-Планирање педагошко инструктивног 

рада(увида и надзора);праћење и унапређивање 

васпитнообразовног рада 

- Предлог Правилника о изменама и допунама 

Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика 

- Разматрање предлога Анекса II Годишњег 

плана рада школе 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

 

 

чланови педагошког 

колегијума 
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-Анализа и евалуцаија успеха и дисциплине 

ученика и стандарда постигнућа на крају 

1.полугодишта; 

- Праћење остваривања развојног плана школе; 

- Праћење реализације ваннаставних 

активности; 

- Праћење рада приправника и ментора; 

- Реализација стручног усавршавања 

запослених; 

- Праћење самовредновања рада школе; 

децембар  

-Подизање квалитета наставе и мере за 

унапређивње васпитно-образовног рада 

-Вредновање остварености исхода 

предвиђених ИОП-ом на крају 1.полугодишта 

- Доношење одлуке о усвајању 

Индиивидуалних образовних планова за 

2.полугодиште школске 2018/19.године; 

 

 

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 

 

 

 

 

чланови педагошког 

колегијума 
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-  Вредновање остварености исхода 

предвиђених ИОП-ом на крају 2.полугодишта 

-Анализа и вредновање резултата завршног 

испита и остварености образовних стандарда 

-Евалуација стручног усавршавања 

-Израда извештаја о раду Педагошког 

колегијума у школској 2018/19. години 

-Израда плана рада педагошког колегијума за 

школску  2019/20.годину 

 

 

јун 

 

 

 

 

чланови педагошког 

колегијума 

 

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; 
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 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; 

 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; 

 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; 
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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; 

 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; 
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 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 2018/19. године реализоване су следеће планиране активности: 

Ред. 

бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

Током године 

 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

  Издавање књига ученицима и 

наставном особљу 

  Обнављање и расходовање 

књижевног фонда 

  Сређивање и разврставање књига 

 Подела бесплатних уџбеника 

  Праћење издавања нових 

књижевних дела 

  Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД Током године 

- Учешће у изради 

школских новина „ Ђачки 

бисер“ 

- Рад са члановима 

рецитаторске секције и 

припрема рецитатора за 

такмичење 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

  Рад са ученицима 

 Учешће у раду новинарске и  

рецитаторске секције 

 

  Популаризација књига 

  Разговор о прочитаим књигама 
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 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...) 

 

Током године 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

 

        Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање читања 

код ученика и развијање информационе писмености. 

 У току школске 2018/2019. године библиотека је својим информацијским садржајем, 

простором, књигама и различитим активностима доприносила квалитетнијој настави.  

Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм  васпитно - 

образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну делатност, библиотечко-

информациону делатност, културну и јавну делатност, стручно усавршавање и остале 

активности.  

Програм рада се одвијао у следећим етапама: 

 уређивање простора библиотеке, сређивање књига и ознака на полицама ; 

 организовање посета библиотеци  и упознавање ученика са радом библиотеке и 

врстама библиотечке грађе; 

 непосредан рад са ученицима – корисницима библиотеке (задуживање и 

раздуживање књига, како лектире тако и књига по слободном избору); 

 пружање помоћи ученицима при изради реферата, давање потребних информација у 

проналажењу грађе за одређену област или предмет; 

 помоћ ученицима и наставницима у служењу стручним књигама; 

 рад са учитељима: евиденција и расподела бесплатних уџбеника од 1. до 4. разреда; 

 обележавање Дечије недеље 

 обележавање Дана матерњег језика 20.02.2019. 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“) 



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

66 
 

 вођење статистике коришћења фонда (месечну и годишњу); 

 инвентарисање поклоњених и купљених књига 

 

БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у 

школи. У школској 2018/2019. години библиотеку је користило 285 ученика и 36 

запослених. 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 2050  књигa , а запослени  220 књигa што укупно износи 2270 

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: 

          Закључком Владе Републике Србије од 11.октобра 2018.  године дата  је сагласност 

да Министарство просвете, науке и технолошког развоја у школској 2018/19. години  део 

средстава која су опредељена за набавку наставних средстава,  определи за откуп 

публикација које доприносе унапређивању образовања и васпитања за ученике 

основношколског узраста објављених у 2017. години, као и за откуп додатних наставних 

средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и за  откуп часописа за 

ученике основношколског узраста, ради богаћења библиотечког фонда школских 

библиотека основних школа на територији Републике Србије. 

Према спецификацији школа, а на основу прописаних критеријума  Основној школи 

„Јован Јовановић Змај“ Ковин опредељена су средства у износу од  40 000 динара. 

С тим у вези,  приступило се одабиру наслова са Листе публикација намењених 

деци/ученицима од значаја за обрзовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда 

школске библиотеке у висини износа који нам је опредељен.  

Након састанака  Стручних  актива на којима су размотрене потребе наших ђака, а које се 

односе на набавку школске лектире и осталих публикација од значаја за образовно-

васпитни рад,   са Листе публикација која је достављена школама, одабрали смо насловe 
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који у највећој мери задовољавају наше потребе. Сви наслови које смо набавили заведени 

у евиденцију монографских публикација. 

           

          Дакле, Књижни фонд увећан је током школске године за 69 примерака књига (сада 

има на евиденцији монографских публикација – 7560  примерка) и  50 уџбеника, за које је 

направљена издвојена евиденција (сада има на евиденцији уџбеника  598 уџбеника).  Од 

тога  већина примерака је поклон садашњих и бивших ученика школе као и запослених, а 

преостале књиге су махом поклон издавачких кућа. 

Све књиге су заведене у књигу инвентара за монографске публикације. Води се књига 

инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. Направљена је одвојена евиденција нових 

уџбеника, које су школској библиотеци поклониле издавачке куће. 

Школски библиотекар: 

Мирјана Милошевић   

 

      

3.8  Извештај о раду Школског одбора  

 

Школски одбор је у школској 2018/2019.години одржао укупно 17 седница. 

Школски одбор је радио у следећем сазиву: 

1. Весна Радмановић – из реда запослених 

2. Мирјана Милошевић – из реда запослених 

3. Божидар Анђелков – из реда запослених 

4. Никола Будисављевић – из реда родитеља 

5. Јелена Чичић - из реда родитеља 

6. Тамара Обућина – из реда родитеља 

7. Маја Станковић – представник локалне самоуправе 

8. Биљана Николић – представник локалне самоуправе и 

9. Љиљана Гогош – представник локалне самоуправе. 

Функцију председника Школског одбора обављао је Божидар Анђелков члан школског 

одбора из реда запослених, а заменик  председника Весна Радмановић, такође члан 

школског одбора из реда запослених. 

У школи је у току школске године основана синдикална организација, тако да је од 

момента обавештавања в.д директора школе о томе, на седницу обавезно позиван и 

председник СПРК ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин Данијела Новокмет.  
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Преставници Ученичког парламента Савић Милица и Тасић Нађа уредно су позивани на 

седнице Школског одбора и учестовали су у раду ШО без права одлучивања 

присуствујући на укупно десет седница у овој школској години. 

У школској 2018/2019.години Школски одбор је: 

- усвојио Годишњи извештај о раду школе за школску 2017/2018.годину; 

- разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе 

(два пута у току школске године:14.9.2018. и 25.2.2019.године); 

- усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 

2018/2019.годину; 

- усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 

2018/2019.години; 

- усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2018/2019.годину и два 

Анекса Годишњег плана рада; 

- усвојио је Анексе Школског програма (2017-2021) и то Анексе III-V; 

- усвојио је Измене и допуне Статута школе; 

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

- именовао је Стручни актив за развојно планирање; 

- разматрао и усвојио извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају 

сваког квартала и на полугодиштима као и извештаје о остварености 

образовних стандарда; 

- усвојио извештај о самовредновању рада школе; 

- усвојио извештај о раду Ученичког парламента; 

- усвојио извештај о редовном годишњем попису имовине школе дана 

25.1.2019.године; 

- усвојио годишњи финансијски извештај за 2019.годину (завршни рачун) 

дана 25.2.2019.године; 

- два пута дао Сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији послова и то на почетку школске године 

и након добијања сагласности за отварање једне групе продуженог 

боравка; 

- усвојио је Правилник о изменама и допунама Правилника о 

дисциплинској и материјалног одговорности ученика; 

 

2 

- упознао се са Записником о редовном инспекцијском надзору 

Општинског просветног инспектора број 614-41/2018-IV од 7.11.2018. 

године и Записником о ванредном инспекцијском надзору број 614-

36/2018-IV од 19.9.2018.године; 

- донео финансијски план и план набавки установе за 2019.годину и 

њихове измене, као и другу, трећу и четврту измену финансијског плана 

школе и плана набавки за  2018.годину; 

- разматрао и усвојио извештаје директора о поступању школе у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање; 
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- размотрио је и усвојио извештај о реализацији Школског развојног 

плана; 

- разматрао је и усвојио захтев „Установе за спорт“ Ковин за коришћење 

фискултурне сале и захтев Друштва математичара Србије - подружница 

у Ковину за  коришћења учионица суботом током школске 

2018/2019.године; 

- констатовао је да је директорка школе Весна Јотић поднела захтев за 

престанак  дужности на  лични захтев закључно са 3.10.2018.године и о 

томе Закључком обавестио Покрајински секретаријат за образовање и 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

- закључио је Уговор о уређивању међусобних права обавеза и 

одговорности са в.д директором школе Чедом Марићем; 

- констатовао је да је в.д директора школе Чедо Марић поднео усмено на 

Записник седнице Наставничког већа неопозиву оставку на место в.д 

директора школе дана 4.1.2019.године и о томе након што је упознат 

обзиром да није уследила и писмена оставка обавестио Покрајински 

секретаријат за образовање и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја; 

- донео решење о мировању радног односа Весни Стојановић која је 

именована за новог в.д директора школе и закључио Уговор о уређивању 

мењусобних права, обавеза и одговорности са њом као новоименованим 

в.д директора школе; 

- након измена и допуна Закона о основама система образовања и 

васпитања уредио је радно-правни статус в.д директора школе у складу 

са чланом 124. ЗОСОВ доношењем решења о премештају Весне 

Стојановић на место в.д директора школе и ставио ван снаге раније 

закључени Уговор о међусобним правима и обавезама дел.бр.151/1 од 

6.2.2019.године; 

- после сваке промене директора школе именовао је комисију за 

примопредају дужности директора школе (укупно три пута); 

- два пута је у овој школској години расписивао конкурс за избор 

директора школе и именовао комисију за избор директора школе и то на 

седници одржаној дана  13.11.2018. године,  који се завршио тако што је 

Министарство наложило да се поново распише конкурс због 

подељености колектива и други пут на седници одржаној дана 

25.3.2019.године; 

- после сваког конкурса за избор директора школе разматрао је извештај 

Комисије и сачињавао образложену листу свих кандидата који 

испуњавају услове и давао предлог за избор директора по расписаним 

конкурсима (први пут је конкурс био објављен 28.11.2018. године,  а 

други пут 3.4.2019.године у листу „Послови“); 

- донео одлуку о награђивању ученика позваних у Летњу научну школу у 

Петници  2019.; 

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на  завршном испиту; 

- усвојио извештаје о извођењу екскурзија ученика у школској 

2018/2019.години; 
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- усвојио је План надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 

(18.2.2019. - 22.2.2019.) године,  доставио га на сагласност Покрајинском 

секретаријату за образовање и након прибављања Сагласности број 128-

61-398/2019-01 од 20.3.2019.године уградио га у Годишњи план рада 

школе усвајање Анекса III Годишњег плана рада школе; 

 

3 

- на последњој седници одржаној 12.8.2019.године констатовано је да је 

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.119-

01-00067/2019-07/195 од 1.8.2019.године које је школи достављено дана 

9.8.2019.године и заведено под дел.бројем 700/1 именован нови директор 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин Марко Рајковић професор разредне 

наставе из Ковина и то почев од 8.8.2019.године, тако да садашњем в.д 

директору школе Весни Стојановић дужност престаје протеком шест 

месеци односно 7.8.2019.године; 

- са новим директором Рајковић Марком закључен је Уговор о раду на 

одређено време и донето решење о премештају Весне Стојановић на 

послове наставника математике које послове је обављала пре именовања 

на фунцију в.д директора; 

- током целе школске године Школски одбор је пратио актуелну ситуацију 

у школи и био упознат са свим проблемима на које су му указивали 

Наставничко веће, запослени и родитељи и предузимао је потребне мере 

из своје надлежности како би се ти проблеми решили, односно 

обавештавао друге надлежне органе ради решавања истих. 

 

Извештај сачинила 

Драгана Михајлов 

 

3.9 Извештај о раду секретара школе за шк. 2018/2019.годину 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОСЛОВИ САРАДНИЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Септембар - Припремила сам материјал за седницу 

Савета родитеља, присуствовала седници 

одржаној дана 14.9.2018.године и водила 

записник; 

- Припремила сам материјал за седницу 

Школског одбора, присуствовала сам 

седници одржаној дана 14.9.2018.године и 

водила записник; 

- За запослене на одређено време најдуже 

закључно са 31.8.2018.године урадила сам 

промену у CROSO пошто су поново 

ангажовани и израдила им уговоре о раду, за 

све запослене решења о статусу и решења о 

40-то часовној радној недељи; 

- Директор, Председник Савета 

родитеља и чланови; 

 

- Директор, Председник 

Школског одбора и чланови; 

 

 

- Директор 
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- Израдила сам предлог Правилника о измени 

и допуни Правилника о организацији и 

систематизацији послова усаглашеног са 

Правилником о финансирању; 

- Унела сам и ажурирала податаке у 

информционом систему просвете „Доситеј“ 

до 15.9.2018.године; 

- Упутила Захтеве за преводнице за досељене 

и израдила Преводнице и Извештаје о упису 

ученика за одсељене; 

- Учестовала сам у прикупљању захтева за 

бесплатне ужине и дистрибуцији бесплатних 

уџбеника за школску 2018/2019.годину; 

- Присуствовала сам ванредном 

инспекцијском надзору 

 

- Директор 

 

 

 

- Директор 

 

- Одељењске старешине и 

педагог 

 

- Библиотекар, педагог, 

од.старешине; 

 

- Директор 

Октобар - Пошто је директор школе Весна Јотић 

поднела оставку закључно са 

3.10.2018.године, спровела сам у сарадњи са 

председником ШО и члановима ШО 

процедуру овавештавања МПНТР о томе, као 

и ПС за образовање, који је именовао за в.д 

директора школе Чеду Марића; 

- Бившој директорки израдила сам решење да 

остаје нераспоређена, пошто је раније радила 

на пословима наставника разредне наставе, а 

та радна места су попуњена; 

- Спровела сам процедуру промене лица 

овлашћеног за заступање код Привредног 

суда и пријаву у CROSO; 

- Припремила сам Уговор о уређивању 

међусобних права, обавеза и одговорности 

који је на седници ШО са новим в.д 

директором потписао председник ШО 

- Израдила сам у сарадњи са шефом 

рачуноводства извештај о спроведеним 

јавним набавкама (VII-IX) 

- Присустовала сам редовном инспекцијском 

надзору у школи 

- Школски одбор 

 

 

 

 

- В.д директор 

 

 

- В д. Директор и председник 

ШО и референт за правне 

кадровске и административне 

послове; 

 

- В.д директор и председник 

ШО; 

 

 

- Шеф рачуноводства; 

 

 

- В.д диреткор 

Новембар - Припремила сам седницу Школског одбора 

на којој је донета одлука о расписивању 

конкурса за директора, израдила Решење о 

именовању комисије за избор директора 

школе, сачинила текст конкурса за 

објављивање и пружала стручну помоћ у 

раду Комисији за избор директора школе и 

водила записнике о њeном раду; 

- По добијању сагласности за отварање једне 

групе продуженог боравка сачинила сам 

предлог Правилника о измени и допуни 

- В.д директор; 
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Правилника о организацији и 

систематизацији послова и предлог Анекса 

ГП и ШП који су били последица отварања 

продуженог боравка; 

- Припремила сам нацрт и предлог Измена и 

допуна Статута школе поступајући по 

наложеним мерама општинског просветног 

инспектора уз уношење и измена које су биле 

последица законских промена и доношења 

других општих аката везаних за просвету; 

 

- Наставник разредне наставе 

који је одређен да ради у 

боравку, 

 

- В.д директор, председник 

Школског одбора и чланови 

ШО; 

Децембар - Израдила сам предлог Одлуке о годишњем 

попису имовине и решења о именовању 

комисија за попис; 

- Узела сам учешћа у доношењу финансијског 

плана школе за 2019.годину; 

- Припремала сам материјал за седнице ШО и  

присуствовала  на седницама и водила 

записник на којем је разматран Извештај 

Комисије за избор директора и сачињена 

образложена листа кандидата; 

- Обавила сам административне послове око 

слања документације за избор директора 

школе; 

- В.д директор, пописне 

комисије; 

 

- В.д директор, шеф 

рачуноводства, школски одбор; 

 

 

- В. директор и школски одбор; 

 

 

- Комисија за избор директора 

Јануар - Израда извештаја о спроведеним јавним 

набавкама (X-XII) са шефом рачуноводства; 

- Због подношење усмене оставке на Записник 

НВ в.д директора, уследила је опет седница 

ШО и обавештавање надлежне ШУ, МПНТР 

и ПС за образовање о актуелној ситуацији у 

школи; 

- шеф рачуноводства; 

 

- Школски одбор;  

Фебруар - Израдила сам предлог одлуке о усвајању 

Годишњег финансијског извештаја за 2018. 

годину; 

- Припремила сам седнице Школског одбора и 

присуствовала на две седнице одржане у 

фебруару /25.2. и 6.2/  и водила записнике; 

- Због подношења оставке в.д директора 

школе Чеде Марића за новог в.д директора 

именована је Весна Стојановић, спровела сам 

процедуру промене лица овлашћеног за 

заступање код Привредног суда, Управе за 

трезор и извршила потребне промене у 

регистру CROSO, такође сам израдила и 

Уговор о уређивању међусобних права и 

обавеза за новог в.д директора и Решење о 

мировању радног односа. 

- Учествовала сам као члан комисије у 

поступку предаје дужности између бившег и 

новог в.д директора школе; 

- Учестовала сам у Упису ученика у први 

разред по захтеву родитеља,  

- В.д Директор, шеф 

рачуноводста и Школски 

одбор; 

 

 

- В.д Директор и председник 

Школског одбора; 

 

 

- Школски одбор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Комисија за примопредају 

дужности директора; 

 

 



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

73 
 

- Учестовала сам као члан комисије у 

спровођењу јавне набавке за ужину, превоз и 

екскурзије; 

- Педагог 

- Библиотекар 

- Комисија за јавну набавку 

Март - Обавила сам административни послове око 

пријава ученика за такмичења; 

- Обавила сам административни послове око 

организације такмичења из математике; 

- Прикупила сам захтеве за бесплатне 

уџбенике и унела податке о томе у Доситеј 

- Припремила сам нацрт и предлог измена и 

допуна Статута; 

- Спровела процедуру усклађивања радно-

правног статуса в.д директора; 

- Припремила сам седницу Школског одбора 

на којој је донет План надокнаде 

пропуштеног образовно-васпитног рада због 

грипа; 

- Припремила сам седницу Школског одбора 

на којој је донета одлука о расписивању 

конкурса за директора, израдила Решење о 

именовању комисије за избор директора 

школе, сачинила текст конкурса за 

објављивање и пружала стручну помоћ у 

раду Комисији за избор директора школе и 

водила записнике о њеном раду; 

- Припремала сам материјале за седнице 

Савета родитеља, присуствовала на 

седницама и водила записнике /5.3. и 22.3./; 

- Директор, предметни 

наставници; 

- Директор, наставници 

математике; 

 

- Директор, одељењске 

старешине 

 

 

 

- Школски одбор 

 

 

 

 

 

 

- Савет родитеља 

Април - Израда извештаја о спроведеним јавним 

набавкама (I-III) са шефом рачуноводства; 

- Обављала сам правне послове у вези са 

уписом ученика (е-упис) 

- Била сам члан комисије за јавну набавку 

електричне енергије 

- В.д Директор и шеф 

рачуноводства; 

- Педагог и референт за правне, 

кадровске и административне 

послове 

- Комисија за јавну набавку 

Мај - Израдила сам спискове за екскурзије, 

пријавила путовања ПС Ковин и обавила 

друге послове у вези са организацијом истих; 

- Израдила сам План коришћења годишњих 

одмора; 

- В.д директор и одељењске 

старешине 

 

- В.д директор и запослени; 

 

Јун - Израдила сам решења о годишњим одморима 

запослених и ангажовању запослених у 

спровођењу завршног испита; 

- Учестовала сам у раду у Комисије школе за 

заврши испит; 

- Припремала сам материјале за седнице 

Савета родитеља, присуствовала на 

седницама и водила записнике /11.6. и 27.6./; 

- Припремала сам седнице Школског одбора 

одржане у јуну, присуствовала на две 

седнице и водила записникае /27.6 и 11.6./ 

- Израда извештаја о спроведеним јавним 

набавкама (IV-VI) са шефом рачуноводства 

школе; 

- В.д иректор и запослени 

 

 

- В.д директор, педагог, 

одељењске старешине осмог 

разреда; 

- Председник Савета родитеља и 

чланови; 

- Председник Школског одбора 

и чланови 

- В.д директор, шеф 

рачуноводства; 

- В.д директор 
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Август - Учествовала сам у припреми материјала за 

израду Годишњег извештаја о раду школе и 

Годишњег плана рада школе; 

- Учествовала сам као члан комисије у 

поступку предаје дужности између бившег 

в.д директора школе и новог директора; 

- Припремила сам Уговор о раду на одређено 

време за новог директора који је на седници 

ШО са новим директором потписао 

председник ШО, док сам за бившу в.д 

директору припремила Решење о премештају 

на послове које је обављала пре именовања 

на дужност; 

- Израда решења о престанку радног односа за 

послене ангажоване најдуже до 

31.08.2019.гдине 

- Израдила сам решења о именовању комисије 

за спровођење поправног и разредног 

испита; 

- В.д директор/Директор, 

Наставничко веће, одељењске 

старешине,  Председник ШО, 

Председник СР и педагог; 

 

- В.д директор/директор, 

комисија за примопредају 

дужности; 

 

- Директор, ШО 

 

 

 

 

- Директор; 

 

 

- Директор; 

Током целе 

школске године 

- Старала сам се о пријему и слању поште; 

- Учествовала сам у припремању седница 

органа Послодавца и давала им правна 

мишљења у вези с обављањем послова из 

њихове надлежности; 

- Организовала сам вођење евиденције о 

присутности запослених на радним местима; 

- Старала сам се о евидентирању и чувању 

аката Послодавца и аката примљених од 

других лица; 

- Састављала сам и друга решења, одлуке и 

друге појединачне акте органа Послодавца и 

стара се о њиховом достављању; 

- Старала сам се о вођењу и чувању евиденције 

о запосленим лицима; 

- Старала сам се о одлагању документације у 

архиву Послодавца, издавању документације 

из архиве и о њеном ажурирању; 

- Пратила сам законске и друге прописе и 

друге правне акте који су у вези са Школом и 

запосленим лицима; 

- Уносила сам и ажурирала податке у 

информционом систему просвете 

- Стручно сам се усавршавала (прошла сам 

обуку за коришћење ес-дневника); 

- Обављала сам управне послове; 

- Обављала сам правне и друге послове за 

потребе установе; 

- Израђивала сам уговоре које је закључила 

школа. 

- Домар 

 

 

- Референт за правне, кадровске 

и административне послове 

 

 

- Референт за правне, кадровске 

и административне послове 

 

 

 

 

 

- Референт за правне, кадровске 

и административне послове 

 

 

 

- директор 

Секретар школе 

Драгана Михајлов 
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        IV   OСТВАРИВАЊЕ  ДРУГИХ  ПРОГРАМА 

 

             4.1  Извештај о културној и јавној делатности школе 

 

          Културна и јавна делатност школе у току 2018/2019. 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 два ученика  VII   разреда у августу (од 19.08. до 23.08.)   у трајању од 

5 дана, по 2 часа дневно, што износи 10 часова недељно, након чега је организован 

поправни испит. 

         Припремна настава за полагање разредног испита за ученицу  VI разреда Арсић 

Марину је планирана, али није реализована, јер ученица није приступила часовима 

припремне наставе, као ни разредним испитима. 

        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.  
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             V    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ  

                    АКТИВНОСТИ 

 

               5.1   Реализација наставних часова у току школске године, проценат 

реализације у односу на планирано по предметима   

 

Редовна настава 1.раз. 2.раз. 3.раз 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз. Укупно Реализо

вано у 

процент

има: 

Српски језик 180х2= 

360 

180х3= 

540 

180х3= 

540 

180х3= 

540 

180х2= 

360 

144х2= 

288 

144х2= 

288 

136х2= 272 3188 100 % 

Математика 180х2= 

360 

180х3= 

540 

180х3= 

540 

180х3= 

540 

144х2= 

288 

144х2= 

288 

144х2= 

288 

136х2= 272 3116 100 % 

Енглески језик 72х2=  

144 

72х3= 

216 

72х3= 

216 

72х3= 

216 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2=  

136 

1360 100 % 

Свет око нас 72х2= 

144 

72х3= 

216 

- - - - - - 360 100 % 

Природа и 

друштво 

- - 72х3= 

216 

72х3= 

216 

- - - - 432 100 % 

Ликовна култура 36х2= 72 72х3= 

216 

72х3= 

216 

72х3= 

216 

72х2= 

144 

36х2= 72 36х2= 72 34х2=  

68 

1076 100 % 

Музичка култура 36х2= 72 36х3= 

108 

36х3= 

108 

36х3= 

108 

72х2= 

144 

36х2= 

72 

36х2= 

72 

34х2= 

68 

752 100 % 

Физичко 

васпитање 

108х2= 

216 

108х3= 

324 

108х3= 

324 

108х3= 

324 

- - 72х2= 

144 

68х2= 

136 

1468 100 % 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

- - - - 72+54=1

26х2= 

252 

72+54=1

26х2= 

252 

- - 504 100 % 

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 % 
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Физика - - - - - 72х2= 

144 

72х2= 

144 

68х2= 

136 

424 100 % 

Хемија - - - - - - 72х2= 

144 

68х2= 

136 

280 100 % 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

- - - - - - 72х2= 

144 

68х2=  

136 

280 100 % 

Техника и 

технологија 

- - - - 72х2= 

144 

72х2= 

144 

- - 288 100 % 

Информатика и 

рачунарство 

- - - - 36х2=72 36х2=72 - - 144 100 % 

Изборна настава          100 % 

Веронаука 36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

34х1= 

 34 

286 100 % 

Грађанско 36х2= 

108 

36х3= 

108 

36х3= 

108 

36х3= 

108 

36х1=  

36 

36х1= 

36 

36х2= 

72 

34х1= 

34 

610 100 % 

Народна 

традиција 

- 36х1= 

36 

36х1= 

36 

36х1= 

36 

- - - - 108 100 % 

Чувари природе - 36х2= 

72 

36х1=36 36х2=72 - 36х2=72 - - 252 100 % 

Од играчке до 

рачунара 

- - 36х1= 

36 

- - - - - 36 100 % 

Немачки језик 

 

- - - - 72х2= 

144 

72х2= 

144 

72x2= 

144 

68x2= 

136 

568 100 % 

Изабрани спорт - - - - - - 36х2= 

72 

34х2=68 140 100 % 

Информатика и 

рачунарство 

- - - - - - 36x2= 

72 

34x3=102 174 100 % 

Цртање, сликање 

и вајање 

- - - - 36х2=72 - - - 36 100 % 

Пројектна 

настава 

36х1= 

36 

- - - - - - - 36 100 % 
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Укупно: 

1548 2412 2412 2412 2124 2124 2340 2142 17442 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 Стојановић Весна / 

Живковић Сава / Баковић 

Немања 

36 

Математика Добрић Секељ Ивана 28 

Географија Спирковић Бранка 25 

Историја Клисура Бранка 25 

Физика Крчуљ Александар 28 

Хемија Анђелковић Манић Драгана 14 

Биологија Тошић Сања 14 

Биологија Стојковић Бранкица 14 

Немачки језик Манић Милош 8 

Немачки језик Арсенијевић Миона 24 

 

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. 

Ове школске године били су обухваћени  следећи разреди: 

Разредна настава 
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Ред.бр. Разред и 

одељење 

Предмет Број 

часова 

Име и презиме наставника 

1. 4-1 математика 18 Јелица Петковић 

2. 4-2 математика 18 Божидар Анђелков 

  

Предметна настава   

          

Ред.бр. Предмет Број часова Име и презиме 

наставника 

 

1. математика 28 Ивана Секељ Добрић 

2. математика 28 Весна Стојановић / Сава 

Живков /  Немања Баковић 

3. српски језик 36 Тамара Вијатов 

4. српски језик 36 Јелена Милановић 

5. физика 18 Александар Крчуљ 

6. хемија 14 Драгана Анђелковић Манић 

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 Миона Арсенијевић 

 

 

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 другог, трећег, четвртог  разреда, као и ученици из издвојеног одељења из 

Малог Баваништа изјаснили су се за изборни предмет Народна традиција.. 

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

разреда. 

 Изабрани спорт 

o VII разред – одбојка 

o VIII  разред - кошарка 

 Ученици VII  и VIII разреда определили су се за изборни предмет Информатика и 

рачунарство 

Планови и програми наставника, у елекронској форми, налазе се у наставничким 

фолдерима зборничког рачунара. 
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          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 2018/2019. 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 22 Oписно оцењени    

- 

- - - - 

1-МБ 2   - - - - 

2-1 18 13 72,22 4 22,22 1 5,55 - - 18 100 - - - - 4,72 

2-2 19 13 68,42 4 21,05 2 10,53 - - 19 100 - - - - 4,50 

2-МБ 2 1 50 1 50 - - - - 2 100 - - - - 4,35 

3-1 23 17 73,91 3 13,04 3 13,04 - - 23 100 - - - - 4,49 

3-2 20 13 65 6 30 1 5 - - 20 100 - - - - 4,60 

3-МБ 2 2 100 - - - - - - 2 100 - - - - 4,64 

4-1 15 10 66,67 3 20 2 13,33 - - 15 100 - - - - 4,51 

4-2 17 11 64,70 6 35,29 - - - - 17 100 - - - - 4,65 

4-МБ 2 2 100 - - - - - - 2 100 - - - - 5,00 

свега 142           - - - -  

Оц. од 1. 

до 4. 

118 82 69,49 27 22,88 9 7,63 - - 118 100 - - - - 4,61 

5-1 14 6 42,86 5 35,71 3 21,43 - - 14 100 - - - - 4,08 

5-2 14 5 35,71 5 35,71 4 28,57 - - 14 100 - - - - 4,04 

6-1 16 6 37,50 7 43,75 3 18,75 - - 16 100 - - - - 3,92 

6-2 15 6 40 5 33,33 3 20 - - 14 93,33 - - 1 6,67 4,11 

7-1 24 10 41,67 8 33,33 6 25 - - 24 100 - - - - 4,12 

7-2 25 9 36 5 20 11 39,28 - - 25 100 - - - - 3,88 

8-1 18 7 38,89 7 38,89 4 22,22 - - 18 100 - - - - 4,11 

8-2 15 6 40 7 46,67 1 6,67 1 6,67 15 100 - - - - 4,25 

Оц.од 5.   

до 8. 

141 55 39,01 49 34,75 33 23,40 1 0,71 140 99,29 - - 1 0,71 4,06 

Свега 

оцењених 

259 137 52,89 76 29,34 42 16,22 1 0,39 258 99,61 - - 1 0,39 
4,33 

Укупно ученика на крају другог  полугодишта:   283 
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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 

33 

Број дечака 16 

Број девојчица 17 

Укупан број ученика који су 

приступили завршном 

испиту 

33 

 

    Завршни испит у јунском испитном року у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 

Ковину обављен је у понедељак,  17. јуна 2019. у уторак,  18. јуна 2019. године у 9,00  и у 

четвртак,20 . јуна 2019. године у 9,00 часова. Испит из математике је померен од среде на 

четвртак, јер је дошло до техничких сметњи приликом дистрибуције тестова. 

    За испит је пријављено 33 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. 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ 

ОПШТИНЕ и  ОКРУГА 

 

 Матерњи / 

Српски језик 

 

Математика 

 

Комбиновани 

тест 

 

Укупно 

 

Просечан број 

бодова ученика 

ОШ „Ј.Ј.Змај“ 

6,94 5,56 7,46 19,96 

Просечан број 

бодова у школама 

у општини Ковин 

6,28 4,88 6,08 17,24 
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Просечан број 

бодова ученика 

јужнобанатског 

округа  

6,93 6,16 7,19 20,28 

 

          Упоређујући резултате на завршном испиту, можемо да закључимо да су резултати 

наше школе на општинском нивоу добри, јер смо постигли најбоље резултате у општини 

Ковин, а из српског језика и комбинованог теста и у јужнобанатском округу(погледати 

табелу горе),  

 

Мера: 

 

Потребно је у даљем планирању припремне наставе утврдити шта од наставних садржаја 

задаје  највеће потешкоће ученицима и интензивирати рад на таквим типовима задатака, 

како бисмо одржали ниво који смо постигли, или још унапредили резултате на завршном 

испиту. 

Закључак 

 

   Завршни испит  2018/19. 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 2018/2019. Године 

 

 
 

I АНАЛИЗА ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

Анализом владања ученика на крају другог полугодишта школске 2018/2019. године 

констатовано  је да од 297 ученика: 

- примерно владање има 283 ученика 

- врло добро владање има 9 ученика 

- добро владање има 3 ученика 

одељење Свега 

ученика 

примерно 

(5) 

врло добро 

(4) 

добро 

(3) 

задовољава

јуће 

(2) 

незадовољав

ајуће (1) 

1 – 1 22 22 - - - - 

1 – МБ 2 2 - - - - 

2 – 1 18 18 - - - - 

2 – 2 19 16 3 - - - 

2 – MБ 2 2 - - - - 

3 – 1 23 23 - - - - 

3 – 2 20 20 - - - - 

3 – МБ 2 2 - - - - 

4 – 1 15 15 - - - - 

4 – 2  17 17 - - - - 

4 - МБ 2 2 - - - - 

Свега од 1. 

до 4. 

разреда 

142 139 3 - - - 

5 – 1 14 14 - - - - 

5 – 2 14 14 - - - - 

6 – 1 16 13 3 - - - 

6 – 2 15 15 - - - - 

7 – 1 24 21 1 2 - - 

7 – 2 25 25 - - - - 

8 – 1 18 17 1 - - - 

8 - 2 15 13 1 1 - - 

Укупно од 

5. до 8. 

141 132 6 3 - - 

Свега  283 271 9 3   
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У другом полугодишту школске 2018/2019. 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 другог полугодишта школске 2018/2019. године није вођен ниједан васпитно – 

дисциплински поступак. 

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. 

 

Тим за превенцију насиља у школи 

 
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 

ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, 

17.3.2019. 

Макарић Андријана, 5-2 

2.место 

Поповић Милош, 5-1 

2.место 

Васић Вељко, 7-2 

2.место 

Окружно такмичење 

6.4.2019. 

Васић Вељко, 7-2 

3.место 

Књижевна 

олимпијада 

Општинско такмичење 

Плочица, 3.3.2019. 

Савић Милица, 8-2 

1.место 

Васић Вељко, 7-2 

1.место 
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Окружно такмичење Савић Милица, 7-2 

1.место 

Васић Вељко, 7-2 

2.место 

Републичко такмичење 

11.5.2019. 

Савић Милица, 7-2 

3.место 

Смотра 

рецитатора 

Општинска смотра  

15.3.2019. 

Констнтиновић Даница, 2-1 

Марковић Лена, 4-2 

Радмановић Тара, 7-2 

Окружна смотра  

22.3.2019. 

Констнтиновић Даница, 2-1 

 Литерарно 

стваралаштво 

Наградни литерарни конкурс 

„То је био распуст“ 

17.10.2018. 

У организацији компаније 

Алкател и издавачких кућа 

Лагуна и Делфи 

Васић Вељко  

је освојио награду – мобилни 

телефон (од 25 000 радова 

награђено је 40 најбољих) 

Математика   

 Такмичење из 

математике 

Општинско такмичење, 

Ковин, ОШ „Ј.Ј.Змај“ 

(2.3.2019.) 

Рово Андрија, 3-1 

1.место 

Лукић Ана, 3-1 

2.место 

Адамов Тара, 3-2 

3.место 

Јовановић Александар, 3-1 

3.место 

Милосављевић Миљан, 3-2 

3.место 

Загорац Јасна, 4-1 

2.место 

Шалипур Анђела, 6-2 

2.место 

Поповић Петар, 6-2 

2.место 

Васић Вељко, 7-2 

1.место 

Филиповић Милорад, 7-1 

2.место 

Челпер Стеван, 8-2 

2.место 

  Окружно такмичење Васић Вељко, 7-2 

2.место 
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 Републичко такмичење 

11.5.2019. 

Васић Вељко, 7-2 

учешће 

„Мислиша“  14.3.2019. Васић Вељко, 7-2 

2.место на окружном нивоу 

  

„Кенгур без 

граница“ 

 Васић Вељко, 7-2 

Похвала на републичком нивоу 

„Архимедесова 

математичка 

интернет 

олимпијада“ 

Општински, квалификациони 

ниво 

Лукић Андреј, 7-2 

Пласман за друго коло 

такмичења са максималним 

бројем бодова 

Друго коло – окружни ниво Лукић Андреј, 7-2 

Пласман за републичко финале 

са максималним бројем бодова 

Републичко финале 

(9.12.2018.) 

Лукић Андреј, 7-2 

Похвала  

Шах Општинско такмичење, 

Ковин, ОШ „Ј.Ј.Змај“  

(27.2.2019.) 

Oбућина Хана, 2-1 

2.место 

Кнежица Ива, 2-1 

3.место 

Славковић Вук, 2-2 

  3.место 

Ђорђевић Урош, 2-2 

1.место 

Илић Тадија, 2-1 

2.место 

Станковић Милош, 4-2 

                               1.место 

Барабаш Анђела, 5-1 

1.место 

Папић Јована, 5-2 

2.место 

Новосел Михајло, 5-2 

3.место 

Поповић Милош, 5-1 

1.место 

Поповић Петар, 6-2 

1.место 

Станковић Милица, 6-2 

1.место 

Дотлић Алиса, 6-1 

2.место 

Челпер Никола, 6-2 
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2.место 

Аксић Слободан, 7-1 

2.место 

Лукић Андреј, 7-2 

1.место 

Стојадиновић Филип,7-2 

3.место 

 

Раниславић Ксенија, 8-1 

2.место 

Ђукић Ивона, 8-1 

3.место 

 Окружно такмичење Станковић Милица, 6-2 

2.место  

Раниславић Ксенија, 8-1 

3.место 

Физика Општинско такмичење, 

24.2.2019. 

Васић Вељко, 7-2 

2.место 

Лукић Андреј, 7-2 

1.место 

Окружно такмичење Васић Вељко, 6-2 

3.место  

Лукић Андреј, 7-2 

2.место 

 

 Републичко такмичење Лукић Андреј, 7-2 

2.место 

Васић Вељко, 7-2 

2.место 

Биологија  Општинско такмичење Ђан Емилија, 7-1 

2.место 

Окружно такмичење Ђан Емилија, 7-1 

2.место 

Историја Општинско такмичење 

Гај, 9.3.2019. 

Савић Милица, 8-2 

1.место 

 Дивнић Алекса, 5-2 

3.место 
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 Мијуков Александар, 7-1 

2.место 

 Лакићевић Алекса, 7-2 

3.место 

Окружно такмичење Мијуков Александар, 7-1 

1.место 

 Савић Милица, 8-2 

3.место 

Географија Општинско такмичење, 

Плочица, 10.3.2019. 

Стефановић Ненад, 7-2 

2.место 

Рово  Филип, 7-2 

2.место 

Мијуков Александар, 7-1 

2.место 

Веселиновић Јована, 8- 

3.место 

Станковић Душан, 8-1 

3.место 

Миленковић Јелена, 8-1 

2.место 

Фићи Ксенија, 8-2 

2.место 

Окружно такмичење 

(14.4.2019. ОШ „Ђура 

Јакшић“ Панчево) 

Миленковић Јелена, 8-1 

2.место 

Фићи Ксенија, 8-2 

2.место 

Мијуков Александар, 7-1 

3.место 

 Стефановић Ненад, 7-2 

3.место 

Рово Филип, 7-2 

3.место 

Ликовна култура Ликовни конкурс 

„Безбедност у саобраћају“  у 

организацији Савета за 

безбедност саобраћаја 

општине Ковин 

Станић  Сања, 7-2 

1.награда 

(бицикл) 

Физичко васпитање 

   

Општинско такмичење, 

ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 

Мушка екипа (Лакићевић А., 

Милутинов М., Раниславић М., 

Пријовић Ј., Ћирић Б., Стошић 
 Кошарка  
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29.2.2019. О., Становић Д.,Јовичић Д., 

Реџић Ф., Јоцић М. и 

Вујасиновић А.) 

1.место 

Женска екипа (Макарић А., 

Илић Е., Марковић А., Ђукић 

И., Сокић Н., Новосел М., 

Радмановић Т.  и , Давид Т.) 

1.место 

 Окружно такмичење  Мушка екипа 

1.место 

Женска екипа 

2.место 

 

Баскет „3 на 3“ Општинско такмичење  Мушка екипа (Пријовић Ј., 

Ћирић Б., Вујасиновић А. и 

Лакићевић А.) 

1.место 

Женска екипа (Давид Т., Сокић 

Н., Ђукић И. и Марковић А.) 

1.место 

Одбојка  

 

Општинскко такмичење 

28.1.2019. 

ОШ „Десанка Максимовић“ 

Женска екипа 

2.место 

 Општинско такмичење 

29.1.2019. 

ОШ „Бора Радић“ Баваниште 

Мушка екипа 

2.место 

Футсал Општинско такмичење 

22.10.2019. 

ОШ „Ђура јакшић“ 

Мушка екипа 

1.место 

Женска екипа 

2.место 

Рукомет  Општинско такмичење 

21.11.2019. 

ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 

Мушка екипа 

3.место 

Општинско такмичење 

21.11.2019. 

ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 

Женска екипа 

1.место 

Стони тенис Општинско такмичење  

11.10.2018. 

Скореновац 

Мушка екипа 

2.место 

Пријовић Јован, 8-1 

3.место 

Женска екипа 

2.место 
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Раниславић Ксенија, 8-1 

2.место 

Атлетика 

 

Општинско 

такмичење  

 

Спринт - 60 м Михајлов Софија, 6-1 

1.место 

Николић Михаило, 6-1 

1.место 

Штафета 4*100 м Девојчице 

1.место 

Скок у даљ Челпер Никола, 6-2 

3.место 

Макарић Андријана, 5-2 

3.место 

Марковић Анђела, 6-2 

2.место 

Ђукић Ивона, 8-1 

2.место  

 Скок у вис      Николић Маријана, 7-2 

1.место 

Јањић Никола, 8-2 

3.место 

Раниславић Ксенија, 8-1 

2.место 

Трчање на 100 метара Реџић Филип, 8-1 

2.место 

Тодоров Анђела, 7-1 

3.место 

 

 Трчање на 300 метара Маринковић Кристина, 7-1 

1.место 

Јоксимовић Иван, 7-2 

2.место 

Трчање на 600 метара Папић Наташа, 7-1 

1.место 
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Мале олимпијске игре, 2.10.2018.  

Хала ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 

Бацање вортекса 

Макарић Андријана, 5/1 

1.место 

Пикадо 

Баковић Ива,  

1.место 

Николић Михајло, 6-1 

1.место 

Скок у даљ из залета 

Николић Маријана, 7-2 

2.место 

Раниславић Милош,  

2.место 

Врба Марко, 7-2 

2.место 

Трчање на 100  м 

Ђукић Ивона,  

2.место 

Реџић Филип, 

3.место 

Шах 

Станковић Милица,  

2.место 

Лукић Андреј, 7/2 

1.место 

Стони тенис 

Раниславић Ксенија,  

2.место 

Пријовић Јован, 8-1 

3.место 

Надвлачење конопца – 

девојчице 

1.место 

дечаци 

2.место 

 

Генерални пласман 

Женска екипа                  1.место 

Мушка екипа                  1.место 
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Спортски риболов – општинско такмичење 

(23.5.2019.) 

Јањић Јован, 5-1 

1.место (у сектору) 

1.место (на стази) 

Јовичић Давид, 8-1 

3.место (у сектору) 

Здравковић Јован, 8-2 

1.место (у сектору) 

 

Екипа у саставу: 

Јовичић Давид 

Здравковић Јован 

Милосављевић Никола 

3.место 

 Окружно такмичење – Мала школска 

олимпијада у Омољици 

16.5.2019. 

Девојчице 3. Разреда 

2.место 

(Голубовић Ленка, 

Вукосављевић Јована, Драгић 

Дуња, Јовић Антонина, Лукић 

Ана ,  3-1; Адамов Тара, Албу 

Андреа, Дотлић Сара, Љуба 

Андријана, Качавенда 

Катарина и Мандић Нађа, 3-2) 

 

 
 

                  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: 
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7.5.2019. –  1.разред : Ковин – Београд, у организацији ТА „Ступ“ Вршац 

          Након прегледа саобраћајне полиције ПС Ковин, аутобус је кренуо  у 8:00 часова 

према Београду. У Београд смо стигли око 915 часова. Прво место обиласка  била је 

Ботаничка башта. Разгледањем Јапанског врта видели смо различите врсте дрвећа, жбуња 

и зељастих биљака. Потом смо обишли Стаклену башту, где се чува преко хиљаду 

различитих тропских, суптропских и медитеранских врста зељастих и дрвенастих биљака, 

груписаних географски, по континентима и еколошки. Ученици су имали прилику да виде 

раскошан и бујан биљни свет тропских кишних шума у оквиру изложбене поставке Тропи 

и разнолики свет водених биљака у оквиру поставке Водене баште. По завршетку 

разгледања Ботаничке баште, отишли смо у Мало позориште „Душко Радовић“ где су 

ученици уживали у луткарској представи „Чудотворно кресиво“, причи у којој се добри 

људи препознају по искреним и добрим делима.  

Након одгледане представе стигли смо у McDonalds где нам је послужен ручак. После 

ручка и шетње Кнез Михајловом улицом отишли смо на Калемегдан, где смо разгледали 

Природњачки музеј са поставком „Пази, отровно!“ и упознали бројне отровне врсте 

гљива, биљака и животиња (инсекти, стоноге, паукови, шкорпије, гмизавци, сисари). 

Затим смо обишли Војни музеј и видели бројне експонате који покривају широки 

временски период, богату колекцију оружја, војних униформи, застава, медаља и др. 

Обиласком Калемегдана упознали смо се са прошлошћу нашег народа, а погледом на 

ушће Саве у Дунав имали смо прилику да уочимо природно – географски облик рељефа, 

река. 

          Слободно време ученици су провели у игри на свежем ваздуху, на Калемегдану, а 

затим се, после куповине сувенира, у 1700 часова смештамо у аутобус и крећемо пут 

Ковина. У веселој атмосфери и дружењу, срећни и задовољни свиме што смо видели и 

доживели, у Ковин смо стигли у 1815 часова. 

Учитељица: 

Зорица Видосављевић 

 

7.5.2019. – 2. 3. разред и Мало Баванште:  Ковин -  Сурчин – Пећинци – Засавица - 

Ковин у организацији ТА „Ступ“ Вршац 

          Кренуло се у 8:00 часова 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 тога је пут настављен ка Засавици. По 

доласку у Засавицу ученици су ручали по предвиђеном менију, а после ручка отишли на 

вожњу бродом по Засавици. Следило је разгледање природног резервата. Након повратка 

са вожње ученици су добили дезерт. После тога су уживали у слободном времену за игру 

и уживање у природи. Повратак за ковин је био у 16:40, а испред школе аутобус са децом 

је стигао безбедно у 19:40. 

          Изведена екскурзија по мишљењу наставника и деце је била веома успешна, 

едукативна и протекла је без икаквих проблема. 

Наставници: 

Светлана Баковић 

Весна Радмановић 
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Јасмина Давидовић 

Данијела Новокмет 

Веронка Трајковски 

 

 

8.5.2019. – 4.  разред:   Ковин  - Нови Сад, у организацији  Ступ „Вршац“ из Вршца. На 

екскурзију је ишло 32 ученика и 2  наставника. 

У 630 часова аутобус је паркиран испред школе, где је извршен преглед од стране ПС 

Ковин. У 700  смо кренули пут Марадика. Путовање је протекло у веселој атмосфери и 

дружењу. У Марадик смо стигли око 915 часова.  Прво место обиласка била је етно кућа 

Марадик где су нас љубазни домаћини упознали са начином живота какав је био у 

прошлости , а разгледањем етно куће видели смо разне предмете које су наши преци 

користили у свакодневном животу. Након обиласка етно куће и доручка, наставили смо 

пут ка Сремској Каменици.  

У Сремској Каменици смо посетили Музеј „Ј.Ј.Змај“ где су ученици имали прилику да се 

подсете лика и дела нашег најпознатијег дечјег песника чије име носи наша школа. Од 

1235 до 1330 обишли смо Природњачки музеј са сталном поставком која укључује и остатке 

мамута. После ручка у хотелу „Војводина“ одлазимо на Петроварадин где се упознајемо 

са архитектуром тврђаве и војним галеријама.  

Слободно време ученици су провели у игри на свежем ваздуху на Фрушкој гори – 

Стражилову. У 1630 часова се смештамо у аутобус и крећемо пут Ковина. У веселој 

атмосфери и дружењу, срећни и задовољни свиме што смо видели и доживели, у Ковин 

смо стигли у 1915 часова. 

Учитељи:                                                                           

                                                                                                             Петковић Јелица 

 Анђелков Божидар 

 

10.5.2019. – 5.разред : Ковин  -  Аранђеловац - Топола – Опленац – Ковин  у организацији  

ТА „Ступ“ Вршац 

 На екскурзију је ишло 23 ученика. 

          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 је било предвиђено посетити – Орашац.  У 

Орашцу, у оквиру Спомен комплекса, посетили смо Марићевића јаругу, цркву и музеј. 

Након тога смо после краће вожње посетили Рисовачку пећину, а после тога и Народни 

музеј у Аранђеловцу. Пре ручка деца су имала слободно време за шетњу и разгледање 

бањског парка, кога називају Музеј под отвореним небом 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 у ресторану „Баикал“. Путовање потом настављамо ка Тополи и Опленцу. У Тополи 

смо обишли Карађорђев град и у оквиру њега Карађорђев конак и цркву. На Опленцу смо 

посетили Спомен комплекс династије Карађорђевић и кућу краља Петра, Виноградареву 
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кућу и Маузолеј са гробницом династије Карађорђевић. Након тога је уследио повратак за 

Ковин у који стижемо око 19 часова испред школе.   

          Изведена екскурзија је, по мишљењу наставника и деце, била веома успешна и 

едукативна и протекла је без икаквих проблема. Ученици су реализацију екскурзије, 

исхрану, водича и возача оценили највишом оценом. 

 

                   

9.5.2019. – 6.разред : Ковин – Ваљево – Бранковина – Ковин  у организацији „СТУП“ 

Вршац .  

Ишао је 21 ученик и два наставника уз пратњу туристичког водича агенције „СТУП“ 

Вршац. 

                    Полазак из Ковина у 7:00 за Бранковину  (гроб Десанке Максимовић). Испред 

хумке смо чули причу о Животу и делима наше славне песникиње. Посету Бранковини 

настављамо обиласком цркве Светих Арханђела (задружбина Проте Метеје Ненадовића) и 

гробних 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, у којој је учитељ био 

Десанкин отац Михајло Максимовић, а у истој је Десанка учила своја прва слова. У старој 

школи ученици су видели како су некада изгледале учионице, седели на троношцима, 

пањићима и скамијама, писали пером и мастилом, исписивали имена по песку. 

          Путовање настављамо ка  манастиру Лелић (задужбина Владике Николаја 

Велимировића), који се налази у истоименом селу. Саслушали смо причу о манастиру коју 

је испричао један од монаха. Ученици су сазнали да је манастир задужбина Владике 

Николаја Велимировића и да се Свете мошти Владике Николаја чувају у овом манастиру. 

У оквиру манастирског комплекса обилазимо и Музеј са предметима, фотографијама и 

одорама Владике Николаја.  

          Путовање настављамо ка Ваљеву. Стижемо до Тешњара, старе трговачко – занатске 

четврти града Ваљева. Прошетали смо калдрмом поред аутентичних кућа углавном из 

19.века и осетили дух старих времена. Управо у овој улици налази се ресторан „Јефимија“ 

у коме је у 13:30 за нас био постављен ручак. Уживали смо у укусном оброку на тераси 

ресторана поред десне обале Колубаре.  

          Након ручка настављамо шетњу Ваљевом. Стижемо до Народног музеја где нас је 

дочекао кустос са занимљивом причом о историји ваљевског краја. Разгледали смо богату 

збирку сталне поставке Народног музеја у Ваљеву „Трећа димензија прошлости – Поглед 

из будућности“ (времеплов историјских епоха од праисторије до половине 20.века у девет 

целина: Излазак из пећине, Сви путеви воде до Рима, Ка настанку града, Традиционална 

култура, И варош и касаба, Нови век ново доба, Голгота и Васкрс Србије, Живот у граду и 

Инструменти рата). Веома креативан и модеран приказ историјских епоха оживео је 

предмете и догађаје, а самим тим и посета Музеју постаје посебан доживљај – имали смо 

утисак као да се налазимо у времеплову. 

          Након тога уприличена је посета Муселимовом конаку, који је најстарија сачувана 

зграда у Ваљеву . У приземљу Конака разгледали смо поставку „Ваљевска нахија  и 

Ваљевци у Првом и Другом српском устанку“, а затим силазимо у подрум у коме су били 
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заточени Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин и разгледамо изложбу „Сеча кнезова“. 

Прича о овом историјском догађају и амбијент никога нису оставили равнодушним. 

         Обилазак Ваљева требало је да завршимо  у пешачкој зони – шетњом улицом Кнеза 

Милоша у којој се налази споменик Војводи Живојину Мишићу и споменик Десанки 

Максимовић, међутим, због лоших временских услова и кише која нас је пратила читав 

дан, на предлог одељењског старешине 6-2 разреда, децу со одвели у Мек Доналдс. Са 

предлогом се сложио туристички водич, као и одељењски старешина 6-1. Пошто у Ваљеву 

не постоји Мек Доналдс, ученике смо одвели у Авив парк Панчево и то је била замена за 

ускраћену шетњу Ваљевом. 

Повратак у Ковин око 20. Предвиђени програм путовања је у потпуности остварен. 

Наставници: 

Немања Баковић 

Тамара Вијатов 

 

8.5.2019. – 7.разред : Ковин – Ниш у организацији „СТУП“ Вршац  

 

На екскурзију креће  41 ученик, два наставника и  једна медицинска сестра као лични 

пратилац ученика Стојановић Луке. 

 

Путовање започињемо из Ковина са паркинга испред школе у раним јутарњим часовима 

уз пратњу туристичког водича агенције ,,СТУП'' Вршац. 

 

Из Ковина путујемо преко Смедерева аутопутем ка Ћуприји до манастира 

Раваница.Саслушали смо причу о манастиру коју је испричала једна од монахиња. 

Ученици су сазнали да манастир потиче из 14. века, да је задужбина кнеза Лазара и да се у 

њему чувају Свете мошти кнеза Лазара. Такође сазнајемо да архитектура и фреско-

сликарство овог манастира представља почетак моравске школе. 

 

Путовање настављамо  аутопутем ка Нишу до брда Чегар – стижемо на место чувене 

битке из Првог српског устанка. Поред споменика у облику куле, који је подигнут у знак 

сећања на храбре устанике и њиховог команданта - војводу Стевана Синђелића,  дочекао 

нас је Селомир Марковић – Селе са причом о Чегарском боју. Ученици су са великом 

пажњом саслушали причу о неравноправној борби између српске и турске војске и 

херојском подвигу војводе Стевана Синђелића.  

 

Затим одлазимо до Ћеле – куле – застрашујући споменик сазидан од лобања српских 

ратника након битке на Чегру 1809. године. Кустос је испричао ученицима да је тадашњи 

османлијски заповедник града Ниша - Хуршид паша, наредио да се сагради кула од глава 

изгинулих српских војника - на путу за Цариград. 

 

Путовање настављамо ка Нишкој Бањи, познатој по изворима лековите термо-минералне 

воде које су у далекој прошлости користили  и стари Римљани. Богатство Нишке Бање 

састоји се од 5 извора лековитих вода и природног минералног блата - пелоида. Шетњом 
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кроз парк Нишке Бање стижемо до ресторана ,,Гурманова тајна'' у коме је у 13:00 за нас 

био постављен ручак (супа, бечка шницла, помфрит и купус салата).  

 

Након ручка одлазимо до Логора Црвени крст где нас је дочекао кустос од  кога сазнајемо 

да је током Другог светског рата био један од највећих логора у Србији и да је кроз њега 

током четворогодишњег постојања прошло преко 35.000 родољуба и симпатизера НОП-а, 

заробљених партизана, Рома, Јевреја... Логор  је познат по бекству 105 затвореника у 

партизане 12. фебруара 1942. године. У одмазди после бекства, за 11 погинулих немачких 

војника стрељано је 1.100 родољуба. Организовано бекство логораша био је јединствени 

догађај у поробљеној Европи. Зграде логора сачувале су аутентични изглед, обележене су 

спомен-обележјима и претворене у меморијални музеј “12. фебруар”.  Логор се састоји од 

централне зграде затвора, три помоћне зграде, четири стражарске кућице, две куле 

осматрачнице и два торња. Централна логорска зграда има два спрата и поткровље на ком 

се налази 20 самица. Улазимо у просторије у којима су боравили логораши, читамо поруке 

исписане по зидовима, писма, документа...  

 

Затим одлазимо до Народног музеја у Нишу где смо у Археолошкој сали погледали бројне 

експонате који су нам сликовито представили део историјског и цивилизацијског развоја 

града Ниша од неолита до средњег века. Цео доживљај употпунио је кустос музеја 

занимљивом причом. 

Обилазак Ниша настављамо шетњом пешачком зоном – Обреновићевом улицом преко 

Трга краља Милана стижемо до Тврђавског моста – преко кога прелазимо реку Нишаву и 

долазимо до Нишке тврђаве која се налази на десној обали Нишаве. У Нишку тврђаву 

улазимо кроз Стамбол капију. Водич је испричао ученицима да је турска тврђава 

изграђена у периоду од 1719. до 1723. године на остацима античког, византијског и 

средњевековног утврђења и да се у самој тврђави и њеној околини налазе бројни 

археолошки локалитети. Шетњом кроз унутрашњост Нишке тврђаве водич наставља 

причу о историјским догађајима и објектима на које смо наилазили. Обишли смо летњу 

позорницу где се одржавају хорске свечаности, фестивал глумачких остварења и многе 

друге свечаности, наилазимо на Бали-бегову џамију, споменик књаза Милана Обреновића, 

хамам... 

Након обиласка Нишке тврђаве улазимо у аутобус и крећемо ка Ковину. Из Ниша 

одлазимо са новим сазнањима и пуни утисака. 

У Ковин стижемо у 19:30.  

Предвиђени програм путовања је у потпуности остварен. 

Одељењске старешине 

                                                                                                

Сања Тошић 

Бранка Спирковић 
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14/15.5.2019. – 8.разред : Ковин – Суботица у организацији  ДОО „МАТИК ТУРИСТ“ 

Ковин 

Дводневна екскурзија ученика VIII разреда изведена је дана 14/15.маја 2019.године у 

организацији „Matic tourist“ ДОО Ковин. 

На екскурзију је путовало 28 ученика, 2 наставника и в.д директора школе. 

Након прегледа аутобуса „Југопревоз“ Велика Плана од стране саобраћајне полиције ПС 

Ковин ученици су кренули на екскурзију. 

Путовање је оба дана протекло у доброј атмосфери и дружењу ученика. Током екскурзије 

првог дана посетили смо Етно кућу у Марадику, због кишног времена обишли смо 

манастир Крушедол уместо гробног места Бранка Радичевића на Стражилову, посетили 

смо тврђаву и подземне војне галерије на Петроварадину. У Новом Саду је организован 

ручак у ресторану хотела „Војводина“. Потом је уследила шетња центром Новог Сада и 

због појачаних падавина кише обилазак Дунавског парка је изузет из програма. Наставили 

смо путовања до Суботице гле смо смештени у хотелу „Александар А “ и где је била 

организована вечера, дискотека и ноћење. 

Другог дана имали смо организован доручак, а затим и ручак у хотелу „Александар А“, а 

обишли смо и центар Суботице, посетили Градску кућу, шетали централним делом града, 

обишли Палићко језеро и посетили ЗОО врт на Палићу уз организовано слободно време. У 

Ковин смо се вратили увечерњим часовима. Као што је наведено ученицима је било 

обезбеђено 4 (четири) оброка (1 доручак, 2 ручка и 1 вечера) и смештај у хотелу 

„Александар А“ у Суботици у вишекреветним собама. За време пута био је обезбеђен и 

лекар. 

 

Одељењске старешине: 

Славко Бранковић 

Александар Крчуљ 

 

 

         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 

развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично 

задовољство, те био друштвено користан. 
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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 

филмова, ученици су се упознали и са многим другим школама, а путем претраживања 

школских сајтова дошли су до потребних информација. 
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         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 

        Свих 33 ученика који су завршили основну школу успели су да упишу неки профил у средњим 

школама и тамо наставе своје школовање. 

 четворогодишња трогодишња 

 

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „Б. РАДИЧЕВИЋ“ 

КОВИН 

 

 Гимназија      - општи тип                   5  

Економски   техничар  3 

Гимназија  Смедерево-смер информационих технологија 1  

Гимназија Панчево   

Природно-математички смер 1  

Смер информационих технологија 1  

СРЕДЊА  ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА „Васа Пелагић“ 

Ковин 

 

Туристичко-хотелијерски техничар 2 

Кувар   2 

Цвећар-вртлар  2 

   

Пољопривредна школа Свилајнац   

Ветеринарски техничар 1  

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  Смедерево   

Ветеринарски техничар 1  

   

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Стевица Јовановић“ Панчево  

Медицинска сестра – техничар 4  

неговатељица  3 

   

   

   

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА   ШКОЛА „Раде Кончар“ ПАНЧЕВО  

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје  1 

   

ТЕХНИЧКА ШКОЛА Панчево   

Техничар за прераду нафте и гаса 1  
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Машинска школа Панчево   

Техничар за компјутерско управљање 2  

Машински техничар моторних возила 1  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  СМЕДЕРЕВО   

Заваривач  2 

   

   

Свега  23 10 

Укупно ученика 33 

 

 

                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 
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прибора и уџбеника, омогућене су бесплатне  екскурзије, бесплатне посете позоришним и 

биоскоским представама и сл.  У сарадњи са ученицима и родитељима за ове ученике су 

обезбеђени и новогодишњи пакетићи.  

          Осим наведеног, школа је периодично организовала  хуманитарне акције 

прикупљања одеће и обуће за ученике тешког материјалног стања. 

          Основни циљеви овог програма су: 

- развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде 

заштићено од сваког облика насиља, 

- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 

 

          Овим програмом су обухваћене све активности које се базирају на пружању најбоље 

подршке ученицима из угрожених група: 

- деца у хранитељским породицама 

- деца са сметњама у развоју 

- деца у сиромашним породицама 

- деца ромске националности 

- деца у нефункционалним породицама. 

 

          Носиоци активности су,  сем одељењских старешина, педагога и директора школе, 

били и сви остали   учесници школског живота. 

 

 

                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.  
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                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. 

- 22.9.2018. – учешће на Заборављеним играма и вештинама у Плочици; 

- 27.9.2018. – учешће на Првим олимпијским играма општине Ковин на Чардаку; 

          У првом полугодишту недеља школског спорта реализована је у периоду од 

1.10.2018. до  05.10.2018. 

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 

15.04.2019. до 18.4.2019. 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 2018/2019. 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.  
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- 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. Шах – припреме такмичара, као 

и учешће на општинском и окружном такмичењу; 

- Рукомет - припреме такмичара, као и учешће на општинском и окружном такмичењу; 

- Спортски риболов – учешће на општинском такмичењу; 

- 8.6.2019. – учешће у Играма без граница у Плочици; 

- 17.18.19.20.и.21.6.2019.- 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  

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 
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Завршетак првог полугодишта  децембар Учитељи  и наставници 

Дружење са забавиштанцима  у току првог 

полугодишта на 

часовима ликовне 

културе – заједничка 

израда ликовних 

радова... 

Учитељи и ученици  четвртих 

разреда 

Дан Светог Саве   (домаћини су 

ученици осмих, а славу преузимају 

ученици седмог разреда са 

одељенским старешинама) 

 

јануар 

 

Одељенске старешине осмих 

разреда и вероучитељ 

Активности  поводом Дана  

заљубљених  

фебруар Наставници музичког,  

ликовног и српског језика  

Приредба поводом Дана школе април Наставници српског језика, 

ликовне и музичке културе  

Изложба радова „Да се представимо“ 

поводом Дана школе у галерији 

Центра за културу 

април Учитељи и наставници 

Промоција  књижевног стваралаштва 

наших ученика 

мај Библиотекар и наставници 

српског језика 

Приредба за крај школске године јун Учитељи   

 

 

                6.6   Извештај о реализацији програма сарадње са породицом  

 

Програм сарадње са породицом је реализован према утврђеном плану и реализоване су 

следеће активности:  

- редовно су одржавани родитељски састанци; 

- редовно су одржавани састанци Савета родитеља 

- сви учитељи и наставници редовно су обављали индивидуалне разговоре са 

родитељима / старатељима; 

- према утврђеном плану реализовани су „Дани отворених врата“  

- 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; 
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- Заједничке активности родитеља и наставника око организације матурске вечери за 

ученике осмих разреда; 

- Реализоване су заједничке активности око реализације завршне приредбе. 

 

 

             6.7   Извештај о реализацији програма сарадње са јединицом локалне 

самоуправе  

 

                   Рад школе у великој мери остварује се у сарадњи са локалном самоуправом,  

Општином Ковин, као надлежном једницом локалне самоуправе, која је и оснивач школе. 

Осим материјалног обезбеђења, сарадња  се одвијала и у повременим контактима ученика 

– представника  Ученичког парламента са надлежним органима у општини. 

           Већ на самом почетку, током Дечје недеље, ученици су присуствовали 

традиционалном пријему код 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;  
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- 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; 

- 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 

 

 

                6.9    Извештај о раду Ученичког парламента  

 

 

Ученички парламент је формиран на 1. састанку у септембру 2018. 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 био ученик 81  

Филип Реџић.  

 

-Одржано је више састанака (до краја јуна 2019. г.) и на њима су били,   

углавном,  сви чланови Парламента.  
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- 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, 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, школски педагог), другим ученицима, Тимовима, кухињским  

одбором, родитељима, помоћним особљем). 

 

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

  

 

 

                                                                Координаторка УП: 

                                                                                                      Бранка Клисура 

 
 

VII    ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

 

7.1   Извештај о раду Тима за самовредновање  

 

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, 

полазећи од анализе шта је и како урађено. Три основна питања су у средишту процеса 

самовредновања: 

1. Колико је добра наша школа? 

2. Како то знамо? 

3. Шта треба да учинимо да буде још боља? 

 

           Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је 

истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и 

развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања. 

 

           У току школске 2018/19. године Стручни тим за самовредновање рада школе 

реализовао је све активности које су предвиђене планом: 
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Састанак / теме / активности Датум / 

време 

реализације 

Начин 

реализације 

Реализатори 

и сарадници 

1. Оформљен је школски тим за самовредновање рада 

школе у саставу: 

1. Весна Јотић, директор (до 3.10.2018.) / Чедо 

Марић, в.д. директора (од 4.10.2018.) 

2. Лучија Трифуновић, педагог 

3. Мирјана Милошевић, коориднатор Тима  

4. Бранка Спирковић 

5. Весна Радмановић 

6. Милена Штиковац 

7. Весна Стојановић 

8. Маја Лукић 

9. Представник родитеља 

10. Представник локалне самоуправе 

11. Представник ђачког парламента – ученица 

8.разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанак 

Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови Тима 

 Израда Извештаја о раду Тима за самовредновање у току 

претходне школске године, који је саставни део 

Годишњег извештаја о раду школе у школској 2017/18. 

години 

Израда Плана рада Тима за самовредновање у току 

школске 2018/19. године (проучавање и одабир области 

самовредновања, договор о циљевима, стандардима, 

индикаторима и нивоима које треба преиспитати...) 

Подела задужења међу члановима Тима 

 Извршена је евалуација кључне области НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ:  

- спроведена је анкета о интересовањима ученика 

за поједине ваннаставне активности и секције; 

   

 Креирање инструмената за вредновање кључних области 

(анкете, табеле за праћење, и сл.) 

Континуиран

о, током 

године 

(непосредан 

увид у рад... 

Увид у разне 

изворе 

података... 

Разговори са 

наставницима

, ученицима и 

родитељима...

) 

 

 

Активности се реализују у 

сарадњи са свим 

наставницима...   

Прикупљање података 

Анализа прикупљених података, израда извештаја... 

 

Праћење реализације активности 

 

2. 

 

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог 

квартала; 

 

 

 

30.10.2018. 

 

 

 

 

чланови Тима... 
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Праћено је напредовање ученика који имају тешкоће у 

развоју; 

 

састанак 

Тима 

3. Извршена је евалуација кључне области ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

            -  извршена је анализа успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта; 

            -  извршена је анализа припремне наставе за 

завршни испит ученика осмих разреда у току првог 

полугодишта; 

            -  извршена је анализа успеха ученика на 

такмичењима која су реализована у току првог 

полугодишта; 

            -  реализовано је праћење и вредновање 

остварености образовних стандарда  постигнућа ученика 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

састанак 

Тима 

 

 

 

 

 

 

 

чланови  

Тима... 

Ивршена је самопроцена компетенција наставника у 

циљу  праћења и унапређивања компетенција 

наставника; 

 

Извршена је анализа анкете о сарадњи школе и породице 

у току првог полугодишта 

 

Састављање полугодишњег  извештаја 

 Континуирано се реализује сарадња са осталим 

Тимовима и Активима у школи, првенствено са Тимом за 

ШРП и Тимом за обезбеђење квалитета и развој установе 

 

Континуиран

о, током 

године 

 

Активности се реализују у 

сарадњи са свим 

наставницима...   

4. Анализа и праћење кључних области које су обухваћене 

новим Школским развојним планом : 

- Побољшање поступака вредновања у функцији 

даљег учења, кроз различите технике праћења и 

оцењивања 

Повећати примену различитих техника 

оцењивања:самооцењивање, вршњачко вредновање и 

портфолио – израда инструмената за самооцењивање... 

 

- Побољшати резултате на завршном испиту  и 

континуирано радити на остваривању образовних 

стандарда 

Праћење и вредновање напредовања постигнућа ученика 

8.разреда  

 

 

 

 

 

 

28.3.2019. 

 

Активности се реализују у 

сарадњи са свим 

наставницима...  и 

стручним сарадницима 

Кључна област- ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

-Анализа успеха на крају трећег квартала; 

-Анализа резултата пробних и других тестирања; 
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5. Кључна област- ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

-Професионална оријентација; 

 

 

Кључна област-ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

 

-Праћење и вредновање напредовања постигнућа ученика 

8.разреда  

 

16.5.2019. 

 

Тим за професионалну 

оријентацију; 

Педагог школе; 

Наставници који предају 

наставне предмете који су 

обухваћени завршним 

испитом 

6.  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. 

 

- Анализа анкете о задовољству родитеља сарадњом са 

школом; 

27.8.2019.  

Тим за самовредновање; 

Тим за инклузивно 

образовање 

Презентација резултата самовредновања Наставничком 

већу, Савету родитеља и Школском одбору 

 

На седницама Наставничког већа, Савета и 

родитеља и Школског одбора представљени су 

резултати самовредновања 

 

 

Све сачињене анализе Тима за самовредновање  упућене су Тиму за ШРП и Тиму за 

обезбеђење квалитета и развој установе у циљу предузимања адекватних мера за 

унапређивање квалитета рада. 

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: 

- са 2 ученикa првог разреда се радило индивидуализовано ; 

- по ИОП-у 2  (измењеном програму) радило је 9 ученика; 

- по ИОП-у 1  (прилагођеном програму) радило је 5 ученика ; 

- по ИОП-у3  (напредном програму из математике) 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; 
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- 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; 

- Ученици који су радили по ИОП-у 3 остварили изванредне резултате на 

такмичењима из математике и физике. 

 

         

Координатор Тима за инклузивно образовање: 

Лучија Трифуновић  

 

 

 

 

  VIII    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНИРАНОГ ДЕЛА   

             ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

8.1  Извештај о раду актива за развојно планирање 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ ДОКАЗИ 

 

Н
А

С
Т

А
В

А
  

И
 У

Ч
Е

Њ
Е

 

  

(Задатак –побољшати 

идентификацију и пружање 

подршке даровитим 

ученицима,кроз израду 

обогаћеног ИОП-3) 

1. Организовање 

појединачних састанака 

стручних већа за област 

предмета и тима за инклузију-

неформално стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

-Током школске 2018-2019.одржано је 4 

састанка стручних већа и Тима за 

инклузију,приступило се припремама за 

ИОП-3 и даљу идентификацију  деце. 

-Континуирано током целе школске 

године,педагог је сарађивао са 

наставницима и помагао у идентификацији 

даровитих ученика,саветовао и усмеравао 

рад тима за инклузију. 

Педагог 

Наставници 

Директор 

Библиотекар 

 

 

Записници 

са састанака 

стручних 

већа иТима 

за инклузију 



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

114 
 

Н
А

С
Т

А
В

А
  

И
  

У
Ч

Е
Њ

Е
 

 

2.Идентификација ученика и 

израда обогаћеног ИОП-3 

за надарене ученике. 

Континуирано током школске године цу 

праћене потребе ученика и прилагођавано је 

градиво –обогаћено је. 

Договорено је да се због оступности 

увођења ИОП-3,од школске 2019-

2020.приступи изради ИОП-3 за 

идентификоване ученике. 

 

Педгог,тим за 

инклузијунаставни

ци, 

ученици,родитељи 

 

Извештаји 

тима, 

Планови 

ИОП-3 

(Задатак-Стручно 

усавршавање наставника) 

1. Организовање 

семинара и других 

облика стручног 

усавршавања наставника 

 

 

Током школске 2018-2019. реализовани су  

семинари: 

 

(Извештај о стручном усавршавању 

саставни је део Годишњег извештаја о раду 

школе и у њему се налази списак свих 

похађаних семинара ) 

педагог, 

 

директор, 

 

библиотекар 

план 

стручног 

 

усавршавањ

а, 

извештаји 

(Задатак-Континуирана 

примена интерактивних 

модела наставе) 

1.Примена 

разноврсних  модела наставе 

на већем броју часова 

 

 

Континуирано током школске 

године,наставници су примењивали 

разноврсне моделе наставе. 
 
-  

 

Наставници, 

ученици 

 

Продукти, 

фотографије,

планови,при

преме, 

бољи успех 

2. Подизање квалитета 

наставе - коришћењем 

нових технологија 

 

 

Континуирано током школске 

године,коришћењем нових технологија 

радило се на подизању квалитета наставе. 

   Директор, 

педагог,  

Наставници,учени

ци 

Планови,при

преме 

,бољи 

успех,проду

кти 
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(Задатак  – Повећати 

примену различитих 

техника 

оцењивања:самооцењивање

,вршњачко вредновање и 

портфолио)    

1. Повећање броја 

часова за самооцењивање и 

вршњачко вредновање 

  

 

 

 

 

У току школске 2018-2019. Радило се на 

побољшању процеса оцењивања,како би 

било у функцији даљег учења. 

 

 

 

Наставници,педаго

г, 

директор 

 

 

 

Припреме 

наставника,п

родукти 

2. Израда ученичког 

портфолија 

  

У току школске 2018-2019. у млађим 

разредима се наставило са израдом 

ученичких портфолија,а у старијим 

разредима је започет процес увођења 

портфолија.Радило се на оспособљавању 

ученика да одаберу радове за свој 

портфолио и активније се укључе  у 

самопроцену свог напредовања. 

Педагог,ученици 

,наставници 

портфолио 

 

О
Б

Р
А

З
О

В
Н

А
 П

О
С

Т
И

Г
Н

У
Ћ

А
 

    

 

(Задатак :Мотивисати и 

подстицати све ученике да 

континуирано теже бољим 

резултатима уз појачану 

сарадњу са родитељима.) 

 

1.Квиз матураната  

 

 

Реализован квиз у току маја 2018. 

Бољи резултати на завршном испиту (још 

увек испод просека али најбољи у  односу 

на друге школе-највећи број бодова) 

Већа мотивисаност ученика. 

 

 

 

Наставници и 

ученици 

 

 

 

 

 

 

Фотографије 

Извештаји,за

писници 

 

 

 

 

 

 

(Задатак 2:Спровести 

истраживање о 

оптерећености ученика 

завршних разреда) 
  

1.Анкетирање ученика и 

анализа 

 

 

 

 

 

Сумирани резултати истраживања и донете 

адекватне мере побољшања према 

могућностима како би се смањила 

оптерећеност ученика у наредној школској 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог и Тим за 

самовредновање 

 

 

 

 

 

 

Анкете,резу

лтати 

истраживањ

а 
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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  

 

 

 IX     ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  И 

УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 Извештај  о стучном усавршавању наставника и стручних сарадника    

у школској 2018/19. године 

Наставници и стручни сарадници 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 

 

Р
Е

С
У

Р
С

И
 

   
 

 

 

(Задатак 1: Уређење 

школског дворишта и 

спортског терена) 

  1.Естетско уређење 

школског дворишта 

 

 

2.Адаптација спортског 

терена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уређено је школско двориште у току 

пролећног распуста 2018. Избетониране су 

стазе,сређено је дрвеће и зеленило,посађено 

цвеће и у сарадњи с наставником 

биологије,уређен еко-кутак(ученици и 

наставник).Од пањева који су остали 

направљен је кутак за летњу учионицу ,за 

седење,а на зиду „кућице-продужени 

боравак“ су деци из боравка пројектовани 

цртани филмови.Осликане су школице и 

терени за Твист,као и мини терен за одбојку 

на песку. 

 

У првој фази уређења спортског 

терена,урађен је пројекат али радови нису 

отпочели до краја школске 2018-2019. 

 

 

 

 

 

Директор,наставни

ци, 

Ученици  
 

 
Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид и 

фотографије 

 

 

 

 

Задатак 2: Пренамена 

„радионице“ у салу за 

групне активности и 

пројекције филмова. 

1 Адаптација простора 

„радионице“ 

 

У школској 2018-2019. је започето 

рашчишћавање „радионице“ обзиром да се 

у њој налази стари,отписани  школски 

намештај,а не постоји други простор где би 

се он сместио.Адаптација је одложена за 

наредну школску годину. 

Директор,локална 

самоуправа 

Увид у 

простор 
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многобројних активности у оквиру часова тематске/пројектне/интердисциплинарне 

наставе, као и у организацији угледних часова. Тиме је побољшана успешност ученика у 

свим сегментима. 

У оквиру пројекта "Безбедност у саобраћају", учитељица Зорица Видосављевић је у 

сарадњи са наставником информатике, Сашом Петровић, организовала 26. новемвра 

угледни час. Прваци су имали задатак да уз помоћ ученика 7-1 одељења употребом 

рачунара нацртају саобраћајне знакове, семафор, саобраћајна средства, раскрснице, при 

чему ће ученички цртежи бити коришћени за креирање меморијских картица.  

Такође су на седници Наставничког већа 23. децембра, присуствовали презентацији са 

дискусијом „Приказ међународног програма „Mission – X“ коришћењем  teach meet 

наставног облика истраживања“ које је презентовао наставник Дејан Крецуљ. Исти 

наставник присуствовао је четворонедељном онлајн семинару „WEB 2.0 алати и 

технологије у образовањуких садржаја“, 26 бодова, каталошки број програма 306. и 

aкракредитованом онлајн семинару 'Уређивање школског сајта и блога помоћу алата, 

софтвера и метода савременог медија '' (каталошки број 341), поље компетенције К4, 

приоритети П1 у трајању од 32 сата. 

Значајно је повећан и број електронских облика стручног усавршавања, онлајн семинара, 

што указује на јачање инфорамционо-комуникационих компетенција наставника. И ове 

године је шест наставника: Светлана Баковић, Данијела Новокмет, Александар Шушулић, 

Милена Штиковац, Зорица Видосављевић и Славко Бранковић похађало онлајн семинар 

„Гимп слободан софтвер за обраду слика“, Удружења професора информатике Србије 

(каталошки број 190. 4 недеље - 18 сати). С обзиром на сродност тематике исти наставници 

учествовали су у радионици са темом „Слободни софтвер у настави“, током семинара, у 

трајању од 8 сати коју је водио наставник Дејан Крецуљ.  

Као педагошки саветник, исти наставник урадио је стручну евалуацију - рецензију уџбеника 

Информатика и рачунарство за шести 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 шести разред основне 

школе, два уџбеника Физике и збирке задатака за шести разред у издању издавачке куће 

„Фреска – Klett“, који су такође одобрени. Узео је активног учешћа у регионалним 

међународним пројектима „Искара знања“, „Outdoor Classroom Day“, „Креативност и 

иновативност“, „Ератостенов експеримент“, „Аll digital week“, „M_AРT“, „Computer Science 

Education Week“, „Hour Of Code“, „World Environment Day“, „Оаза знања – Савремена 

настава“, „World Space Week", „Дигитални час“, „Дигитална ризница знања“, „Култура на 

дар“ и другим. Аутор је и водитељ веома обимног међународног Пројекта „Снимам науку“, 
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у трајању од 1. маја до 31. августа који је обухватио више од 200 наставника из седам 

земаља, о чему је редовно извештавао ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“.   

Одржане су и две презентације издавачких кућа: 28. новембра „БИГЗ“, а 18. децембра „Клет, 

Фреска и Нови логос“ којим су присуствовали сви учитељи и наставници.  

Учитељице Данијела Новокмет и Јасмина Давидовић завршиле су програм локалне обуке 

„Смењење ризика и последица од елементарних и других опасности у локланој заједници“ 

који је реализован од 19. до 21. октобра 2018. године и „Црвеном крсту“ у Ковину. 

Обуци наставника за реализацију наставе оријентисане на исходе учења присуствовали су 

сви учитељи и наставници предметне наставе који нису били обухваћени обуком претходне 

школске године. У школи је 25. маја одржан семинар „Ванучионичне активности у 

дигиталном окружењу“ (каталошки број 1043/2018), 8 бодова, којем је присуствовало 30 

наставника. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о 

разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, jе 

реализоваo Програм ,,Школе за 21. век”. 

У оквиру Програма  је:  реализација обуке за директора и  додела микробит (Micro:bit) 

програмибилних уређаја,  реализација обуке за наставнике, израда пројекта и учешће на 

завршном сусрету. 

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина, 

решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности.  

Дводневна обука за директоре одржана је у периоду од 08. до 09. априла 2019. године на 

којој је присуствовала Весна Стојановић. 

Тродневна обука за наставнике одржана је у периоду од 4. до 6. априла 2019. године на којој 

су присуствовали наставници Ивана Секељ Добрић,Сава Живковић,Тамара Вијатов и 

Викторија Крничанин. 

У изради пројекта на нивоу школе су учествовали поменути наставници и директор школе. 

Тема пројекта је „ Спој науке и уметности“ и одвијао се у две фазе:  

-са вишим разредима у сарадњи са драмском секцијом и наставницом Јеленом 

Милановић и  

-са нижим разредима у сарадњи са свим учитељима.  

-Учешће на завршном сусрету је одложено за почетак наредне школске године на коме 

ће се презентовати горе наведени пројекат наше школе осталим школама учесницима 

Програма ,,Школе за 21. век”. 
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Национална, дводневна обука учитеља првог разреда основне школе у школској 2019/20. 

години ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК –

УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА  реализује се од 29. јуна до 30. јуна 2019.године.на којој присуствују 

Божидар Анђелков и Јелица Петковић. 

 

Координатор стручног усавршавања школе 

Дејан Крецуљ 

 

X      ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ    

         ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ  

         СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  НАЛОЖЕНИХ МЕРА 

 

ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2018/2019.години 

ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 

ИЗВЕШТАЈА 

 

Број  

НАЛОЖЕНИХ/ 

ПРЕДЛОЖЕНИХ 

МЕРА 

Напомена 

Просветна 

инспекција 

2 17  Извршен је jeдан редован и 

један ванредни 

инспекцијски надзор по 

захтеву надзираног субјекта 

Стручно-

педагошки надзор 

/ / / 

Инспекција  

рада 

/ / / 

Буџетска 

инспекција 

/ / / 

Тржишна 

инспекција 

/ / / 

Комунална 

инспекција 

/ / / 

Грађевинска 

инспекција 

1 1 Контрола извршена 

поводом захтева надзираног 

субјекта 

Туристичка 

инспекција 

/ / / 

Санитарна 

инспекција 

/ / / 

Противпожарна 

инспекција 

/ / / 
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Завод за јавно 

здравље 

   

Стручни надзор 

над радом 

библиотеке 

  / 

 

- Просветна инспекција (редован инспекцијски надзор)-предмет надзора 

Припремљеност за рад установе за школску 2018/2019.годину бр.614-41/2018-IV oд 

7.11.2018.године заведено под дел.бр.1127/1 од 8.11.2018.године-15 наложених мера. 

- Просветна инспекција (ванредни инспекцијски надзор по захтеву надзираног 

субјекта)-предмет надзора: испуњеност улова за обављање продуженог боравка 

бр.614-36/2018-IV oд 19.9.2018.године заведено под дел.бр.955/1 од 

21.9.2018.године. Број наложених мера: две. 

- Записник о извршеном инспекцијском надзору извршеном у ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин од 

стране грађевинског инспектора бр.354-287/2018 од 5.12.2018.године, заведено под 

дел.бр.1265/1 од 5.12.2018.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 медијског јавног сервиса 

Војводине, Јавне медијске установе „Радио-телевизије Војводине“, у делу намењеном 

збивањима у Банату, односно образовању и култури. 
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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 школског часописа „Змајчић“, сада у дигиталној форми.  

 

 
 

Дејан Крецуљ 

 

 

 

 

 
 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zmajkovin.edu.rs/
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. 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 13.09.2019. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 

Марко Рајковић                                   Божидар Анђелков 

_______________________                                                       ___________________________ 

 

 

 


