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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  15.9.2021. године усвојио Годишњи 
извештај о раду школе за школску 2020/21. 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 2020/21. године.  

          Општи је закључак да је школа реализовала предвиђени  Годишњи план рада школе. 
 

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 имамо 3 учионице, дигиталну учионицу и фискултурну салу, а на 
спрату 6 учионица.  У дворишту школе, у посебном објекту је учионица у којој је током 
године  радила  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. 

П  Р  О  С  Т  О  Р  И  Ј  Е КОМ. 

Учионице општег типа 10 

Кабинети (хемија/физика, биологија и информатика) 3 
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Фискултурна сала 1 

Библиотека 1 

Кухиња   1 

Зборница 1 

Административне просторије 1 

Канцеларија педагога 1 

Котларница 1 

Ходници 2 

Санитарни  чворови 5 

Терен за мале спортове 1 

Школско двориште 1 

Продужени боравак 1 

 

      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 који суфиксирани у учионицама, 
2 пројекторa и 12 лаптоп рачунара које могу користити у свакодневној настави, као и 
информатички кабинет са 16 рачунара који поседује паметну таблу и  интернет конекцију, Смарт 
тв је повезам са видео надзором у канцеларији директора.Пројектори су фиксирани у 
мултимедијалној учионици на спрату, учионици за географију и историју, а у приземљу у 
математици и кабинету за информатику. 
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 дворишту школе налазе се две издвојене учионице која се могу користити по потреби за све 
врсте ваннаставних активности. 
У подручној школи у Малом Баваништу, школа користи две учионице, двориште и спортски 
терен. Од ове године у Малом Баваништу поставњена је паметна табла са лап топом и интернет 
конекцијом. Школа је добро опремљена наставним средствима.   
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У току школске 2020/21. набављено је: 

- Клавир, 
- Пет ормара за учионице; 
- Канцеларијске столице за канцеларију директора школе; 
- Две ТА пећи за учионице у Малом Баваништу; 
- Два архивска ормана (касе); 
- Пет белих табли за учионице на спрату; 
- Прецизна дигитална вага и ПХ метар водоотпорни (за наставу хемије); 
- Један десктоп рачунар, 4 лаптоп рачунара, 3 монитора, 1 фотокопир апарат, 1 

мултифункционална машина (штампач/ скенер, копир); 
- Методички приручници за наставу; 
- Мали бојлер за Мало Баваниште; 

 

Део финансијских средстава школе наменски је опредељен за набавку дезинфекционих 
средстава, заштитних маски, рукавица, визира, папирних убруса и течног сапуна. У 
сарадњи са локалном самоуправом, кроз ребаланс буџета  за ове намене су одобрена 
додатна средства 

Наставници су  располагали са довољним бројем рачунара које су користили у 
свакодневној настави, лаптоп рачунаре су уз реверс користили за реализацију онлајн 
наставе.  Интернет 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 у Малом Баваништу 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.Учитељицама су  на 
располагању и лап топ и бела табла, 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 део 
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  7 700  књигa, као и велики број 
уџбеника које користе и ученици и наставници.  
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1.2   Извештај о педагошкој организацији рада школе 
  

 Школа је  и током ове школске године радила  у две смене у изузетно отежаним условима 
због тешке епидемиолошке ситуације узроковане пандемијом Ковида 19. Оперативни 
план рада сачињен је у складу са упутствима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.  

У складу са одговарајућим стручним упутствима које је школа добила од Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе сачинили су Оперативни план организације и реализације 
наставе. Основа за припрему предлога биле су резултати анкете родитеља,  анализа 
просторних услова школе као и број ученика у одељењима.  

 Једну смену чинили су  ученици од I –IV разреда. Сва одељења била су подељена у две 
групе које су наизменично похађале наставу од 8:00, односно од 11:00 часова. Часови су 
трајали по 30 минута и прва група имала је четири, а друга по 3 часа свакодневно. 
Ученици од 5. до 8. разреда наставу су похађали по комбинованом моделу. Били су 
подељени у две групе (она одељења где је број ученика већи од 15), одељења 5. и 6. 
разреда, док одељења седмог и осмог разреда нису дељена у групе. Сви ученици су 
наизменично похађали непосредну наставу у школи и онлајн наставу (један дан 
непосредно, други дан онлајн), с тим што су се групе А и Б смењивале на недељном 
нивоу.  

          Начин реализације наставе  је током читаве школске године прилагођаван  у складу 
са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе Републике Србије које су биле 
условљене епидемиолошком ситуацијом, а уз доследну примену свих епидемиолошких 
мера.  

Дакле, настава је реализована на следећи начин: 

Први циклус 

Настава је организована по основном моделу тако да су ученици долазили сваког дана. 
Обе групе су радиле у истом саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему се 
почетак наставе за групу мењао сваке недеље. Часови су трајали 30 минута. 
 

У нашој школи су одељења била подељена на следећи начин: 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Мало 
Баваниште 

1-1А  
1-1Б 

2-1А 
2-1Б 

3-1А  
3-1Б  

4-1А 
4-1Б  

КО 1. и 3. 
разред 
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1-2А 
1-2Б 
 

2-2А 
2-2Б 

  4-2А  
4-2Б   

 
КО 2. и 4. 
разред 

 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која је долазила у школу и која је 
имала 4 часа: 

1. час - 8.00 - 8.30 
2. час - 8.35 - 9.05 
Велики одмор - 15 минута 
3. час - 9.20 - 9.50 
4. час   9.55 - 10.25 
Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која је долазила у школу и која је 
имала 3 часа: 

1. час - 11.00 - 11.30 
2. час - 11.35 - 12.05 
Велики одмор - 15 минута 
3. час - 12. 20 - 12.50 
Ученици, који нису долазили у школу, пратили су  онлајн наставу путем ТВ-а.  

Наставници разредне наставе, чији ученици нису  долазили у школу су сваку лекцију 
припремали  у електронском облику и постављали је у оквиру школске платформе за 
учење на даљину.  

Између два термина обезбеђена је пауза за чишћење и дезинфекцију простора. 

Продужени боравак је похађало између 13 и 25 ученика. 

Други циклус 

Настава је организована  по комбинованом моделу.  Одељења која имају више од 15 
ученика деле се на две групe. 

Одељења су подељена у А и Б групу и то: 
Група А Група Б 

5-1 А 5-1 Б 

5-2 А 5-2 Б 

6-1А 6-1Б 

6-2 А 6-2Б 

7-1 7-2 
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8-1 8-2 
 

А група је наставу похађала понедељком, средом и петком, а група Б уторком и 
четвртком. Наредне недеље групе су се ротирале. 

Ове групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу. Настава се 
свакодневно остваривала са једном групом ученика, према редовном распореду часова 
који је усклађен са планом наставе и учења за други циклус основног образовања и 
васпитање.  

Ученици су имали до 6 часова на дневном нивоу по одељењу. 

Обе групе су  радиле у истом саставу сваке недеље, при чему је почетак наставе исти за 
сваку групу. Часови су трајали 30 минута. 

У оваквој организацији рада наставник предметне наставе је имао исти дневни и недељни 
распоред часова као и наставник који ради са целим одељењем.  
Распоред звоњења: 
1. час - 13.30 - 14.00 
2. час - 14.05 - 14.35 
Велики одмор - 15 минута 
3. час - 14. 50 - 15.20 
4. час - 15.25 - 15. 55 
5. час - 16.00 - 16.30 
6. час - 16.35 - 17.05 
За свако одељење/групу је одређена учионица у којој је реализована настава. Изузетно, 
ученици су  поједине часове, који захтевају кабинетску наставу, реализовали  у 
одговарајућем кабинету. То се односи на предмете као што су физика, хемија, 
информатика. Настава физичког и здравственог васпитања  је реализована у фискултурној 
сали школе или у школском дворишту.  

Наставници су сваку лекцију припремали и  у електронском облику и постављали је у 
оквиру школске платформе за учење на даљину.  

Између два термина обезбеђена је пауза за чишћење и дезинфекцију простора. 

Ученици који немају техничке могућности да у данима када немају непосредан рад у 
школи прате наставу на даљину или преко е платформе добијали су  штампани материјал 
са садржајима и задацима. 

Додатна подршка ученицима којима је потребна реализована је кроз е платтформе, као и 
непосредно у школи. 

За учење на даљину изјаснио се 1 ученика у првом и 8 ученика у другом циклусу. 
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Настава на даљину реализована је  путем праћења часова наставе који се емитују на 
Јавном сервису Србије и путем Гугл учионице који је одабран као систем за управљањем 
учењем у школи. 

Ученици који су  наставу пратили у школи путем непосредног образовно васпитног рада 
већим делом су оцењивани сумативним оценама у складу са Правилником о оцењивању. 
Контролни и писмени задаци реализовани су у школи. Праћење рада ученика који су се 
определили за похађање наставе на даљину било је  преко е платформе, а вредновање рада 
у школи. Неки сегменти наставе  праћени су  и вредновани путем Гугл учионице. За 
формативно оцењивање коришћене су различите форме алата. 

Остваривање плана активности пратио је директор, ПП служба и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе. Директор и ПП служба пратили су  реализацију на дневном и 
недељном нивоу. Праћење  је  вршено непосредним увидом, увидом у дневнике рада, 
оперативне планове. Оперативни планови су израђивани за период од две недеље, и у 
складу са тим су наставници подносили табеларни извештај о реализацији за период од 2 
недеље.  Извештаји су анализирани и разматрани на састанцима Тима.  

У оквиру људских ресурса велики број наставника је у претходном периоду користио е 
платформе за учење на даљину. У периоду од 26-28.08.2020. год реализована је интерна 
обука за рад у Гугл учионици. 

Сваког дана је организовано је дежурство 3 наставника (по један на спрату, у приземљу и 
дворишту школе) који су контролисали кретање ученика уз поштовање прописаних 
епидемиолошких мера.  

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 2020/21. година је почела неуобичајено због епидемиолошке ситуације.     
С обзиром на чињеницу да је уписан довољан број ученика за два одељења првог разреда 
у матичној школи, а да школа кадровски апсолутно задовољава све критеријуме, 
приступили смо реализацији образовно – васпитног рада. 

У школској 2020/2021. години кадровска  структура наставног особља била је 
следећа:  

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

 Средња 
стручна 
спрема 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1 1 
Педагог   1 1 

Библиотекар   1 1 
Наставници разредне наставе  3 7 10 

Наставници предметне наставе   17 17 
Вероучитељ  1  1 

Секретар    1 1 
Шеф рачуноводства   1  1 

Административни радник 1   1 
Помоћни радник 5   5 

Сервирка  1   1 
Домар / ложач 1   1 

    41 
 

Укупно запослених педагагошких  радника је  31,  у адмнистрацији ради 3 радника, 1 
сервирка, 1 домар и 5 спремачица, што је укупно  41  радник. 

У школи имамо 1 наставника са звањем педагошки саветник. 

  
Презиме и име 

наставника 

 
Предмет 

 
Фонд 

 часова 

 
Разредно 

 
старешинство 

 
Степен 
стручне 
спреме 

 
Лице
нца 

Разредна настава    

1. Новокмет Данијела  20 I– 1 VI да 

2. Давидовић  Јасмина  20 I– 2 VII да 

3. Анђелков  Божидар  20 II – 1 VI да 

4. Петковић  Јелица  20 II – 2 VII да 

5. Видосављевић  
Зорица 

 20 III - 1 VI да 

6.  Радмановић Весна  20 IV – 1 VII да 

7. Баковић  Светлана  20 IV – 2 VII да 
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8. Трајковски Веронка   20  2-МБ /  4-MБ VII да 

9.  Ћирић Соња  20     1-МБ / 3-МБ VII да 

10. Арсенов Бојовић 
Венера  

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

16  VII да 

11. Николић Бранкица  Продужени 
боравак 

 I и II разред VII 
 

да 

Са вишом стручном спремом: 3 наставника 
Са високом стручном спремом: 8 наставника   
 

 

Име и презиме 

наставника 

 

Наставни 
предмет 

 

Разреди и одељења 

 

Одељењски 

старешина 

 

Укупно часова 

Тамара Вијатов 

 

Српски језик 

Грађанско васп. 

5-2,6-2,8-1,8-2 

 

8-2 17 

2 

Јелена 
Милановић 

Српски језик 

Грађанско васп. 

5-1,6-1,7-1,7-2, 

 

6-1 17 

2 

Славко 
Бранковић 

Енглески језик 4-2, 5-8 - 18 

Миона 
Гвозденовић 

Немачки језик 5-8 6-2 18 

Викториа К. 
Крстић 

Ликовна 
култура 

Цртање 
сликање и 
вајање 

5-8 

5-6 

- 

 

10 

2 

Маја Лукић 

 

Музичка 
култура 

5-8 

5-8 

- 10 

1 
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Хор и оркестар 

Бранка Клисура 

 

Историја 

Грађанско васп 

5-8 

5,8 

5-1 14 

2 

Бранка 
Спирковић 

Географија 5-8 - 14 

Боја Пауновић Биологија 

Чувари природе 

5-1, 5-2, 6-1,8-2 

5 

- 8 

           1 

Бранкица 
Стојковић 

 

Биологија 7-1,7-2,8-1,8-2 

7 

- 8 

1 

Наталија 
Петровић 

Физика 

 

6-8 

 

            - 12 

 

Драгана 
Анђелковић 
Манић 

Хемија 7-8 - 8 

Ивана Секељ 
Добрић 

Математика 

Информатика и 
рач 

5-1,7-1,7-2,8-2 

5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-2 

7-2 16 

5 

Весна Стојановић Математика 5-2, 6-1, 6-2, 8-1 8-1 16 

Дејан Крецуљ Техника и 
техноло. 

Инф. и рач. 

5,6,7,8 

7-1,8 

- 16 

4 

Иван Лукић Физичко и 
здрав. васп. 

Спортске 
активности 

5-2,6,7, 8 

 

5-8 

7-1 20 

Маја Милошевић Физичко и 
здрав. васп. 

5-1 - 4 
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Због тешке епидемиолошке ситуације и заражавања учитеља и наставника вирусом Ковид 
19, организација наставе је била отежана и долазило је до замена учитеља и наставника 
који су били на боловању.  Приликом организовања замена директор је консултовао 
Националну службу за запошљавање и директоре из школа у окружењу. Због великог 
броја замена које су биле за периоде од 2 недеље, колико траје боловање инфицираних 
овим вирусом, у овом Извештају нећемо наводити имена лица која су ангажована за 
замене, али се она свакако налазе у школској документацији.  

 

          1.4   Извештај о раду школске кухиње 

 

Школска кухиња у матичној школи радила је свакодневно у две смене према смени рада 
ученика. 

 Исхрану ученика смо обезбеђивали од пекаре „Код Македонца“ Ковин - хлеб и свежа 
пецива,  смрзнута пецива  од „АТЛЕР ФОНТАНА ДОО“ Кикинда     уз додатак 
освежавајућих и млечних напитака (сок, чоколадно млеко,  јогурт и воће које смо 
обезбеђивали од СТР „Алфа“ Ковин до 15.3.2021. када је спроведена јавна набавка мале 
вредности у складу са Законом. 

Спортске 
активности  

 

 

6-1 

Новак Петровић Верска настава 1-8 - 5 
 

Укупно: 
Са високом стручном спремом: 15 наставника 
4 наставника нестручно заступљена   и 1 вероучитељ са  V степеном стручне спреме 
Директор школе: 

1. Рајковић Марко  VII да 

Стручни сарадници: 

1. Трифуновић Лучија педагог VII да 

2.  Милошевић 
Мирјана  

Библиотекар (0,50 %) VII да 
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У току марта  месеца 2021.  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 –  пекара „Код Македонца“ Ковин 
- смрзнута пецива –  д.о.о „Ненсико“ Београд    и  
- остали производи (сок, чоколадно млеко, јогурт, воће ..) – СТР „Божиловић“ 

Свилајнац 
С обзиром на чињеницу да су током читаве школске године биле на снази 

мере за заштиту здравља ученика због пандемије Ковида 19, школска кухиња радила је 
под појачаним надзором и у складу са прописаним мерама.  

 
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 150 и 200.   

 
 

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 
2020/2021. годину,  који је прописан од стране покрајинског секретара за образовање, 
управу и националне заједнице. Због пандемије Ковида 19 и реализације образовно – 
васпитног рада на даљину, дошло је до две измене Школског календара (прва измена 
2.12.2020. године и друга измена 23.3.2021.). Осим тога, непосредан образовно-васпитни 
рад, односно рад по комбинованом моделу, обустављен је два пута због погоршања 
епидемиолошке ситуације, када су ученици старијих разреда прешли на похађање наставе 
на даљину: 

Прва измена модела рада: у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, 
образовно-васпитни рад организован је на следећи начин: 

• У првом циклусу основне школе (нижи разреди) наставио се непосредни 
образовно-васпитни рад што значи да су ученици нижих разреда наставу похађали 
у школи, по групама 

• У другом циклусу основне школе (виши разреди) образовно-васпитни рад 
остваривао се путем наставе на даљину уз коришћење школске платформе за учење 
на даљину (Google учионице, Google Meet...) и путем ТВ наставе 

Друга измена модела рада: У складу са препорукама Кризног штаба са седнице 
одржане 12. марта 2021. године, донета је одлука да се у седмици од 15. до 19. марта 
2021. године, за све разреде другог циклуса (V-VIII) основне школе, настава 
организује путем наставе на даљину. У понедељак, 19.4.2021. ученици старијих разреда 
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су се вратили у клупе и настава је реализована по комбинованом моделу до краја наставне 
године.  

 

Изменама Календара образовно-васпитног рада за основну школу прописано је да зимски 
распуст почиње 21.12.2020. године а завршава се 15.1.2021. године, а да друго 
полугодиште почиње 18.1.2021. године на целој територији Републике Србије.  

Надокнада наставних дана и наставних седмица до пуног броја наставних дана и седмица 
реализована је у другом полугодишту и усклађена је са епидемиолошким мерама и у 
складу са проценом безбедности и здравља ученика и запослених. 

 
       2.2   Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској  
              2020/21. години 
 

СПИСАК УЏБЕНИКА 1. РАЗРЕД    
Предмет: Српски језик – „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00177/2018-07 од 
27.4.2018. 
Буквар за први разред основне школе 

   

Читанка за први разред основне школе    
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе    
    
Предмет: Математика - „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018. 
Математика 1, уџбеник из четири дела за први разед основне школе     
    
Предмет: Свет око нас- „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018. 
Свет око нас 1 за први разред основне школе (уџбенички комплет (уџбеник и радна 
свеска) 

 
 
Класификацио
ни периоди 

 
    Прво полугодиште 
 

 
     Друго полугодиште 
 

1. квартал 2.  квартал   3.  квартал   4.  квартал 
понедељак, 
26.10.2020. 
(40 наст.дана) 

среда, 
23.12.2020. 
(41 наст.дан) 
 
Након измене 
Календара 
18.12.2021. 

 

среда, 
31.03.2021. 
(50 наст.дана) 

8. разред - петак, 
04.06.2021. 
остали раз. 
петак, 18.06.2021./ 
 
након измене 
Календара: 
8.разред – среда 
8.6.2021. 
Остали разреди: 
 Уторак - 22.6.2021. 
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Предмет: Музичка култура-„Нови логос“ Решење бр. 650-02-00169/2018-07 од 
25.4.2018. 
Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне шкле    
 
Предмет: Енглески језик 1 - први страни језик 
Klett Издавачка кућа доо Решење бр.650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.године 
„Playway to English 1”, енглески језик за први разред основне школе, уџбенички 
комплет 

   

 
Предмет: Ликовна култура-„Нови Логос“ Решење број 650-02-00039/2018-07 од 
16.4.2018. 
Ликовна култура 1-уџбеник за први разред основне шко 
 
 

СПИСАК УЏБЕНИКА 2. РАЗРЕД 
 

Предмет: Српски језик- „Нови логос“ Решење број.650-02-00150/2019-07 од 
21.5.2019. 

Читанка  
Дар речи-граматика за српски језик за други разред основне школе 

   

Латиница – уџбеник за други разред    
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред 
основне школе 

   

    
Предмет: Математика – „Нови логос“ Решење број.650-02-00154/2019-07 од 
21.5.2019. 
Математика, уџбеник за други разред из четири дела     
    
Предмет: Свет око нас- „Нови логос“ Решење број.650-02-00152/2019-07 од 
9.5.2019. 
Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе    

Свет око нас 2, радна свескa за други разред основне школе    
    
Предмет: Музичка култура- „Нови логос“ Решење број.650-02-00151/2019-07 од 
14.5.2019. 
Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе    

 
Предмет: Енглески језик - први страни језик – Кlett Решење број.650-02-
00133/2019-07 од 19.4.2019. 
„Playway to English 2”, енглески језик за други разред основне школе друга година 
учења 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД 

 
Предмет: Српски језик за трећи разред основне школе –„Нови логос“ Решење број 
650-02-00592/2019-07 од 11.2.2020.године 
У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе 
Дар речи, граматика за српски језик за трећи разред основне школе 
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред 

   

основне школе 
Предмет: Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе- Нови логос“ 
Решење број 650-02-00619/2019-07 од 28.1.2020.године 
Математика 3, уџбеник (1, 2, 3 и 4 део)    
    
Предмет: Природа и друштво - Нови логос“ Решење број 650-02-00582/2019-07 од 
11.2.2020.године 
Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе    
Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе    
 
Предмет: Музичка култура- Нови логос“ Решење број 650-02-00596/2019-07 од 
4.2.2020.године 
Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе 
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо Решење број 
650-02-00497/2019-07 од 19.12.2019.године 
„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбенички 
комплет (уџбеник и радна свеска)  

   
    
 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД 
 
 

Предмет: Српски језик - БИГЗ школство доо (СРП4СРП01289) 
Читанка 4    
Српски језик 4, уџбеник    
Српски језик 4, наставни листови    
 
Предмет: Математика- БИГЗ школство доо (СРП4МАТ01282) 
Математика 4, уџбеник (1. и 2. део)    
Математика 4, радна свеска    
 
Предмет: Природа и друштво - БИГЗ школство доо (СРП4ПРИ01084) 
Природа и друштво 4, уџбеник    
Природа и друштво 4, радна свеска    
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Предмет: Музичка култура- БИГЗ школство доо (СРП4МУЗ01286) 
Распевано дете 4, уџбеник + ЦД    
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо 
(СТР4ЕНГ00816) 
„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник и ЦД    
„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска    
 
 

СПИСАК УЏБЕНИКА  -  5.  РАЗРЕД 
 

Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо Решење 650-02-00127/2018-07 од 
27.4.2018.године 
Читанка ,,Расковник`` за пети разред основне школе 
Граматика за пети разред основне школе 
Радна свеска за пети разред основне школе 
 
Предмет: Музичка култура – Нови логос, Решење број650-02-00123/2018-07 од 
27.4.2018. 
Музичка култура 5,уџбеник за пети разред основне школе 
 
Предмет: Историја- „Дата Статус“ Решење број: 650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018. 
Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе 
са електронским додатом 
Историјски атлас за основну и средње школе 
 
Предмет: Географија- Привр. друштво за издавачку делатност Нови Логос, Решење 
бр.650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018. 
„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе 
ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8. разреда ,  ЈП Завод за 
уџбенике 
 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо,  Решење бр.650-02-00170/2018-07 од 
27.4.2018. 
Математика  уџбеник за пети разред основне школе 
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе 
 
Предмет: Биологија- „БИГЗ школство“  Решење бр.650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018. 
Биолпгија за 5.разред основне школе 
 
Предмет: Техника и технологија- Klett Издавачка кућа доо  Решење број650-02-
00060/2018-07 од 24.4.2018. 
Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, 
материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак) 
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Предмет:Информатика – Klett Издавачка кућа доо  Решење бр. 650-02-00037/2018-07 од 
25.4.2018. 
Информатика и рачунарство, уџбеник за 5. разред основне школе 
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик-Klett Издавачка кућа доо  Решење бр. 650-
02-00019/2018-07 од 27.4.2018. 
„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне школе, уџбеник+радна свеска 
 
Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик, Решење 
бр.650-02-00020/2018-07 од 17.4.2018. Уџбенички комплет 
- Klett Издавачка кућа доо -  Maximal 1 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА  -  6. РАЗРЕД 

 
Предмет: Српски језик-  Klett Издавачка кућа доо Решење број:650-02-00119/2019-07 
од 27.3.2019. 
Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, 
Уџбенички комплет; 
Читанка за шести разред основне школе „Извор“ 
Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе 
Радна свеска уз уџбенички комплет за шести разред 
 
Предмет: Музичка култура- „Нови логос“ Решење број:650-02-00115/2019-07 од 
9.5.2019. 
„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе    

    
Предмет: Историја- ИК „БИГЗ школство“ Решење број:650-02-00068/2019-07 од 
21.5.2019. 
„Историја 6”, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне 
школе 

   

    
Предмет: Географија- „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019. 
Географија за шести разред основне школе    
    
Предмет: Физика- „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019. 
Физика 6, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред 
основне школе 
 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-00120/2019-
07 од10.5.2019. 
Математика, уџбеник за шести разред основне школе    
Математика, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе    
    
Предмет: Биологија- „БИГЗ школство“ доо  Решење број:650-02-00045/2019-07 од 
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14.5.2019. 
Биологија за шести разред основне школе    
    
Предмет: Техника и технологија-Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-
00080/2019-07 од 20.5.2019. 
Техника и технологија 6, за шести разред основне школе- уџбенички комплет  
   
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо “ Решење 
број:650-02-00049/2019-07 од19.4.2019. 
„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења, 
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД) 

   

    
Предмет: Немачки језик – обавезан изборни предмет – други страни језик- Klett 
Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-00081/2019-07 од 4.4.2019. 
Maximal 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења, 
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а) 
Аутори:Đorđo Mota, Elžbijeta Krulak Kempisti, Klaudija Bras, Dagmar Glink, Julija 
Katarina Veber i Lidija Šober 

   

    
 
Предмет: Информатика и рачунарство „ДАТА СТАТУС“ - Решење број:650-02-
00389/2018-07 од 20.3.2019. 
Информатика и рачунарство, уџбеник за 6. разред основне школе  
 

СПИСАК УЏБЕНИКА 7. РАЗРЕД 
 

Предмет: Српски језик-Klett Издавачка кућа доо  Решење број 650-02-00119/2019-07 
од 4.2.2020.године 
Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; 
Уџбенички комплет, 
Читанка за седми разред основне школе „Плетисанка“  
Српски језик и књижевност 7, Граматика за седми разред основне школе, 
Српски језик и књижевност 7, радна свеска уз уџбенички комплет. 

   

 
Предмет: Историја-Издавачка кућа „БИГЗ школство“ Решење број: 650-02-
00624/2019-07 од 12.2.2020.године 
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе    
 
Предмет: Географија - „Нови Логос“ Решење број 650-02-00618/2019-07 од 
28.1.2020.године 
Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе    
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ЈП Завод за уџбенике (СРП7ГЕО00821)- ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ - вежбанка 
за географију (неме карте) за седми разред основне школе   
 
Предмет: Физика- „Нови Логос“ Решење број 650-02-00578/2019-07 од 5.2.2020.године   
Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе    

 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо  Решење број 650-02-00536/2019-07 
од 20.1.2020. 
Математика , уџбеник за седми разред основне школе    
Математика,  збирка задатака за седми разред основне школе    
 
Предмет: Биологија- БИГЗ школство доо Решење број: 650-02-00514/2019-07 од 
5.2.2020.године 
Биологија 7, уџбеник   за седми разред основне школе 
 
Предмет: Хемија- „Нови Логос“ Решење број 650-02-00579/2019-07 од 4.2.2020.године 
Хемија 7, уџбеник седми разред основне школе     
 
Предмет: Техника и технологија - Klett Издавачка кућа доо  Решење број 650-02-
00572/2019-07 од 4.2.2020. 
Техника и технологија 7, за седми разред основне школе, уџбенички комплет    
 
Предмет: Музичка култура- „Нови Логос“ Решење број:650-02-00556/2019-07 од 
27.1.2020.године 
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе    

 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо Решење број 
650-02-00495/2019-07 од 26.12.2019. 
„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења, 
уџбенички комплет (уџбеник,   

   

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе радна свеска и ЦД     
 

Предмет: Немачки језик – обавезни-изборни предмет – други страни језик- Klett      
Издавачка кућа ДОО Решење број 650-02-00531/2019-07 од 26.12.2019.године 
Maximal 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички 
комплте (уџбеник, радна свеска са компакт диском) 
 
Предмет: Информатика и рачунарство Klett Издавачка кућа ДОО Решење број:650-
02-00574/2019-07 од 12.2.2020.године 
Информатика и рачунарство 7, уџбеник за сед,мо разред основне школе 
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СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред 
 

Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо (СРП8СРП01193) 
„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе    
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе    
„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе    
 
Предмет: Музичка култура-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП8МУЗ01335) 
„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе    
 
Предмет: Историја- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП8ИСТ01336) 
„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом    
 
Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП8ГЕО01337) 
„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе    
„Географија 8”, радна свеска из географијe за осми разред основне школе    
ЈП Завод за уџбенике (СРП8ГЕО00871)- МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију 
(неме карте) за осми разред основне школе  
 
Предмет: Физика-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП8ФИЗ01339) 
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред 
основне школе  

   

 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП8МАТ01199) 
„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе    
Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе    
 
Предмет: Биологија-ЈП Завод за уџбенике (СРП8БИО00873) 
БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе    

 
Предмет: Хемија-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП8ХЕМ01341) 
„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе    

 
Предмет: Техничко и информатичко образовање-ЈП Завод за уџбенике 
(СРП8ТЕХ00879) 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за осми разред основне 
школе 
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Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо 
(СТР8ЕНГ00855) 
„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник     
„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД     
 
Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 
Дата Статус д.о.о. (СТР8НЕМ00363) 
Prima 4    
Prima 4, радна свеска    
 
       2.3   Извештај о броју ученика на крају школске године и   
               флуктоацији ученика  у  току   школске године  
 
На почетку школске године уписано је  282  ученика, а након кретања ученика у току 
школске године бројно стање ученика на крају школске године  изгледа овако: 
 

Ред. бр. oдељење  мушки женски Укупан  број  ученика Број ученика 

1. 1 – 1  14 8 22 40 

2. 1 - 2 8 10 18 

3. 2  - 1 8 8 16 33 

4. 2 – 2  7 10 17 

5. 3 – 1  10 12 22 22 

6. 4 – 1  10 9 19  

37 7. 4 – 2  11 7 18 

8. 1 / 3  - МБ 3 /  1 1  /  1  4  /  2               6 

9. 2 / 4  - MB 2  / 1 1  /   1 3  /  2 5 

  75 68 143 143 

 У матичној школи –  132        ученикa 
У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –      11  ученика у два 
                                                                                       комбинована одељења  

 

9. 5 – 1  13 11 24  

47 10. 5 – 2  12 11 23 

11. 6 – 1  7 11 18  

36 12. 6 – 2  9 9 18 
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13. 7 – 1  8 5 13  

28 14. 7 – 2  7 8 15 

15. 8 – 1  7 8 15  

31 16. 8 – 2  5 11 16 

  68 74 142 142 

  143 142 285 285 

             Свега  15 одељења у матичној школи и   2  комбинована  у МБ =  17 одељења  

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

          С обзиром на чињеницу да је ова школска година била специфична због тешке 
епидемиолошке ситуације, одређен број часова, како у разредној, тако и у предметној 
настави, реализован је онлајн. Учитељи су распоред реализације непосредне наставе у 
школи кориговали у складу са проценом потреба ученика, а у циљу што бољег 
напредовања ученика. Испоштован је распоред утврђен Оперативним планом, по којем 
ученици у току једне недеље имају 4, а следеће 3 часа дневно. 

          Што се тиче педагошких критеријума, јасно је да је током целе школске године 
настава реализована уз ограничења која су била условљена епидемиолошком ситуацијом, 
па су учитељи и наставници наставу изводили водићи рачуна о приоритетима на основу 
личне процене наставника и процене на нивоу већа и актива. 
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       2.5    Извештај о реализацији спортских,  културних и рекреативних   
                активности  
 
         Спортске, културне и рекреативне активности су у току 2020/21. године реализоване 
у складу са епидемиолошком ситуацијом и евидентно је да их је било знатно мање у 
односу на претходне године. Уложен је велики труд да се неке активности, колико је то 
било могуће, реализују уз помоћ расположивих дигиталних алата, на даљину.  
         
 

 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

       НОСИЛАЦ 
       ПОСЛОВА 

Пријем првака – учитељице Данијела Новокмет и Јасмина 
Давидовић дочекале су своје нове ђаке. 
Ученике и њихове родитеље поздравио је директор школе 
Марко Рајковић.  
Пријем првака реализован је у складу са упутствима 
Министарства и уз поштовање епидемиолошких мера.  

31.8.2020. Учитељице  

 
Обележен је међународни Дан писмености 
 
Широм света 8. септембра се обележава Међународни 
дан писмености. У нашој школи се различитим 
активностима обележава овај дан, како би се указала 
пажња на важност писмености у време глобалне 
дигитализације. 

У сарадњи учитеља и наставника у нижим разредима 
 реализоване су разне активности на часовима редовне 
наставе, а овај дан је посебно обележен на часовима 
српског језика. 

Тако су учитељи  организовали разне активности на тему 
игре слова, где су се низали разни продукти, а међу њима 
и калиграфија са садашњим ученицима трећег разреда. 

 

 

 
8.9.2020. 

 
Учитељи и ученици 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Обележен је Дан српског јединства, слободе и 

 
15.9.2020. 
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националне заставе 
 
Наши ученици су обележили данашњи празник, 15. 
септембар, који је као заједнички празник успостављен 
ове године у Србији и Републици Српској у знак сећања 
на пробој Солунског фронта у Првом светском рату 1918. 
године. Тада је српски војник незаустављиво кренуо да  
изгони непријатеља из своје отаџбине. Након подсећања 
на овај пресудни тренутак у нашој историји, ученици су 
обојили нашу заставу, придржавајући се свих мера 
заштите. Ђаци који наставу прате онлајн учинили су то 
исто користећи одговарајуће софтверске алате,  

 

 

 

Радна субота: Будимо одговорни према себи и другима 

Ученици наше школе организовали су активност из 
изборног предмета Грађанско васпитање. У циљу 
 безбедности и здравља ученика, у складу са препорукама 
надлежних органа и институција, у школском 
простору.                                                          

У суботу 19. септембра 2020. године реализована је 
активност и продукти  су изложени у холу  школе,  у 
школском дворишту као и  у учионицама наше школе. 

 

 
19.9.2020. 

 
Ученици и наставници који 
предају Грађанско васпитање 

 

 
 

 
Обележен је Светски дан без аутомобила 
 
Часови технике и технологије право су место где се 
ученицима може указати на одрживи развој. Овај дан 
важан за планету Земљу, који је настао у време нафтне 
кризе седамдесетих година прошлог века, промовише 
развој бициклизма и осталих немоторизованих видова 
превоза која деца користе све са циљем смањења 
коришћења аутомобила у градовима и допринеса 

 
22.9.2020. 

 
Наставник технике и технологије 
Дејан Крецуљ и ученици 
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побољшању животне средине. Светски дан без 
аутомобила најбољи је повод да се укаже на неопходност 
промене понашања људи у коришћењу моторних возила, 
која су један од највећих загађивача ваздуха. Ученици су 
кроз разговор подржали развој електричних возила, а на 
крају су дизајнирали пригодне значке, 
 
 
Европски дани језика 
 
Ученици VIII-2 су, као и претходних година, у петак 
25.9.2020. са наставницом немачког језика обележили 
Европски дан језика, који се на иницијативу Савета 
Европе прославља 26. септембра сваке године од 2001. 
године. 
Овог пута су се ученици бавили немачким пословицама, 
свако је извлачио по једну пословицу, за које су 
заједнички тражили превод и значење, а затим поредили 
са нашим језиком и тражили одговарајући еквивалент. 
Ђацима је ово било изузетно занимљиво, јер су се уједно 
упознавали са културом и  лепотама оба језика, научили 
понешто ново и увидели да постоје пословице, речи и 
изрази који су типични само за један народ и језик и да су 
често непреводиви. 
Резултат овог рада је плакат са немачким пословицама на 
којем су сви ученици вредно радили. 

 
21-25..9.2020. 
 

 
Наставници енглеског и немачког 
језика и ученици 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ученици су се подсетили  да учење и знање више језика 
отвара више могућности за друштвени и економски 
ангажман људи, руши предрасуде и баријере међу 
људима, што доприноси лепшем и квалитетнијем животу 
свих грађана. 
Идеално би било када би сваки човек уз свој материњи 
језик познавао барем још два страна језика. Један од њих 
би требало да буде енглески језик, а други сигурно 
немачки и њих је данас готово неопходно познавати, 
невезано за узраст, професију или друштвени статус. 
Познавање енглеског језика у савременом свету све више 
постаје потреба, попут употребе универзалног језика. То 
је језик интернета, језик компјутера, без њега се не могу 
обављати многи послови. Енглески језик је језик 
пословних људи, језик комуникације у свету, језик који 
може скоро свако разумети, а у томе смо се сви заједно 
сложили. 
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Ученици 3. и 4. разреда су са својом наставницом 
енглеског језика откривали занимљиве и чудне особине 
језика, „шарали“ су школско двориште исписујући 
поруке на енглеском језику, док су ученици 4. разреда  
откривали изјаве љубави на европским језицима.  
 

 
 
 

 
Здрави и безбедни у нашој школи 
 
На часу слободних активности, ученици 4-1 заједно са 
својом учитељицом Весном Радмановић, разговарали су 
на који начин сачувати здравље и како додатно појачати 
превентиву од вирусних и разних других инфекција. 
Након тога,ученици су радили ликовне радове на 
актуелну тему, а потом, надахнути топлим јесењим 
бојама, ликовно су се изразили на дату тему, користећи 
колаж технику. 
 

 
28.9.2020. 

 
Ученици 4-1 разреда и учитељица  

 

 
 
 

 
 
Астрономска секција наше школе је и  у време 
пандемије наставила рад и сарадњу са агенцијом 
NASA. 
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Учшће у Светској недељи свемира под мотом 
"Сателити побољшавају живот". 

Ове догађаје организују хиљаде организација, 
укључујуцћи свемирске агенције, ваздухопловне 
компаније, астрономске клубове, музеје и школе. 
Прошле године било је преко 8.000 активности у 96 
земаља, а ове године биће их још више. Догађај увек 
почиње на дан када је 1957. године лансиран први 
сателит Спутњик 1 чиме је отворен пут за 
истраживање свемира. Светска недеља свемира 2020. 
године посвећена је сателитима и њиховим широким 
предностима. Вештачки земљини сателити су од 
великог значаја за изучавања глобалних активности 
и промена, те су стога ученици били веома 
заинтересовани. Пројекат који раде је “Сунчев 
систем у мојим рукама”. 

На почетку изучавања наставног предмета географије, у 
петом разреду током првих часова почиње учење о 
Сунчевом систему, Сунцу, планетама. Како је технички и 
технолошки развој још у прошлом веку омогућио човеку 
приступ Свемиру, то се природа, као део окружења на 
које утиче, проширио. И управо то је прилика да се кроз 
први практични рад у техници и технологији направи 
макета Сунчевог система. Наставник географије одабира 
цртеж који је најадекватнији приказ, са ознакама. Задатак 
ученика је да од пластелина направе Сунце и планете у 
размери, пречника колики је пречник на добијеном 
цртежу. Радећи увиђају њихову величину, памте називе, 
боју и распоред, што је бенефит у учењу географије. С 

 
од 4. до 10. 
октобра 2020. 

 
Ученици петог разреда и 
наставник Дејан Крецуљ 
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друге стране, раде са сићушним куглицама чијим 
прављењем развијају фину моторику руку 

 

 

Обележавање Дана рођења Михајла Пупина 
 
Михајло Идворски Пупин рођен је 9.октибра 1854. 
године у Идвору. Био је научник, проналазач, 
професор на Универзитету Колумбија и почасни 
конзул Србије у САД, један од оснивача и 
дугогодишњи председник Српског народног савеза у 
Америци. Такође је добио и Пулицерову награду 
1924, године за аутобиографско дело "Од пашњака 
до научењака". Током свог научног и 
експерименталног рада дао је значајне закључке 
важне са поља вишеструке телеграфије, бежичне 
телеграфије и телефоније, потом рентгенологије, а 
има и великих заслуга за развој електротехнике. 
Такође је заслужан и за проналазак Пупинових 
калемова. Добитник је многих научних награда и 
медаља, члан Америчке академије наука, Српске 
краљевске академије и почасни доктор 18 
универзитета. Оваква свестраност и врхунски 
резултати веома су импресивни ученицима осмог 
разреда којима је у Техници и технологији највише 
садржаја посвећено електротехници, електроници и 
телекомуникацијама, па је и овај омаж великану 
посве примерен и радо прихваћен као завршница 
овогодишње Дечије недеље 
 

9.10.2020. Ученици осмих разреда са 
наставником технике и 
технологије Дејаном Крецуљем 

 
 
 

 

 
Дечија недеља под слоганом, чија су инспирација били стихови песме „Добар друг“ Јована Јовановића Змаја 
„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!“ је ове године обележена другачије у односу на претходне 
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године због специфичне епидемиолошке ситуације и придржавања епидемиолошких мера. 
Једна од активности у оквиру дечије недеље је израда јесељих плодова, разних облика животињица, и сл. у 
продуженом боравку у којем бораве ученици првог и другог разреда.  
Наши ученици су такође цртали кредама у боји у школском дворишту . Тема је била слободна, а ученици су 
показали своју маштовитост.  
 

 
 
 
Час посвећен животу и делу Вука Караџића 
 

6.11.2020. Ученици првог и другог разреда 
који похађају продужени боравак 
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Поводом Дана примирја у Првом светском рату 
наши ученици  су и ове године на часовима Технике 
и технологије правили пригодну презентацију о 
овом великом догађају, а потом израдили амблеме. 
 
Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар, 
у знак сећања на датум када су 1918. године у 
железничком вагону у Компијену, силе Антанте 
потписале примирје са Немачком и тиме окончале 
Први светски рат, од 2012. године у Републици 
Србији обележава се као државни празник. 

Главни мотив амблема празника је цвет Наталијине 
рамонде, угрожене врсте у Србији. Цвет је у 
ботаници познат и као цвет феникс с обзиром на то 
да му је карактеристика да и уколико се потпуно 
осуши може поново да оживи када се залије. Сем 
тога, у амблему се појављује и мотив траке 
Албанске споменице, која се налази изнад цвета. 
Биљку је 1884. године у околини Ниша открио 
доктор Сава Петровић, дворски лекар краља 
Милана Обреновћа. Заједно са Јосифом Панчићем 
описао је ову врсту и дао јој име по краљици 
Наталији. 
Како је препорука је да се амблем Наталијине 
рамонде носи на реверу у недељи која претходи 
празнику, као и на сам дан празника, то су ученици 
овај симбол правили и поносно носили током 
протекле седмице одајући почаст стотинама хиљада 
цивила и ратника, невино и јуначки пострадалих у 
борбама за одбрану и ослобођење домовине током 
четири ратне године. 

 
8.11.2020. 

 

 
 

 

„Корона стоп“, мини пројекат са циљем 
подстицања деце на доследно спровођење мера 
заштите  
Ученици на часовима Технике и технологије праве 
геометријско тело, папирну коцку, на чијим 
странама су симболично приказане мере: ношења 
маски, прања руку, коришћења дезинфекционих 
средстава, одржавање физичке дистанце. Сваки 
ученик прави једну коцкицу од којих се потом 
формира јединствени разредни симболични 
„заштитини зид“, попут рачунарскг фајервола. Тако 
се указује на значај заштите сваког појединца и 
одговрно понашање заштите других. Мали, али 

 
24.11.2020. 

 
Ученици старијих разреда 
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васпитно веома значајан пројекат у овој никад тежој 
ситуацији за све нас. 
 

 
Ученици наше школе су и ове године учествовали 
на конкурсу „Твоја сигурност је у твојим 
рукама”, који расписује Савет за безбедност 
саобраћаја општине Ковин. Вилики успех потврђују 
и бројне вредне награде које су обрадовале наше 
ученике. 

26.11.2020.  
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Пројектна настава – лице науке  

Ученици 3-1 су на часовима пројектне наставе, у 
оквиру пројекта „Лице науке“ разменили  идеје и 
искуства стечена током истраживања, упоређивали 
 информације и расправљали о закључцима и на тај 
начин стекли  знања о значајним личностима из 
прошлости Србије у области науке. 

Ученици 3-1 на часу српског језика подсетили се 
кратких умотворина које је Вук сачувао од заборава 
, забавили се одгонетајући загонетке и израђујући 
плакате о нашем творцу азбуке. 

 

 
9.12.2020. 

 
 

 
 

 

 
Такмичење из области прве помоћи 
 

Црвени крст Србије организовао је такмичење из 
области прве помоћи. Овог пута, због актуелне 
епидемиолошке ситуације, ученици су се такмичили 
тако што су слали ликовне радове на тему "У игри 
се некад повредимо ми, шта је прва помоћ 
сликом прикажи ти". 

Ученици 4-1 разреда наше школе су се заједно са 
својом учитељицом Весном Радмановић одазвали  
конкурсу и постигли запажене резултате. 
Најуспешнији су били Лука Василић и Матеја 
Милошевић, чији су радови прошли даље, на 
следећи ниво такмичења. Црвени крст ОК, на челу 
са Велинком Фара, припремио је награде за све 
учеснике такмичења и тим лепим гестом опет 
показао да брине о нашој деци. 
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Израда макета града  из периода владавине кнеза 
Лазара 
 

Кнез Лазар је саградио утврђени град изнад 
Крушевца да би се одбранио од Турака. Лазарев 
град је имао велику градску капију, а крај ње главну 
кулу. Као и сва утврђења тога доба, и Лазарев град 
је био заштићен високим зидовима. Унутар зидина 
је изграђен и Лазарев дворац. 

Ученици IV2 су на часовима ликовне културе 
правили град из периода владавине кнеза 
Лазара. Причали су о томе како замишљају 
тврђаву, које материјале ће употребити за њену 
градњу, слушали једни друге и похвалили најбоље 
идеје. За рад су користили картонске кутије, ваљке 
од папира и сл. Дошли су до веома креативних 
решења. Своје радове су завршили тако што су 
кутије облепили алу фолијама или папирним 
марамицама, украсили колаж папиром...  

 
16.12.2020. 

 
Ученици 4-2 одељења са 
учитељицом Светланом Баковић 

 

 

 
Новогодишња чаролија наших ученика из Малог 
Баваништа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.12.2020. Ученици и учитељице у Малом 
Баваништу 

 

 
 

Иако је ове године ситуација мало другачија, наши 
ученици нису дозволили да их то онерасположи. 
Ученици који похађају продужени боравак окитили 
су јелке, украсили боравак, написали писмо Деда 
Мразу и пожелили много разноврсних жеља, 
поштујућо све епидемиолошке мере.Једна 
заједничка новогодижња жења била је да нам 
следећа година буде здравија, срећнија и успешнија. 
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Ученици наше школе на онлајн Фестивалу науке 

Наши ученици  већ традиционално крајем године 
посећују јединствену манифестацију Фестивал 
науке. Овог пута, због пандемије, то чине у онлајн 
формату. 

Фестивал науке одржава се ове године по 
четрнаести пут, али је ово први пут да је садржај 
фестивала у целости доступан онлајн. То је 
јединствени доживљај више различитих 
програмских целина са занимљивим садржајима, 
експериментима, видео серијалима, научним 
изазовима, интервјуима и интерактивним игрицама. 

Ученици старијих разреда, који наставу Технике и 
технологије прате путем Гугл учионице имали су 
прилику да одаберу неке од преко стотинак 
припремљених садржаја и тако се упусте у 
јединствену научну авантуру на крају првог 
полугодишта. Неки су и у својим домовима, пратећи 
упутства са сајта, извели експерименте, снимили их 
и поделили са другарима из разреда. Већ првог дана 
ђаци који су виртуелно посетили фестивал, били су 
одушевљени, што је јасан показатељ колико је 
квалитетно осмишљен пут популаризације и 
промоције науке и технологије. 

 

 
18.12.2020. 
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У нашој школи су ученици у оквиру другог циклуса 
међународног пројекта "Снимам науку", с обзиром 
на пандемију, учествовали у пројекту "Корона 
стоп", који је трајао од првог до последњег зимског 
дана.Пројекат је подразумевао постављање 
колекција фотографија које су ученици снимили у 
свом окружењу. 

Изненада, као што се то обично дешава, Пандорина 
кутија се почетком пролећа отворила и из ње је 
планетом почело да се шири невиђено зло - 
пандемија корона вируса. Из корена се променио 
свет у коме живимо и начин на који живимо. Сада 
уз изолацију, ванредне мере, усамљеност, страх за 
ближње и блиске људе и живот под маском само су 
део нове реалности. Но, подсетимо се, када је 
радознала Пандора отворила кутију, из ње су се 
разасула сва зла света, али је на дну остала нада. У 
тој нади живимо, окружени апокалиптичном 
садашњошћу. 
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Зимске радости на снегу 
Ученици четвртог разреда су са својим учитељицама, 
Весном Радмановић и Светланом Баковић, уживали у 
зимским чаролијама. Ту, поред новоизграђене летње 
учионице  која сада краси двориште Змајеве школе, 
правили су Снешка Белића, грудвали се и уживали на 
свежем ваздуху. Било је много радости, смеха, 
трчања и узбуђења због поновног сусрета са својим 
другарима и учитељицама. 
 

21.1.2021. Ученици четвртог разреда са 
учитељицама 
 

 

 
 

 
У другом полугодишту, а чим то временски услови 
дозволе, ученици наше школе наставу ће похађати и 
у летњој учионици (намењену за амбијенталну 
наставу), која сада краси двориште Змајеве школе. 
Због тренутне епидемиолошке ситуације, а на 
предлог комплетног колектива, оплемењен је простор 
испред фискултурне сале. Широка примена 
поменутог објекта унапредиће већ високе циљеве и 
постигнућа наше школе. 
Велику захвалност дугујемо Савету родитеља и 
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Школском одбору који су безусловно подржали 
пројекат модерне школе за 21. век. 
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Светосавска недеља Змајеваца 
 

Последња јануарска седмица у  "Змајевој"  школи, и поред тренутне епидемиолошке ситуације, прожета је 
активностима посвећеним оснивачу школе и цркве у Срба Светом Сави. 
 
На међународни Дан образовања, 25. Јануар,  ученици су кроз корелацију предмета Историје и Технике и 
технологије, истражили и приказали неке од бројних манастира, као духовно и културно наслеђе, у сусрет 
празнику, школској слави Светом Сави. 
Обухваћени су Хиландар, Жича, Ђурђеви Ступови, Грачаница, Сопоћани и низ других. Ученици који 
похађају наставу у школи, то су урадили припремивши постер - презентацију, док ученици који наставу 
прате онлајн, своје радове изложили су на за то припремљеној платформи 
 
Свети Сава – школски празник и велика дечија слава.  
Зна се шта ђаци у целој Србији раде уочи 27. јануара - цртају Светог Саву и спремају приредбе у његову 
част. Наши четвртаци су са својим учитељицама, Весном Радмановић и Светланом Баковић, правили 
светосавске переце. Уживали су и забављали се док су месили тесто, развлачили га и правили најукусније 
переце. У свему томе помогла нам је наша драга куварица која их је пекла. Са ученицима је директор Марко 
поделио радост и одушевљење и честитао им школску славу. 
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Као по традицији и ове године су ученици виших разреда на часовима ликовне културе припремали радове 
за изложбу у школи поводом школске славе. 

Тема је била Прва асоцијација на Светог Саву. Ученици су били креативни па су настали цртежи переца, 
славског колача, манастира, болница и књига. Наравно, највише је било оних који су цртали лик Светог 
Саве. 

Своје радове изложили су у холу школе и на тај начин увеличали празник своје школе. 

 
 

Свети Сава у Малом Баваништу 
 
У духу Школске славе, Светог Саве, наши ученици, иако  још мали, потрудили су се да уреде своје 
учионице,  показавши тиме своје поштовање и оданост вредностима српском народу и  неговању наше 
традиције. 
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У првом разреду дигитални свет, као новоуведени 
наставни предмет постао је изазов како за ђаке, тако 
и за учитеље. 

Оставља нам простор за нова сазнања из света 
дигитализације, али и за игру и развијање маште 
ученика. Ученицима првог  су се придружили и ђаци 
трећег разреда комбинованог одељења у остваривању 
својих креативних идеја.  

 

 
 

Змајевци обележили Дан сигурнијег интернета 
6.2.2021. 

Ученици наше школе обележили су 18. мађународни Дан сигурнијег интернета, који организује удружење 
Insafe/INHOPE уз подршку Европске комисије, у више од 170 држава света, са циљем промовисања 
сигурније и одговорније употребе онлајн технологије и мобилних уређаја, посебно међу децом и младима. 

Сваке године на други дан друге седмице другог месеца хиљаде људи широм света се удруже како би 
учествовали у догађајима и активностима којима желе подићи свест о сигурносним проблемима на 
интернету. 

Тема овогодишњег Дана сигурнијег интернета била је "Заједно за бољи интернет". 

Ученици старијих разреда на часовима Информатике и рачунарства, с разлогом су у свестраној дискусији 
посветили пажњу играма изазова и опасностима које оне собом носе. 

Недавни трагични догађаји у Раковици, "игра гушења" односно "онесвешћивања" на ТикТоку већ дуже од 
годину дана кружи интернетом. Учесници намерно прекидају доток ваздуха, покушавајући да се угуше са 
циљем да изазову осећај који човек доживи непосредно пред смрт, односно пред губитак свести. 

Према америчком Центру за контролу и превенцију болести још 2008. године овој "игри" могу се приписати 
најмање 82 смртна случаја. 

И поред тога што по правилима ТикТока корисници не могу да буду млађи од 13 година, ђаци кажу да је у 
пракси то посве другачије. 

Ученици су свесни реалне опасности и општи је став да ова врста забаве не само да је бесмислена, већ и 
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изузетно ризична. У активностима су учествовали сви ученици, без обзира на распоред рада у школи и 
онлајн наставу, с обзиром да су читаве седмице пре термина догађаја часови били проткани овом тематиком. 

 

 
Обележавање Дана државности 

Дан државности је подсећање на Сретење 1804. 
године, када је подигнута револуција и почело 
ослобађање од Турске, и на исти датум 1835. године, 
када је донет први модерни Устав Кнежевине Србије. 
Овај датум је узет као почетак стварања модерне 
српске државе и као национални празник се слави од 
2001. године. Како се ове године празник обележавао 
нерадно, а  неки ученици су наставу пратили  онлајн, 
то су и активности, у зависности од узраста, 
прилагођене ситуацији, али не и мање занимљиве и 
квалитетне. Тако, на пример, ученици петог и шестог 
разреда на часовима Технике и технологије су 
израђивали пригодне беџеве и флајере, док  су 
старији разреди користили предности интернета и по 
кључним речима "Сретење, Дан државности Србије" 
истраживали  видео прилоге спајајући тако Историју 
и Информатику користећи и развијајући дигиталне 
компетенције 
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Дан дигиталног учења - Digital Learning Day, 
одржава се 25. фебруара широм света, највише у 
Сједињеним државама, кроз мноштво манифестација. 
Као и претходних, и ове године у кампањи читаве 
седмице која му је претходила, учествовали су и 
наши ученици  на часовима Информатике и 
рачунарства реализујући пројекат истраживања и 
проширивања знања у области безбедности са 
нагласком на дигиталним траговима. 
 

Још пре епидемије, наши ученици су били активно 
упућени на рад на светској мрежи, па тиме и 
изложени разним опасностима, од којих многе на 
први поглед изгледају веома безазлено. Дигитални 
трагови представљају низ података које остављамо 
сваког пута кад користимо интернет. Они се односе 
на мрежне странице које посећујемо, електронску 
пошту коју шаљемо, видео записе које постављамо на 
мрежу, онлајн игре које играмо, информације које 
претражујемо. Увек треба имати на уму да све што је 
једном објављено на интернету остаје заувек 
забележено и некоме доступно, а никада не знамо ко 
их и са којом намером може употребити. Ученици су 
веома свесни ових претњи, али опрезност није никада 
на одмет. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља 
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Наши ученици су бројним пригодним активностима  
свим мамама, бакама, теткама, ујнама, стринама...  пожелели срећан празник – Дан жена. 
 

 
Ученица 4. разреда прави поклон за маму 

 
 

 

Ученици 3-1 одељења правили су грб одељења у 
рељефу 

Резултат су изузетно креативни и маштовити радови 
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Промоција хуманих вредности и позоришна 
представа ђака четвртака "Уживо са лица места" 
 

У петак 16.4.2021. завршено је снимање позоришне 
представе у оквиру програма Промоције хуманих 
вредности (ПХВ). 

Ученици 4 - 1  учитељице Весне Радмановић, који су 
похађали предавања и радионице у оквиру овог 
програма, су уз подршку волонтера Црвеног крста 
Ковин припремили ПХВ представу под називом 
"Уживо са лица места". Због епидемиолошке 
ситуације представа није реализована на класичан 
начин, већ је снимљена и у виду видео записа послата 
Црвеном крсту Србије како би учествовала на 
"Фестивалу ПХВ представа". 

Сценарио: 

• Страхиња Ђорђевић 
Сценографија: 

• Валентина Марковић 
• Дуња Петровић 
• Анђела Миладиновић 
• Миљан Крстић 

Камера и монтажа: 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

48 
 

• Душан Јованић 
Снимање је обављено у просторијама Црвеног крста, 
а за гостопримство и подршку у сваком смислу те 
речи, овим путем се захваљујемо Викици Фара, 
волонтерима и запосленима у Црвеном крсту. 

 

Обележавање Међународног дана планете Земље, 
22.април 

Међународни дан наше планете се готово у целом 
свету обележава од 1970. године, а 2009. године 
Генерална скупштина УН донела је Резолуцију 
тежећи да истакне глобални значај обележавања тог 
датума, у циљу упозорења на опасности које прете 
животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, 
услед развоја индустрије, повећане потрошње 
енергије, глобалног загревања и климатских промена, 
како би светска популација постала свесна своје 
одговорности према планети на којој живи и тако 
смањила негативан утицај на животну средину. 

Тема овогодишњег Међународног дана планете 
Земље је „Обновимо нашу Земљу“, са нагласком на 
климатске промене. 

Како је у значајном делу изучавања технике и 
технологије управо акценат на одрживом развоју, у 
корелацији са биологијом, ово је била прилика да 
ученици кроз занимљиве радионице изразе свој став 
о томе користећи мисаони експеримент поређења 
Земље са крхким и рањивим балончићем маслачка 
који је снимљен. Уз поштовање мера заштите, 
ученици су са задовољством учествовали у раду 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин обележава свој 
117. рођендан, односно 107 година под својим кровом 
и то на дан када је Змај Јова 1850. године објавио 
своју прву песму. Ова установа основана је године 
када се песник придружио у вечности својим 
Ђулићима. Одлуком Аустроугарских власти да се у 
граду отвори и грађанска школа која 1945. постаје 
Нижа гимназија, а потом именована у Непотпуна 
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мешовита гимназија. 

Од септембра 1957. до данас ради као основна школа, 
непрестано се усавршавајући, како стручно, тако и 
материјално. Ослањајући се на овако богату 
оставштину, школа је данас савремена васпитно-
образовна институција јасне визије, великих планова 
и високих постигнућа у раду са ученицима. 

Мада у скромним условима, школа је више од 
столећа храм просвете и културе, расадник младих 
талената из којег у живот одлазе генерације вредних 
и честитих људи. 

Поводом Дана школе ученички парламент покренуо 
је пројекат Зелени Змајчићи у оквиру којег су 
планиране следеће активности: 

• Садња стабла гинко билоба и уређење 
простора око стабла 

• Организовање гласања за име стабла 
• Читање стихова Јована Јовановића Змаја 
• Израда плаката и презентација гинко билоба 
• Рециклажа пластичних флаша 
• Дневник за праћење промена на биљци 
• Избор за „Змаја међу Змајчићима“ 

Дан школе био је само први дан, почетак еколошких 
активности које ћемо у будућности реализовати 
(амбијентална настава, учење о природи у природи, и 
сл. пројекти). „Зелени Змајчићи“  -  чланови су сви 
актери школског живота Змајеве школе (ученици, 
запослени и родитељи) 

- У оквиру пројекта Зелене Змајчићи 
ученици првог и другог разреда 
засадили су стабло и тако званично 
отворили недељу Дана школе. У 
наредним данима организоваће се и 
уређење простора око стабла као и 
гласање за име. 

- Поводом Дана школе, час посвећен 
Јовану Jовановићу Змају одржан у 
школској библиотеци. 

- Слушање дечјих песама које су 
компоноване за стихове чика Јове Змаја 
(„Ала је леп овеј свет“... и сл.) 
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Ученици виших разреда у дворишту су читали 
стихове чика Јове Змаја.  

Осетио се дух песништва Ј.Ј.Змаја кроз кратак 
књижевни сусрет. 

- Дан школе – обележен упркос 
околностима на стваралачки жив и 
уметнички осмишљен начин. 

                        Ученици 3 – 1,  4- 1 и 4 – 2  разреда 
                         урадили су плакате у оквиру  
                         пројектног задатка „ГИНКО 
                          БИЛОБА“. 

- Осмаци су у току пројекта поводом 
Дана школе на часу биологије 
рециклирали пластичне флаше и 
правили саксије за њихову учионицу. 

- Ученички парламент наше школе сваке 
године организује акцију избора 
ученика који својим особинама, 
знањем, способностима и понашањем 
може да понесе престижну титулу 
„Змаја међу Змајчићима“ која се 
додељује сваке године за Дан школе. 

Сви ученици и запослени су гласањем учествовали у 
избору заокруживањем броја испред имена 
кандидата. 

- Ученици првог и другог разреда који 
похађају продужени боравак 
обележили су Дан школе тако што су 
цртали, писали песме, читали и 
рецитовали песмице чика Јове Змаја, а 
потом од урађених радова направили 
плакат посвећен Јовану Јовановићу 
Змају. 

Завршна активност поводом Дана школе на часовима 
чувара природе била је сређивање простора око 
нашег дрвета пријатељства. Након гласања свих 
ученика и запослених, ученички парламент је 
пребројао гласове и наше дрво је добило име  -
 БОБИ. 

Боби је добио почасно место у нашем дворишту и сви 
ученици учествоваће у одржавању и заливању нашег 
новог члана школе. 
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Ускршње активности 
 

                     
Изложба рукотворина ученика 3. разреда                                   ученици 1.разреда су украсили ускршње дрво 
 

 
Ученици комбинованих одељења у Малом Баваништу спремно су дочекали Ускрс. Направљена је чак и башта за зеку 

који редовно оставља најлепше поклоне деци. 

 
На Велики четвртак ученици IV-2 су фарбали ускршња јаја. 
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У петак,  7. 5. 2021. у оквиру активности поводом обележавања Дана школе, наш колектив је, појачан својим 
подмлатком, провео предиван дан на излетишту Чардак. 

Захваљујући наставнику физичког васпитања Ивану Лукићу организован је спортски програм. Након шетње 
Стазом здравља, одржани су турнири у пикаду и баскету. Конкуренција је била озбиљна, борба 
беспоштедна, али ће имена победника остати тајна, јер...важно је учествовати! 

Све је било дивно: природа, зеленило, сунце, дружење, гулаш од дивљачи, само је дан кратак, па желимо да 
све што пре поновимо! 

 
 
 
 
Недеља Црвеног крста је и ове године успешно 
обележена разним активностима. 

Ученици IV-1 , заједно са учитељицом Весном 
Радмановић, 14.маја 2021. посетили су Црвени крст и 
том приликом погледали филм " Уживо са лица места 
" , на којем су заједно радили.Након тога, ђацима су 
уручене чланске карте, тако да су сви постали 
добровољни чланови ове уважене међународне 
организације. 
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Наша школе је и ове године учествовала у глобалној 
кампањи Outdoor Classroom Day, Дану 
ванучионичког простора. На тај дан хиљаде школа 
широм света одржава часове на отвореном и даје 
томе приоритет. У овогодишљој кампањи учествује 
преко десет ипо милиона деце из више од сто 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. 

Овог пута пажња је посвећена безбедности у 
саобраћају. Наставни предмет Техника и технологија 
знатним бројем часова обухвата саобраћај, област 
која је од изузетног значаја за безбедност ученика у 
све узаврелијем саобраћају. 

Да би се упознали са саобраћајном сигнализацијом у 
стварној, реалној ситуацији ђаци се кроз занимљив 
мини-пројекат „У зони школе“, на претходно 
припремљеној мапи околине школе, упознају и 
обележавају облике и значење, како вертикалне тако 
и хоризонталне сигнализације. 

Наизглед једноставна вежба захтева оријентацију 
карте, уочавање, тумачење и евидентирање 
петнаестак различитих саобраћајних знакова на 
саобраћајницама које окружују школу и парк пред 
њом. 

То је још један пример како се „обичан“ час може, уз 
довољно инвентивности претворити у догађај чији се 
садржаји памте. 

 

 
  

 

 
Дана 22.05.2021. у нашој школи одржано je 9. међународно такмичење страних језика “Willkommen 2021” у 
циљу популаризације учења страних језика у основним и средњим школама. Willkommen такмичење се 
реализовало онлине преко Willkommen платформе и наши ученици су у већем броју радили тест онлајн у 
школи. 

Учествовало је 12 ученика , 6 из 3. и 6 из 4 разреда, радили су тестове и писали есеје на енглеском језику. 
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Угледни час наставнице Наталије Петровић као 
лабораторијска вежба испитивања масе и густине 
различитих материјала. 

25.5.2021. 

 

 
 

Вредне руке наших родитеља 

Родитељи деце из Малог Баваништа, заједно са нашим учитељицама и помоћним особљем, освежили су 
паркић и двориште школе. Офарбане су љуљашке, клацкалице и ограда школе. У циљу пројекта Зелени 
Змајчићи простор око школе биће оплемењен цвећем које је донирала ССШ „Васа Пелагић“ из Ковина. 
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Час дизајнирања у новој летњој учионици, 15. Јуна 2021. 

На последњим часовима Технике и технологије у овој школској години, ученици шестог разреда  
дизајнирали су мурал у амбијенту недавно изграђене Летње учионице. 
По лепом пролећном времену, осмислили су идејно решење мурала за зграду продуженог боравка. То је 
адаптирана приземна кућица у дворишту са једноводним кровом и два калканска зида који су у фази 
завршних радова, а тиме и право место за осликавање мурала. 
Како каже наставник Дејан Крецуљ, била је то прилика да се на занимљив начин, кроз креативно стварање 
на отвореном и са другарима заврши ова школска година у новом наставном простору за чију изградњу 
велику захвалност школа дугује Савету родитеља и Школском одбору који су безусловно подржали пројекат 
модерне школе за 21. век као и локалној самоуправи, која је финасирала изградњу и реализацију пројекта 
Летње учионице. 

 

 

 
Последњег наставног дана на часовима Технике и технологије, ученици петог разреда су обновили  знања 
о саобраћају и „упознали“ нови променљиви саобраћајни знак са уграђеним доплер радаром за 
мерење брзине возила у зони школе. 

Летњи распуст је време дечијег повећаног присутва у саобраћају. Променљиве временске прилике, а 
посебно овако велике врућине, потенцијална су опасност за њих, било у улози пешака или бициклисте. 
Саобраћајне незгоде у којима страдају деца један су од највећих изазова са којима се данас суочавају сви 
који се баве саобраћајем. Нови концепти образовања, техничка и технолошка решења усмерена су ка томе да 
се деца што боље обуче и привикну на учешће у саобраћају и да се на тај начин смањи ризик од конфликата 
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који могу имати тешке последице. 

Недавно постављени променљиви саобраћајни знак са уграђеним доплер радаром за мерење брзине возила у 
главној ковинској улици у зони школе упозорава возаче уколико се не крећу прописаном брзином. У горњем 
делу знака се налази ограничење брзине, а у доњем брзина возила. Уколико је брзина долазећег возила виша 
од ограничења брзине, знак приказује измерену брзину возила, цифре почињу да трепере и показује се 
црвено упозорење „успори“, све док се не смањи испод 30 km/h, када се показује зелено „хвала“. 

Овај нови знак су ученици упознали у раду, у реалном окружењу, анализирали и обновили правила 
саобраћаја која нису лекција за оцену већ заиста живот значе, подсећа све нас њихов наставник Дејан 
Крецуљ, који је практичну наставу овековечио и оком камере. 
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III  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

3.1 ИЗВЕШТАЈ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О ЊЕГОВОМ РАДУ И РАДУ ШКОЛЕ  
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21.  

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Извршена је подела 
предмета на наставнике  

Август 2020. школа педагог 

Израђен је распоред 
часова 

Август 2020. школа Директор школе 

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

Август 2020. школа - 

Разматран и усвојен 
Оперативни план 
организације и 
реализације наставе  

Август 2020. Школа 
 

Директор 
Педагошки колегијум  
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе 

Одржан је Пријем првака 01.09.2020. школа Наставници разредне 
наставе 

Урађени су планови 
контролних вежби 

Септембар 
2020. 

школа - 

Постављена платформа за 
наставу на даљину G – 
suit 

Септембар 
2020. 

Школа Чланови Наставничког већа 

„Пажљивко“ предавање о 
саобраћају  

септембар школа МУП и Саобраћајни 
инспектор 

Међународни Дан 
писмености 

Септембар Школа Наставници Српског језика 

Предавања полиције  Септембар - 
децембар 

Школа МУП и Саобраћајни 
инспектор 

Дан српског јединства 16.09.2020. Школа Дејан Крецуљ 
Школа  
 

Радна субота – Корона 
стоп 

19.09.2020. Школа Школа 

Европски дан језика  25.09.2020. школа Наставници страних језика  
Светски дан без 
аутомобила 

22.09.2020. Школа  
 

Дејан Крецуљ 
Школа  
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Четврте општинске 
олимпијске игре 

01.10.2020. ОШ „Ђура 
Јакшић“ Ковин 

Иван Лукић 

Светска недеља свемира 06.10.2020. Школа Дејан Крецуљ 
Општинско такмичење у 
стоном тенису 

06.10.2020. Скореновац Иван Лукић 

Обележавање дана 
рођења Михајла Пупина  

09.10.2020. школа Дејан Крецуљ 
Бранка Клисура 

Обележавање Дана борбе 
против  трговине људима 

18.10.2020. школа Наставници 

Час посвећен Вуковом 
животу и делу 

06.11.2020. Школа Продужени боравак 

Дан примирја у Првом 
светском рату 

08.11.2020. школа Наставници 

8. Међународно 
такмичење из страних 
језика „Willkommen“ 

23.11.2020 школа Венeра Арсенов Бојовић 

Такмичење „Твоја 
сигурност у твојим 
рукама“ 

26.11.2020. Локална 
самоуправа 
Школа 

Наставници 

Разматран и усвојена 
измена Оперативног план 
организације и 
реализације наставе  

децембар 
2020. 

Школа 
 

Директор 
Педагошки колегијум  
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе 

Онлајн Фестивал науке 18.12.2020. Школа  Наставници 
МПНТР обезбедило 
средства за набавку нових 
књига за школску 
библиотеку 

Децембар 
2020. 

школа МПНТР 

Међународни пројекат 
„Корона стоп“ 

децембар 
2020. 

школа Наставници 

Обележен Свети Сава 27.01.2021. школа Запослени и родитељи 
"Основи безбедности 
деце" - предавање за 
ученике  

28. јануар 
2021. 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Обележавање Дана 
државности 

фебруар 2021. школа Наставници 

Обележавање Дана 
сигурнијег интернета 

фебруар 2021. школа Наставници 

Обележавање 
Међународног дана борбе 
против вршњачког 
насиља 

фебруар 2021. школа Наставници 

Обележавање Дана 
дигиталног учења 

фебруар 2021. школа Наставници 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/858-4
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/858-4
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/858-4
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Општинско такмичење из 
физике 

27. фебруар 
2021. 

школа  Наставници предметне 
наставе 

Општинско такмичење из 
математике 

01. март 2021. школа  Наставници предметне 
наставе  
запослени 

Дан Жена  08. март 2021. школа наставници  
запослени 

Школско општинско 
првенство у каратеу 

04. март 2021. школа  
Карате клуб 
Ковин 

 

Општинска смотра 
рецитатора 

12. март 2021. Школа Наставници предметне 
наставе 

Сагласно одлуци Владе 
Републике Србије настава 
је обустављена због 
епидемије Ковид 19 

15-19. марта 
2021. 

школа Наставничко веће,секретар 

Подршка учењу у време 
ванредног стања 

20. март 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 
Библиотекар 

Општинско такмичење из 
хемије 

15. март 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Спроведен је избор 
уџбеника за 3. и 4., и 7.и 
8.разред који ће се 
користити у школској 
2021/2022.години 

31.март 2021. школа Наставничко веће,секретар 

Редовна Дезинфекција 
школе 

Друго 
полугодиште 

школа ДВД 
Локална самоуправа 

Упис ученика у први 
разред основне школе 

31.март 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 
 

Пробни завршни испит 9-10. април 
2021. 

  

Општинско такмичење - 
Атлетика 

21. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Промоција хуманих 
вредности – позоришна 
представа наших 
четвртака 

16.април 2021. школа 
Црвени крст 

Наставници разредне 
наставе 
 

Окружно такмичење из 
хемије 

17. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Математичко такмичење 
„Мислиша“ 

19.април 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/881-p-drsh-uc-nju-u-vr-v-nr-dn-g-s-nj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/881-p-drsh-uc-nju-u-vr-v-nr-dn-g-s-nj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/913-d-zinf-ci-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/913-d-zinf-ci-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/890-b-v-sh-nj-upis-uc-ni-u-prvi-r-zr-d-sn-vn-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/890-b-v-sh-nj-upis-uc-ni-u-prvi-r-zr-d-sn-vn-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
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Дан планете Земље 22. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Дан школе – Зелени 
Змајчићи 

26. април 
2021. 

школа Наставници 
Запослени 

Општинско такмичење из 
Историје 

27. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Зелени Змајчићи – садња 
дрвета поводом Дана 
школе 

27. април 
2021. 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

Рециклажа пластичних 
флаша 

28. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Дан школе - рецитал 28. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Ускрс у Малом 
Баваништу 

28. април 
2021. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Ускршње активности 29. април 
2021. 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Окружно такмичење - 
футсал 

10. мај 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Недеља Црвеног крста 14. мај 2021. школа 
Црвени крст 

Наставници предметне 
наставе 

Окружно такмичење из 
историје  

15. мај 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Outdoor Classroom Day 16. мај 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Презентација ССС „Васа 
Пелагић“ 

16. мај 2021. школа Наставници предметне 
наставе 
ССС „Васа Пелагић“ 

Окружно такмичење – 
Кошарка 

20. мај 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Спортски риболов 21. мај 2021.  школа Наставници предметне 
наставе 

Међународно такмичење 
„Willkommen 2021“ 

22. мај 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Угледни час из физике 25. мај 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Окружно такмичење из 
математике  

26. мај 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Фотографисање 
ученика,наставног и 
ваннаставног особља 

Мај 2020. школа фото Блиц 

Републичко такмичење из 
историје 

31. мај 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Час дизајнирања у летњој 
учионици 

15. јун 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-21/1051-willkommen-2021
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-21/1051-willkommen-2021
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
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Презентација  Гимназије  
„Бранко Радичевић“ 
Ковин 

14. јун 2021. школа Наставници предметне 
наставе 
Гимназија  
„Бранко Радичевић“ 

Саобраћај је увек 
актуелна тема 

22. јун 2021. школа Наставници предметне 
наставе 

Завршни испит 
 

23-25. јуна 
2021. 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 
Библиотекар 

Упис ученика у средњу 
школу за школску 
2021/2022. годину 

јул. 2021. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

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

Август 
2021. 

школа Библиотекар, тим за 
сањмовредновање 

Израђен је извештај о самовредновању 
школе на крају школске године 

Август 
2021. 

школа Тим за 
самовредновање, 
библиотекар 

Израђен је извештај о реализацији  
развојног плана школе на крају школске 
године 

Август 
2021. 

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

Израђени су извештаји о остварености 
образовних стандарда на крају школске 
године 

Август 
2021. 

школа Одељењске 
старешине, 
библиотека, педагог 

 

III  Реализација развојног плана школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

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

Август  2021. школа Тим за РПШ, УП, 
чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
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Редовно су одржавани састанци  
тима за РПШ 

Током школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Реализованe планираних 
активности  РПШ-а 

Током школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
првог полугодишта  

Децембар 2020. школа Тим за РПШ, УП, 
чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израда предлога за финансијског 
плана за 2020.године по трећем 
ребалансу 

децембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Израда предлога Финансијског плана 
за 2021. 

децембар школа Шеф рачуноводстав, 
секретар 

Одлуком MПНТР школи су 
опредељена средства  у износу од 
10.000,00 динара за набавку књига за 
библиотеку  

децембар школа МПНТР, библиотекар 

Изградњу „Летње учионице“ у 
дворишту матичне школе, 
вредност радова је износила 
297.500,00 динара. 

Децембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Кречење учионице продуженог 
боравка у износу од 51.000,00 динара 

Август школа  Секретар, домар, 
спремачице 

Постављања ламината и кречења 
учионице у згради издвојеног одељења 
у Малом Баваништу у износу од 
100.000,00 динара. 

Октобар школа  Секретар, домар, 
спремачице 

Кречење зидова и ламперије у 
учионицама математике и 
информатике, вредност радова износи 
158.000,00 

децембар школа Секретар, домар, 
сервирка, спремачице 

Ремонт на грејној инсталацији, 
вредност радова износи 348.840,00 
динара 

децембар школа Секретар, домар,  

Решењем о преносу средстава из 
буџета АП Војводине за 2020.годину, . 
одобрена су нам и пренета средства за 
набавку две интерактивне табле са 
пројектором у износу од 199.359,36 

Август школа Секретар, шеф 
рачуноводства, 
наставник 
информатике 
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динара 
Набављен је мали бојлер од 5л за Мало 
Баваниште у износу од 5.490,00 динара 

Новембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 
Домар 

ТА пећи од 4,5kw Magnohrom за Мало 
Баваниште у износу од 125.980,01 
динар 

децембар школа Секретар, шеф 
рачуноводства, домар 

Клавир за кабинет музичког васпитања 
у износу од 85.990,00 динара. 

Децембар Школа Секретар, шеф 
рачуноводства, домар 
Наставница музичке 
културе 

Извршена је набавка  4 канцеларијске 
столице у вредности од 53.400,00 
динара. 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Два архивска ормана  у износу од 
42.960,00 динара. 
 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Пет ормана за учионице и једна плоча 
за сто у износу од 107.484,00 динара. 
 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Пет белих табли за учионице на спрату 
у износу од 58.980,00 динара. 
 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Прецизна дигитална вага и pH метар 
водоотпорни у износу од 17.325,65 
динара. 
 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 
Наставник хемије 

Један десктоп рачунар, 4 лаптоп 
рачунара, 3 монитора, један 
фотокопир, једна мултифункционална 
машина (штампач/скенер/копир) у 
износу од 499.200,00 динара. 
 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 
Наставник 
информатике 

 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Обележавање  годишњице 
ослобођења у 1. св.рату 

08.11.2021. Војничко 
гробље 
Ковин 

Општина Ковин 
Удружење потомака 
ратника 
ослободилачких 
ратова Србије 1912-
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1918. 
Обука чланова вршњачких 
тимова за реализацију 
радионица ПХВ 

Новембар 2020. Црвени крст 
Ковин  

Црвени крст Ковин 

Такмичење „Твоја сигурност у 
твојим рукама“ 

26.11.2020. Локална 
самоуправа 
Школа 

Наставници 

Пројекат „Основи безбедности 
деце“  

септембар-
децембар 2020. 

Школа МУП ПС Ковин 

Стортска такмичења у 
организацији Установе за 
спорт  -  Ковин 

Од септембара 
2020. до јуна 
2021. 

Школа Установа за спорт 
Ковин 
Школа 

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-
инструктивни рад  

Континуирано 
током 
школске 
године 

школа Педагог 
Директор 

Свакодневно је праћена реализација 
образовно-васпитног рада у школи и 
путем Гугл учионице 

Континуирано 
током 
школске 
године 

школа Педагог 
Директор 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 
запослених 

Септембар 
2020. 

школа Чланови 
Наставничког већа 

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

Током 
школске 
године 

школа Педагог, библиотекар 

Један број наставника стручно се 
усавршавао путем вебинара 

Током 
школске 
године 

- - 

Наставници и директор   похађали су 
стручне семинаре  и скупове 

Током 
школске 
године  

- - 
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VIII  Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из 
члана 110-112. и предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 

 
Активности 

 
Време 

 
Мест

о 

 
Сарадници у 
реализацији 

У школи није било случајева повреде 
забрана из члана 110-112. 

- - - 

Одређено је дежурство наставника кроз 
распоред часова 

Септембар  
2020. 

школ
а 

Чланови 
Наставничког већа 

Одређено је дежурство ученика Септембар  
2020. 

школ
а 

Одељењске 
старешине 

Одређено је дежурство помоћних 
радника 

Септембар  
2020. 

школ
а 

секретар 

 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Просветна инспекција (редован 
инспекцијски надзор) 

24. септембар 
2020. 

школа Секретар, просветни 
инспектор 

Стручно-педагошки надзор септембар школа директор 
Редовни инспекцијски преглед од 
стране сектора за ванредне ситуације 

22. октобар 
2020. 

школа сектора за ванредне 
ситуације  
директор 

Санитарни инспектор Сектора за 
Санитарни надзор и јавно здравље 
Одсекa у Панчеву обавио је 
службену саветодавну посету школи 

26. октобра 
2020. 

школа Санитарни инспектор 
Директор школе 

Контролни инспекцијски надзор од 
стране сектора за ванредне ситуације  

18. јануар 
2021. 

школа Сектора за ванредне 
ситуације  
Директор школе 

Просветна инспекција (редован 
инспекцијски надзор) 

04. фебруар 
2021. 

школа Секретар, просветни 
инспектор 

Стручно – педагошки надзор 
Маријана Овука просветна  
саветница МПНТР пружила је 
стручну помоћ и подршку нашој 
школи 

21. априла 
2021. 

школа Маријана Овука 
просветна  саветница 
Директор школе 

Просветна инспекција (редован 
инспекцијски надзор) – 
припремљеност за завршни испит 

23. јун 2021. школа Секретар, просветни 
инспектор 
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X  Реализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 
информациону базу МПНТР 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Унос и праћење  података у 
информационом систему  Доситеј 

Континуирано 
током школске 
године 

школа Секретар школе 
Директор 

Унос и праћење  података у 
Јединствени информациони систем 
просвете (ЈИСП) 

Континуирано 
током школске 
године 

школа Секретар школе 
Директор 

 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Поднет је извештај Школском одбору о раду 
директора и раду школе 

Септембар  школа Сектеар 

Усвојен је Извештај о раду школе на 
Седници ШО 

септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за 
шк.2020/21. 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 8 седница Школског одбора Током 
школске 
године  

школа секретар 

Одржанo je  14  седницa  Наставничког већа  Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког већа 

Одржанe су  7 седницa  Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови Педагошког 
колегијума 

Одржанo je 8  седнице  Одељењских  већа Током 
школске 
године 

школа Чланови ОВ, педагог 

Одржанe су 4 седнице  Савета родитеља  Током 
школске 
године 

школа секретар 

Присуство  седници  Ученичког парламента По 
потреби 

школа Ученички парламент 
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Одржавани  родитељски састанци 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 

 

XII  Рад у стручним органима школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Сазивање и руковођење седницама 
Наставничког већа 

Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког већа 

  Руковођење седницама Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови педагошког 
колегијума 

Присуство на седницама  Одељењских  већа Током 
школске 
године 

школа Чланови одељењских 
већа 

Одржани су  састанци  Тима за развој 
школског програма 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
развој школског 
програма 

Одржани су  састанци  Тима за превенцију 
насиља, злостављања и занемаривања 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
превенцију насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Одржани су  састанци  Тима за инклузију Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
инклузију 

Одржани су  састанци  Тима за 
самовредновање 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
самовредновање 

 

XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Одржане су  седнице Савета родитеља Током 
школске 
године 

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

Током 
школске 
године 

школа Родитељи, педагог 

Израђен је Програм сарадње са родитељима Септембар 
2020. 

школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у 
млађим и старијим разредима 

Септембар 
2020. 

школа Чланови 
Наставничког већа 

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

Септембар 
2020. 

школа педагог 

 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Закључени су уговори са лицима ангажованим 
на почетку школске године 

Септембар 
2020. 

школа Секретар 

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

Септембар 
2020. 

школа Секретар 

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

Септембар 
2020. 

школа Секретар, педагог 

Усвојен ИОП  Септембар 
2020. 

школа Педагошки 
колегијум 

 

XV  Правни и остали послови 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

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

Током школске 
године 

школа Секретар школе 

Измене и допуне правила 
понашања 

септембар школа Секретар школе 

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

Током школске 
године 

школа Секретар школе 

Усвојенa је друга измена 
финансијског плана за 2020. годину  

октобар школа Шеф 
рачуноводства 

Усвојенa је трећа измена децембар школа Шеф 
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финансијског плана за 2020. годину рачуноводства 
Донета је одлука о попису и 
формиране су комисије за попис 

Током школске 
године 

школа Секретар школе, 
Шеф 

рачуноводства 
Усвојен је финансијски план школе 
и План набавки за 2021. годину 

јануар 2021. школа Шеф 
рачуноводства 

Усвојен је Школски програм за 
период од 2021. до 2025. године 

јун 2021. школа Секретар школе 
Директор школе 
Школски одбор 

 
Директор школе 
Марко Рајковић 

 

 

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  14  седница наставничког већа на којима су разматране 
следеће теме: 

САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   
ПОСЛОВА 

1. Разматрање предлога Статута школе 
2. Усвајање предлога Годишњег извештаја о 

раду школе у школској 2019/20. години 
3. Усвајање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2020/21. годину 
4. Извештај о остварености образовних 

стандарда 
5. Усвајање предлога Плана стручног 

усавршавања за школску 2020/21. годину 
6. Усвајање предлога Плана професионалне 

оријентације 

14.9.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
Чланови наставничког 
већа 

1. Одлука о награђивању ученика за хумани 
гест враћања власнику пронађеног 
мобилног телефона 

9.10.2020. 

1. Успех и дисциплина ученика на крају 
првог квартала школске 2020/21. 

2. Анализа напредовања ученика који раде 
по ИОП-у 

3. Гугл учионица и даље активности 

28.10.2020. 

1.Успех и дисциплина ученика на крају 22.12.2020.  
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1.полугодишта школске 2020/21. 
2.Вредновање ИОП-а 
3.Реализација часова редовне наставе и 
ваннаставних активности 
4.Одлука о избору публикација за школску 
библиотеку 
5.Извештај одељењских старешина о појавама 
насиља у одељењу 
6.Договор око активности поводом обележавања 
школске славе Светог Саве 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови наставничког 
већа 
 
 

1. Усвајање Оперативног плана  
 организације и реализавије наставе у другом 
полугодишту  - ОНЛАЈН СЕДНИЦА 

15.1.2021. 

1.Успех, дисциплина и оствареност образовних 
стандарда на крају првог полугодишта школске 
2020/21.године 
2.Разматрање извештаја о редовном годишњем 
попису имовине школе са стањем на дан 
31.12.2021. 
3.Разматрање Извештаја директора школе о 
његовом раду и раду школе на крају првог 
полугодишта 
4.Разматрање Извештаја директора школе о 
поступању школе у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање на крају првог 
полугодишта школске 2020/21. године 
5.Разматрање Извештаја о стручном усавршавању 
наставника и стручних сарадника у првом 
полугодишту школске 2020/21. Године 
6.Разматрање Извештаја о раду Стручног тима за 
самовредовање рада школе у току првог 
полугодишта школске 2020/21.године 
7.Разматрање Извештаја о реализацији Развојног 
плана школе за прво полугодиште школске 
2020/21. године 
8.Усвајање измена и допуна Пословника о раду 
НВ 
 
 

28.1.2021. 
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1.Усвајање II измене Оперативног плана 
организације и реализације наставе 
 

15.3.2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови наставничког 
већа 

1.Успех и дисциплина ученика на крају трећег 
квартала школске 2020/21. године 
2.Анализа напредовања ученика који раде по 
ИОП-у 
3.Избор уџбеника за школску 2021/22. Годину 
- ОНЛАЈН СЕДНИЦА 
 

1.4.2021. 

1.Успех и дисциплина ученика осмог разреда на 
крају другог полугодишта школске 2020/21. 
2.Ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“ 
3.Ученици носиоци посебних диплома 
4.Одлука о избору Ученика генерације 
5.Реализација наставних и ваннаставних 
активности 
6.Организација припремне наставе за ученике 
осмих разреда 
7. Подела сведочанстава 
8.Доношење одлуке о награђивању ученика 

10.6.2021. 

1.Поновно одлучивање о 2. 3. 4. и 5. тачки 
дневног реда са претходне седнице 
 

14.6.2021. 

1. Успех ученика од првог до седмог разреда на 
крају 2020/21. школске године 
2. Дисциплина ученика од првог до седмог 
разреда на крају 2020/21. школске године 
3. Реализација часова редовне, допунске и 
додатне наставе  
4. Вредновање ИОП-а 
5. Остваривање образовних стандарда  
6. Извештај о стручном усавршавању 
7. Анализа Завршног испита  
8. Разматрање Школског програм 2021-25. године 
9. Календар рада за школску 2021/22. годину 
10. Извештај о појавама насиља у одељењу 
  
 

28.6.2021. 

1. Организација поправних испита; 
2. Организација разредних испита; 
3. Календар рада; 
4. Пријем првака; 

17.8.2021. 
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5. Извештаји и записници стручних тимова и 
већа; 
6. Подела предмета на наставнике и подела 
старешинстава; 
7. Именовање координатора за есДневник и 
договор о организацији; 
8. Сређивање документације – дневници рада; 
 
1.Бројно стање ученика на почетку школске 
2021/22. године 
2. Распоред смена на почетку школске 2021/22. 
године 
3. Подела предмета на наставнике и одељењска 
старешинства у школској 2021/22. години 
4. Распоред часова  
5. Усвајање Оперативног плана организације и 
реализације наставе 
6. Извештаји и записници стручних већа и тимова  
 

30.8.2021.  

 

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 
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- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 
наставника 

-  Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са 
Законом 

- Спровођење и анализа завршног испита 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 
 
 
Чланови Одељењског већа: 

1. Давидовић Јасмина, 1-1 
2. Новокмет Данијела, 1-2 
3. Петковић Јелица, 2-1 
4. Анђелков Божидар, 2-2 
5. Видосављевић Зорица, 3-1 
6. Радмановић Весна, 4-1 
7. Баковић Светлана, 4-2 
8. Ћирић Соња, 1/3 Мало Баваниште 
9. Трајковски Веронка, 2/4 Мало Баваниште 
10. Арсенов Бојовић Венера, наставница енглеског језика 
11. Бранковић Славко, наставник енглеског језика 
12. Петровић Новак, вероучитељ 
13. Трифуновић Лучија, педагог 
14. Милошевић Мирјана, библиотекар 

 
 
У школској 2020/2021. години одржано је укупно 8 састанака на којима су реализоване 
следеће активности одељењског већа: 
 
 Датум 

одржавања 
Дневни ред: 
 

 
1. седница Одељењског 
већа 
 

 
2.9.2020. 
 

 
1. Усвајање Годишњег плана рада 

одељењских већа 
2. Утврђивање бројног стања ученика, 

распоред часова, распоред смена и 
група ученика 

3. Упознавање са Оперативним планом 
рада и организацијом наставе у 
специфичним епидемиолошким 
условима; Календар рада, Препоруке за 
безбедан рад (поштовање 
епидемиолошких мера...) 

4. Договор о облицима и начину сарадње 
са родитељима 
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5. Превентивне мере у циљу спречавања 
ширења вируса Ковид 19 

6. Разно  
2. седница Одељењског 
већа 
 

14.9.2020.  
1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 
дужих од 15 минута у 1. полугодишту 

 
3. седница Одељењског 
већа 
 

21.9.2021.        1.   Најављена посета Просветне и 
            Санитарне инспекције 
        

4. седница Одељењског 
већа 
 

27.10.2020. 1. Утврђивање успеха и дисциплине 
ученика на крају 1. квартала 

2. Анализа напредовања ученика који 
раде по ИОП-у 

3. Гугл учионица и даље активности 
5. седница Одељењског 
већа 
 

22.12.2020.  
1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 1. полугодишта 
2. Реализација Наставног плана и 

програма и Плана наставе и учења 
3. Вредновање ИОП-а у 1. полугодишту 
4. Анализа стандарда постигнућа 
5. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 
6. Извештај одељењских старешина о 

појавама насиља у одељењу 
7. Разматрање избора публикација за 

школску библиотеку 
6. седница Одељењског 
већа 
 

29.1.2021.  
1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 
дужих од 15 минута у 2. полугодишту 

 
7. седница Одељењског 
већа 
 

30.3.2021.  
1. Успех и дисциплина ученика на крају 3. 

квартала 
2. Реализација наставног плана и 

програма, односно плана наставе и 
учења у току 3. квартала 

3. Вредновање ИОП-а у унутар установе 
4. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 
 

8. седница Одељењског 
већа 

28.6.2021.  
1. Анализа успеха и владања ученика на 
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 крају 2.полугодишта школске 2020/21. 
године 

2. Реализација Наставног плана и Плана 
наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а 
4. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 
5. Извештаји о појавама насиља у 

одељењу 
6. Разно (подела књижица, родитељски 

састанци...) 
 

 
 
 

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 2020/2021. години одржано је 9 седница одељењског већа виших разреда, 
на којима су реализоване следеће активности: 
 
 Датум 

одржавања 
Дневни ред: 
 

 
1. седница Одељењског 
већа 
 

 
2.9.2020. 
 

 
1. Усвајање Годишњег плана рада 

одељењских већа 
2. Утврђивање бројног стања ученика, 

распоред часова, распоред смена 
3. Упознавање са Оперативним планом 

рада и организацијом наставе у 
специфичним епидемиолошким 
условима; Календар рада, Препоруке за 
безбедан рад (поштовање 
епидемиолошких мера...) 

4. Договор о облицима и начину сарадње 
са родитељима 

7. Превентивне мере у циљу спречавања 
ширења вируса Ковид 19 

5.  
6. Разно  

2. седница Одељењског 
већа 
 

14.9.2020.  
1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 
дужих од 15 минута у 1. полугодишту 
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3. седница Одељењског 
већа 
 

21.9.2021.        1.   Најављена посета Просветне и  
             Санитарне инспекције 
        

4. седница Одељењског 
већа 
 

27.10.2020.         
1. Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају 1. Квартала 
2. Анализа напредовања ученика који 

раде по ИОП-у 
3. Гугл учионица и даље активности 

5. седница Одељењског 
већа 
 

22.12.2020.  
1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 1. полугодишта 
2. Реализација Наставног плана и 

програма и Плана наставе и учења 
3. Вредновање ИОП-а у 1. полугодишту 
4. Анализа стандарда постигнућа 
5. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 
6. Разматрање избора публикација за 

школску библиотеку 
7. Извештај одељењских старешина о 

појавама насиља у одељењу 
 

6. седница Одељењског 
већа 
 

29.1.2021.  
1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених 
провера дужих од 15 минута у 2. 
полугодишту 

 
7. седница Одељењског 
већа 
 
 
 
 

24.2.2021. 1.  Разматрање потреба за пружањем додатне  
     подршке и помоћи за три ученице 

8. седница Одељењског 
већа 
 

30.3.2021.  
1. Анализа успеха и дисциплине ученика у 

току 3. квартала школске 2020/21. 
године 

2. Реализација наставног плана и програма 
и плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а унутар установе 
 

9. седница Одељењског 
већа 

10.6.2021.  
1. Анализа успеха и владања ученика 
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 8.разреда на крају 2.полугодишта 
школске 2020/21. године 

2. Реализација Наставног плана и 
програма 

3. Оствареност образовних стандарда 
4. Предлог ученика за награђивање  
5. Предлог ученика носиоца посебних 

диплома, дипломе „Вук Караџић“ и 
Ученика генерације 

6. Завршни испит ученика 8.разреда 
7. Вредновање ИОП-а 
8. Реализација допунске, додатне 

наставе и слободних активности 
 

10. седница Одељењског 
већа (ванредна) 
 

14.6.2021. 1. Поновно утврђивање успеха и 
дисциплине ученика 8. разреда  

2. Поновно предлагање ученика, 
носиоца диплома 

3. Поновно предлагање Ученика 
генерације 

11.седница Одељењског 
већа 
 
 
 
 
 

28.6.2021. 1. Анализа успеха и владања ученика 
од 1. до 7.разреда на крају 
2.полугодишта школске 2020/21. 
године 

2. Реализација Плана наставе и учења 
3. Вредновање ИОП-а 
4. Реализација допунске, додатне 

наставе и слободних активности 
 
 

3.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  

 
      Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
      ђ) Сарадња са наставницима и педагогом 
  
   Одељењске старешине су  реализовале своје програме, а на часовима одељењског 
старешине обрађивали су теме које су предложене од стране педагога школе, а обрађиване 
су и теме које су актуелне у одељењу, школи и друштвеној заједници.  
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Због специфичне епидемиолошке ситуације и другачије организације образовно- 
васпитног рада, велика пажња посвећена је превентивним мерама за заштиту од вируса 
Ковид 19, као и указивању на одговорно понашање према сопственом здрављу и здрављу 
људи из нашег окружења.  
 
 

3.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

На првом родитељском састанку у школској 2020/2021.години свако одељење изабрало 
је свог представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља одржаној 
15.09.2020.године конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  

1. Кривошић Бисера-представник родитеља ученика I-1 разреда 
2. Јањевић Бојана-представник родитеља ученика I-2 разреда 
3. Капетановић Драгана – представник родитеља ученика II-1 разреда 
4. Јованов Петар – представник родитеља ученика II-1 разреда 
5. Јорданов Александра – представник родитеља ученика III-1 разреда 
6. Лацмановић Весна- представник родитеља ученика IV-1 разреда 
7. Соколовић Бинаса - представник родитеља ученика IV-2 разреда 
8. Станић Гордана – представник родитеља ученика V-1 разреда 
9. Трујић Сенка – представник родитеља ученика V-2 разреда 
10.  Загорац Јелена – представник родитеља ученика VI-1 разреда 
11. Вучић Александар – представник родитеља ученика VI-2 разреда 
12. Поповић Наташа - представник родитеља ученика VII-1 разреда 
13. Матић Татјана – представник родитеља ученика VII-2 разреда 
14.  Константин Саша– представник родитеља ученика VIII-1 разреда 
15. Челпер Весна – представник родитеља ученика VIII-2 разреда 
16. Вучић Милица - представник родитеља ученика комбинованог одељења из Малог 

Баваништа и 
17. Миладиновић Бојана - 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 Вучић 
Александар, а за заменика председника Кривошић Бисера. 

У школској 2020/2021.години Савет родитеља је одржао 4 седнице 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; 
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- разматрање предлога Годишњег извештаја о раду школе у школској 
2019/2020.години; 

- разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2020/2021.годину 

- разматрање Школског програма за период од 2021. до 2025.године; 

- ужина и осигурање ученика у школској 2020/2021.години; 

- давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 
разреда за школску 2020/2021.годину; 

- информисање Савета родитеља о раскиду уговора за екскурзије и повраћаја новца 
родитељима због ситуације са COVID-om 19; 

- 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 2019/2020.године и на првом полугодишу школске 2020/2021.године; 

- разматрање извештаја о самовредновању; 

- усвајање измена и допуна Пословника о раду Савета родитеља у погледу одржавања 
електронских седница у оправданим ситуацијама; 

- разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на завршном испиту у 
школској 2020/2021.години; 

- фотографисање ученика; 

- изборни програми и активности у школској 2021/2022.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; 

- разматрање предлога измена и допуна Правила понашања у школи у складу са 
применом превентивних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID 19 и 
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- упознавање са одабраним уџбеницима за први, трећи, четврти седми и осми разред 
који ће се користити у школској 2021/2022.години. 

Савет родитеља је на седници одржаној дана 30.06.2021.године упознат са радом и 
могућностима националне платформе „Чувам те“. 

Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 
 
3.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ОБЛАСТИ 
ПРЕДМЕТА 

       3.6.1  Извештај о раду Стручног већа разредне наставе  

Током школске 2020/21. одржано је 11 састанака стручног већа. 

Планиране активности су реализоване по плану рада, a у складу са новонасталим 
променама услед пандемије Ковида 19.  

Организовани су угледни часови, изложбе, представе, приредбе (у обиму који је био 
реалан због епидемиолошке ситуације), а семинари су организовани током читаве 
школске године, онлајн.  Учитељи су похађали одређене вебинаре, како би се додатно 
обучили за што безбднији и квалитетнији рад током наставе на даљину. 

Приоритетне активности су ове, као и претходних година, биле: пружање додатне 
подршке деци у учењу и социјализацији укључивањем у различите ваннаставне активнсти 
и сарадња са родитељима и њигово веће укључивање у рад школе. Посебан акценат  је био 
безбедност здравља ученика, а потом и свих запослених у школи, да би сви остали здрави 
и сигурни услед новонасталих промена у вези са вируосм С-19. Испоштоване су све 
препоруке и стручна упутства Министарства просвете. Управо из тих разлога, ове године 
није реализован  класичан пријем првака, који је раније био обележаван и приредбом, а 
овог 1.септембра ће све бити прилагођено актуелној ситуацији, како би се избегао сваки 
потенцијални ризик и угрожавање безбедности.  

Према упутству Министарства детаљно је размотрен избор уџбеника за четврти  разред за 
школску 2021/22. Најпре смо анализирали квалитет и разменили искуства, потом донели 
одлуку о комплету који ће се користити у четвртом  разреду. 

Председник стручног већа разредне наставе 
Весна Радмановић 
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3.6.2 Извештај о раду Стручног већа за српски језик  

 

У школској 2020/2021. години Актив за српски језик је планирао следеће активности: 

• Организовање и спровођење активности у оквиру Дечје недеље 
• Организован одлазак ученика у Библиотеку ,,Вук Караџић“  
• Организовање одласка ученика у Центар за културу у Ковину на позоришне 

шредставе  
• Организовање посете ученика Сајму књига у Београду 
• Организовање одласка ученика у Позориште на Теразијама у Београду 
• Актив је планирао организовање пригодног програма поводом обележавања 

школске славе Светог Саве 
• Припремање представе поводом Дана школе 

Међутим, због неповољне епидемиолошке ситуације услед које је настава организована по 
комбинованом моделу, а часови скраћени на 30 минута, ниједна од ових активности у 
школској 2020/2021. години није реализована. 

Због новонастале ситуације  такмичења нису организована, а прекинут је и рад 
рецитаторске и драмске секције. 

Тамара Вијатов 

 

3.6.3 Извештај о раду Стручног већа за  математику            
 
Математичко стручно веће се у школској 2020/2021. години одржало је дванаест  
састанака по плану 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  2020/2021. години математичко веће је, кроз добру 
сарадњу, могло да рачуна на велику помоћ директора школе (организовање такмичења и 
слично), школског педагога (изарада и имплементација ИОП-а, савете око педагошких и 
актуелних проблема...) као и осталих сарадника и учесника школског наставног процеса. 
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 Што се такмичења тиче у школској 2020/2021. години, она се традиционално 
одржавају у самој школи (и школско и општинско). Најзапаженији успех на школском 
такмичењу постигли су следећи ученици: Петар Поповић VIII 2 и Ана Лукић V1.Успех на 
општинском такмичењу постигла је ученица Ана Лукић V1-2.место и пласирала се на 
окружно такмичење. Због стања епидемије вируса Ковид-19 одложено је окружно 
такмичење на 25. април 2021.године. Одржано је и математичко такмичење „Мислиша“,у 
просторијама школе,11.марта 2021.године. Учествовало је 16 ученика од 2.до 8.разреда. 

Пробни завршни испит из математике је одржан 9.априла 2021. године и сачињен је 
извештај Тима за прегледање тестова ученика осмог разреда.  

Анализиран је рад свих облика наставе,планова и реализација истих. 

На основу анализе успеха ученика у току школске године као и реализације плана и 
програма дат је предлог плана актива за следећу школску годину. 

 

Чланови већа: 

Весна Стојановић 

Ивана Секељ Добрић 

 
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. 
• Обележен Дан страног језика 

 
октобар ● Израђен план потреба за наставним 

средствима.  
● Координисана настава сродних предмета.  
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● 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.  
● Консултације међу члановима тима о 
начину спровођења наставе током поновног 
увођења онлајн наставе 

јануар ● Анализиран успех на крају првог 
полугодишта и разматрани су предлози за 
побољшање квалитета наставе у измењеним 
условима рада (комбиновани модел – 
пандемија корона вируса) 

фебруар ● Организовано школско такмичење из 
страних језика.  
● Испланиран додатни рад са ученицима и 
припрема за предстојеће општинско 
такмичење.  
● Наставници упознати са променама у 
наставном плану и програму у 4. и 8. 
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:Клет; за енглески језик 
у вишим разредима: Клет; за немачки језик 
у вишим разредима: Клет). 

март, април, мај ● Анализиран успех са општинског 
такмичења (нема пласираних на окружно 
такмичење). 
● Ученици 3. и 4. разреда су  у мају 
учествовали на међународном такмичењу 
„Willkommen“ 
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јун  
● Анализиран успеха ученика на крају 
школске године.  
● У потпуности реализован наставни 
програм на крају школске године.  
● Израђен план рада за наредну школску 
годину. 

 
Извештај поднела: Миона Гвозденовић, 

 наставница немачког језика      
 

3.6.5 Извештај о раду Стручног већа природних наука 

У току школске 2020/2021 одржано је 10 састанака Стручног већа за област предмета : 
Физика, 

Хемија, Биологија, Математика,Техичко образовање.На састанцима су разматране следеће 
теме: 

1. Иницијални тестови –анализа резултата тестова који се држе на почетку школске 
године 

2. Стручно усавршавање наставника – присуство на семинарима и другим облицима 
стручног усавршавања 

3. Угледни часови – одржани угледни часови 
4. Такмичења  
5. Успех ученика на крају сваког класификационог периода 
6. Мере за побољшање успеха ученика – где су тренутни проблеми ученика у учењу и 

које 
мере предузети за решавање истих 

7. Дисциплина на часу – искуства наставника и мере за побољшање 
8. Анализа пробних тестова за завршни испит 
9. Постигнућа ученика – одређивање савладаног нивоа за сваког ученика 
10. Примена нових метода и начина интерпретације наставних садржаја 
11. Организација припремне наставе за завршни испит 
12. Организација допунске и додатне наставе 
13. Избор уџбеника 
14. Анализа резултата завршног испита 8. разреда 
                                                                                       

                                                                                            Председник стручног већа 
                                                                                                          Боја Пауновић 
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3.6.6 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 

 
- Веће је одржало 10 састанака (до  краја  августа  2021.  г) на којима су биле  
присутне чланице Бранка Спирковић, наставница географије и Бранка  
Клисура, наставница историје.  
- Веће је пратило све промене у просвети, а ове године се то највише односило на нове 
уџбенике и програме рада у 8. 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,  
директором школе и свим колегама). Такође, сарађивало је и са Ученичким  
парламентом. 
- Сарадња се обављала и са локалном заједницом. Активима за историју и географију на 
нивоу општине и округа  
(семинари, такмичења, размене мишљења о уџбеницима).  
 
- Стручно усавршавање је континуирано обављано, како у установи, тако и ван ње у 
складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.  
Настава је реализована по комбинованом моделу, а у два наврата је непосредан образовно 
– васпитни рад прекинут и настава се одвијала на даљину.  
- Такмичење је одржано само из историје, на свим нивоима.  
- Завршни испит је одржан у школи, 23, 24. и 25. јуна. 
- Реализовани су сви облици наставе.   
- У току школске године више пута је урађена евалуација ИОП-а и образовних стандарда.  
 
 Председник Већа: 
 Бранка Клисура 
 наставница историје 
 
  
 3.6.7   Извештај о раду Стручног већа за уметност, културу и спорт  
 
 
           У протеклој школској години све планиране активности су делом реализоване, 
предвиђене планом и програмом актива, јер је одлуком Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја услед епидемије Ковида 19 настава реализована по комбинованом 
моделу, а у два наврата је непосредан образовно- васпитни рад прекинут и прешло се на 
онлајн наставу.  
            
       На крају школске 2020/2021.године, успех свих ученика од 5-8. разреда је позитиван. 
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Планови и програми за редовну, додатну наставу као и за слободне активности су у 
потпуности реализовани.Са истим бројем часова За Музичку и Ликовну културу: 5.разред 
укупно 72 часа,6. и 7.разред 36 часова и 8.разред 34.часа 
Број часова секција:Ликовне секције,Хор и оркестар,Бадминтон,Стони тенис је 
реализован. 
   Извештај о стручном усавршавању предат је у електронској форми координатору тима 
за сртучно усавршавање. 
 
 

                                                            Стручни актив наставника музичке културе,  
                                                                               ликовне културе и физичког васпитања 

                                                                             
                                                                                                    
     3.6.8      Извештај о раду Стручног актива за развој школског   
                   програма  
 

У току школске 2020/21. године Стручни актив за развој школског програма одржао је 2 
састанка на којима су разматране следеће теме: 

 

Циљ Повећање квалитета реализације и развоја Школског 
програма 
 

Задатак Праћење и унапређивање реализације Школског програма  
 

Реализоване активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Начин праћења 

- Конституисан је 
Стручни актив за 
развој школског 
програма за школску 
2020/21. годину 

- Сачињен је План 
рада Актива  

- Сачињен је Анекс 
Школског програма у 
складу са изменама у 
Наставним 
плановима и 
програмима, односно 
са Плановима 
наставе и учења 

Чланови 
Стручног актива, 
директор школе, 
секретар школе, 
педагог, 
наставници 

Септембар 2020. Планови и 
извештаји Тимоваи 
Актива 
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Праћење реализације 
Школског програма који се 
реализује предвиђеном 
динамиком 

Чланови 
Стручног актива, 
директор школе, 
Педагог,  
наставници 

Током године Увидом у 
записнике и 
извештаје 
одељењских већа, 
тимова... 

Анализа реализације 
предвиђених програмских 
садржаја  

Чланови 
Стручног актива, 
директор школе, 
педагог, 
наставници 

Током године Увид у записнике 
и извештаје 

- Организовање 
активности везаних 
за израду новог 
Школског програма 
за период од четири 
године (2021-2025) 

 

Чланови 
Стручног актива, 
директор, 
психолог, 
наставници 

Мај – јун 2021. Увид у 
документацију 

У складу са предвиђеном 
динамиком рада и планом 
стручног усавршавања 
наставници и стручни 
сарадници присуствовали су 
стручним семинарима и 
скуповима у циљу 
унапређења образовно 
васпитног рада 

Наставници, 
Стручни 
сарадници, 
директор 

Током године  
Увид у записнике 
и извештаје Тима 
за стручно 
усавршавање, 
извештаје о 
посетама угледним 
и огледним 
часовима, као и 
увид у оперативне 
планове 
наставника 

Снаге у реализацији Тешкоће у реализацији Препоруке 
превазилажења 
 

Перманентна едукација 
наставника; 
Квалитетна сарадња са 
родитељима и  локалном 
заједницом; 
Добра сарадња са школама 
из окружења... 

У току наставне године непосредан 
образовно васпитни рад је прекинут 
два пута за ученике виших разреда 
(када је о-в рад реализован на даљину) 

Пружати подршку 
ученицима за 
поштовање мера 
заштите од 
ширења корона 
вируса... 
Пружати подршку 
ученицима за 
извођење наставе 
на даљину--- 
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Школски програм је у тпотпуности реализован. Образовни стандарди и исходи учења су 
били заступљени у свим плановима и припремама наставника. Степен остварености 
стандарда наставници су пратили кроз релаизацију наставе по нивоима тежине, усменим и 
писменим проверама постигнућа ученика и праћењем активности ученика на часу. 
Настава оријентисана на исходе реализована  је у првом, другом, трећем,  петом, шестом и 
седмом разреду, као и  у три наставна предмета осмог разреда: физичко и здравствено 
васпитаење, техника и технологија и информатика и рачунатство. 

Стручни тим за развој школског програма континуирано је пратио измене и допуне у 
Наставним плановима и програмама и Плановима наставе и учења и у складу са тим 
сачињавао анексе постојећег школског програма, који су се односили на измене у Плану 
наставе и учења за четврти и осми разред, као и измену која се односи на увођење новог 
наставног предмета у програм другог  разреда – дигитални свет.  

У току јуна месеца 2021. године сачињен је нови Школски програм за наредни, 
четворогодишњи период, до 2025. године, који размотрен на седницама стручних већа и 
наставничког већа и  усвојен на седници Школског одбора 29.6.2021. године.  

 

Стручни актив за развој школског програма 

 

        3.6.9 Извештај о раду Педагошког колегијума 

 Одржано је 7 седница Педагошког колегијума. 

Реализоване су све активности предвиђене програмом: 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ  
ПОСЛОВА 

- Предлози за организцију образовно – 
васпитног рада у школској 2020/21. Години 

- Мере заштите здравља ученика и запослених 

- Упознавање са планом рада Педагошког 
колегијума и усвајање Плана рада Педагошког 
колегијума; 

 

 

 

септембар 

 

 

 

чланови 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 
2020/21. године; 

- Разматрање плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника; (Предлог 
акредитованих,уже стручних семинара од 
стране стручних већа); 

- Планирање педагошко – инструктивног рада 

 

 

септембар 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 

 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
квартала; 

- Вредновање квалитета рада и мере за 
унапређивање наставног процеса; мере за 
унапређивање и усавршавање рада наставника 
и стручних сарадника; 

 - Усаглашеност општих аката са новим 
Статутом школе; 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 

-Анализа и евалуцаија успеха и дисциплине 
ученика и стандарда постигнућа на крају 
1.полугодишта; 

- Предлог мера за уначређивање квалитета 
рада и успеха; 

- Праћење остваривања развојног плана школе; 

- Праћење реализације ваннаставних 
активности; 

- Праћење рада приправника и ментора; 

- Реализација стручног усавршавања 

децембар чланови педагошког 
колегијума 
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запослених; 

- Праћење самовредновања рада школе; 

-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 2020/21.године; 

- Усвајање Оперативног плана организације и 
реализације наставе у 2. полугодишту 

 

 

јануар 

 

 

 

- Усвајање II измене Оперативног плана 
организације и реализације наставе 

март 2021. чланови педагошког 
колегијума 

- Анализа успеха и дисциплине ученика 
на крају 3. квартала 

- Праћење рада Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој усанове 

- Подизање квалитета наставе и мере за 
унапређивање образовно-васпитног 
рада 

- Анализа резултата пробног завршног 
испита 

април 2021.  

- Анализа успеха и дисциплине ученика на 
крају школске 2020/21. године 

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

-  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 

 

 

 

 

август 2021. 
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колегијума у школској 2020/21. години 

-Израда плана рада педагошког колегијума за 
школску  2021/22.годину 

 

- На основу одговарајућег стручног упутства 
Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе сачинили су 
предлог начина организације наставе у школи 
која се заснива на првом моделу – непосредан 
образовно-васпитни рад у школи за све 
ученике. 

 

 

 

 

август 2021. 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 

 

 

3.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

3.7.1 Извештај о раду педагога школе  

По областима: 

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: 
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 Праћење реализације образовно-васпитног рада; 

 
 Рад на изради и примени инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе; 
 

 Праћење и вредновање мера индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана; 

 
 Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које 

реализује школа; 
 

 
 Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних 

стандарда,постигнућа ученика; 
 

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

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

школе; 
 

 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 
 
 

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

и посебних стандарда; 
 

 Праћење начина вођења педагошке документације  наставника: 
 

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

 
 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. 
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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; 
 

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 директором на формирању одељења и расподели одељењских 
старешинстава; 

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

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

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

 

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

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

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

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога. 
 

Педагог школе: 
Трифуновић Лучија 

 

3.7.2 Извештај о раду библиотекара  

 

Наша школска библиотека има преко  7700  књига. Већи део књижног фонда чине дела из области 
књижевности, а други део чине енциклопедије, речници, лексикони и стручна литература, као и 
уџбеници и наставна средства. 

Приступ књигама је слободан, а радно време библиотеке је: понедељак, среда и сваки други петак 
од 800  до 1400  часова. 

( 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 2020/21. године реализоване су следеће планиране активности: 

 

Ред. 
бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

  • Издавање књига ученицима и 
наставном особљу 
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 • Обнављање и расходовање 
књижевног фонда 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и учитељи 

Директор 

 • Сређивање и разврставање књига 
• Подела бесплатних уџбеника 

 • Праћење издавања нових књижевних 
дела 

 • Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД  

Током године 

 

- 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 
 

3. САВЕТОДАВНИ РАД  

 

 

Током године 

 

 

 

Наставници и учитељи 

Директор 

 • Читање обавезне литературе 

 • Популаризација стручне литературе 
код деце и колега 

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

 

Током године 

 

 

   Наставници и 
учитељи 

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

 У току школске 2020/2021. 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 Међународног дана дечије књиге 
• учешће у раду новинарске секције; 
• учешће у раду рецитаторске секције; 
• сарадња са Ученичким парламентом  и драмском секцијом; 
• акције хуманитарног карактера: евиденција и расподела бесплатног школског прибора; 

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

 

БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у школи. У 
школској 2020/2021. години библиотеку је користило 285 ученика и 30 запослених. 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно  око 1300  књигa , а запослени  150 књигa што укупно износи 1450 
књига. Такође, наставници и ученици су свакодневно користили и серијске публикације као и 
речнике српског, енглеског и француског 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. 
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 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: 

 

         У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 401-00- 
00342/2020-07/3 од 1.12.2020. године, на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја објављена је Одлука министра просвете, науке и технолошког 
развоја, број 401-00-00342/2020-07, од 16. новембра 2020. године, као и  Листа публикација за 
богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа Републике Србије 

          Сагласно Закључку Владе Републике Србије свим основним школама опредељена су 
средства у једнаком износу од 10 000 динара.  

          С тим у вези, приступило се одабиру наслова са Листе публикације намењених деци/ 
ученицима од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда школске 
библиотеке у висини износа који нам је опредељен. 

          Након састанка Стручних актива на којма су размотрене потребе наших ђака, а које се 
односе на набавку лектире и осталих публикација од значаја за образовно- васпитни рад, са Листе 
публикација која  је објављена на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја  
одабрали смо 21 публикацију у износу од   9.997,20  динара. 

          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. 

         Због неповољне епидемиолошке ситуације, а у циљу превенције ширења вируса Covid-19 и 
заштите здравља ученика и запослених, рад школске библиотеке био је прилагођен новонасталој 
ситуацији и усмерен подршци ученицима, како у непосредном образовно – васпитном раду у 
школи, тако и у учењу на даљину.  

Школски библиотекар: Мирјана Милошевић      

                                                                

3.8 Извештај о раду продужаног боравка  

Продужени боравак школске 2020/21 године похађало је 30 (14 дечака и 16 девојчица) 
ученика и то 20 ученика првог и 10 ученика другог разреда. 

Ученици су углавном редовно похађали продужени боравак. Уколико би било више од 15 
ученика боравак се делио у две групе. Поштовале су се све епидемиолошке мере и 
активности су се изводиле у дворишту, када је то време дозвољавало.  
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Рад се одвијао у оквиру планираних активности и прилагођавао се потребама деце. 
Ученици првог разреда одлично су се адаптирали, као и ученици другог разреда радо су 
долазили и остварили су напредак у развијању социјалних вештина. 

                                                                                                                    Учитељ у боравку: 
                                                                                                                    Бранкица Николић 
 

3.9  Извештај о раду Школског одбора  

 

Школски одбор је у школској 2020/2021.години одржао укупно 8 седница од којих је 
четири седнице одржано електронски. 

Школски одбор је радио у следећем сазиву: 

18. Весна Радмановић – из реда запослених 
19. Мирјана Милошевић – из реда запослених 
20. Божидар Анђелков – из реда запослених 
21. Никола Будисављевић – из реда родитеља (преминуо дана 22.2.2021.г.) 
22. Јелена Чичић - из реда родитеља 
23. Тамара Обућина – из реда родитеља 
24. Маја Станковић – представник локалне самоуправе 
25. Биљана Николић – представник локалне самоуправе и 
26. Љиљана Гогош – представник локалне самоуправе. 
 

Функцију председника Школског одбора обављала је Мирјана Милошевић члан 
школског одбора из реда запослених, а заменика председника Весна Радмановић, такође 
члан школског одбора из реда запослених. 

У школи постоји синдикална организација тако да је на седнице позивана и  
председница СПРК ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин Данијела Новокмет, а присуствовала је на укупно 
5 седница ШО. 

Преставници Ученичког парламента Андријана Макарић и Анђела Шалипур уредно су 
позиване на седнице Школског одбора и учестовали су у раду ШО без права одлучивања 
присуствујући на седницама ШО и то Андријана Макарић на укупно две седнице и 
Анђела Шалипур на  једној седници у овој школској години. 

 

У школској 2020/2021.години Школски одбор је:     

- усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину; 

- разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе (два пута у 
току школске године:15.9.2020. и 28.1.2021.године); 

-  усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2020/2021.годину; 
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- усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2020/2021.години; 

-  усвoјио Годишњи плана рада школе за школску 2020/2021.годину; 

- усвојио је измене и допуне Пословника о раду Школског одбора; 

- усвојио је измене и допуне Правила понашања у школи у складу са применом 
превентивних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID 19; 

- усвојио Правилник о набавкама усаглашен са новим Законом о јавним набавкама; 

- 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 
28.1.2021.године; 

- усвојио годишњи финансијски извештај за 2020.годину (завршни рачун) дана 
23.2.2021.године; 

- дао Сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и 
систематизацији послова на почетку школске године; 

- упознао се са Записником о редовном инспекцијском надзору Општинског 
просветног инспектора број 614-3/2021-IV од 04.02.2021.године, Извештајем о пруженој 
стручној помоћи и подршци школи од стране просветне саветнице и са  Записником 
просветног инспектора у вези припремања и спровођења завршног испита;  

- донео финансијски план и план набавки установе за 2021.годину и њихове  измене, 
као и другу  измену финансијског плана школе и плана набавки за 2020.годину; 

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

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

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на завршном испиту; 
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- упознат је са раскидом уговора о извођењу екскурзија ученика у школској 
2020/2021.години због епидемије заразне болести COVID-19; 

- упознат је са Оперативним планом организације и реализације наставе и његовим 
изменама на које је сагласност дала надлежна Школска управа; 

- усвојио је школски програм за период од 2021.г. до 2025.године; 

- упознат је са радом и могућностима националне платформе „Чувам те“; 

- Усвојио је Правилник о финансијском управљању и контроли. 

Током целе школске године Школски одбор је пратио актуелну ситуацију у школи и 
био упознат са свим дешавањима поготово у вези са организовањем наставе у складу са 
епидемиолошком ситуацијом у држави. Усвајањем измена и допуна Пословника о раду 
Школског одбора које предвиђају могућност одржавања електронске седнице у 
оправданим ситуацијама олакшано је и убрзано реаговање Школског одбора. 

Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 

        IV   OСТВАРИВАЊЕ  ДРУГИХ  ПРОГРАМА 
 
             4.1  Извештај о културној и јавној делатности школе 
 
          Културна и јавна делатност школе у току 2020/2021. 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...  
 
Због специфичне епидемиолошке ситуације услед пандемије Ковида 19 бројне 
културне активности су реализоване у складу са ситуацијом, уз придржавање свих 
препорука и епидемиолошких мера у циљу заштите здравља ученика и запослених.  

 
 
              4.2  Извештај о реализацији припремне наставе  
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        Припремна настава образовно васпитног рада за полагање завршних  испита 
организована је  за ученике VIII разреда у току школске године из наставних предмета 
српски језик и математика, као и из историје, географије, биологије, физике и хемије 
према утврђеном плану.   
 
 
 
             V    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ  
                    АКТИВНОСТИ 
 
               5.1   Реализација наставних часова у току школске године, проценат 
реализације у односу на планирано  
 
Сви часови редовне наставе, као и  допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 
реализовани су према предвиђеном плану, а у складу са новонасталом ситуацијом која је 
проузрокована проглашењем ванредног стања, један број часова реализован је онлајн, на 
даљину. 

Сви часови, као и начин њихове реализације евидентирани су у дневницима образовно – 
васпитног рада.  

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. 

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   четвртог  разреда похађали су изборни предмет Народна традиција.. 
•  Изборни, други страни језик – немачки, за ученике петог, шестог, седмог и осмог 

разреда. 
• Пројектна настава се изучавала у  другом, трећем, петом и шестом разреду; 
• Дигитални свет се изучавао у првом разреду; 
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Планови и програми наставника, у елекронској форми, налазе се у наставничким 
фолдерима зборничког рачунара. 

 

 

          5.2   Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, 
разредима, предметима и укупно  
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Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 
Успех ученика на крају  школске 2020/2021. године 

одељење 
 

Свега 
учени

ка 

Позитиван успех Свега  
позитивних 

Недовољан успех   Неоцењено Просечна 
оцена 

Одличних Врло 
добрих 

Добрих 
 

Довољних 
 

број % број % број % број % број % са 1 са 
2 

са 3 и 
више 

свега број %  
број % 

1-1 22 Oписно оцењени 
  

 
            

1-2 18 
1-МБ 4 

2-1 16 15 93,75 1 6,25 - - - - 16 100 - - - - - - - 4,80 
2-2  17 9 52,94 7 41,18 - - - - 16 94,11 - 1 - 1 5,89 - - 4,51 

2-МБ 3 2 66,67 1 33,33 - - - - 3 100 - - - - - - - 4,57 
3-1 22 12 54,55 7 31,82 1 4,54 1 4,54 21 95,45 - 1 - 1 4,55 - - 4,57 

3-МБ 2 1 50 - - 1 50 - - 2 100 - - - - - - - 4,21 
4-1 19 14 73,68 3 15,79 2 10,53 - + 19 100 - - - - - - - 4,62 
4-2 18 12 66,67 4 22,22 2 11,11 - - 18 100 - - - - - - - 4,33 

4-МБ 2 1 50 1 50 - - - - 2 100 - - - - - - - 4,50 
свега 143                   

Оц. од 1. 
до 4. 

99 66 66,97 24 24,24 6 6,06 1 1,01 97 97,98 - 2 - 2 2,02 - - 4,51 

5-1 24 13 54,42 7 29,17 4 16,67 - -- 24 100 - - - - - - - 4,32 
5-2 23 12 52,17 7 30,43 4 17,39 - - 23 100 - - - - - - - 4,35 
6-1 18 7 38,89 6 33,35 5 27,77 - - 18 100 - - - - - - - 4,09 
6-2 18 9 50 5 27,7 4 22,22 - - 18 100 - - - - - - - 4,20 
7-1 13 4 30,76 5 38,45 4 30,76 - - 13 100 - - - - - - - 3,95 
7-2 15 5 33,33 5 33,33 5 33,33 - - 15 100 - - - - - - - 3,60 
8-1 15 4 26,7 7 46,6 4 26,6 - - 15 100 - - - - - - - 3,84 
8-2 16 7 43,75 6 37,5 2 12,5 - - 15 93,75 - - - - - 1 6,25 4,20 

Оц.од 5.   
до 8. 

142 61 42,96 48 33,80 32 22,53 - - 141 99,29 - - - - - 1 0,70 4,07 

Свега 
оцењених 

241 127 52,70 72 29,87 38 15,77 1 0,41 238 98,75 - 2 - 2 - 1 0,41 4,29 

                                                                                                                   Укупно ученика на крају другог  полугодишта:   285 
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Напомена:         На крају школске 2020 /2021. године у нижим разредима се два ученика преводе у наредни разред, а у осмом разреду је један ученик 
остао неоцењен, није се појавио ни на разредном испиту, тако да није ни имао услов да полаже завршни испит ни у јунском ни у августовном року, 
остали ученици су имали позитиван успех. 
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              5.3   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 

31 

Укупан број ученика који су 
приступили завршном 
испиту 

30 

 

    Завршни испит у јунском испитном року у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 
Ковину обављен је 23. јуна 2021,  24. јуна 2021. године  и 25. јуна 2021. године у 9,00 
часова.    За испит је пријављен 31 ученик, од којих један није приступио полагању 
завршног испита и он није завршио основну школу. 

Ученици су завршни испит полагали у фискултурној сали  уз поштовање прописаних 
превентивних и заштитних мера које се односе на заштиту од вируса Ковид 19,  у 
присуству супервизора  и дежурних наставника, по процедури Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. 

 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ 
ОПШТИНЕ и  ОКРУГА 

 
 
Анализом резултата на завршном испиту  можемо да будемо задовољни, јер су резултати 
изнад општинског просека, али и изнад просека у  јужнобанатском округу. 
Резултати су приказани у табелама које следе: 
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Број бодова из школе и на завршном испиту – бодови за све школе у  општини Ковин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Преглед броја бодова из школе и на завршном испиту од 2007. до 2021. године на 
нивоу округа: 
 

КОВИН                        
  Школа Место Учен. 6 раз 7 раз 8 раз ОШ Матем Матер Комб Бод Σ 

1 Бора Радић  
Баваниште  

58   15,76 15,57 15,68 47,01 6,61 8,91 9,61 25,13 72,14 

2 Паја 
Магановић Делиблато 14 16,17 16,57 16,80 49,54 8,47 9,43 10,85 28,75 78,29 

3 Предраг 
Кожић Дубовац 14 13,40 14,37 14,59 42,36 3,87 5,88 7,06 16,81 59,17 

4 Миша 
Стојковић Гај 28 15,84 15,80 15,89 47,53 5,82 7,26 8,51 21,59 69,12 

5 Десанка 
Максимовић Ковин 31 15,99 16,13 15,92 48,04 6,85 8,73 9,01 24,59 72,63 

6 
 
ЈЈ Змај 
(2020)  

Ковин 49 16,34 15,93 16,51 48,78 7,03 7,18 9,84 24,05 72,83 

 
6.  

Ј.Ј.Змај Ковин  31 16,35 16,37 16,03 48,75 6,81 8,14 10,33 25,28 74,03 

7 Ђура 
Јакшић Ковин 46 16,17 16,65 16,31 49,13 6,66 7,29 8,41 22,36 71,49 

8 Сава 
Максимовић Мраморак 17 14,32 14,65 14,08 43,05 5,35 6,35 7,27 18,97 62,02 

9 Ђура 
Филиповић Плочице 16 15,90 15,87 16,22 47,99 6,05 7,78 8,18 22,01 70,00 

10 Жарко 
Зрењанин Скореновац 8 16,14 15,91 16,69 48,74 6,30 5,53 7,26 19,09 67,83 

    УКУПНО 263 15,60 15,79 15,82 47,21 6,28 7,53 8,65 22,46 69,67 
             
             
 Просечан број бодова у Јужном 

Банату 
 

15,85  15,95 15,78 47,58 7,29 7,67 9,51 24,47 72,05  
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 6.разр 7.разр 8.разр ОШ матем српск комби 
 

бод у 

2021. 15,85  15.95 15.78 47.58 7,29 7,67 9,51 24,47 72,05 
2020. 15,81  15,48 16,06 47,35 6,34 6,62 9,10 22,06 69,40 
2019. 16,04  15,67 15,99 47,70 6,16 6,93 7,19 20,28 67,97 
2018. 16,14  15,62 15,88 47,65 5,60 6,85 7,84 20,29 67,94 
2017. 16,19  19,77 19,98 55,94 4,40 6,04 4,74 15,18 71,12 
2016. 16,31  19,75 19,89 55,96 3,24 5,65 5,32 14,22 70,17 
2015. 16,28  19,72 19,81 55,81 3,62 5,23 5,50 14,35 70,15 
2014. 16,23  15,89 15,93 48,05 8,66 9,98 11,10 19,35 67,40 
2013. 16,36  15,94 16,11 48,41 9,23 10,57 - 19,80 68,21 
2012. 16,43  16,08 16,22 48,73 9,26 12,33 - 21,59 70,07 
2011. 16,17  16,01 16,21 48,39 11,43 12,43 - 23,85 72,24 
2010. 15,87  15,46 15,80 47,13 8,15 11,49 - 19,66 66,79 
2009. 15,92  15,44 15,55 46,91 9,84 10,30 - 20,09 66,38 
2008. 15,97  15,53 15,64 47,13 9,52 11,14 - 20,66 67,79 
2007. 16,01  15,47 15,52 46,99 10,62 11,32 - 21,93 68,93 

 
 
 
 
 
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  2020/21. 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, али и уз поштовање 
препорука Кризног штаба за сузбијања инфекције вирусом Ковид 19. 

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

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

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

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

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

Тим за самовредновање рада школе 

 

        5.5  Извештај о изреченим дисциплинским мерама ученицима  
 

Владање ученика у току  школске 2020/2021. године 
 

 
одељење Свега 

ученика 
примерно 

(5) 
врло добро 

(4) 
добро 

(3) 
задовољавај

уће 
(2) 

незадовоља
вајуће (1) 

1 – 1 22 22 - - - - 
1 – 2  18 18 - - - - 

1 – МБ 4 4 - - - - 
2 – 1 16 16 - - - - 
2 - 2  17 17 - - - - 

2 – MБ 3 3 - - - - 
3 – 1 22 22 - - - - 

3 – МБ 2 2 - - - - 
4 – 1 19 19 - - - - 
4 – 2  18 18 - - - - 

4 - МБ 2 2 - - - - 
Свега од 1. 

до 4. 
разреда 

143 143 - - - - 

5 – 1 24 24 - - - - 
5 – 2 23 23 - - - - 
6 – 1 18 18 - - - - 
6 – 2 18 18 - - - - 
7 – 1 13 13 - - - - 
7 – 2 15 15 - - - - 
8 – 1 15 15 - - - - 
8 - 2 16 16 - - - - 

Укупно од 142 142 - - - - 
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5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  
 
 

Списак ученика који су постигли успех на такмичењима  
у школској 2020/21. години 

 
 
1. Чампашевић Миа, 3. разред – међународно такмичење у познавању енглеског језика 

„Willkommen“   
2. Рошкић Ана, 3.разред - међународно такмичење у познавању енглеског језика 

„Willkommen“   
3. Јорданов Теодора, 3.разред - међународно такмичење у познавању енглеског језика 

„Willkommen“   
4. Загорац Симон, 4-1 (међународно такмичење у познавању енглеског језика 

„Willkommen“  , 1. место на општинском  и 1. место на окружном такмичењу из 
математике,  1.место на математичком такмичењу „Мислиша“ и пласман на државно 
првенство 

5. Лукић Петар, 4-2 разред - међународно такмичење у познавању енглеског језика 
„Willkommen“   

6. Илић Лука, 4-2 1.место на општинском такмичењу у каратеу; 
7. Василић Лука, 4 – 2 (међународно такмичење у познавању енглеског језика 

„Willkommen“, ликовни конкурс у организацији Црвеног крста „У игри се понекад 
повредимо ми, шта је прва помоћ покажи нам ти“ 

8. Вук Славковић, 4-2 разред, 3.место на математичком такмичењу „Мислиша“ 
9. Матеја Милошевић, 4-1 (ликовни конкурс у организацији Црвеног крста „У игри се 

понекад повредимо ми, шта је прва помоћ покажи нам ти“)  
10. Анђелија Лацмановић, 4 – 1 разред, 2. место на општинском и пласман на окружно 

такмичење из математике 
11. Хана Обућина, 4 – 1 разред,  3. место на општинском такмичењу из математике; 

3.место на математичком такмичењу „Мислиша“ 
12. Даница Константиновић, 4-1 разред, пласман за зонску смотру рецитатора 
13. Лаура Новаков, 4-2 разред, пласман на зонску смотру рецитатора 
14. Ана Лукић, 5 -  разред,  1. место на општинском такмичењу из математике 

5. до 8. 
Свега  285 285 - - - - 

Напомена: По завршетку наставе за осми разред, пријављено је насилно понашање у 
осмом разреду. Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања се 

одмах састао и направио оперативни план заштите за одељење у ком се насиље 
десило и предвидео активности на нивоу школе да би се превентивно деловало 

да до сличних појава насиља не дође у другим разредима и одељењима. 
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15. Петар Поповић, 8 -  разред, 2. место на општинском такмичењу из математике; 1.место 
на општинском и 2. место на окружном такмичењу из историје;  

16. Јасна Загорац, 6 -  разред, 1. место на општинском такмичењу из физике;  
17. Анђела Вукосављевић, 6 –  разред,  . место на општинском такмичењу из физике 
18. Ана Крстић, 6 -   разред, 3. место на општинском такмичењу из физике 
19. Анастасија Тасић, 7 -   разред,  1. место на општинском такмичењу из физике 
20. Милош Поповић, 7 -   разред,  2. место на општинском такмичењу из физике 
21. Дарија Чанчар, 7 -   разред,  3. место на општинском такмичењу из физике 
22. Никола Челпер, 8 -  разред, 3. место на општинском такмичењу из физике; 1.место на 

општинском и 3.место на окружном такмичењу из историје; 
23. Анђела Шалипур, 8 -  разред, 1.место на општинском такмичењу из хемије, 3.место на 

окружном такмичењу из хемије; 
 
Сви ученици који су постигли успех на такмичењима награђени су књигом, одлуком 
Наставничког већа. 
 

Резултати на  школским спортским такмичењима школске 2020/21. године 

1. Кнежица Ива - атлетика, једна медаља 
2. Илић Лука - атлетика, карате -две медаље 
3. Василић Лука - атлетика, две медаље 
4. МилошевићМатеја - атлетика, две медаље 
5. Ковачевић Ђорђе - атлетика, две медаље 
6. Илић Огњен - атлетика, једна медаља 
7. Ковачевић Катарина - атлетика 
8. Лукић Ана - олимпијске игре, једна медаља 
9. Адамов Тара - атлетика, једна медаља 
10. Љуба Андријана - атлетика, једна медаља 
11. Јереминов Лука - атлетика 
12. Милосављевић Миљана - атлетика, једна медаља 
13. Бузатов Андреј - атлетика, једна медаља 
14. Заволовшек Андреј -  атлетика, олимпијске игре- две медаље 
15. Стојиљков Далибор - атлетика, две медаље 
16. Марковић Лена - атлетика , једна медаља 
17. Кирковић Бојана - атлетика, кошарка - две медаље 
18. Коцић Јована - кошарка - једна медаља 
19. Марковић Алекса - риболов 
20. Видовић Никола - риболов 
21. Вучић Петар - ОИ, једна медаља 
22. Станковић Милош - ОИ, једна медаља 
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23. Чанчар Дарија - риболов 
24. Тасић Анастасија - атлетика, једна медаља 
25. Балаж Душанка - фудбал, кошарка - једна медаља 
26. Ђукић Лука - атлетика, рукомет - две медаље 
27. Жуњанин Бранислав - риболов - једна медаља 
28. Јањић Јован - риболов - једна медаља 
29. Главонић Душан - ОИ 
30. Макарић Андријана - ОИ, стони тенис - четири медаље 
31. Илић Елена - ОИ, стони тенис, фудбал, кошарка, атлетика - шест медаља 
32. Папић Јована - атлетика, фудбал, кошарка, рукомет - три медаље 
33. Јовичић Љубомир - риболов 
34. Арсић Драган - риболов 
35. Дивнић Алекса - риболов 
36. Пауновић Јована - атлетика, фудбал - две медаље 
37. Дотлић Алиса - стони тенис - једна медаља 
38. Шисповић Софија - атлетика - једна медаља 
39. Новковић Ивона - атлетика, фудбал, кошарка - три медаље 
40. Марковић Анђела - атлетика, фудбал, кошарка, ОИ - шест медаља 
41. Челпер Никола - атлетика, ОИ, стони тенис - једна медаља 
42. Поповић Петар - атлетика, ОИ, стони тенис - четири медаље 
43. Вучић Ана - ОИ, риболов - једна медаља 
44. Станковић Милица - ОИ, једна медаља 
45. Ивачковић Милош - стони тенис, ОИ - једна медаља 
 

• Укупно медаља: 65 
• Пехара за школу: 6 
• Број ученика : 45 

 

Четврте ОИ  - 1.10.2020. у ОШ "Ђура Јакшић" Ковин 

Мушка екипа: Заволовшек Андреј, Вучић Петар, Главонић Душан, Челпер Никола, 
Станковић Милош, Поповић Петар. 

Укупан пласман: друго место 

Девојчице - састав: Лукић Ана, Вучић Ана, Макарић Андријана, Станковић 
Милица, Илић Елена, Марковић Анђела. 

Укупан пласман: друго место 
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Стони тенис - 06.10.2020. - Скореновац  - општинско такмичење 

Дечаци састав:  Поповић Петар, Челпер Никола и Ивачковић Милош  

Укупан пласман: друго место 

Девојчице састав: Макарић Андријана, Илић Елена, Дотлић Алиса  

Укупан пласман: прво место  

 

 

Атлетика - општинско такмичење - 21.04.2021. - стадион "Раднички" 

Девојчице састав: Ивона Новковић, Елена Илић, Тасић Анастасија, Анђела 
Марковић, Јована Папић и Јована Пауновић - прво место на општинском 
такмичењу и треће место на окружном такмичењу у Панчеву. 

 

Футсал - окружно такмичење - 10. 05. 2021. у Панчеву 

Девојчице састав: Балаж Душанка, Илић Елена, Кирковић Бојана, Папић Јована, 
Новковић Ивона, Марковић Анђела и Пауновић Јована - треће место на окружном 
такмичењу у Панчеву. 

Кошарка - 20.05.2021. - Опово - окружно такмичење 

Девојчице састав: Марковић Анђела, Илић Елена, Кирковић Бојана, Коцић Јована, 
Балаж Душанка, Новковић Ивона, Папић Јована - друго место 

Спортски риболов - 21.05.2021. - Шљункара 

Дечаци: Ђукић Лука, Жуњанин Бранислав, Јањић Јован - треће место 

 

Четврти разред: 

1. Кнежица Ива - прво место у трци на 60 м на општинском такмичењу и 
учешће на окружном. 
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2. Илић Лука - треће место на 60 м на Општинском такмичењу и прво место на 
општинском у каратеу, као и учешће на државном првенству у Инђији. 

3. Василић Лука - прво место на 60 м на општинском такмичењу и треће место 
на окружном такмичењу у Панчеву. 

4. Милошевић Матеја - скок у даљ прво место на општинском такмичењу, 
прво место на окружном, учешће на међуокружном такмичењу у Новом 
Саду. 

5. Ковачевић Ђорђе - бацање вортекса прво место на општинском такмичењу и 
друго место на окружном такмичењу у Панчеву. 

6. Илић Огњен - бацање вортекса- друго место на општинском такмичењу. 
 
Пети разред 

7. Лукић Ана - четврте ОИ  - друго место са екипом у надвлачењу конопца, као 
и друго место у екипном пласману са екипом девојчица. 

8. Адамов Тара - скок у даљ - треће место на општинском такмичењу 
9. Љуба Андријана - бацање кугле - прво место на општинском такмичењу и 

учешће на окружном такмичењу у Панчеву 
10. Милосављевић Миљан - треће место на општинском такмичењу скок у даљ 
11. Стојиљковић Далибор -  бацање кугле прво место на општинском 

такмичењу и друго место на окружном такмичењу у Панчеву. 
12. Бузатов Андреј - скок у даљ - друго место на општинском такмичењу 
13. Заволовшек Андреј - трка на 60 м - друго место на општинском такмичењу, 

прво место на ОИ у бацању вортекса и друго место са екипом у укупном 
пласману 

 
Шести разред 

14. Марковић Лена - трка на 60 м - друго место на општинском такмичењу 
15. Кирковић Бојана - трчање на 300 м - прво место на општинском, као и 

учешће на окружном такмичењу у Панчеву, треће место у футсалу на 
окружном такмичењу и друго место у кошарци на окружном такмичењу у 
Опову 

16. Коцић Јована - друго место на окружном такмичењу у кошарци у Опову 
17. Вучић Ана - ОИ друго место у надвлачењу конопца и друго место у 

укупном пласману са екипом 
18. Вучић Петар - бацање пикада- треће место на ОИ 
19. Станковић Милош - шах - прво место на ОИ, друго место са екипом у 

надвлачењу конопца, друго место као екипа у укупном пласману  
 
Седми разред 
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20. Тасић Анастасија - трчање на 600 м - прво место на општинском такмичењу, 
прво место екипно, као и треће место екипно на окружном такмичењу у 
Панчеву 

21. Балаж Душанка -  футсал - треће место на окружном такмичењу, кошарка - 
друго место на окружном такмичењу у опову  

22. Ђукић Лука - трчање на 300 м - прво место на општинском такмичењу, 
учешће на окружном такмичењу и треће место екипно у спортском 
риболову 

23. Жуњанин Бранислав - спортски риболов - треће место на општинском 
такмичењу 

24. Јањић Јован - спортски риболов - треће место на општинском такмичењу 
25. Макарић Андријана - друго место у скоку у даљ, друго место у надвлачењу 

конопца, треће место екипно у укупном пласману на ОИ у Ковину, стони 
тенис - прво место екипно и прво место у појединачној конкуренцији на 
општинском такмичењу, као и учешће на окружном такмичењу у Вршцу 

26. Илић Елена - прво место у стоном тенису, прво место са екипом у 
надвлачењу конопца, друго место у екипном пласману на ОИ у Ковину, 
прво место у стоном тенису на општинском такмичењу, као и учешће на 
окружном такмичењу у Вршцу. Футцал -  треће место на окружном 
првенству У Панчеву, друго место нан окружном такмичењу у Опову у 
кошарци, друго место у трчању на 300 м, прво место у штафети на 
општинском такмичењу, као и треће место у штафети на окружном 
такмичењу у Панчеву, и треће место у екипном пласману. 

27. Папић Јована -  атлетика друго место у скоку у даљ, прво место у штафети 
на општинском такмичењу, треће место  у штафети на окружном 
такмичењу, као и треће место у екипном пласману, футсал - треће место на 
окружном такмичењу у Панчеву, друго место у кошарци на окружном 
такмичењу у Опову, и изузетна на општинском такмичењу у спортском 
риболову 

28. Пауновић Јована - бацање кугле- друго место на општинском такмичењу, 
треће место на окружном такмичењу, треће место у укупном пласману, 
футсал - треће место на окружном такмичењу у Панчеву 

29. Дотлић Алиса - стони тенис екипно прво место на општинском такмичењу и 
учешће на окружном 

30. Станковић Милица - шах друго место, надвлачење конопца друго место, 
друго место у екипном пласману са екипом на ОИ у Ковину 

31. Новковић Ивона - футсал треће место на окружном такмичењу, кошарка 
друго место на окружном, атлетика треће место у трчању на 100 м и прво 
место у штафети на општинском такмичењу у Ковину 
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32. Марковић Анђела -  прво место у трчању на 100 м , прво место у 
надвлачењу конопца, друго место у екипном пласману на ОИ у Ковину, 
атлетика прво место скок у вис, прво место штафета на општинском 
такмичењу, прво место скок у вис и треће место у штафети, треће место у 
екипном пласману  на окружном такмичењу у Панчеву, друго место на 
међуокружном такмичењу у скоку у вис, треће место футсал на окружном 
такмичењу у Панчеву, друго месо у кошарци на окружном такмичењу у 
Опову 

33. Челпер Никола -  друго место у екипном пласману на ОИ у Ковину, стони 
тенис друго место са екипом на општинском такмичењу у Скореновцу 

34. Шћеповић Софија - атлетика друго место на општинском такмичењу трчање 
на 600 м 

35. Поповић Петар -  треће место стони тенис и друго место у екипном 
пласману на ОИ, друго место у стоном тенису и друго место у екипном 
пласману на општинском такмичењу у Скореновцу, као и друго место у 
појединачној конкуренцији, атлетика бацање кугле треће место на 
општинском такмичењу у Ковину 

36. Ивачковић Милош  - стони тенис друго место екипно на општинском 
такмичењу у Скореновцу. 

 
Разред Број 

ученика 
Злато Сребро Бронза  Укупно 

4. 6 6 2 2 10 
5. 9 3 4 2 9 
6. 8 2 4 1 7 
7. 13 8 8 3 19 
8. 9 7 11 2 10 

Укупно:  45     
 36 са 

медаљама 
26 29 10 65 

 
 
Ученици који су освојили појединачно или екипно једно од прва три места на спортским 
такмичењима вишег ранга од школског биће награђени  мајицама са логом школе (42 
ученика).   
 
 
                  5.7  Извештај о извођењу екскурзија и излета  
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           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.. 

         Екскурзије су биле саставни део Годишњег плана рада школе, али нису реализоване 
због актуелне епидемиолошке ситуације. 

 
         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. 

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 
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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).  

         Школа 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“, 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. 
  
         Тридесеторо, од 31-ог ученика 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. Један ученик није завршио основну 
школу.  
 

РАСПОРЕД НАШИХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 
        Од 30  ученика који су завршили основну школу,сви су успели да упишу неки профил 
у средњим школама и тамо наставе своје школовање. 

 четворогодишња трогодишња 
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ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „Б. 
РАДИЧЕВИЋ“ КОВИН 

 

 Гимназија      - општи тип                   2  

Економски   техничар  4 

Електротехничар информационих технологија 11  

Гимназија Панчево –Природно математички смер 1  
  

 

Гимназија Нови сад-Ученици са посебним 
способностима за рачунарство и информатику 

1  

СРЕДЊА  ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА „Васа 
Пелагић“ Ковин 

 

Туристичко-хотелијерски техничар               2  

Кувар   2 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО  
 

Ветеринарски техничар 1  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА С Панчево-
економски техничар 

1  

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Стевица Јовановић“ 
Панчево 

 

Медицинска сестра – техничар 4  

Здравствени неговатељ  1 

Свега  27 3 

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

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

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

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

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

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

развијано другарство и подстицана толеранција; 

          Програм социјалне заштите ученика највише се базира на интензивној сарадњом са 
Центром за социјални рад у проналажењу могућности решавања материјалне, 
безбедоносне и  породичне проблематике. 
          Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима  у 
школи се одвијала континуирано. Педагог и директор школе су  у сарањи са одељењским 
старешинама решавали  проблеме у  сарадњи  са родитељима (службеним позивима у 
школу и инфомативним разговорима). Када је било неопходно,  контактирали су 
овлашћена лица из Центра за социјални рад ради укључивања у решавање одређеног 
проблема. 
          Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа је као и претходних 
година обезбедила неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног школског 
прибора и уџбеника, омогућене су бесплатне  екскурзије, бесплатне посете позоришним и 
биоскоским представама и сл.  У сарадњи са ученицима и родитељима за ове ученике су 
обезбеђени и новогодишњи пакетићи.  
          Осим наведеног, школа је периодично организовала  хуманитарне акције 
прикупљања одеће и обуће за ученике тешког материјалног стања. 
          Основни циљеви овог програма су: 
- развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде 
заштићено од сваког облика насиља, 
- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
 
          Овим програмом су обухваћене све активности које се базирају на пружању најбоље 
подршке ученицима из угрожених група: 
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- 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. 
          С обзиром на чињеницу да је протекла школска година била специфична због 
ризичне епидемиолошке ситуације која се односи на ширење вируса Ковид 19, у школи су 
спровођене све неопходне прописане превентивне и заштитне мере за заштиту ученика и 
запослених од ширења вируса: хигијенске мере (дезинфекција...), обавеза ношења 
заштитних маски и држање физичке дистанце. 
 
 
 
 
 

6.3 Извештај о раду тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

Одржана су 3 радна састанка на којима је усвојен глобални и годишњи план рада, затим су 
на друга два састанка урађене и анализе рада на крају 1. и 2. полугодишта.  
Уочен је појачан рад у оквиру пројектне наставе у нижим разредима. 
 
- Ученици 3-1, на часовима пројектне наставе, у оквиру пројекта „ Лице науке“ разменили 
 идеје и искуства стечена током истраживања, упоређивали  информације и расправљали о 
закључцима и на тај начин стекли знања о значајним личностима из прошлости Србије у 
области науке. 
- Ученици 3-1 су се такође на часу српског језика подсетили кратких умотворина које је 
Вук сачувао од заборава, забавили се одгонетајући загонетке и израђујући плакате о 
нашем творцу азбуке. 
- У оквиру пројекта „Зелене Змајчићи“ ученици првог и другог разреда засадили су 
стабло, а затим и  организовали уређење простора око стабла као и гласање за име. 
 - Ученици 4-1 су израђивали плакате у оквиру пројектног задатка „ГИНКО БИЛОБА“ 
- Ученици осмих разреда су у току пројекта поводом Дана школе на часу биологије 
рециклирали пластичне флаше и правили саксије за њихову учионицу. 
 
Ученици су израђивали плакате и активно се бавили током целе школске године темом 
очувања здравља током епидемије корона вируса и неговали вредности попут хуманости 
кроз различите акције Црвеног крста.  

Кроз све наведене пројекте ђаци су развијали разне компетенције попут одговорног 
учешћа у друштву, одговорног односа према здрављу и околини, предузимљивост, 
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дигиталне компетенције, сарадњу, решавање проблема и рад са подацима и 
информацијама.  

 Извештај поднела: МИОНА ГВОЗДЕНОВИЋ, 
 наставница немачког језика      

 (координатор тима и записничар) 

 

 
                6.4   Извештај о реализацији програма заштите животне средине  
 
                 Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подстицање 
ученика на размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине. 
Несумњиво да је од великог значаја и развијање правилног односа према радној средини, 
подстицање ученика на уређење учионица, других просторија у школи и школског 
дворишта. 
           С тим у вези, школа је током читаве школске године испуљавала своје задатке који 
се односе на унапређивање животне средине: 
-    сви наставници и стручни сарадници утицали  су на развијање код ученика позитивног 

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

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

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

          Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализовани су процесу 
наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, ликовна култура, биологија, 
матерњи језик и страни језик, историја, географија, физика, хемија, грађанско васпитање. 
На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажовале су се 
одељенске заједнице, ученичке организације и кроз слободне активности ученика.  
 
                6.5   Извештај о реализацији програма школског спорта и спортских 
активности 
 
          У складу са чланом 40. Закона о основној школи, школа је дужна да организује 
недељу школског спорта у првом и у другом полугодишту.   
          У школској 2020/2021. години реализоване су активности које су подразумевале 
поштовање епидемиолошких мера заштите здравља ученика. . 
          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 
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                6.6   Извештај о реализацији програма културних активности школе  
 
           
          Активности предвиђене Планом и програмом културних активности школе које су 
реализоване  током године: 
 

Активности Време реализације Носиоци активности  
 

Пријем првака септембар Учитељи и ученици четвртог 
разреда 

Дечија недеља октобар 
 

Сви  ученици и наставнници 

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  

 
Ове планиране активности нису реализоване због 
актуелне епидемиолошке ситуације и ванредних услова 
рада (онлајн настава) и забрана окупљања. 
Када  није било непосредног образовно- васпитног рада, 
неке културне активности су реализоване путем 
платформи за учење. 
 

Приредба поводом Дана школе 
Изложба радова „Да се представимо“ 
поводом Дана школе у галерији 
Центра за културу 
Промоција  књижевног стваралаштва 
наших ученика 
Приредба за крај школске године 

 
 
                6.7   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, одређен број састанака је одржан онлајн; 
- 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; 
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- Родитељи су били активно укључени у реализацију свих хуманитарних активности; 
- Родитељи су укључени у реализацију активности поводом обележавања школске славе 

– Свети Сава; 
- Родитељи су укључени у припреме  и реализацију активности око обележавања Дана 

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

ученике осмих разреда; 
 
 

             6.8   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. 

           Локална самопуправа је 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.  

 

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

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

наставних предмета и ваннаставних активности у циљу превенције насиља; 
- Сви актери школског живота упознати су са правилима понашања у школи, кућним 

редом, последицама непоштовања правила, као и са васпитним и васпитно-
дисциплинским мерама;  

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

- Континуирано су предузимане бројне активности у циљу развијања и неговања 
богатства различитости и културе понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних 
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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.) 

- Реализоване су превентивне активности које се односе на заштиту деце на интернету, 
од електронског насиља. 

                                                                                                   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 2020. 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 хемије Драгана Анђелковић Манић. Прецедница ученичког парамента 
је била ученица 82 разреда Анђела Шалипур. 

Одржано је 5 састанака до краја школске године и на њима су били, углавном, сви Чланови 
Парламента. 

Ученички парламент је од почетка школске године активно участвовао у школском животу 
и свим активностима које су одржаване у нашој школи – усвајању Програма рада за текућу 
годину, усвајање важних школских докумената, обележавању Дечије недеље, Дану књиге, Дану 
школе, матурске вечери, уређивању дворишта 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 (директор, секретарица, 
школски педагог), другим ученицима, Тимовима, кухињским одбором, родитељима, помоћним 
особљем).  

Због новонастале епидемиолошке ситуације (Сorona – вирус, Covid 19) ученички 
парламент је имао и оn-line седницу. Организована је настава на даљину. Када су ученици 
похађали наставу у школи, организовани су и састанци Парламента у просторијама школе. 
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Чланови парламента су били увек активни, пуни идеја и предлога за бољи рад школе. 

 

Координатор УП: 

Драгана Анђелковић Манић 

 
 

VII    ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
 
7.1   Извештај о раду Тима за самовредновање  
 
 
           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 првог полугодишта школске 2020/21. године Стручни тим за 
самовредновање рада школе реализовао је све активности које су предвиђене планом: 
 
 
 
 

Састанак / теме / активности Датум / време 
реализације 

Начин 
реализаци
је 

Реализатори 
и сарадници 

1. Оформљен је школски тим за самовредновање 
рада школе у саставу: 

1. Mарко Рајковић, директор  
2. Лучија Трифуновић, педагог 
3. Мирјана Милошевић, коориднатор Тима  
4. Славко Бранковић 
5. Бранка Клисура 
6. Соња Ћирић 
7. Викториа Крничан Крстић 
8. Ивана Секељ Добрић 
9. Јелена Милановић 
10. Боја Пауновић 
11. Александар Вучић, председник Савета 

родитеља 
12. Маја Станковић, представник локалне 

самоуправе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.9.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

састанак 
Тима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чланови Тима 
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13. Анђела Шалипур, представник ђачког 
парламента  

 Израда Извештаја о раду Тима за 
самовредновање у току претходне школске 
године, који је саставни део Годишњег 
извештаја о раду школе у школској 2019/20. 
години 
Израда Плана рада Тима за самовредновање у 
току школске 2020/21. 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 за родитеље о 
квалитету и ефектима наставе на даљину   

Анкета је спроведена на 
састанку Савета родитеља, 
анкетирано је 14 родитеља, 
који су изнели своја мишљења, 
искуства, запажања и примедбе 
,које се односе на квалитет и 
ефекте наставе на даљину, са 
циљем унапређивање овог вида 
наставе 

Чланови Тима 
и чланови 

Савета 
родитеља 

 Креирање инструмената за вредновање 
кључних области (анкете, табеле за праћење, и 
сл.) 

Континуирано, 
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; 
 

 
 

27.10.2020. 

 
 

састанак 
Тима 

 
 

чланови Тима... 
Праћено је напредовање ученика који имају 
тешкоће у развоју; 
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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; 
            -   реализовано је праћење и вредновање 
остварености образовних стандарда  постигнућа 
ученика 4. и 8. разреда; 
           -    извршена је анализа онлајн наставе за 
ученике старијих разреда  

 
 
 
 
 
 
 

22.12.2020. 

 
 
 
 
 
 
 

састанак 
Тима 

 
 
 
 
 
 
 

чланови  
Тима... 

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 

 
Континуирано, 
током године 

 
Активности се реализују у 

сарадњи са свим 
наставницима...   

    

 Евалуација онлајн наставе (за ученике) Април 2021. Тим за самовредновање; 
Тим за организацију 
наставе на даљину; 

 Евалуација онлајн наставе (за наставнике) Април 2021. Тим за самовредновање; 
Тим за организацију 
наставе на даљину; 

 Извршена је евалуација кључне области 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
            -  извршена је анализа успеха и владања 
ученика на крају другог полугодишта; 
            -  извршена је анализа припремне 
наставе за завршни испит ученика осмих 
разреда ; 
            -   реализовано је праћење и вредновање 
остварености образовних исхода и  стандарда  
постигнућа; 
- извршена је анализа резултата на 

Јун 2021.  
Тим за самовредновање 
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такмичењима;  
 

 Евалуација резултата на завршном испиту Август 2021. Тим за самовредновање; 
Предметни наставници 

 Презентација резултата самовредновања 
Наставничком већу, Савету родитеља и 
Школском одбору 

 
На седницама Наставничког већа, Савета и 

родитеља и Школског одбора представљени су 
резултати самовредновања 

 
 
У оквиру припреме за саветодавну посету просветне саветнице, Тим за самовредновање је 
одговорио на захтеве које је просветна саветница упутила по ставкама.  
 
 
1. Адекаватност изабраног организационог модела наставе (на основу сагласности ШУ) 

- У скаду са одговарајућим стручним упутством (број 601-00-00027/1/2020-15 од 12.8.2020. )  које 
је школа добила од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Педагошки колегијум и 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе сачинили су Оперативни план организације и 
реализације наставе. Основа за припрему предлога биле су резултати анкете родитеља, анализа 
просторних  услова школе као и број ученика у одељењима. 

Доказ: -  Оперативни план организације и реализације наставе дел. Бр.535/1 од 26.8.2020. (у 
прилогу) 
               -  Изјаве родитеља 
 
- У скаду са одговарајућим стручним упутствима (број 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. и број 
610-00-00178/2021-07 од 12.3.2021.) Оперативни план из септембра мењан је у два наврата онако 
како су то захтевале епидемиолошке околности ;  
 
Доказ: - I   и II измена Оперативног плана за коју је прибављена сагласност (дел. бр. 926/1 од         
               30.11.2020. и 300/1 од 15.3.2021.) 
 
2. Функционалност планирања у школи и квалитет припремања наставника 
       

- Оперативни планови су израђивани на месечном нивоу и наставници су планове предавали 
директору школе у електронској форми. 

Доказ: - Оперативни планови наставника  
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- Наставници су се свакодневно припремали за наставу, израђивали су писмене припреме у 
складу са новонасталом ситуацијом и прилагођавали их ученицима, њиховим потребама и 
условима рада (30 минута час); 

- Остваривање плана активности пратио је  директор, педагог и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе, на дневном и недељном нивоу. Праћења је реализовано 
непосредним увидом, увидом у дневнике рада, оперативне планове и припреме.  

- У сарадњи са Тимом за инклузивно образовање извршено је планирање и припремање 
наставе за ученике који наставу реализују по ИОП-у (достављање штампаних материјала); 

 
Доказ:  - Припреме за рад наставника 

-Наставни материјали који се налазе на зиду Гугл учионице (презентације, линкови, и сл.) 
 

3.  Квалитет дидактичко – методичких решења које наставници примењују на часовима који  
      трају 30 минута (посредно) 
 

- Настава је реализована уз укључивање различитих наставних средстава, свих 
расположивих ресурса, док су методе прилагођене условима рада; 

- Приликом реализације наставе посебна пажња посвећена је индивидуалном приступу 
ученицима и њиховом напредовању; 

Доказ: - Припреме за рад наставника 
- Наставни материјали који се налазе на зиду Гугл учиионице (презентације, линкови, и сл.) 
- Посете часовима; 
 

4. Систем праћења напредовања ученика и оцењивање у складу са прописима 
 

- Напредовање ученика континуирано се прати у складу са постојећим прописима; 
- Ученици и родитељи су редовно  обавештавани о напредовању ученика непосредно на 

родитељским састанцима и индивидуалним разговорима, а и  уз помоћ средстава 
комуникације ( Вибер група, мејлова, и сл.) 

- Тим за самовредновање прати напредовање и  у сарадњи са Тимом за обезбеђивање 
квалитета и развој установе предлаже мере за унапређивање квалитета рада и напредовање 
ученика; 

- Критеријуми оцењивања, усклађени са Правилником о оцењивању, примењују се од 
почетка епидемије;  

Доказ: - Табеларни прикази успеха и дисциплине ученика на кварталима и полугодишту; 
- Анализа пробног завршног испита са предлогом мера;  
- Дневници рада, педагошка документација наставника, вредновање ИОП-а; 

 
5. Систем пружања подршке ученицима током непосредне наставе и наставе на даљину 
 
     - Подршка ученицима је сегмент којем се у нашој школи посвећује највише пажње;  
        Видови подршке:  

- Ученицима се континуирано пружа подршка у условима епидемије (брига о здрављу, 
безбедном боравку у школи (препоруке за ученике, наставнике и родитеље); 

- Ученицима се континуирано пружа подршка у учењу (припрема материјала за онлајн 
наставу и слање штампаних материјала поштом ) 
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- Организација наставе прилагођена је условима рада који се односе на превоз ученика, на 
рад продуженог боравка ( састав група усклађен је са потребама ученика – путника, као и 
са потребама ученика који похађају продужени боравак); 

- Стална комуникација са ученицима путем мејла, Вајбер група и непосредно; 
- Учешће у такмичењима упркос сложеној епидемиолошкој ситуацији (резултати су на 

високом нивоу); 
- Вредновање квалитета онлајн и непосредне наставе путем Гугл упитника за ученике; 
- Упознавање ученика осмих разреда са профилима средњих школа; 
- Праћење интересовања ученика за упис у средње школе (професионална оријентација); 
- Летња учионица (као вид подршке ученицима у отежаним условима рада); 

 
Докази: - Препоруке о поступању у току епидемије (за ученике, наставнике и родитеље) – сајт 
                   школе  и плакати  

- Књига доставе поште  
- Све активности ученика и наставника, као и резултати са такмичења налазе се у прилогу   
    (и на сајту школе); 
- Упитник за ученике (о квалитету онлајн наставе) 
- Анализа Гугл упитника за ученике (о квалитету онлајн наставе) – у прилогу; 
- Анкета за професионалну оријентацију – у прилогу; 

 
6. Посредна комуникација наставника и ученика која је у функцији учења 
 
- Комуникација наставника и ученика је стална и неопходна, поготово у овим условима; 
- Комуникација у току наставе на даљину одвија се уз помоћ платформе за учење на даљину Гугл 
учионица 
- Тим за организацију наставе на даљину је стална  подршка свим наставницима и ученицима 
путем платформе и осталих видова комуникације;  
- О свим активностима и резултатима ученика Тим за маркетинг школе редовно обавештава све 
локалне медије, а успешна је и сарадња са Просветним прегледом и РТ Војводине 
 
Докази: - Увид у Гугл учионице 

 - Увид у сајт школе  
- Продукти рада, радови ученика, наставни материјали, педагошка документација,  
   евиденција...  

 
7. Сарадња са родитељима у функцији напредовања ученика 
 
- Сарадња са родитељима одвија се у непосредним контактима (родитељски састанци, Савет 
родитеља, индивидуални разговори)  
- Родитељи имају могућност праћења напредовања ученика, успеха и владања ученика; 
- Наставници обавештавају родитеље о успеху ученика у складу са прописима; 
- Постоји Вајбер група одељењских старешина са родитељима; 
- Родитељи су исказали своје ставове у вези са квалитетом онлајн наставе; 
- Сарадња са родитељима будућих првака; 
 
Докази: - Записници са родитељских састанака, Савета родитеља, евиденција разговора са 
                   родитељима; 

- Писмена обавештења о успеху који се достављају квартално 
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- Анализа анкете за родитеље о квалитету онлајн наставе 
 
8. Улога одељењских старешина у отежаним условима рада 
 
- Улога одељењских старешина је велика и одвија се свакодневно: непосредно и уз помоћ 
средстава комуникације. Одељењске старешине координирају учешћем ученика и реализацијом 
наставе, прате здравствено стање ученика и њихових породица, брину о условима рада ученика и 
техничким и дигиталним могућностима ученика; 
- Учитељи су наставу орагнизовали непосредно у школи по групама, а наставници су, по 
комбинованом моделу, организовали рад по групама, односно наставу на даљину; 
 
Докази: - евиденција и педагошка документација; 
                - оперативни план организације и реализације наставе; 
 
9. Примена доступних платформи и друге ИТ  подршке за пружање помоћи ученицима у 
учењу 
 
- Тим за организацију наставе на даљину, односно координатори Гугл учионице били су подршка 
наставницима, ученицима и родитељима током реализације наставе на даљину; 
- Праћење опремљености ученика ИТ технологијом, односно адекватних услова за онлајн наставу 
(ученици и родитељи нису исказали интересовања за уступање ИТ уређаја) 
Докази:  - Евиденција о уступању лаптоп уређаја; 
                 - Гугл учионица 
 
10. Рад школских тела, органа, тимова у отежаним условима 
  
- У нашој школи је изразито изражен тимски рад, што је једна од најјачих страна; 
- С обзиром на чињеницу да је састав чланова тимова и школских тела сразмерно на величину 
школе  малобројан, састанци су углавном организовани непосредно у школи; 
- Пословник о раду ШО, НВ и СР промењен је у делу који се односи на могућност реализација 
састанака на даљину, а Планом примене превентивних мера за безбедан и здрав рад  ова могућност 
се може примењивати и на рад осталих школских тела, органа, тимова у отежаним условима 
 
 
11. Распоређивање задужења наставницима и стручним сарадницима 
 

- Према Стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја одређена 
су задужења и оптерећеност наставника и стручних сарадника; 

- Сви наставници и стручни сарадници, као и остали запослени у школи показали су висок 
степен одговорности и толеранције у отежаним условима рада;  

 
Докази:  - Решења о 40-часовној радној недељи су прилагођена Посебном програму образовања и  
                   васпитања („Службени гласник РС“ бр.110/20) 
 
 
Све сачињене анализе Тима за самовредновање, као и предлози за побољшање слабијих 
страна,  упућене су Тиму за ШРП и Тиму за обезбеђење квалитета и развој установе у 
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циљу предузимања адекватних мера за унапређивање квалитета рада и налазе се у 
документацији Тима.  

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом због пандемије коронавируса, рад 
Тима је организован према упутствима МПНТР-а, па су неки састанци Тима реализовани 
онлајн. 

 
Тим за самовредновање рада школе 

 

7.2     Извештај о радуТима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе старао се о: 

- Унапређивању рада установе, примени ИКТ, иновацијама у учењу, о угледним 
часовима, пројектној настави... 

- Праћењу остваривања Школског програма кроз различите наставне и ваннаставне, 
културне и спортске активности; 

- Праћењу и анализи циљева и стандарда постигнућа применом разних тестова и 
анкета; 

- Развијању компетанција наставника; 
- Праћењу резултата рада наставника и стручних сарадника – непосредном посетом 

часовима, учешћем на разним манифестацијама и културним догађајима; 
- Праћењем резултата рада ученика – непосредном посетом часовима приликом 

провере знања – усмене и писмене, разговором са ученицима и родитељима; 
анализом резултата на завршном испиту ученика осмог разреда 
 

 

Реализоване активности Носиоци 
активности 

Време 
раализације 

Нечини праћења 

- Формиран Тим и сачињен план 
рада Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе 

- Размотрени су стандарди 
квалитета рада установе; 

- Сачињена је листа предлога за 
унапређивање квалитета рада 
установе; 

- Пружање подршке ученицима 
5.разреда при преласку у други 

 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета рада 
установе;  

Одељењске 
старешине 

 

IX 

X 

 

Педагошка 
документација; 

 

записник 
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циклус образовања 
- Предлог модела и начина 

организације наставе у школи од 
1.9.2020. у складу са Стручним 
упутством за организацију и 
реализацију образовно васпитног 
рада у школској 2020/21. години 
у условима који захтевају 
примену превентивних и 
заштитних мера у борби против 
вируса Ковид 19 

 

- Праћена је реализација Школског 
програма 

- Праћено је остваривање циљева и 
стандарда постигнућа 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета рада 
установе; 

 

Тим за 
самовредновање 

 

XII 

 

Педагошка 
документација; 

 

 

- Подстицано је праћење развоја 
компетенција; развијање 
дигиталних компетенција и 
охрабривање за коришћење 
разних алата у реализацији 
наставе на даљину; 
 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета рада 
установе; 

 

Тим за 
самовредновање 

 

V 

 

Педагошка 
документација 

- Урађена је детаљна анализа 
резултата на пробном завршном 
испиту са предлогом мера за 
унапређивање  

Тим за 
самовредновање, 
наставници који 
предају наставне 
предмете који су 
обухваћени 
завршним 
испитом, 
стручни 
сарадници, 
наставник 

IV Записник  
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Синиша 
Ћулафић 

- Сачињена је анализа успеха и 
дисциплине ученика кроз 
реализацију Годишњег плана 
рада школе и ШРП и предложене 
су мере за унапређење; 

- Сачињена је анализа резултата 
ученика осмог разреда на 
завршном испиту; 

- У сарадњи са Тимом за 
самовредновање сачињена је 
листа предлога мера за 
унапређивање резултата на 
завршном испиту; 

- Сачињен је извештај о раду Тима 
за обезбеђивање квалитета и 
развој установе 

  

 

VIII 

 

Педагошка 
документација; 

 

 

 

У складу са Планом за унапређивање квалитета, а на основу процене резултата ученика на 
завршном испиту,  предложено је да се  у Школски развојни план школе угради развојни 
циљ који ће континуирано бити праћен у току школке године: 

- Перманентно побољшање резултата на завршном испиту; 
 
Задаци: 

• Анализа резултата на завршном испиту служи као основа за унапређивање 
остварености стандарда сваког предметног наставника понаособ, за наставни предмет 
који предаје… 

  
• Ускладити тестирања и оцењивања ученика са формом завршног теста и на томе 

инсистирати још у млађим разредима, континуирано 
 

• Континуирано радити на мотивацији ученика кроз промоцију успешности и 
указивање на значај функционалног знања. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
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7. 3   Извештај о раду Тима за инклузивно образовање   
 

У току школске године одржано је  укупно 6 састанка( од тога 3 on line) на којима је: 
-      Сачињен Извештај о раду у протеклој школској години; 
-      Сачињен  Годишњи план  рада ; 

            -       Предлог одлуке  о усвајању Индивидуалног образовног плана за шк.2020/21. 
годину; 

       -       Евидентирање  ученика  којима је потребна додатна подршка у  
образовању;  
               У шк.2020/21.год.: 
      -по ИОП-у 2 (измењеном програму)  радило је 7 ученика;  
      -по ИОП-у 1 (прилагођеном програму) радило је 4 ученика ; 
      Укупно је било 11ученика са потребом за додатном подршком у образовању.Од тога 
 10 ученика су завршили разред позитивним успехом и оцењени  су на основу 
ангажовања и степена остварености циљева и посебних стандарда постигнућа и то на 
начин који узима у обзир њихове способности,сем 1 ученика 8.разреда непохађача. 

- Анализирање нивоа постигнућа и дефинисање образовних минимума 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; 
      -      Полугодишње вредновање и оцењивање постигнућа ученика; 
     -     Сарадња са Интерресорном комисијом; 
     -     Усвајање предлога тестова за завршни испит jeдног ученика осмог разреда;  
           Тај ученик није завршио  осми разред нити је положио завршни испит,због 
непохађања остао је неоцењен. 
     

                                                                                  Координатор тима: 
                                                                                  Трифуновић Лучија 

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

ОБЛАС
Т 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ ДОКАЗИ 
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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 
 
 

 
 
 - 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 

Н
А

С
Т

А
В

А
  И

  У
Ч

Е
Њ

Е
 

 

(Задатак-Стручно 
усавршавање 
наставника) 
1. Организовање 
семинара и других 
облика стручног 
усавршавања наставника 
 
 

Током школске 2020-2021. 
реализовани су   бројни семинари, 
углавном онлајн – вебинари (због 
актуелне епидемиолошке ситуације) 
. 
(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 
 
усавршавања, 
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, а оно 
што је обележило ову годину је 
онлајн настава, настава по 
комбинованом моделу и рад са 
ученицима у мањим групама због 
актуелен епидемиолошке ситуације  

 
Наставници, 

ученици 

 
Продукти, 
фотографије,
планови,прип
реме, 
бољи успех 

2. Подизање квалитета 
наставе - коришћењем 
нових технологија 
 
 

Континуирано током школске 
године,коришћењем нових 
технологија радило се на подизању 
квалитета наставе, а изузетно смо 
поносни на чињеницу да смо успели 
да организујемо наставу путем 
средстава електронске 
комуникације, онлајн . 

   Директор, 
педагог,  

Наставници,
ученици 

Планови,при
преме, бољи 
успех, 
продукти 
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(Задатак  – Повећати 
примену различитих 
техника 
оцењивања:самооцењи
вањ, вршњачко 
вредновање и 
портфолио)    
1. Повећање броја 
часова за 
самооцењивање и 
вршњачко вредновање 
  
 

 
 

У току школске 2020-2021. радило 
се на побољшању процеса 
оцењивања у складу са 
Правилником о оцењивању,  у 
функцији даљег учења. 

 
 
 
Наставници,
педагог, 
директор 

 
 
 
Припреме 
наставника,п
родукти 

2. Израда ученичког 
портфолија 
  

У току школске 2020-2021. 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,уче
ници, 
наставници 

портфолио 

 
О

БР
А

ЗО
В

Н
А

 П
О

С
Т

И
ГН

У
Ћ

А
 

   

 
(Задатак : Мотивисати 
и подстицати све 
ученике да 
континуирано теже 
бољим резултатима уз 
појачану сарадњу са 
родитељима.) 
 
  

 
 
Бољи резултати на завршном испиту 
(најбољи  резултати у општини, као 
и у јужнобанатском округу) 
Већа мотивисаност ученика. 
 
 

 
Наставници 
и ученици 

 
 
 
 
 
 

Фотографије 
Извештаји,за
писници 
 
 
 
 
 
 

(Задатак 2: Спровести 
истраживање о 
ефектима и 
резултатима рада у 
Гугл учионици 
 
 

 
 
Спроведена је и анализа онлајн 
наставе у којој су ученици изнели 
своје ставове и квалитету и 
ефектима наставе на даљину; 
 
 

 
 
 
 
Педагог и 
Тим за 
самовреднов
ање 
 
 

 
 
 
 
Анкете,резул
тати 
истраживања 
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           Све реализоване активности су доступне на сајту школе. 

Планиране активности су делимично реализоване у школској 2020/21. , због немогућности 
реализације активноисти везаних за већи број учесника. 

 
          Овај извештај прослеђен је  Тиму за самовредновање рада школе на даљу анализу.  

 
РЕ

С
У

РС
И

 
   

 
 
 
(Задатак 1: Уређење 
школског дворишта и 
спортског терена) 
  1.Естетско 
уређење школског 
дворишта 
 
 
2.Адаптација спортског 
терена 
 
 

 
 
 
Уређење школског дворишта је 
сталан задатак, који континуирано 
извршавамо. Трудимо се да  наше 
двориште буде увек чисто и уређено, 
јер је оно наше огледало. Сређено је 
дрвеће и зеленило ,посађено цвеће и 
у сарадњи с наставницом биологије 
и средњом стручном школом „Васа 
Пелагић“ уређен еко-кутак(ученици 
и наставник). Направљена је летња 
учионица, а у време недеље 
обележавања Дана школе засађено је 
стабло гинко билоба којем су 
ученици дали име Боби.  
 
У првој фази уређења спортског 
терена,урађен је пројекат али радови 
нису отпочели до краја школске 
2020-2021. због актуелне 
епидемиолошке ситуације. 

 
 
 
 
 
Директор,на
ставници, 
Ученици  
 
 
Директор 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Увид и 
фотографије 
 
 
 
 

Задатак 2: Пренамена 
„радионице“ у салу за 
групне активности и 
пројекције филмова. 
1 Адаптација простора 
„радионице“ 

 
У школској 2020-2021. је започето 
рашчишћавање „радионице“ с 
обзиром да се у њој налази 
стари,отписани  школски намештај,а 
не постоји други простор где би се 
он сместио. С тим у вези дошли смо 
на идеју да школске клупе које се 
налазе у радионици искористимо за 
летњу учионицу, Адаптација је 
одложена за наредну школску 
годину због актуелне 
епидемиолошке ситуације.  

Директор,ло
кална 
самоуправа 

Увид у 
простор 
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Тим за развојно планирање  

 
 

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

Бранкица Николић:  

 
  Стручно усавршавање ван установе   
 Oблик стручног 

усавршавања  
 Време  Број 

сати 
К
1 

Вебинар -Бигз „G Suite (Google classroom) –пречицама до 
успеха у настави на даљину” 

9. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Вебинар- ИК Нови 
Логос 

Онлајн презентација уџбеника за четврти разред 
основне школе 

25. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„G Suite- израда ефикасних тестова знања и 
упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција 
свих учесника наставног процеса 

27. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Типови интеракција – наставник као медијатор 
комуникације 
OA21-1/1796 

12. 12. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

„Од доброг плана, преко ефикасне евиденције 
до најбољих резултата“  Биљана Тодоровић, 
Јасмина Ђорђевић 

17. 12. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

„Дигитални алати и занати“ Жолт Коња 29. 1. 
2021. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Између две ватре – како посредовати у 
ученичком конфликту 

10. 2. 
2021. 

1 

К
1 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Кроз акцију и интеракцију подстакните 
ученичку мотивацију” Ранко Рајовић  

23. 2. 
2021. 

1 

K
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

„Здрави стилови живота и због чега су важни“ 2. 3. 
2021. 

1 

K
1 

Едукативни 
вебинар 

„Уз напредне опције е-учионице до још боље 
комуникације са ђацима“ Жолт Коња 

13. 3. 
2021. 

1 

K
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Израда и примена ИОП-а – примери добре 
праксе у разредној настави Гордана Јосимов 

19 .3. 
2021. 

1 

K
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Напредак је лак кад ђак има пројекат –
 разредна настава Биљана Стојановић и 

25. 3. 
2021. 

1 
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Марија Бастић 
К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„ Kритичко мишљење у почетној настави 
математике - од циља до исхода“ 

26. 3. 
2021. 

1 

K
3 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Подршка ученицима у онлајн учењу“  
Драгана Пелемиш 
 

8. 4. 
2021. 

1 

K
1 

Едукативни 
вебинар 

„Ученичка пажња и онлајн настава“ Јелена 
Марушић 

16. 4. 
2021. 

1 

K
2 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Како подучавати вештинама комуникације“ 
Jелена Марушић 

28. 4. 
2021. 

1 

K
4 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет  

„Умеће комуникације – вредност слушања са 
разумевањем“ 
Ирена Лободок Штулић 

27. 5. 
2021. 

1 

 ЗУОВ Обука за дежурне наставнике на Завршном 
испиту 

16.6.202
1. 

8 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа  
„Вулкан знање“ 
дигитални уџбеници 

Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 
знање“ 

3. 3. 
2021. 

1 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

 

Зорица  Видосављевић, учитељ 

 
  Стручно усавршавање ван установе   
 Oблик стручног 

усавршавања  
 Време  Број 

сати 
К
1 

Вебинар -Бигз „G Suite (Google classroom) –пречицама до 
успеха у настави на даљину” 

9. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Вебинар- ИК Нови 
Логос 

Онлајн презентација уџбеника за четврти разред 
основне школе 

25. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„G Suite- израда ефикасних тестова знања и 
упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција 

27. 11. 
2020. 

1 
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свих учесника наставног процеса 
К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Типови интеракција – наставник као медијатор 
комуникације 
OA21-1/1796 

12. 12. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

„Од доброг плана, преко ефикасне евиденције 
до најбољих резултата“  Биљана Тодоровић, 
Јасмина Ђорђевић 

17. 12. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

„Дигитални алати и занати“ Жолт Коња 29. 1. 
2021. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Између две ватре – како посредовати у 
ученичком конфликту 

10. 2. 
2021. 

1 

 Едукативни вебинар есДневник – корисни савети и практична 
решења | Биљана Тодоровић и Јасмина 
Ђорђевић 

18.2.202
1 

1 

К
1 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Кроз акцију и интеракцију подстакните 
ученичку мотивацију” Ранко Рајовић  

23. 2. 
2021. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

„Здрави стилови живота и због чега су важни“ 2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар -СУРС 

„ Савремени ученички комплет- за ученике и 
наставнике“ 

9. 3. 
2021. 

1 

 Едукативни 
вебинар 

„Уз напредне опције е-учионице до још боље 
комуникације са ђацима“ Жолт Коња 

13. 3. 
2021. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Израда и примена ИОП-а – примери добре 
праксе у разредној настави Гордана Јосимов 

19 .3. 
2021. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Напредак је лак кад ђак има пројекат –
 разредна настава Биљана Стојановић и 
Марија Бастић 

25. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„ Kритичко мишљење у почетној настави 
математике - од циља до исхода“ 

26. 3. 
2021. 

1 

K
3 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Подршка ученицима у онлајн учењу „  
Драгана Пелемиш 
 

8. 4. 
2021. 

1 

 Едукативни 
вебинар 

„Ученичка пажња и онлајн настава“ Јелена 
Марушић 

16. 4. 
2021. 

1 

K
2 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Како подучавати вештинама комуникације“ 
Jелена Марушић 

28. 4. 
2021. 

1 

 Акредитовани „Комуникација телом и гласом“ Марко 15. 5. 
2021. 

1 
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стручни скуп-
Вебинар- Клет 

Стојановић 

K
4 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет  

„Умеће комуникације – вредност слушања са 
разумевањем“ 
Ирена Лободок Штулић 

27. 5. 
2021. 

1 

 ЗУОВЕДУ  Обука за дежурне наставнике на Завршном испиту 14.6.2021
. 

8 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
  Обука наставника за рад у Google учионици 27.8.202

0. 
2 

К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа  
„Вулкан знање“ 
дигитални уџбеници 

Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 
знање“ 

3. 3. 
2021. 

1 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду Стручног актива за ШРП  5 
  Учешће  у раду Тима за преглед школске 

документације 
 5 

  Учешће  у раду Тима за обезбеђивање квалитета 
и развој установе 

 5 

  Учешће у раду Стручног већа за разредну 
наставу 

 5 

 

Данијела Новокмет, учитељ 

 
  Стручно усавршавање ван установе   
 Oбликстручногусав

ршавања 
 Време  Број 

сати 
К
1 

Вебинар -Бигз „G Suite (Google classroom) –пречицама до 
успеха у настави на даљину” 

9. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„G Suite-израдаефикаснихтестовазнања и 
упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција 
свих учесника наставног процеса 

27. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група 

Типови интеракција – наставник као медијатор 
комуникације 
OA21-1/1796 

12. 12. 
2020. 

1 
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Клет 
К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група 
Клет 

„Од доброг плана, преко ефикасне евиденције 
до најбољих резултата“ Биљана Тодоровић, 
Јасмина Ђорђевић 

17. 12. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група 
Клет 

„Дигитални алати и занати“ Жолт Коња 29. 1. 
2021. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар-Група 
Клет 

Измеђудвеватре – какопосредовати у 
ученичкомконфликту 

10. 2. 
2021. 

1 

 Едукативни 
вебинар 

есДневник – кориснисавети и 
практичнарешења | БиљанаТодоровић и 
ЈасминаЂорђевић 

18.2.202
1 

1 

К
1 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Кроз акцију и интеракцију подстакните 
ученичку мотивацију”Ранко Рајовић  

23. 2. 
2021. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар -СУРС 

„ Савремени ученички комплет- за ученике и 
наставнике“ 

9. 3. 
2021. 

1 

 Едукативни 
вебинар 

„Уз напредне опције е-учионице до још боље 
комуникације са ђацима“ Жолт Коња 

13.3.202
1. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група 
Клет 

Израда и примена ИОП-а – примери добре 
праксе у разредној наставиГордана Јосимов 

19 .3. 
2021. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група 
Клет 

Напредак је лак кад ђак има пројекат –
 разредна наставаБиљана Стојановић и 
Марија Бастић 

25. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„ Kритичко мишљење у почетној настави 
математике- од циља до исхода“ 

26.3.202
1. 

1 

K
3 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Подршкаученицима у онлајнучењу„  
ДраганаПелемиш 
 

8.4.2021. 1 

 Едукативни 
вебинар 

„Ученичка пажња и онлајн настава“ Јелена 
Марушић 

16.4.202
1. 

1 

K
2 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Како подучавати вештинама комуникације“ 
Jелена Марушић 

28. 4. 
2021. 

1 

 Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Комуникација телом и гласом“ Марко 
Стојановић 

15. 5. 
2021. 

1 
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K
4 

Акредитовани 
стручни скуп-
Вебинар- Клет 

„Умеће комуникације – вредност слушања 
са разумевањем“ 
Ирена Лободок Штулић 

27. 5. 
2021. 

1 

 ЗУОВ „ Дигитални свет“ 6.10. 
2021. 
20.10.20
21. 

 
16 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
  Обука наставника за рад у Google 

учионици 
27.8.202
0. 

2 

К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 
3.2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа  
„Вулкан знање“ 
дигитални 
уџбеници 

Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 
знање“ 

3.3.2021. 1 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду Стручног актива за ШРП  5 
  Учешће  у раду Тима за инклузију  5 
  Учешће у раду Стручног већа за разредну 

наставу 
 5 

     
 

 

Jaсмина Давидовић  

 
Извештај  о стручном усавршавању наставника  школске 2020/21. године                                                                                                                                                        

 
  Стручно усавршавање ван установе   
 ЗУОВЕДУ Програм обуке за запослене у 

образовању/Дигитална учионица/Дигитално 
компетентан наставник- Увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала 

25. 05. 
2020-17. 
11. 2020. 

19,5 

 ЗУОВЕДУ Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка  исходима учења 

08. 06. 
2020. 

24 
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 ЗУОВЕДУ  Програм обуке наставника разредне наставе за 
предмет Дигитални свет 

05.10.202
0. 

16 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
  Обука наставника за рад у Google учионици 27.8.202

0. 
2 

К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа  
„Вулкан знање“ 
дигитални 
уџбеници 

Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 
знање“ 

3. 3. 
2021. 

1 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду Стручног већа за разредну 
наставу-записничар 

 5 

  Учешће  у раду Тима за културну и јавну 
делатност школе 

 5 

     
     

 

Божидар Анђелков 

  Стручно усавршавање ван установе   
 Oблик стручног 

усавршавања  
 Време  Број 

сати 
К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„ Kритичко мишљење у почетној настави 
математике - од циља до исхода“ 

26. 3. 
2021. 

1 

 ЗУОВЕДУ  Обука за дежурне наставнике на Завршном испиту 14.6.2021
. 

8 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
  Обука наставника за рад у Google 

учионици 
27.8.202
0. 

2 

К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа  
„Вулкан знање“ 

Презентација уџбеника издавачке куће 
„Вулкан знање“ 

3. 3. 
2021. 

1 
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дигитални 
уџбеници 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду Стручног актива за развој 
школског програма 

 5 

  Учешће у раду Стручног већа за разредну 
наставу 

 5 

 

Јелица Петковић 

  Стручно усавршавање ван установе   
 Oблик стручног 

усавршавања  
 Време  Број 

сати 
К
1 

Вебинар -Бигз „G Suite (Google classroom) –пречицама до успеха 
у настави на даљину” 

9. 11. 
2020. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Израда и примена ИОП-а – примери добре 
праксе у разредној настави Гордана Јосимов 

19 .3. 
2021. 

1 

 Стручни скуп 
Вебинар-Група Клет 

Напредак је лак кад ђак има пројекат –
 разредна настава Биљана Стојановић и 
Марија Бастић 

25. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Вебинар -Бигз 
 

„ Kритичко мишљење у почетној настави 
математике - од циља до исхода“ 

26. 3. 
2021. 

1 

 ЗУОВЕДУ  Обука за дежурне наставнике на Завршном испиту 14.6.2021. 8 
  Стручно усавршавање у оквиру установе   
  Обука наставника за рад у Google учионици 27.8.202

0. 
2 

К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа  
„Вулкан знање“ 
дигитални уџбеници 

Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 
знање“ 

3. 3. 
2021. 

1 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду тима за праћење поштовања 
прописаних мера за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID 19 

 5 



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

147 
 

  Учешће  у раду Тима за развој међупредметних 
компентенција и предузетништва 

 5 

  Учешће у раду Стручног већа за разредну 
наставу 

 5 

 

Светлана Баковић 

 
  Стручно 

усавршава
ње ван 

установе 

  

 Oблик стручног 
усавршавања 

 Врем
е 

Број 
сати 

К
1 

Вебинар - Бигз „G Suite (Google classroom) –пречицама до успеха у 
настави на даљину” 

9. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Вебинар - Бигз „G Suite - израда ефикасних тестова
 знања и упитника и G Suite Meet 
– потпуна интеракција свих учесника наставног 
процеса 

27. 11. 
2020. 

1 

К
1 

Стручни скуп 
Вебинар - Група Клет 

„Од доброг плана, преко ефикасне
 евиденције до најбољих 
резултата“ Биљана Тодоровић, Јасмина Ђорђевић 

17. 12. 
2020. 

1 

К
1 

Акредитовани 
стручни скуп - 
Вебинар - Клет 

„Кроз акцију и интеракцију подстакните у     23. 2. 
2021. 

1 
 

К
1 

Акредитовани 
стручни скуп - 
Вебинар - Клет 

„Здрави стилови живота и због чега су важни” 2. 3. 2021. 1 
 

К
1 

Вебинар - Бигз „Како нам интернет може помоћи у настави 
српског језика“ 

2. 3. 2021. 1 

К
1 

Вебинар - Бигз „Заблуде ученика о природним феноменима“ 6. 3. 2021. 1 

К
1 

Вебинар - Бигз „Савремени поглед на тектонски рељеф Србије“ 6. 3. 2021. 1 

К
1 

Вебинар - Бигз „Подршка у учењу математике“ 7. 3. 2021. 1 

К
1 

Вебинар - Бигз „Исходно оријентисана настава музичке културе“ 8. 3. 2021. 1 

  
К1 

Стручни скуп 
Вебинар - СУРС 

„ Савремени ученички комплет - за ученике и 
наставнике“  

9. 3. 2021. 1 

К Едукативни вебинар “Дигитална учионица” 10.03.21. 19,5 
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К
1 

Вебинар - Бигз „ Kритичко мишљење у почетној настави 
математике - од циља до исхода“ 

26. 3. 
2021. 

1 

K
2 

Обука "Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању" 

30. 4. 
2021. 

16 
 

K
2 

Обука "Обука за запослене - породично насиље" 30. 4. 
2021. 

16 
 

K
2 

Обука еTwinning обука „Употреба ИКТ 
алата у циљу унапређења наставе“  

1. 6. 
2021. 

10 

    Укупно: 
75,5 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
К
1 

Издавачка кућа 
„Бигз“ 
дигитални уџбеници 

Презентација уџбеничких комплета издавачке куће 
„Бигз“ 

2. 3. 
2021. 

1 

К
1 

Издавачка кућа 
„Вулкан знање“ 
дигитални уџбеници 

Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 
знање“ 

3. 3. 
2021. 

1 

  Учешће у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду Тима за стручно усавршавање  5 
  Учешће у раду Тима за професионални развој  5 
  Учешће у раду Тима за инклузивно образовање  5 
  Учешће у раду Стручног актива за развој школског 

програма 
 5 

  Учешће у раду Стручног 
већа за разредну наставу 

 5 

  Учешће у раду Тима за културну и јавну делатност  5 
    Укупно: 

37 
 

Венера Арсенов Бојовић 

Учешће у стручним тимовима, већима и активима 

Назив стручног тима, већа, актива 
Улога  

(координатор, председник, 
члан) 

2 
К
1 

Вебинар - Бигз “Уџбеници 4.0 за математику” 13.03.21. 1 

  
К1 

Вебинар - Бигз „Уџбеници 4.0 у пракси“ 24. 3. 
2021. 

1 
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Актив наставника страних језика члан 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања,ОШ „Ј.Ј.Змај“ 

члан 

Тим за праћење онлајн наставе, ССШ „Васа Пелагић“ и ОШ 
“Ј.Ј.Змај” 

члан 

Пројектни тим, ССШ „Васа Пелагић“ члан 
Tим за кризне ситуације, ОШ “Ђура Јакшић” члан 
 

Менторски рад наставника - такмичења 

Назив 
такмичења  

(навести 
последњи 

ниво 
такмичења  
на којем су 

ученици 
учествовали) 

Датум Место 

Подаци о ученицима који су остварили 
успех на такмичењу 

(име и презиме ученика, одељење, освојено 
место) 

“Wilkommen 
2020” 

21.11.2020. Школа 
онлајн 

Тијана Шогор 47/50 4. место; Лара Зарија 
3.место  48/50 ОШ”Ђура Јакшић. 
Лука Василић 45/45 1. место, Симон Загорац 
44/45 2., Петар Лукић 43/45 3., Анђелија 
Лацмановић 34/45 76., Матеја Милошевић 
28/45 83. место ОШ”Ј.Ј.Змај” 

Општинско 
такмичење 
енглески 
језик 

21.02.2021. ОШ”Бора 
Радић”, 
Баваниште 

Тијана Шогор 2. место; Лара Зарија 3. место 

“Willkomme
n 2021“ 

22.05.2021. Школа 
онлајн 

https://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji/willkommen-2021 
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti
-2020-2021/1051-willkommen-2021 
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti
-2020-2021/1053-willkommen-2021-2 
  

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/willkommen-2021
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/willkommen-2021
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/willkommen-2021
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/1051-willkommen-2021
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/1051-willkommen-2021
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/1053-willkommen-2021-2
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/1053-willkommen-2021-2
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„Goi Peace 
Foundation“, 
међународно 
такмичење у 
писању есеја 

02.06.2021. Јапан 
онлине 

https://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji/goi-peace-foundation 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 

  

 
                                                                 Активности наставника током такмичења и 
завршног испита 

Назив такмичења/завршног 
испита 

Улога 
(прегледач, дежурни 

наставник, 
супервизор) 

Датум Место 

Завршни испит ученика осмог 
разреда 

дежурни наставник 23.06.-
25.06.2021. 

ОШ 
„Ј.Ј.Змај“, 
Ковин 

Wilkommen градски 
координатор и 
ментор ученика 

21.11.2020. и 
22.05.2021. 

Ковин 

Општинско такмичење 
енглески језик 

ментор ученика, 
заменик 
председника 
комисије 

21.02.2021. Баваниште 

„Goi Peace Foundation“, 
међународно такмичење у 
писању есеја 

ментор ученика 02.06.2021. Јапан 

                                                                           

                                       СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

Назив Облик 
стручног 

усавршавања 
(акредитовани 

семинар, 
стручна 
трибина, 
стручни 
скуп...) 

Датум Компетенције Приоритети Каталошки 
број 

Место Бодови/ 
сати 

Доказ   

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/goi-peace-foundation
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/goi-peace-foundation
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/goi-peace-foundation
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
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Кооперативно учење 
и онлајн решавање 
домаћих задатака - 
онлајн (Удружење 
наставника Вет 
форум Параћин) 

 онлајн обука 7.9.2020. - 
12.10.2020. 

К2 П8 316 онлајн 
24               у  

Обука директора и 
наставника за 
пружање подршке 
школама у процесу 
самовредновања 

обука 28.04.2021. K2 
 
П3 Број 

решења 
610-00-
01676/2019-
07 од 
9.12.2019. 

онлајн 
8  

Подршка ученицима 
са проблемима у 
школи и у дому 
ученика и њиховим 
родитељима (ОКЦ 
Семинари) 

онлајн обука  
05.11.2020. 

 К3  П2    онлајн 
36  

         

Менторска обука за 
менторе ромских 
ученике који 
похађају средње 
школе 

обука 09.10.2020. - - - Фонд за 
образовање 
Рома 

16               у  

ElTOS конференција 25-
27.02.2021. 

- - - Oxford. центар 
за 
професионални 
развој, онлајн 

 
            се  

Дигитално насиље-
презентација 
инструмената за 
анализу, студије 
случаја и 
приручника; 
Платформа “Чувам 
те” 

састанак 10.03.2021. - - - онлајн 2                  

Програм обуке за 
запослене у 
образовању 
/Дигитална 
учионица/дигитално 
компетентан 
наставник – увођење 
електронских 
уџбеника и 

обука 07.04.2021 
   

онлине 16             ув  
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дигиталних 
образовних 
материјала 

Дигитално 
Образовање 2021 

конференција 08-10.04. 
2021 

   
Центар за 
образовне 
технологије, 
онлајн 

16               п  

Економија, 
пословно 
управљање и 
статистика-
савремене 
тенденције у 
средњем стручном 
образовању 

конференција 10.04.2021. 
 

П8 177-4/2021 
 

1             ув  

Укупно бодова током школске 2020/2021. године 135 
  
 

            Стручно усавршавање у оквиру установе  
Активности 

Угледни часови и обуке 

Назив 
угледног 

часа/обуке 

Тип 
активности 

(угледни 
час, огледни 
час, обука...) 

Начин 
учествова

ња 
(реализато

р, 
асистент, 
присуство

) 

Датум 

Место 
реализациј

е 
активност

и 

Бодов
и/ 

сати 
Доказ о реализацији/Прилози 

Обука 
наставника 
за рад у 
Гугл 
учионици 

обука реализато
р 

03.09.20
20. 

ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

      8  чланак на сајту школе 

 
“Европски 
дан језика 
у улицама 
наше 
школе” 

 
Израда 
зидног 
паноа, 
заједничка 
активност 
Стручног 
актива за 
језике 

 
реализато
р 

26.09.20
20. 

ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

      8 https://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji/vr-ps-i-d-n-zi-u-ulic-n-s-s-l  

Европски 
Дан језика 
у нашој 

активност 
са 
ученицима 

реализато
р 

26.09.20
20. 

ОШ”Ј. 
Ј.Змај” 

      8 http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/
aktivnosti-2020-2021/946-vr-ps-i-d-ni-zi-
u-n-sh-sh-li  

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/vr-ps-i-d-n-zi-u-ulic-n-s-s-l
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/vr-ps-i-d-n-zi-u-ulic-n-s-s-l
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/vr-ps-i-d-n-zi-u-ulic-n-s-s-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/946-vr-ps-i-d-ni-zi-u-n-sh-sh-li
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/946-vr-ps-i-d-ni-zi-u-n-sh-sh-li
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/946-vr-ps-i-d-ni-zi-u-n-sh-sh-li


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

153 
 

школи у школском 
дворишту 

8. 
Међународ
но 
такмичење 
Willkomme
n 

такмичење 
ученика 

координа
тор и 
реализато
р 

онлајн 21.11.2020.  12  сајт школе, сертификати 

Oбука 
наставника 
за рад у 
Гугл 
учионици 

обука реализато
р 

26.-
27.08.20
20. 

ОШ 
„Ј.Ј.Змај“ 

12 потврда, сајт школе 

Школска 
платформа 
Google 
classroom 

администра
тор 

реализато
р 

у току 
године 

ОШ 
„Ј.Ј.Змај“ 

8 решење 

Обележава
ње 
Међународ
ног дана 
борбе 
против 
вршњачко
г насиља  

активност 
са 
ученицима 

реализато
р 

22.02.20
21. 

ОШ”Ј.Ј.З
мај 

8 http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/akt
ivnosti-2020-2021/993-b-l-z-v-nj-dun-r-dn-
g-d-n-b-rb-pr-iv-vrshnj-c-g-n-silj  

Обележава
ње 
Међународ
ног дана 
жена 
Happy 
Mother`s 
Day  

активност 
са 
ученицима 

реализато
р 

08.03.20
21. 

ОШ”Ј.Ј.З
мај 

8 http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/akt
ivnosti-2020-2021/998-happy-mother-s-
day  

Пројекат 
„Keep calm 
and wash 
your face“ 

пројекат реализато
р 

13.01.20
21. 

ОШ”Ђура 
Јакшић” 

16 
https://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji/keep-calm-and-wash-your-
handshttps://www.os-
djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-
dogadjaji/keep-calm-and-wash-your-
hands 

Стратегија 
у раду са 
ученицима 
који 
показују 
проблеме у 
понашању 

обука присуство 28.03.20
21. 

платформа 
“Чувам те” 

16 
https://drive.google.com/drive/u/0/my-
drive 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/993-b-l-z-v-nj-dun-r-dn-g-d-n-b-rb-pr-iv-vrshnj-c-g-n-silj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/993-b-l-z-v-nj-dun-r-dn-g-d-n-b-rb-pr-iv-vrshnj-c-g-n-silj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/993-b-l-z-v-nj-dun-r-dn-g-d-n-b-rb-pr-iv-vrshnj-c-g-n-silj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/998-happy-mother-s-day
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/998-happy-mother-s-day
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2020-2021/998-happy-mother-s-day
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Пројектна 
настава у 
онлајн 
окружењу 

приказ 
вебинара 

присуство 31.03.20
21. 

ССШ”Васа 
Пелагић” 

2 
записник одељењског већа 

Пројекти у 
настави 
грађанског 
васпитања 

приказ 
вебинара 

присуство 18.04.20
21. 

ССШ”Васа 
Пелагић 

2 
записник одељењског већа 

Обука за 
дежурне 
наставнике 
за 
спровођење 
завршног 
испита у 
шк.2020/21. 

обука присуство 16.06.20
21. 

ОШ”Ј.Ј.Зм
ај” 

8 
уверење 

Укупно бодова током школске 2020/2021. године     116  
 

 Учешће наставника на конкурсима 

Назив 
конкурса 

Назив 
рада 

Тип рада 
(припрема за час, 

презентација, 
видео...) 

Освојено 
место Датум Организатор 

конкурса 
Бодови/ 

сати 
Доказ о 

реализацији/Прилози 

/ 
       

Укупно бодова током школске 2020/2021. године       

                                                                              Остале активности 

Опис активности Датум Место реализације 
активности 

Бодови/ 
сати 

Доказ о 
реализацији/Прилози 

Стручна оцена квалитета рукописа 
уџбеничког комплета 

у току 
године. 

Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 

10 уговор о делу 

Стручна оцена квалитета рукописа 
уџбеничког комплета  

у току 
године 

Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 

10 уговор о делу 

Сарадник администратора школског веб 
сајта ССШ „Васа Пелагић“ и ОШ 
„Ј.Ј.Змај“ 

у току 
године 

сајтови школа 3 сајт школе 

Укупно бодова током школске 2020/2021. године       
  

Укупан број бодова 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 135 
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Стручно усавршавање у оквиру установе 
116 

 

Славко Бранковић 

Дигитална учионица, април 2021.  
 

 

Весна Стојановић:  

Учешће у стручним тимовима, већима и активима 

Назив стручног тима, већа, актива Улога  
(координатор, председник, члан) 

 
Aктив наставника математике 

 
координатор 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 
члан 

Активности наставника током такмичења и завршног испита 

Назив такмичења/завршног испита Улога 
(прегледач, дежурни 

наставник, супервизор) 

Датум Место 

Завршни испит ученика осмог 
разреда 

прегледач 24.06.2021. ОШ „Ј.Ј.Змај“, Ковин 

 
 

   

Wilkommen Дежурни наставник  22.05.2021. ОШ „Ј.Ј.Змај“, Ковин 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

Назив Облик стручног 
усавршавања 
(акредитовани 

семинар, стручна 
трибина… 

Датум Место Бодови
/ 

сати 

Доказ о 
реализацији/Пр

илози 

Програм обуке за 
запослене у образовању 
/Дигитална учионица/ 

обука 07.04.2021 онлине 16   уверење 

Презентација уџбеника 
издавачке куће Вулкан 
знање 

промоција април ОШ „Ј.Ј.Змај“  потврда 

Стручно усавршавање у оквиру установе 
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Назив угледног 
часа/обуке 

Тип 
активности 
(угледни час, 
огледни час, 

обука...) 

Начин 
учествовања 
(реализатор, 

асистент, 
присуство) 

Датум 
Место 

реализације 
активности 

Доказ о 
реализацији/Прилози 

Oбука наставника 
за рад у Гугл 
учионици  

обука присуство 27.08.2020. ОШ 
„Ј.Ј.Змај“ 

 Сајт школе 

Школска комисија 
за завршни испит 

укључивање 
у рад  

дужност 
прегледања 
тестова и 
решавање 
приговора 

од16.06.до 
29.06. 
2021. 

ОШ”Ј.Ј.Змај” 
Решење о 
именовању 

Обука за 
наставнике 
прегледаче за 
спровођење 
завршног испита у 
шк.2020/21. 

обука присуство 18.06.2021. ОШ”Ј.Ј.Змај” Решење о 
именовању 

 

Бранкица Стојковић 

1. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  26. 04.2021. Вебинар: Онлајн обука 
за коришћење дигиталних уџбеника биологије за 3. разред гимназије и платформе 
еУчи (1 бод) 

2. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  9. 3. 2021. Вебинар: Онлајн 
презентација уџбеника биологије за 8. разред основне школе  (1 бод) 

3. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  8. 4. 2021. Вебинар: Подршка 
ученицима у онлајн учењу (1 бод) 

4. ЗУОВ  7. 4. 2021. Програм обуке за запослене у образовању 
/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала  

5. Презентација учбеника издавачке кућев“БИГЗ“ЗА 8.РАЗРЕД у школи 
6. Вебинар02.03.2021. БИГЗ „ИСХОДИ У ОНЛАЈН НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ“(1бод) 

Ивана Секељ Добрић  

1. Прегледање тестова из математике за време спровођења завршног испита, јун 2021.  
2. Информатички координатор у школској кoмисији за завршни испит, јун 2021. 
3. Дежурство на такмичењу страних језика Willkomen, јун 2021., бр.бодова 16. 
4. Онлајн семинар „Програм обуке за запослене у образовању/дигитална 
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала“ бр.бодова 19,5, 17.11.2020. 
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5. Бигз вебинар „G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину“ 
бр,бодова 2 , новембар 2020. 
6. Бигз презентација уџбеника –  мај 2021. 
 
Миона Гвозденовић 

Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту 
(14.6.2021) – 8 бодова 

Драгана Анђелковић Манић 

1. Образовно креативни центар, Бор 26. 12. 2020. Обука стручног усавршавања – 
Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим 
родитељима  (36 бодова) 

2. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  28. 1. 2021. Вебинар: Онлајн обука 
за коришћење дигиталних уџбеника хемије за 1. разред гимназије и платформе 
еУчи (1 бод) 

3. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  9. 3. 2021. Вебинар: Онлајн 
презентација уџбеника хемије за 8. разред основне школе  (1 бод) 

4. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  19. 3. 2021. Вебинар: Како 
ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у предметној настави (1 бод) 

5. КLЕТТ друштво за развој образовања , Београд  8. 4. 2021. Вебинар: Подршка 
ученицима у онлајн учењу (1 бод) 

6. ЗУОВ  7. 4. 2021. Програм обуке за запослене у образовању 
/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала  

Бранка Спирковић 

- Презентација уџбеника  ,,Бигз'' – присуство презентацији у ОШ ,,Ђура Јакшић''' у 
Ковину , 4.11.2020. (1 бод) 

 
- Реализатор угледног часа у корелацији са биологијом - на тему Заштићених 

природних добара Србије у ОШ ,,Ђура Јакшић'' у Ковину, 27.11.2020.             
Одржан је један угледни час у осмом разреду (8-2) – бодова 12. 

 
- Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 
материјала. (бодова 19,5). 
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- Реализатор иновативног и  угледног часа у корелацији са биологијом  - Пројекат 
,,Заштићена природна  добра,, у ОШ ,,Ђура Јакшић'' у Ковину.                       
Одржана су два угледна часа у седмом разреду (7-2 и 7-3), 13.4. 2021. и 14.4.2021. 
године. (Укупно бодова 24). 

 
- Програм обуке за прегледаче на Завршном испиту. 

 

Дејан Крецуљ 

• Обука наставника технике и технологије за управљање електромеханичким моделима 
помоћу микробит уређаја у осмом разреду основног образовања и васпитања, број бодова 
16, Програм обуке стручног усавршавања је одобрио министар просвете, науке и 
технолошког развоја број решења 610-00-00157/2021-07, од 08.03.2021. године 

• Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру 
наставне теме Рачунарство у петом разреду основног образовања и васпитања, број бодова 
19, Програм обуке стручног усавршавања је одобрио Министар просвете, науке и 
технолошког развоја, број решења 610-00-00075/2021-07 од 4.2.2021. године 

• The British Council “Micro:bit basics course”, 12 модула, 8 сати, 17.3.2021. 
• “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник” 
• Учешће у пројекту „Climate action“, у трајању од 6 недеља, са почетком 5. новембра 2020. у 

заједничкој организацији WWF, NASA, BBC, CNN и National Geographic – оцењено 
златним сертификатом  

• „Приче између зидова“ (Stories from the Room), партиципативни дугорочни пројекат о 
искуству живота у „новој нормалности” Џесфи Џенг – учешће, 27. новембар 2020. 

• Вебинар „G Suite (Google classroom): G Suite – израда ефикасних тестова знања и 
упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног 
процеса”,27.11.2020. БИГЗ 

• Вебинар „Програмирање физичког микроконтролерског склопа и његов рад са бот 
модулом”, 26.3.2021. БИГЗ 

• Вебинар „Примена апликације Tinkercad Circuits у настави технике и технологије“, 11. 
март 2021. БИГЗ 

• Ditch That Textбook Digital Summit, 8. јануар 2021. – присуство 
• Пројекат „Снимам науку“, сегмент „Корона стоп“, аутор и водитељ, 90 дана са почетком 

21. децембра 2020. године. 
• Пројекат компаративне анализе ученичких ставова о настави на даљину, аутор, две 

седмице маја 2021. 
• Већи број методских и информативних прилога објављених у Просветном прегледу, на 

WЕБ страници ЈМУ РВТ Војводине, локалне самоуправе као и на FB страници школе. 
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Тамар Вијатов 

У току школске 2020/2021. године присуствовала сам следећим облицима стручног 
усавршавања: 

1. Дигитална учионица 
2. Члан комисије за прегледање тестова на ЗИ 
3. Члан Комисије за жалбе на ЗИ 

Дежурство на завршном испиту матураната 17- 19.06.2020. 

 

Mаја Лукић 

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ “ Јован Јовановић Змај” 
Ковин 

 

 

Име и презиме  Маја Лукић 

Радно место Музичка култура 

Година/период за који се извештај пише 2020/2021.  

Стручно 
усавршавањ

е 

у установи 

Стручно усавршавање 

у установи 

ниво 

(стручн
и актив, 
веће и 
друго) 

време начин 
учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 

координисање, 
вођење, 
остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Стручни активи и тимови  10сат
и 

присуств
о 

 

Презентација“Логос“уџбеник
а    

 3сата присуств
о 

уверење 

Презентација“Бигз“уџбеника     3сата присуств уверење 
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о 

     

     

Стручно 
усавршавањ

е 

ван установе 

назив стручног усавршавања време начин 
учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координисање, 

вођење, 
остало...) 

Документ који 
доказује 

реализацију, 
односно број 
сертификата, 

потврде/уверењ
а и ко га је 
издао 

Обука за рад на Гугл платформи за 
учење,Гугл учионица 

8сати присуств
о 

уверење 

Стручни активи и тимови 10сат
и 

присуств
о 

уверење 

Угледни час“Трзалачки 
инструменти“ 

12сат
и 

излагање Припрема 
за час 

"Дигитална учионица" 24 сати присуство уверење 

"Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању" 

16 сати присуств
о 

уверење 

 ""Обука за запослене-породично насиље" 16 сати присуств
о 

уверење 

Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току ове године 

 Савладала сам рад у Гугл учионици. 

Напомена:Рад у три школе. 

 

Извештај педагога Лучија Трифуновић  
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У оквиру стручног усавршавања У УСТАНОВИ : 

-Активно учешће у раду на седницама Наставничког и Одељењских  већа-анализа....током године-
5.сати; 

-Учешће у раду Стручног актива за ШРП-израда и праћење остваривања...................током године- 
5 сати; 

-Истраживачки рад(учешће у изради анкета и спровођењу истраживања,оствареност образовних 
стандарда у 4. и 8.разр. и сл. ) у оквиру рада Тима за 
самовредновање....................................................................................током године 5 сати; 

-Координатор Тима за инклузивно образовање школе...................током године 5 сати. 

-Дигитално насиље;Платформа “Чувам те“ у оквиру рада шк. Тима за насиље...2 сата 

Укупно остварено  22 сати  стручног усавршавања углавном у установи. 

Библиотекар – Мирјана Милошевић  

 
Извештај  о стручном усавршавању наставника  школске 2020/21. године                                                                                                                                                        

 
  Стручно усавршавање ван установе   
 ЗУОВЕДУ Програм обуке за запослене у 

образовању/Дигитална учионица/Дигитално 
компетентан наставник- Увођење 
електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 
(Компетенција за наставну област, предмет и 
методику наставе, поучавање и учење) 

7.4.2021. 19,5 

  Обука запослених у образовању за примену 
образовних стандарда и самовредновање рада 
установе у основним и срдњим школама 

12.11.2020. 8 
сати 

 ЗУОВ Превентивна улога појачаног васпитног рада и 
његова повезаност са васпитним мерама 
(компетенције за подршку развоју личности 
детета и ученика) 

27.8.2021. 8 
сати 

  Стручно усавршавање у оквиру установе   
К
1 

Издавачка  кућа 
„Бигз“ дигитални 
уџбениции 

Презентација уџбеничких комплета издавачке 
куће „Бигз“ 

2. 3. 2021. 1 

К
1 

Издавачка кућа  Презентација уџбеника издавачке куће 3. 3. 2021. 1 
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„Вулкан знање“ 
дигитални 
уџбеници 

„Вулкан знање“ 

  Учешће  у раду на седницама Наставничког и 
Одељењског већа 

 5 

  Учешће у раду Стручног већа за разредну 
наставу-записничар 

 5 

  Учешће  у раду Тима за културну и јавну 
делатност школе 

 5 

  Обука за рад у Гугл учионици април 
2021. 

 

  Обука за израду електронско портфолија мај 2021.  
 

 

Секретар- Драгана Михајлов 

Облик стручног усавршавања Тема семинара Време одржавања 
Webinar „Нови Закон о јавним 

набавкама-правни оквир“ 
21.10.2020. oд 10 до 13 часова 

Webinar „Нови Портал јавних набавки 
из угла наручилаца“  

8.12.2020. oд 9 дo 15 часова 

Webinar „Састанак школских тимова за 
заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања“ 
Тема: Дигитално насиље-
презентација инструмената за 
анализу, студије случаја и 
приручника; Платформа 
„Чувам те“ 

10.03.2021. сати: 2 (два) 

 

Шеф рачуноводства – Наташа Тасић 

 

Облик стручног усавршавања Тема семинара Време одржавања 
Webinar „Нови Закон о јавним 

набавкама-правни оквир“ 
21.10.2020. oд 10 до 13 часова 

Видео презентција намењена 
обуци корисника 

„Информациони система за 
подношње финансијских 
извештаја“ 
 

29.01.2021. oд 11 дo 12 часова 
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Webinar „Обука за оперативно 
коришћење СУФ-а“ 

24.05.2021. од 12 до 13 часова 

 

Директор школе  - Марко Рајковић  

1.Обука наставника за рад у Google учионици 

2. Дигитална учионица (zuov.go.rs) 

3. Програм обуке директора и наставника за пружање подршке школама у процесу 
самовредновања  

4. Обука за супервизоре и председнике школских комисија (zuov.go.rs) 

5. Обука за директоре установа образовања и васпитања (zuov.go.rs) 

6. Издавачка  кућа „Бигз“ дигитални уџбениции – презентација уџбеника 

7. Издавачка кућа  „Вулкан знање“ дигитални уџбеници  - презентација уџбеника 

8. Дигитално насиље-презентација инструмената за анализу, студије случаја и приручника; 
Платформа “Чувам те” 

9. 8. Међународно такмичење Willkommen 
 

10. Председник школске комисије на Завршном испиту школске 2020-2021. 

Kоординатор тима 
Дејан Крецуљ 

     
 
X      ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ    
         ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ  
         СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  НАЛОЖЕНИХ МЕРА 
 
 
ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2020/2021.години 
ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 
ИЗВЕШТАЈА 
 

Број  
НАЛОЖЕНИХ/ 
ПРЕДЛОЖЕНИХ 
МЕРА 

Напомена 

Просветна 
инспекција 

2 3 Извршен је jeдан редован 
инспекцијски надзор, један у 
вези организације и 
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спровођења образовно-
васпитног рада у условима 
који захтева примену 
превентивних мера и један у 
вези припремања и 
спровођења завршног испита. 

Стручно-педагошки 
надзор 

1 / вид у организацију и 
реализацију образовно-
васпитног рада и пружање 
стручне помоћи 

Инспекција  
рада 

/ / / 

Буџетска 
инспекција 

/ / / 

Тржишна 
инспекција 

/ / / 

Комунална 
инспекција 

/ / / 

Грађевинска 
инспекција 

/ / / 

Туристичка 
инспекција 

/ / / 

Санитарна 
инспекција 

1 / Сужбена саветодавна 
посета/нису утврђене 
неправилности. 

Противпожарна 
инспекција 

1 2 Надзор од стране Сектора за 
ванредне ситуације, одељења 
у Панчеву. Извршен један и 
редован и један контролни 
преглед. Контролним 
прегледом констатовано 
извршење наложених мера. 

Интерни ревизор у 
јавном сектору  

/ / / 

Завод за јавно 
здравље 

/ / / 

Стручни надзор над 
радом библиотеке 

/ / / 

 
- Просветна инспекција је дана 24.09.2020.године посетила школу и проверила 

поступање школе по питању организације и спровођења образовно-васпитног рада 
у школској 2020/2021.години, у условима који захтевају примену превентивних и 
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заштитних мера у борби против вируса COVID-19 o чему постоји чек листа/питања 
заведена под дел.бр.733/1 од 24.09.2020.године. Није било наложених мера; 

- Записник о редовном инспекцијском прегледу од стране сектора за ванредне 
ситуације 09/22 број 217-14363/20-1 од 22.10.2020.године заведен под дел.бр.843/1 
од 28.10.2020.године. Број наложених мера: две (2). 

- Записник о контролном инспекцијском надзору од стране сектора за ванредне 
ситуације 09/22 број 217-14363/20-2 од 18.1.2021.године заведен под дел.бр.69/1 од 
27.01.2021.године. 

- Санитарни инспектор Сектора за Санитарни надзор и јавно здравље Одсекa у 
Панчеву обавио је службену саветодавну посету школи дана 26.10.2020.године која 
је имала за циљ надзор над спровођених прописаних мера ради спречавања појаве, 
сузбијања, елиминације и искорењивања заразне болести COVID-19 (Службена 
белешка достављена и заведена у школи дана 24.11.2020.године под дел.бр.895/1);  

- Просветна инспекција (редован инспекцијски надзор)-предмет надзора утврђивање 
степена припремљености школе за рад у школској 2020/2021.години бр.614-3/2021-
IV oд 04.02.2021. године заведено под дел.бр.159/1 од 05.02.2021.године. Број 
наложених мера-три. 

- У складу са Правилником о стручно – педагошком надзору Маријана Овука 
просветна  саветница МПНТР пружила је стручну помоћ и подршку нашој школи у 
оквиру своје посете обављене дана 21.04.2021.години о чему је сачињен Извештај о 
пруженој стручној помоћи и подршци број 904-424-614/2021-15 од 11.05.2021. који 
је школи достављен дана 14.05.2021.године и заведен је истог дана под 
дел.бр.452/1;  

- Просветна инспекција дана 23.6.2021.године извршила је контролу припреме и 
спровођења завршног испита школске 2020/2021. године бр. 614-17/2021- IV од 
23.06.2021. заведено под дел.бр. 549/1 од 23.06.2021. Наложених мера није било. 

 
Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 
 
 
 XI   МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА 
 
 
          Школским маркетингом бавио се Сектор за односе са јавношћу. Њега је водио 
наставник школе Дејан Крецуљ, који је, у сарадњи са свим наставницима школе, 
правовремено и тачно информисао јавност о свему што се догађа у школи. С обзиром на 
перманентну потребу рада у овој области, планом рада Сектора предвиђено је, а и 
остварено, да делује током читаве школске године непрестано, од 1. септембра до 31. 
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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. 
 
          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. У току реализације наставе на даљину 
сајт школе је био драгоцен ученицима и родитељима, јер су све информације које су биле 
неопходне за реализцију наставе на даљину биле постављене.на сајту. На сајту су 
изложени и многи продукти рада на даљину. 
 

Дејан Крецуљ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.zmajkovin.edu.rs/
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. 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 10/2019 и 6/2020) на седници Школског 
одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин од 15.9.2021. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 

Марко Рајковић                                                                             Мирјана Милошевић 

_______________________                                                       ___________________________ 
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	Предмет: Информатика и рачунарство Klett Издавачка кућа ДОО Решење број:650-02-00574/2019-07 од 12.2.2020.године
	Информатика и рачунарство 7, уџбеник за сед,мо разред основне школе
	СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред
	Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо (СРП8СРП01193)
	Предмет: Музичка култура-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8МУЗ01335)
	Предмет: Историја- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ИСТ01336)
	Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ГЕО01337)
	Предмет: Физика-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ФИЗ01339)
	Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП8МАТ01199)
	Предмет: Биологија-ЈП Завод за уџбенике (СРП8БИО00873)
	Предмет: Хемија-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ХЕМ01341)
	Предмет: Техничко и информатичко образовање-ЈП Завод за уџбенике (СРП8ТЕХ00879)
	Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР8ЕНГ00855)
	Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
	Дата Статус д.о.о. (СТР8НЕМ00363)
	Такмичење из области прве помоћи
	Израда макета града  из периода владавине кнеза Лазара
	Иако је ове године ситуација мало другачија, наши ученици нису дозволили да их то онерасположи. Ученици који похађају продужени боравак окитили су јелке, украсили боравак, написали писмо Деда Мразу и пожелили много разноврсних жеља, поштујућо све епидемиолошке мере.Једна заједничка новогодижња жења била је да нам следећа година буде здравија, срећнија и успешнија.

	Светосавска недеља Змајеваца
	Змајевци обележили Дан сигурнијег интернета
	Дан дигиталног учења - Digital Learning Day, одржава се 25. фебруара широм света, највише у Сједињеним државама, кроз мноштво манифестација. Као и претходних, и ове године у кампањи читаве седмице која му је претходила, учествовали су и наши ученици  на часовима Информатике и рачунарства реализујући пројекат истраживања и проширивања знања у области безбедности са нагласком на дигиталним траговима.

	Промоција хуманих вредности и позоришна представа ђака четвртака "Уживо са лица места"
	Час дизајнирања у новој летњој учионици, 15. Јуна 2021.
	Завршни испит

	Општи подаци
	Закључак
	- 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.)
	- Реализоване су превентивне активности које се односе на заштиту деце на интернету, од електронског насиља.

	-     Сарадња са Интерресорном комисијом;
	-     Усвајање предлога тестова за завршни испит jeдног ученика осмог разреда;
	Тај ученик није завршио  осми разред нити је положио завршни испит,због непохађања остао је неоцењен.

