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У в о д 

          На основу Закона о основама система образовања и васпитања и докумената  који из њега 

произлазе,  Школски одбор је на седници од  14.9.2022. године усвојио Годишњи извештај о раду 

школе за школску 2021/22. годину.  

          Поштујући календар образовно-васпитног рада, као и његове измене, које су школама  

достављене 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 2021/22. 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 7 

Кабинети (хемија/физика, биологија и информатика) 3 

Фискултурна сала 1 

Библиотека 1 

Кухиња   1 
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Зборница 1 

Административне просторије 1 

Канцеларија педагога / психолога 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.  Све учионице су опремљене  пројекторима који су постављени и прикључени  и 

лаптоп рачунарима , као и информатички кабинет са 16 рачунара који поседује паметну таблу. 

Цела зграда је покривена добром  интернет конекцијом, Смарт тв је повезам са видео надзором у 

канцеларији директора. . 

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

реализацију наставе. 

Фискултурна сала је опремљена са  70% справа које су неопходне за реализацију наставе. 

Школа за своје потребе може користити отворене терене и Градски парк са трим стазом,  који се 

налазе у непосредној околини школе. 

 

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.  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. 

 

У току школске 2021/22. набављено је: 

- 10 рачунара 

- Рачунарска опрема 28 рачунара, 28 монитора и 2 штампача од МПНТР 

- 5 М-бот робота од компаније Вест 
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- 8 нових  ПП апарата 

- Књиге за библиотеку од Министарства   

- Лектира из буџета општине 

 

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. 

 

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 и у учионицама. Школска библиотека је обновљена у мањој 

мери захваљујући акцијама Министарства за обнављање школских библиотека.  Према 

информацијама које сада имамо, библиотека има  7 800  књигa, као и велики број уџбеника које 

користе и ученици и наставници.  

 

1.2   Извештај о педагошкој организацији рада школе 
  

          Школа је  и током ове школске године радила  у две смене у 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. Модел 

организације образовно- васпитног рада утврђиван је на основу Индикатора и граничних 

вредности за процену ризика од преношења SARS-cov-2 у популацији које је припремио Институт 

за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“.  

        Настава је реализована у складу са инструкцијама и по моделима које је на недељном нивоу 

уређивао Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа тзв. Тим за 

школе, који је формирао Институт, а који чине представници МПНТР-а, Министарства здравља и 

Института.  

      Општински штаб за ванредне ситуације свој предлог одлуке о промени модела организације о-

в рада  достављао је сваког уторка надлежној школској управи, који је исти прослеђивао Тиму за 

школе средом до краја радног времена. Тим за школе је четвртком до краја радног времена давао 

мишљење на достављене предлоге, а сагласност на предлог одлуке за сваку локалну самоуправу 

петком до 10 часова.  
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          Једну смену чинили су  ученици од I –IV разреда, а другу ученици од V до VIII разреда. Сви 

ученици су наставу су похађали непосредно у школи, док је у два наврата настава за одељења у 

којима је дошло до заражавања више од 2 ученика, долазило до преласка на онлајн наставу на 

недељу дана. Дакле, настава се одвијала у складу са категоријом епидемиолошке ситуације  

Ковида 19 у општини (црвена, жута или зелена зона) према упутству МПНТР. 

          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 (ношење маски, 

држање дистанце и хигијенске мере). 

За свако одељење/групу је одређена учионица у којој је реализована настава, кабинетске наставе 

није било. 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 две смене обезбеђена је пауза за чишћење и дезинфекцију простора. 

Додатна подршка ученицима којима је потребна реализована је кроз е платтформе, као и 

непосредно у школи. 

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. 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 педагог / психолог 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.  

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.  
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1.3  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 

          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 2021/2022. години кадровска  структура наставног особља била је следећа:  

Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава успешну 

реализацију Годишњег плана. 

   Људски ресурси 

 Средња 

стручна 

спрема 

Виша 

стручна 

спрема 

Висока 

стручна 

спрема 

Укупно 

Директор   1 1 

Педагог (до 13.3.2022.) / психолог (од 

14.3.2022.) 

  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 2 наставника са звањем педагошки саветник. 

  

Презиме и име 

наставника 

 

Предмет 

 

Фонд 

 часова 

 

Разредно 

 старешинство 

 

Степен стручне 

спреме 

 

Лицен

ца 

Разредна настава    

1. Баковић  Светлана  20 I– 1 VII да 

2. Радмановић Весна  20 I– 2 VII да 
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3. Новокмет Данијела  20 II – 1 VI да 

4. Давидовић  Јасмина  20 II – 2 VII да 

5. Анђелков  Божидар  20 III - 1 VI да 

6. Петковић  Јелица  20 III - 2 VII да 

7. Видосављевић  Зорица  20 IV – 1 VI да 

10. Трајковски Веронка   20  2/3/4-МБ  VII да 

 Ћирић Соња Продужени 

боравак 

 I и II разред VI 

 

да 

 Арсенов Бојовић 

Венера  (до 2.6.2022.) / 

Јаћимовић Спасић 

Драгана (од 3.6.2022.) 

Енглески језик у 

свим одељењима 

млађих разреда 

осим у 4-2 

16  VII да 

 

 

Име и презиме 

наставника 

 

Наставни 

предмет 

 

Разреди и одељења 

 

Одељењски 

старешина 

 

Укупно 

часова 

Тамара Вијатов 

 

Српски језик 

Грађанско васп. 

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

 

- 20 

 

Јелена Милановић Српски језик 

Грађанско васп. 

6-1,7-1,8-1,8-2 

6. и 8. р 

7-1 16 

4 

Славко Бранковић Енглески језик 4-1, 5-8 - 20 

Миона Гвозденовић Немачки језик 5-8 7-2 18 

Милена Алићајић 

Елеонора Шарац 

Ликовна култура 

Цртање сликање 

и вајање 

5-8 

5-8 

- 

 

10 

2 

Маја Лукић 

 

Музичка култура 

Хор и оркестар 

5-8 

5-8 

5-2 10 

1 

Бранка Клисура Историја 5-8 6-1 14 
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 Грађанско васп 5,7 2 

Бранка Спирковић Географија 5-8 5-1 14 

Боја Пауновић Биологија 

Чувари природе 

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

5,6 

- 8 

          1 

Бранкица Стојковић 

 

Биологија 7-1,7-2,8-1,8-2 

7,8 

- 8 

1 

Наталија Петровић Физика 

 

6-8 

 

            - 12 

 

Драгана Анђелковић 

Манић 

Хемија 7-8 - 8 

Ивана Секељ Добрић Математика 

Информатика и 

рач 

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

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

8-2 16 

6 

Весна Стојановић Математика 

Техника и 

техноло. 

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

6-1,6-2 

- 16 

4 

Дејан Крецуљ Техника и 

техноло. 

Инф. и рач. 

5,6,7,8 

6-1,6-2 

- 16 

4 

Иван Лукић Физичко и здрав. 

васп. 

Спортске 

активности 

5,6-2,7, 8 

 

5-8 

8-1 20 

Маја Милошевић Физичко и здрав. 

васп. 

 

ОФА  

6-1 

 

 

5-1 

- 4 

Новак Петровић Верска настава 1-8 - 6 
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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  д.о.о „Ненсико“ Београд, уз додатак освежавајућих и млечних 

напитака (сок, чоколадно млеко,  јогурт и воће које смо обезбеђивали од СТР „Божиловић“ 

Свилајнац до 15.3.2022. када је спроведена јавна набавка мале вредности у складу са Законом. 

У току марта  месеца 2022.  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 про 

-  

- изводи (сок, чоколадно млеко, јогурт, воће ..) – СТР „Алфа“ Ковин 

 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.   

 

Директор школе: 

1. Рајковић Марко  VII да 

Стручни сарадници: 

1. Трифуновић Лучија 

(до 13.3.2022.) / 

Петковић Жаклина (од 

14.3.2022.) 

Педагог / психолог VII да 

2.  Милошевић Мирјана  Библиотекар (0,50 %) VII да 
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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 202012022. 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 

измене Школског календара ( 23.3.2022.).  

Оперативни план организације и реализације образовно – васпитног рада мењан је 3 пута: 

I измена Оперативног плана који се примењивала се  од  05.10.2021. зато што су у одељењу 7-2 два 

ученика заражена COVID-ом и то одељење је од 5. до 14.10.2021. године наставу похађало по 

комбинованом моделу, подељено у две групе.  

. 

II  измена Оперативног плана се примењивала од  08.10.2021. зато што су д одељењу 5-1 два 

ученика заражена COVID-ом.  Одељење 5-1 је од  08.10.2021. па до 17.10.2021. радило  по 

комбинованом моделу и подељено је на 2 групе. 

 

III  - Тим за школе је донео одлуку да се од понедељка 24.1.2022. настава организује на следећи 

начин: 

Први циклус ради по 1. моделу (непосредни рад) 

Други циклус ради по 2. моделу (комбиновани модел) 

 

  

 

Измена Календара образовно-васпитног рада за основну школу извршена је 9.2.2022. и 23.3.2022. 

Наставна година завршена је 10. јуна за ученике 8. разреда, односно 24.јуна за ученике од 1. до 7. 

разреда.  

 

 

Класификаци

они периоди 

 

    Прво полугодиште 

 

 

     Друго полугодиште 

 

1. квартал 2.  квартал   3.  квартал   4.  квартал 

 

26.10.2021. 

(40 наст.дана) 

 

23.12.20201 

(37 наст.дан) 

 

Након  измене 

Календара по ком 

је јесењи распуст 

продужен 3 дана 

 

 

 31.03.2022. 

(48 наст.дана) 

8. разред - петак, 

10.06.2022. 

остали раз. 

петак, 24.06.2022./ 
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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  

              2021/22. години 

 СПИСАК УЏБЕНИКА 1. РАЗРЕД    

Предмет: Српски језик – „БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00134/2018-07 од 27.4.2018. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни 

листови уз Буквар, Читанка  са основама писмености); ћирилица 

   

Предмет: Математика - БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018. 

MАТЕМАТИКА 1, за први разред основне школе;  уџбенички комплет ( уџбеник, радна свеска – 

1. и 2. део); ћирилица 
   

Предмет: Свет око нас - БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018 

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска – 

први и други део), ћирилица 

Предмет: Музичка култура БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018. 

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе , ћирилица   

Предмет: Ликовна култура БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00136/2018-07 од 13.4.2018. 

Ликовна култура 1-уџбеник за први разред основне школе,  ћирилица 

Предмет: Енглески језик 1 - први страни језик 

Klett Издавачка кућа ДОО Београд 650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018. 

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет 

(уџбеник и аудио ЦД) 
   

 

Предмет: Дигитални свет - БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00136/2018-07 од 

13.4.2020 

 

   

Дигитални свет, уџбеник за први разред основне школе, ћирилица 

СПИСАК УЏБЕНИКА 2. РАЗРЕД 
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Предмет: Српски језик- „Нови логос“ Решење број.650-02-00150/2019-07 од 21.5.2019. 

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    

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 3 за трећи разред основне школе; уџбенички комплет БИГЗ школство 

ДОО БЕОГРАД 650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019. 

Читанка , Српски језик за трећи разред основне школе 

4B4BРадна свеска уз Читанку, Српски језик за трећи разред основне школе 

Граматика, уџбеник са радном свеском ‒ Српски језик за трећи разред основне школе 

   

 

Предмет: Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе - БИГЗ школство ДОО 

БЕОГРАД 650-02-00585/2019-07 од 27.2.2020. 

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део) 

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе; 
   

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 
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Предмет: Природа и друштво - БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00632/2019-07 од 

22.1.2020. 

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска за трећи разред основне школе (први и други део); 

ћирилица  

   

Предмет: Музичка култура- БИГЗ школство ДОО БЕОГРАД 650-02-00589/2019-07 од 24.2.2020. 

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица 

 

Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа ДОО Београд  

650-02-00496/2019-07 од 20.1.2020. 

Super Minds 3 (уџбеник и радна свеска)  
   

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик - „НОВИ ЛОГОС” ДОО БЕОГРАД 650-02-00291/2020-07  

од 25.1.2021. 

Бескрајне речи, Читанка  за српски језик за четврти разред основне школе, ћирилица  
   

Дар речи,  Граматика  за српски језик за четврти разред основне школе, ћирилица  
   

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне 

школе, ћирилица  

   

Предмет: Математика- „НОВИ ЛОГОС” ДОО БЕОГРАД 650-02-00281/2020-07 

од 17.12.2020 

Математика 4, ћирилицa, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и 

четврти део); 

  

   

Предмет: Природа и друштво - „НОВИ ЛОГОС” ДОО БЕОГРАД 650-02-00308/2020-07  

од 5.1.2021. 

Природа и друштво 4,  тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне 

школе;  уџбенички комплет;  ћирилица  

   

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе, ћирилица  
   

Предмет: Музичка култура- „НОВИ ЛОГОС” ДОО БЕОГРАД 650-02-00270/2020-07 

од 26.11.2020. 

Музичка култура за четврти разред основне школе; ћирилица 
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Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа ДОО Београд  

650-02-00241/2020-07 од 9.2.2021. 

Уџбеник SUPER MINDS 4 + (3 CD-a) 

Радна свеска SUPER MINDS 4    

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 

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. 
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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 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: Математика- ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Београд 650-02-00331/2020-07  

од 28.1.2021. 

Математика 7,  уџбеник са збирком задатака за седми разред основне школе; ћирилица 

 
   

Предмет: Српски језик – Klett Издавачка кућа ДОО Београд 650-02-00525/2019-07 

од 04.2.2020. 

,,Плетисанка“ - читанка за 7. разред 

Граматика за 7. разред основне школе 
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Радна свеска за 7. разред основне школе 

Предмет: Историја - „ДАТА СТАТУС“ Београд 650-02-00560/2019-07 од 25.2.2020. 

Историја 7,  уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; 

ћирилица 

 

   

Предмет: Географија - „НОВИ ЛОГОС“ ДОО БЕОГРАД 650-02-00618/2019-07  

од 28.01.2020. 

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица     

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: 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 

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми раред 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 (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);  ћирилица  

   

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; ћирилица    

Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо Решење број 650-02-

00495/2019-07 од 26.12.2019. 

Messages 3 - Уџбенички комплет, уџбеник и радна свеска  
   

Предмет: Немачки језик – обавезни-изборни предмет – други страни језик    

 

 

Klett Издавачка кућа ДОО Београд 650-02-00531/2019-07 од 26.12.2019 



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

20 
 

Maximal 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска) 

Предмет: Информатика и рачунарство - ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Београд  

650-02-00363/2019-07 од 16.12.2019. 

Информатика и рачунарство  за седми разред основне школе; ћирилица 

СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред 

Предмет: Математика- ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО БЕОГРАД 650-02-00390/2020-07  

од 24.2.2021. 

Математика 8,  уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе; ћирилица     

Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа ДОО Београд 650-02-00287/2020-07  

од 16.12.2020. 

Цветник, Читанка за осми разред основне школе    

Граматика, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе  
   

Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевности за осми разред основне школе   
   

Предмет: Историја- Издавачка кућа „БИГЗ школство“ 650-02-00457/2020-07 

од 1.3.2021. 

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; 

ћирилица 

 

   

Предмет: Географија- „НОВИ ЛОГОС“ ДОО БЕОГРАД 650-02-00224/2020-07 

од 4.12.2020. 

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица  
   

Предмет: Физика-„НОВИ ЛОГОС“ ДОО Београд 650-02-00254/2020-07 од 20.11.2020. 

Физика 8, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне 

школе 

 

   

Предмет: Биологија - „БИГЗ школство“ ДОО Београд 650-02-00392/2020-07  од 28.1.2021. 

Биологија за 8. разред основне школе    

Предмет: Хемија - „НОВИ ЛОГОС“ ДОО БЕОГРАД 650-02-00273/2020-07 Од 11.12.2020. 
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Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе 

Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе 

 

   

Предмет: Информатика и рачунарство  - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Београд  

650-02-00099/2020-07 од 4.9.2020. 

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица    

Предмет: Техника и технологија - Klett Издавачка кућа ДОО Београд  

650-02-00249/2020 -07 од 26.11.2020. 

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал 

за конструкторско моделовање са упутством); ћирилица 

Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett  Издавачка кућа ДОО Београд 

650-02-00243/2020-07 od 16. 12.2020. 

Messages 4 Енглески језик 8.разред, Уџбенички комплет, Уџбеник и Радна свеска  
   

Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 

Klett Издавачка кућа ДОО 650-02-00255/2020-07 од 10.11.2020. 

Maximal 4, немачки језик за осми разред основне школе, четврта година учења, уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска сакомпакт диском) 

 

   

Предмет: Музичка култура-„НОВИ ЛОГОС“ ДОО Београд 650-02-00307/2020-07  

од 23.12.2020. 

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

       2.3   Извештај о броју ученика на крају школске године    



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

22 
 

На почетку школске године уписано је  284  ученика, а након кретања ученика у току 

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

 

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

1.   1 – 1  8 8 16  

32 2. 1 - 2 6 10 16 

3. 2  - 1 14 8 22  

40 4. 2 – 2  8 10 18 

5. 3 – 1  7 8 15  

30 6. 3 – 2  6 9 15 

7. 4 – 1 10 12 22 22 

8. 2 / 3 / 4 - МБ 3/2/1 1/1/1 4/3/2 9 

   65 68 133 133 

 У матичној школи –  124        ученикa 

У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –      9  ученика у једном  

                                                                                комбинованом  одељењу 

 

9. 5 – 1  11 8  19   

38 10. 5 – 2  11 8 19 

11. 6 – 1  13 11 24  

47 12. 6 – 2  12 11 23 

13. 7 – 1  7 11 18  

36 14. 7 – 2    9 9 18 

15. 8 – 1  7 5 12  

26 16. 8 – 2  7 7 14 

  77 70 147 147 

     280 

             Свега  15 одељења у матичној школи и   1 комбиновано  у МБ =  16 одељења 280 

 

       2.4       Извештај о променама распореда часова и дневна   
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                   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 у предметној настави  реализован је 

онлајн.  

          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. 

 

       2.5    Извештај о реализацији спортских,  културних и рекреативних   

                активности  

 

         Спортске, културне и рекреативне активности су у току 2021/22. 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.  

         

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

                     

САДРЖАЈ 

 

 

31.8.2021. 

Пријем првака – учитељице Bесна Радмановић и Светлана Баковић  

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. 
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0B0BРадна субота, 

11.9.2021. 

 

Ученици нижих разреда, наоружани осмесима, 

добрим расположењем и понеком флашицом 

воде,након успешно завршеног Јесењег кроса, 

кренули у забавну шетњу до Дунавца и Старог 

града и на тај начин обележили Међународни дан 

пешачења. У пријатној шетњи овог суботњег 

преподнева, ученици су имали прилику да уоче 

примере човековог одговорног и неодговорног 

понашања према природи и да мотивише децу да 

са малим променама свакодневних навика могу 

подстаћи велике промене у очувању и заштити 

животне средине. 

1B1B„Кораком до здравља“   

 

 

 

 

2B2BУченици нижих разреда су учествовали на 

Јесењем кросу, који се одржао на стадиону ФК 

„Раднички“ у Ковину, а ученици виших разреда 

су били гости ОШ“ Ђура Филиповић“ у Плочици, 

где је организовано такмичење „Заборављене 

игре“. 

 
 

 

 
 

 

Ученици виших разреда били су гости ОШ“ Ђура 

Филиповић“ у Плочици, где је организовано 

такмичење „Заборављене игре“. 

Након завршеног тамичења, најуспешнији су 

добили похвале за постигнут успех у 

дисциплинама:  

Гађање праћком у мету 

Тапке 

Слика - бело 
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15.9.2021. 

 

Обележен је Дан српског јединства, слободе и националне 

заставе 

 

Наши ученици су и ове године, као и прошле када је установљен, 

обележили празник, 15. септембар, који је као заједнички празник 

успостављен у Србији и Републици Српској у знак сећања на пробој 

Солунског фронта у Првом светском рату 1918. године и отпочео 

слом Централних сила. 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 епидемиолошких мера заштите. 

 

од 14. до 17.9.2021. 

3B3BПази стоп, очи отвори 

 

На летњој позорници Центра за културу Ковин, 

Савет за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Ковин у сарадњи са 

Аматерским позориштем из Ковина припремио је 

и реализовао представу ``Пази!СТОП! Очи 

отвори`` за ученике основних школа са 

територије општине Ковин. 

Представу су одгледала деца првих разреда у 

уторак, деца других разреда у среду, трећих 

разреда у четвртак и четвртих разреда у петак. 

Прваци су пре представе добили прслуке, траке, 

Саобраћајни буквар и књигу Пажљивко. 

Деца која похађају други разред добила су 

распоред часова, док су деца трећег и четвртог 

разреда добила трептеће светло за бицикл. 
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Саобраћај око нас 

Неопходна коцкица у мозаику сваког основношколског система одувек је било саобраћајно васпитање. За разлику од 

других знања и вештина које је потребно детету пренети и развијати током школовања и које могу, али и не морају 

битно да утичу на његов живот, ова област има за циљ да га нучи да опстане у суровим околностима модерног друмског 

саобраћаја, да га обучи да преживи. 

За лоше научену лекцију из неког предмета добија се лоша оцена, овде је улог живот. Зато је значајним бројем часова 

обухваћен 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 наше школе су кроз занимљиву вежбу, на 

претходно припремљеној мапи околине школе, упознавали облике и значење, како вертикалне тако и хоризонталне 

сигнализације. 

Наизглед једноставна „игра“ захтевала је оријентацију карте, уочавање, тумачење и евидентирање четрдесетак 

саобраћајних знакова на саобраћајницама које окружују школу и парк пред њом. Био је то још један пример како се 

„обичан“ час може, уз довољно инвентивности наставника, претворити у догађај чији се садржаји памте 

.  
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26.9.2021. 

 

Ове године смо сви заједно обележили језичку и културну 

различитост у оквиру установе уз помоћ промотивних материјала и 

шароликих активности којима су се обрадовали наши ђаци. 

Ученици су са наставницом Венером Арсенов Бојовић припремили 

презентацију и конкурисали  

 
 

 

 

 

Активности у оквиру Дечје недеље 

 „ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ 

 

 Понедељак, 

04.10.2021. 

Уторак, 05.10.2021. Среда, 06.10.2021. Четвртак, 

07.10.2021. 

Петак, 08.10.2021. 

Н
и

ж
и

 р
аз

р
ед

и
 

 

 

ЧОС посвећен 

дечијим правима  

 

 

Цртање на асфалту 

(осликавање стазе за 

трчање у парку) 

 

 

Јесења ликовна 

радионица 

(израда играчака од 

јесењих плодова) 

 

 

„Покажи шта знаш“ 

(активност у оквиру 

одељења) 

 

 

 

 

 

Цртани филм 

(ученици су на нивоу 

одељења гледали 

одабрани цртани 

филм) 

 

  

 Све планиране активности су реализоване уз поштовање епидемиолошких мера. 

Све активности су релаизоване  за време 4. часа (од 16:15 до 17:00 часова) 
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В
и

ш
и

 р
аз

р
ед

и
 

 

 

 „Замена улога“ -  

активност у којој 

ученици преузимају 

улогу наставника (по 

1 час у свим 

одељењима уз 

претходну припрему 

ученика од стране 

наставника...) 

 

 

Најталентованији 

ученици за 

рецитовање и музику 

извешће кратак 

програм у школском 

дворишту. 

- Спортска 

такмичења 

ученика 5. 

разреда – 

штафетне игре 

- Спортска 

такмичења 

ученика 6. разреда 

- Спортска 

такмичења 

ученика 7. 

разреда 

- Спортска 

такмичења 

ученика 8. 

разреда 

 

   Ученици ће у оквиру одељења на ЧОС-у 

гледати филм, 

или играти друштвене игре... 

 

- На часовима Технике и технологије у свим одељењима ( по распореду) су пуштена презентација о дечијим 

правима. 

- На часовима Биологије и Чувара природе  реализована је активност која се односи на подизање еколошке 

свести ученика „Зелени Змај“ 

- Часови су трајали  30 минута и ваннаставне активности су реализоване од 12:00 часова 

  

  Све планиране активности су реализоване уз поштовање епидемиолошких мера. 

 

 
 

Такмичење у бацању пикада,  5.10.2021. 

 

                                            

 
 
 

 
  

 

Ученици другог разреда подсетили су се која су 

њихова права,  

6.10.2021. 

 



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

29 
 

 
 

 

Деца у Малом Баваништу су правили „Дрво 

пријатељства“, 

7.10.2021. 

 

 
 

 

Осмаци су играли одбојку, ученици виших 

разреда ушли у улогу наставника 

7.7.2021. 
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Радионица "Зелени Змај"на којој су ученици 

писали, штампали и поделили осталим ученицима 

више смене еколошка правила која су сами 

креирали,  

8.10.2021. 

 

 

 

Ученици шестих разреда су у току октобра 

правили котеж, део града са породичним кућама. 

д урбанистичког решења, преко упознавања врста 

насеља, за које и многи одрасли не знају тачно 

значење, па до реализације типског, а 

истовремено и индивидуално особеног објекта и 

окружења. При томе се прожимао и саобраћај, 

реални у околини и примењен на пројекту. 
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Москва - Телевизијски канал „Наука“ и руски 

огранак интернет енциклопедије Wikipedia 

,,Викимедиа РУ“ и ове године организовали су 

такмичење фото и видео радова „Снимај науку!“. 

Међу редовним учесницимс из иностранства, 

били су и радови наставног видеа наше школе, од 

којих је одабран је рад из технике и технологије - 

отпорности материјала. 

 

 

Ученици наше школе су и ове године учествовали 

у глобалној кампањи Outdoor Classroom Day, 

Дану ванучионичког простора,  

4.11.2021. 

 

 

 

 

18.11.2021. 

Наши ученици обележили су и ове године 

Светски дан сећања на жртве саобраћајних 

незгода који се обележава широм света треће 

недеље у новембру. 

Овај дан је посвећен сећању на милионе 

погинулих или повређених у саобраћајним 

незгодама, њиховим породицама, као и одавању 

почасти свим припадницима хитних служби и 

другим професионалцима који се свакодневно 
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сусрећу и предано боре са последицама 

саобраћајног трауматизма. Према статистичким 

подацима у Србији је током пет година у 

саобраћајним незгодама смртно страдало 2.867 

особа, док је 102.618 повређено, од чега чак 

четвртину страдалих чине пешаци.Наша школа 

тим поводом већ осму годину организује 

активности усмерене ка подизању 

компетенција ученика за безбедно понашање у 

саобраћају. 

 

Инспиративна јесен као уметнички изазов за 

наше најмлађе ђаке у продуженом боравку. 

 

  

 

8.12.2021. 

Ученици петог разреда су на часовима технике и 

технологије израђивали макете у вези са градивом 

које уче из географије. 
Савремени приступ настави подразумева 

прожимање рада наставника различитих 

наставних предмета чинећи тако јединствену 

функционалну "слагалицу" и у основи је 

развијенији, промишљенији и временски 

синхронизовани систем. 

На почетку изучавања наставног предмета 

географије почиње се изучавањем Сунчевог 

система, Сунца, планета. Потом следи учење о 

постанку и унутрашњој грађи наше планете 

Земље. Како је технички и технолошки развој још 

у прошлом веку омогућио човеку приступ 

Свемиру, то се природа, као део окружења на које 

утиче, проширио. 

Ето прилике да се кроз практични рад у техници 

и технологији направе макете Сунчевог система и 

пресека Земље. Наставник географије одабира 

цртеже који су најадекватнији приказ, а задатак 
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ученика је да од пластелина направе 

тродимензионалне макете. Радећи увиђају њихову 

грађу, особине и памте називе, боје и распоред, 

што је бенефит у учењу географије, како су сами 

изјавили током евалуације. С друге стране, 

израђују сићушне макете чијим прављењем 

развијају фину моторику руку 

 

 

9.12.2021. 

Ученици V разреда су се на часовима ликовне 

културе, у оквиру теме линија- цртежи, вратили у 

праисторију и настанка првих цртежа. Групним 

радом, уз помоћ својих знања и маште, кредама и 

угљеним штапићима на пак папиру, креирали су 

пећински зид Змајеве пећине.  

   

16.12.2021. 

Ученици наше школе и ове године учествовали су 

у манифестацији Европска недеља програмирања, 

која се одвија под покровитељством ЕУ комисије 

и ЕУ комесаријата за образовање и културу, са 

циљем да се програмирање и дигитална 

писменост приближе што већем броју учесника 

на забаван и ангажован начин и да се подстакне 

развој дигиталних вештина, пре свега код младих. 

 

 

16.12.2021. 

Едукативне радионице о опасности 

пиротехнике  

Празници су код нас незамисливи без петарди, 

ракетица и ватромета због чега су и ове године у 

нашој школи одржане ефектне едукативне 

радионице. 

Иако многи мисле да је реч о безазленој дечијој 
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забави, све чешће смо сведоци трагичних 

последица употребе ових средстава. Зато је свим 

ученицима старијих разреда пред зимски распуст, 

на часовима технике и технологије наставник 

Дејан Крецуљ, који је и резервни војни старешина 

обучен за рад са минско-експлозивним 

материјама, одржао веома ефектне радионице 

које су указале на све опасности која ова "забава" 

собом носи. 

Мада чак 90 одсто старијих основаца мисли да се 

не могу повредити тако што ће бацати петарде и 

да је овај вид забаве потпуно безбедан - пошто су 

погледали филмове у којима су видели вршњаке 

са озбиљним опекотинама и повредама лица и 

руку - већина их је променила мишљење. Како су 

у едукативним филмовима истакли лекари, 

најчешће су повреде прстију и шаке, али долази и 

до дубоких опекотина које захтевају хируршко 

лечење, има тежих повреда усне дупље, носа, 

очију, као и повреда главе које могу да угрозе 

живот. 

Ипак, и у овом проблему родитељска брига је 

најважнија, а одговорност породице највећа. 

Стога се ова акција правовремено спроводи и 

очекујемо да ће уродити плодом, да ће 

предстојећи празници протећи у радости и без 

повреда, јер лепше је без петарди када славимо 

безбедно. 

 

 

18.12.2021. 

Промоција риболова и екологије 

Ученицима другог, односно трећег разреда наше 

школе Ивица Јовчић, учитељ риболова и секретар 

ковинског Удружења риболоваца "Дунавац", 

одржао је предавање о спортском риболову и 

заштити животне средине. 

Предавање је организовано у сарадњи са Савезом 

спортских риболоваца Србије и Министарством 

омладине и спорта, а сви ученици добили су 

бојанке "Рибарко". 
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Наша школа учествовала је у програму од јавног 

интереса за образовање у Републици Србији за 

2021. годину, којег подржава Министарство 

просвете, нуаке и технолошког развоја  ’’Улога 

школе у превенцији и заустављању дигиталног 

насиља’’, који је одобрен и најављен на сајту 

ЗУОВ-а као облик стручног усавршавања. 

 

23.12.2021. 

Велики за мале 

Tри  велике породице Анђелковић, Бређан и 

Рошкић, које своје порекло воде из Малог 

Баваништа, обрадoвали су све мале мештане села 

новогодишњим пакетићима. Школу је посетио 

газда Јадран са својом супругом и унуком 

Машом, која је у име породица поделила 

пакетиће нашим ђацима. Након тога је уследила и 

сјајна вест од стране нашег директора Марка, а то 

је,  да ће школа добити  информатички кутак са 

неколико рачунара. Ученици су радост и весеље 

исказали пригодним празничним песмама и 

рецитацијама. Срећни смо када живи наше мало 

село којим ових дана  иде  вест да пројектом 

„Оживимо наша села“ долазе нови мештани и да 

ће бити ђака у  нашој  школи, која угреје срце 

сваком посетиоцу. У празничном весељу 

пожелели смо свима срећне новогодишње и 

божићне празнике уз речи:  „Пуно  хвала људимо 

великог срца“. Лепо је што их имамо, ту негде 

око нас. 

 

 

 

 

 

Пројекат ’’Ко је јурио Гагарина?’’ jе реализован 

као програм од националног интереса за 

промоцију науке у 2021. години на основну 

Јавног позива којег је расписао Центар за 

промоцију науке ЦПН. Носиоци овог програма су 

Научни клубови који делују у оквиру Центара за 

стручно усавршавање из Кикинде и Смедерева.  

Осим промоције науке код младих програм је 

имао и такмичарски део у коме је учествовало 15 

школа са око 800 ученика. 

Ваша школа је учествовала у програму и 

освојила ПРВО место на такмичењу.  радом Инес 

Радић о НАСА пројекту Артемис "Прва жена на 
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Месецу". 

Ментор ученицима је Дејан Крецуљ, наставник 

физике. 

 

 

Последња јануарска седмица и поред тренутне 

епидемиолошке ситуације, прожета је 

активностима посвећеним оснивачу школе и 

цркве у Срба Светом Сави. 

Ученици су кроз корелацију предмета Историје, 

Технике и технологије и Информатике и 

рачунарства истражили и приказали неке од 

бројних манастира, као духовно и културно 

наслеђе. Обухваћени су Жича, Хиландар, 

Ђурђеви Ступови, Грачаница, Сопоћани и низ 

других које су ђаци одабрали на интернету 

користећи нови кабинет информатике. Ученици 

који похађају наставу у школи, то су урадили 

припремивши постер - презентацију, док су 

ученици који наставу прате онлајн, своје радове 

изложили на за то припремљеној 

платформи.одели 

Школска слава Савиндан увек је посебан свечани 

дан. 

По обичају, домаћини славе били су ученици 

завршног разреда са својим одељенским 

старешинама Иваном Лукићем и Иваном Секељ 

Добрић, који су ломили славски колач одајући 

пошту светитељу Сави, утемељивачу српске 

цркве, државе и школства, првом српском 

архиепископу, зачетнику српске књижевности и 

правне науке, чија је духовна и просветитељска 

величина толика да се не може сагледати 

овоземаљским очима. 

Славу су преузели ученици седмог разреда, да је 

до наредне године носе у срцима и да се труде да 

марљивим радим и духовним изграђивањем 

честите личности буду достојни потомци великог 

светитеља чије дело представља основу свих 

цивилизацијских токова нашег друштва, ходећи 

стазама светосавља. 

 

 

  

 

 

 

7.2.2022. 

Ученици наше школе и ове године обележили су 

међународни Дан сигурнијег интернета, који 

организује удружење Insafe/INHOPE уз подршку 

Европске Комисије у више од 170 држава света са 

циљем промовисања сигурније и одговорније 
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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. Од играња игара и 

ћаскања, до стриминга и видеа, млади људи 

обликују интерактивне просторе за забаву чији су 

део. Дан безбедног интернета 2022. слави улогу 

младих у стварању безбеднијег интернета, било 

да се ради о игрицама и креирању садржаја, или у 

интеракцији са својим пријатељима и 

вршњацима. 
 

 

24.2.2022. 

Засади дрво – гледај како растемо 

Највећа акција садње стабала у Србији „Засади 

дрво“, која  има за циљ очување здраве животне 

средине и одрживи развој друштвене заједнице, 

спроведена је у четвртак, 24. фебруара и у нашој 

школи. Ученици првог разреда наше школе су са 

својим учитељицама, Весном Радмановић и 

Светланом Баковић, као и Ненадом Рајковићем, 

домаром школе, засадили две саднице белог бора 

које ће још више красити школско 

двориште.                                                                    

                                                                   Ова 

активност је намењена најмлађима како би се 

подигла свест о очувању животне средине, садњи 

садница и њиховом одржавању, као и начину на 

који треба да брину о природи. Ученици су уз 

помоћ учитељица научили како се спроводи 

садња и како даље да брину о биљкама. На овај 

начин су се приближили природи и схватили 

колико је дрвеће драгоцено за све нас. 

 

 

2.3.2022. 

Мали сајам спорта 

У организацији Спортског савеза Србије и 

Спортског савеза општине Ковин одржан је први 

Мали сајам спорта у Ковину, 2. марта 2022. 

године, у хали ОШ „Ђура Јакшић“. На њему су 

представљени спортови, клубови и спортисти из 

ковинске општине. Ученици првог разреда 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ су са својим 

учитељицама, Светланом Баковић и Весном 

Радмановић, 

присуствовали веома занимљивој презентацији сп

орта коју је отворио председник Спортског савеза 
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Србије, олимпијски шампион у рвању, Давор 

Штефанек. Ученици су се дружили уз спорт на 

импровизованим теренима и то за: карате, стони 

тенис, кошарку, фудбал, рукомет и одбојку, а наш 

олимпијски шампион је поздравио и подржао све 

наше садашње и будуће 

спортисте одговарајући на сва њихова занимљива 

питања. 

 

 

3.3.2022. 

Светски дан енергетске ефикасности, као и 

сваке године, обелеn je занимљивим 

радионицама, кратким едукативним филмовима и 

примерима из свог окружења. 

 

 

 

22.3.2022. 
Обележен Светски дан вода  

Сваке године, 22. марта, обележава се Светски 

дан вода. И наши  ученици седмог разреда, 

посветили су данашњи час хемије води. Ученик 

7-2 разреда, Никола Видовић презентовао је све 

најважије о води. Истакао је да је вода драгоцена 

и да свакодневно треба бринути о њој. Заштита 

вода није повезана само с природом – она дубоко 

утиче на квалитет наших живота и наше 

благостање. 

 
 

 

 

25.3.2022. 

Наш сат за нашу планету “Змајеваца” 

  

Ученици наше школе и ове године укључили су 

се у највећу светску акцију за заштиту природе 

"Сат за нашу планету". 

“Како се сама акција одвија суботом увече 

 

http://www.zmajkovin.edu.rs/images/galerija/sv_dan_voda_2022/276043326_635321257572177_2569357523240686379_n.jpg
http://www.zmajkovin.edu.rs/images/galerija/sv_dan_voda_2022/276043326_635321257572177_2569357523240686379_n.jpg
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искључивањем декоративних светала које школа 

нема и у време када школа не ради, ученици су 

свој допринос дали током недеље на часовима 

Технике и технологије. Припремили су велики 

постер у активности „Обликујте вашу 

будућност“, што је и мото овогодишње акције. 

Такође, организоване су радионице “Слагалица 

од капљица”  чија је тематика суша као последица 

загађења и сагледавање последица, од недостатка 

хране, до привреде, миграција и друго. Основ је 

био наставни филм “Тхе Дроугхт”, снимљен за 

Самит УНЕП-а у Дубаију, и потом тимски рад на 

сагледавању могућих последица и начина 

превазилажења. Настављена је богата сарадња на 

интернет платформи доступоној путем веома 

посећене Фејсбук странице „Наш сат за нашу 

планету“ која је отворена за сарадњу свих који 

желе да нам се придруже” 

 

29.3.2022. 

ПХВ прoгрaм 

 

 Дaнa 29.03.2022. гoдинe  вoлoнтeри Црвеног 

крста су започели рeaлизaциjу ПХВ прoгрaмa у 

Oснoвнoj шкoли "Јован Јовановић Змај" у Ковину 

у IV рaзрeду. Toг дaнa су рeaлизoвaнe рaдиoницe 

из модула Толеранција. 

 

 

 

 

4.4.2022. 

„Willkommen 2022” 

Наша школа је на овогодишњем, десетом по реду, 

међународном такмичењу имала представнике у 

две категорије. У првој категорији, рођени 2012 и 

2013 били су: Ђорђе Василић, Тамара Тодоровић, 

Михајло Илић, Лана Зорић, Филип Гуга, Игњат 

Ивковић и Теодора Лацмановић. Ученици друге 

категорије, рођени 2010 и 2011 били су:  Алекса 

Поповић, Данило Аксић, Теодора Јорданов, 

Николина Љиљанић и Ленка Голубовић. Сви 

ученици су били сјајни и веома мотивисани. 

Задовољни  и срећни чекамо резултате првог 

круга такмичења, који ће бити званично 

објављени на сајту  www.willkommen.org.rs. 

  

https://www.willkommen.org.rs/
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12.4.2022. 

Дан космонаутике  

12.априла 1961. совјетси космонаут Јуриј 

Гагарин постао је први човек које је полетео у 

Космос. Он је облетео орбиту планете Земље, 

полетевши са космодрома „Бајконур“ на 

космичком броду „Васток-1“. У част овог 

историјског догађаја установљен је Дан 

космонаутике  по предлогу другог космонаута 

СССР Хермана Тигова. 

 

 

21.4.2022. 

Пројекат - Дан девојчица у ИКТ сектору 

Снажне, истрајне, храбре, борбене - ЖЕНЕ" 

Размишљајући на тему "Ја као предузетница" подсетиле смо се неких жена из прошлости, које су својом снагом и 

жељом успеле да се изборе за велике циљеве које су себи поставиле. Много је таквих способних и храбрих жена свуда 

око нас. Упркос препрекама на које наилазе, јер су "слабији" пол, жене се достојанствено боре за своје место у друштву 

и данас се налазе на свим функцијама и радним местима.Никада нећемо одступити од идеја и циљева којима стремимо 

због предрасуда и стереотипа!  
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22.4.2022. 

Ученици наше  школе, као и сваке године, 

обележавају Међународни дан планете Земље 

са жељом да укажу да је време за незаустављиву 

храброст коју заједно морамо улагати у нашу 

планету, јер зелена будућност је једина 

просперитетна будућност. 

 

 

 

Обележавање Дана школе: 

- Турнир у стоном тенису 26.4. са 

ученицима из Скореновца 

- Традиционална кошаркашка утакмица: 

наставници против ученика 50;47 

- „Змај међу Змајчићима“  

Као и сваке године, а на иницијативу Ђачког 

парламента, у поводу Дана школе одржано је 

гласање за награду  најбољег међу најбољима – 

Змаја међу Змајчићима. Гласање је организовао 

Ђачки парламент, а спровели су га ученици, 

чланови Парламента. 

Ове године ласкаво признање понела је 

Анастасија Тасић ученица осмог разреда. 

- У току часова, наставници Информатике и 

рачунарства су у свим одељењима 

реализовали активност „Како да 

упропастимо свој живот онлајн“ о 

мерама заштите и безбедности на 

интернету. 

- „Отворена врата“ за родитеље 

награђених ученика 

Поводом Дана школе у среду 27.04.2022. 

организована су „Отворена врата“ за родитеље 

ученика који су освојили награде на 

такмичењима, представљање овогодишњег 

носиоца титуле „Змај међу Змајчићима“ и 

 почетак пројекта „Змајев споменар“ који ће бити 

реализован на период од 4 године. 

Школски лист „Змајчић“ такође је представљен у 

оквиру хуманитарне акције, новац прикупљен од 

продаје школског листа биће уплаћен у 

  

  

 

„Змај међу Змајчићима“ - Анастасија Тасић 
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хуманитарне сврхе. 

Изложба радова ученика са часова Технике и 

технологије и радова који су продукти радионице 

„Ћирилица и краснопис“ била је постављена у 

простору у којем је одржан коктел. 

Захваљујући сарадњи са ССШ „Васа Пелагић“ из 

Ковина, након официјалног дела, организован је 

пригодан коктел и пријатан разговор са 

родитељима. 

Директор школе се на крају захвалио родитељима 

на досадашњој сарадњи и подсетио још једном да 

су инвестиције у образовање, улагање у 

будућност наше деце. 

 

- Дружење са будућим Змајчићима 

Поводом Дана школе у петак, 29.04.2022. 

организовано је дружење будућих првака и 

њихових родитеља са четвртацима  и 

учитељицама. Ученици виших и нижих разреда 

су извели пригодан програм за ђаке прваке. 

Након програма првачићи су разгледали  изложбу 

радова ученика са часова Технике и 

технологије,  радове који су продукти радионице 

„Ћирилица и краснопис“ и изложбу „ПОНОВО 

УПОТРЕБИ, НОВАЦ ШТЕДИ, ЈЕР СТВАРНО 

ВРЕДИ!“ продукти  пројекта ученика четвртог 

разреда „Флаше празне, кесе разне, свуда расуте 

много ме љуте“. На крају  су  четвртаци поделили 

поклоне које су припремили за будуће прваке 

„Змајеви беџеви“ и „Вежи пертлу“. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Пројекат "Настава у реалном простору" 

Ученици шестог разреда, у оквиру пројекта 

“Настава у реалном простору”, часове Технике и 

технологије имали су на локалитету некадашњег 

војног утврђења и највеће макете тока Дунава на 

свету. 

   На десетак минута удаљено од школе према 
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Дунаву налази се лесно узвишење, на коме су 

пронађени артефакти још из неолита. Утврђење, 

које се данас зове Стари Град, је постојало још у 

римско доба јер су ту пронађени новчићи са 

разним ликовима укључујући и Јулија Цезара. 

Опека од које је сазидано утврђење је носила жиг 

7. Клаудијеве легије, а претпоставља се да се 

утврђење звало Контра Маргум јер је било 

смештено насупрот ушћа Велике Мораве у Дунав. 

Почетком 18. века је, условљено мировним 

споразумом између Аустрије и Турске, срушена 

ковинска тврђава. Како остаци ковинске тврђаве 

имају статус културно историјског споменика, 

ученицима је у том реалном простору на коме су 

се налазили презентована прошлост њиховог 

места и историја градитељства. Све су то могли 

да виде и путем наставних средстава, али ходати 

по простору где су пре много векова боравиле 

римске легије, како кажу ученици, је посебан 

доживљај. 

Ученици су целу макету анализирали зато што су 

од наредног часа градили малу макете у 

учионици. 

 

 

11.5.2022. 

“Крв живот значи”

 
У оквиру недеље Црвеног крста када је и 

Национални дан добровољних давалаца крви, 

Црвени крст Ковин организовано је свечано 

уручење награда учесницима на конкурсу “Крв 

живот значи”. 

Списак победника конкурса „Крв живот значи“ 

на општинском нивоу ликовних радова: 

3.место Капетановић Милица III1   учитељ: 

Божидар Анђелков 

1. место Станић Алекса VI1   наставница: 

Алићајић Милена 

3. место Голубовић Ленка VI1  наставница: 

Алићајић Милена 

Наши ученици 5. разреда извели су представу 

„Уживо са лица места“ (вести иза 7 гора) коју су 

са волонтерима Црвеног крста Ковин и 

учитељицом Весном Радмановић и наставницом 

Тамаром Вијатов припремали за предстојеће 

такмичење у оквиру Недеље Црвеног крста. 
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Наши петаци са својом представом „Уживо са 

лица места“ (вести иза 7 гора) освојили су 2. 

место на фестивалу, који је одржан од 18. до 

20.5.2022. 

Школски лист „Змајчић“  представљен у оквиру 

хуманитарне акције плануо је за час. Новац 

прикупљен од продаје школског листа биће 

уплаћен у хуманитарне сврхе. 

 

 

13.5.2022. 

Крос РТС-а 

 Дана 13. маја 2022. у парку код Змајеве школе 

наши ђаци трчали су Крос РТС „Кроз Србију“. 

 

 

 

 

Наша школа у кампањи "Outdoor Classroom 

Day", Дану ван учионичког простора. На тај дан 

хиљаде школа широм света одржава часове на 

отвореном и даје томе приоритет. У овогодишњој 

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, 

 

 

 

http://www.zmajkovin.edu.rs/images/galerija/kros_rts_2022/IMG-03dd11ccd5d347237b704eb4d4d82b09-V.jpg
http://www.zmajkovin.edu.rs/images/galerija/kros_rts_2022/IMG-03dd11ccd5d347237b704eb4d4d82b09-V.jpg
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али је кључно и за уживање деце у детињству. 

Велике врућине, посебно у поподневној смени јер 

је зграда окренута југу, разлог су више да се 

искористи пространо школско двориште и летња 

учионица у њему. Тако се настава математике и 

технике и технологије у два одељења седмог 

разреда нашла ван учионица, у пријатном хладу. 

Ово није само активност у поводу кампање, већ је 

пример добре педагошке праксе одржавања 

наставе у реалном простору, на оближњем 

локалитету Старог града и храма посвећеног 

Светим Архангелима Михајлу и Гаврилу са 

пажњом усмереном на уочавању орнаментике. 

Као и све активности под ведрим небом 

условљене су врло превртљивим метеоролошким 

условима овог пролећа, па им се прилагођавамо; 

мада се ближи крај школске године, обиље је још 

планираних активности. 

 

  

20.5.2022. 

"Промоција хуманих вредности" 

Ученици нижих разреда наше школе гледали 

дечије представе и присуствовали манифестацији 

"Промоција хуманих вредности" , коју је 

организовао Црвени крст - Ковин и Дом културе. 

 

 

 

Пролећни крос организован је на терену ФК 

"Раднички" Ковин 21. маја 2022. године. 
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26.5.2022. 

Пројекат ПУ „Наша радост“ и наше школе  - 

"Рукавац-Дунавац" 

  

На обострану радост и задовољство посетом 

предшколаца из ПУ "Наша радост"  нашој школи, 

успостављена је сарадња у завршници пројекта 

"Рукавац-Дунавац" предшколаца и пројекта  

ученика шестог разреда наше школе. Увидом у 

радове и разменом идеја оба пројекта су добила 

пунији смисао и значај. 

 

 

28.4.2022.  

Посета предузећу за производињу хране за кућне 

љубимце „Премил“. 

Посета је реализована као активност из Програма 

професионалне оријентације, а у оквиру недеље 

обележавања Дана школе. 

Нас и нашег директора срдачно је дочекала 

власница и директорка Весна, која нас је упознала 

са пословањем фирме, организацијом рада, 

условима за рад, а одговарала је и на наша 

унапред припремљена питања и питања која су се 

наметала током разговора. 

Оно што је важно да се истакне је чињеница да 

ово предузеће има перспективу за напредовање и 

за проширивање капацитета производње. 

Информација да је радна снага увек потребна и да 

ће и у будућности бити потребе за новим 

запошљавањем подстицајна је и охрабрујућа за 

нас, који планирамо да останемо у нашем Ковину. 

Посета је реализована у пријатном дружењу, а 

завршена је разменом поклона. Ми смо однели на 

дар наш школски часопис, а добили смо поклоне 

из њиховог производног асортимана да 

обрадујемо наше кућне љубимце. 

 

 

3.6.2022. 

Ученици шестог су на празник када Српска 

православна црква прославља Светог цара 

Константина и царицу Јелену, посетили оближњи 

храм и упознали се са његовом богатом 

прошлошћу. 

 

 



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

47 
 

Ова наставна активност у реалном простору је 

завршетак једносеместарског пројекта 

„Орнаментика у српској средњевековној 

сакралној архитектури“ који је добио признање 

"Дигитално образовање с културном баштином" 

Еуропеане, интернет портала који пружа приступ 

различитим типовима садржаја културног и 

научног наслеђа Европе. 

 

 

5.6.2022. 

Захваљући хуманитарној организацији „Ковин – 

хумано срце“ наши ученици 4. разреда са 

учитељицом Зорицом Видосављевић обележили 

су 5. јуна СВЕТСКИ  ДАН ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  и очистили наш Дунавац. 

 

 

 
 

 

10.6.2022. 

Традиционално сваке године наши осмаци 

испраћени су шпалиром у нове победе и изазове. 

Школа је испратила још једну генерацију 

Змајеваца – летите високо Змајчићи! 

 

 

 
14.6.2022. 

Амбијентална настава ученика 1-2 
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22.6.2022. 

Завршна приредба ученика нижих разреда 

 

 

 
 

Московска Међународна педагошка олимпијада 

је велики онлајн конкурс који пружа 

наставницима и студентима педагошких 

образовних установа света прилику да покажу 

своја постигнућа у настави и креативности. Сви 

радови постају део великог репозиторијума 

наставних материјала на адреси pedolimp.ru. 

 Већ више пута, у категорији „Наука око нас – 

средње и високе школе“, успешно је учествовала 

и наша школа и у великој конкуренцији понела 

две престижне награде: друго место у номинацији 

“Пројектне активности у средњој и вишој школи” 

за конкурсни рад “Орнаментика у српској 

сакралној архитектури” и  такође друго место у 

номинацији уметничке фотографије за рад 

“Кружна дуга”. 

С обзиром на различите називе нивоа у 

образовним системима у Руској Федерацији и 

Републици Србији, наши старији разреди основне 

школе одговарају средњој школи, што је према 

пропозицијама испоштовано. 

 

 

 

http://pedolimp.ru/
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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 2021/22.  

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 2021. школа педагог 

Израђен је распоред часова Август 2021. школа Директор школе 

Дата су стручна упутстава 

стручним   већима, 

активима и тимовима у 

вези израде Годишњег 

плана рада школе 

Август 2021. школа - 

Разматран и усвојен 

Оперативни план 

организације и реализације 

наставе  

Август 2021. Школа 

 

Директор 

Педагошки колегијум  

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

Одржан је Пријем првака 01.09.2021. школа Наставници разредне 

наставе 

Обука наставника за рад у 

ЕсДневнику 

01.09.2021. школа Чланови Наставничког већа 

Урађени су планови 

контролних вежби 

Септембар 2021. школа - 

Постављена платформа за 

наставу на даљину G – suit 

Септембар 2021. 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 15.09.2021. Школа Дејан Крецуљ 
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Школа  

 

Радна субота – Јесењи крос 11.09.2021. Школа Школа 

Кораком до здравља 11.09.2021. Школа Школа 

Радна субота – 

Заборављене игре 

11.09.2021. Школа Школа, ОШ „Ђура 

Филиповић“ Плочица 

Европски дан језика  26.09.2021. школа Наставници страних језика  

Светски дан без 

аутомобила 

24.09.2021. Школа  

 

Дејан Крецуљ 

Школа  

 

Општинско такмичење у 

стоном тенису 

29.09.2021. Скореновац Иван Лукић 

Дечија недеља 03.10.2021. школа Школа 

Светска недеља свемира 06.10.2021. Школа Дејан Крецуљ 

Зелени Змај – пројекат 

школе 

08.10.2021. школа Школа 

Обележавање дана рођења 

Михајла Пупина  

09.10.2021. школа Дејан Крецуљ 

Бранка Клисура 

Општинско такмичење у 

кошарци 

13.10.2021. Ковин Иван Лукић 

Обележавање Дана борбе 

против  трговине људима 

18.10.2021. школа Наставници 

Пројекат школе – Котеж 20.10.2021. школа Наставници 

Окружно такмичење у 

стоном тенису 

20.10.2021. Вршац Иван Лукић 

Снимај науку – пета сезона 29.10.2021. Школа Дејан Крецуљ 

My time to do things 29.10.2021. Школа Венера Арсенов Бојовић 

 

Outdoor Classroom Day 04.11.2021. Школа Венера Арсенов Бојовић 

Дејан Крецуљ 

My time to do things 05.11.2021. Школа Венера Арсенов Бојовић 

 

Час посвећен Вуковом 

животу и делу 

06.11.2021. Школа Продужени боравак 

Дан примирја у Првом 

светском рату 

08.11.2021. школа Наставници 

Три деценије Змајеваца у 

медијима 

08.11.2021. школа Наставници 

8. Међународно такмичење 

из страних језика 

„Willkommen“ 

23.11.2021. школа Венара Арсенов Бојовић 

Новогодишња декорација 

ходника школе 

06.12.2021. школа Наставници 

Окрушно такмичење у 

баскету 3 на 3  

08.12.2021. школа Иван Лукић 

У Европској недељи 

програмирања 

16.12.2021. Школа Дејан Крецуљ 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1084-my-time-to-do-things
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1093-h
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Промоција риболова и 

екологије 

17.12.2021. школа Наставници, Ковински 

риболовци 

Пројекат „Мајсторске 

радионице“ 

23.12.2021. Школа Наставници 

Разматран и усвојена 

измена Оперативног план 

организације и реализације 

наставе  

У току 

полугодишта 

2021. 

Школа 

 

Директор 

Педагошки колегијум  

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

Ко је јурио Гагарина 31.12.2021. Школа Дејан Крецуљ 

МПНТР обезбедило 

средства за набавку нових 

књига за школску 

библиотеку 

Децембар 2021. школа МПНТР 

Светосавска недеља 24-28. јануара 

2022. 

 Наставници разредне и 

предметне наставе 

Обележен Свети Сава 27.01.2022. школа Запослени и родитељи 

"Основи безбедности деце" 

- предавање за ученике  

Jануар 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Пројекат „Колико 

познајемо Србију“ 

28. јануар 2022. Школа Наставници разредне 

Пројекат „Љубав се увукла 

у продужени боравак“ 

04.фебруар 2022. Школа Продужени боравак 

Обележавање Дана 

државности 
фебруар 2022. школа Наставници 

Обележавање Дана 

сигурнијег интернета 

фебруар 2022. школа Наставници 

Обележавање 

Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља 

фебруар 2022. школа Наставници 

Обележавање Дана 

дигиталног учења 

фебруар 2022. школа Наставници 

Општинско такмичење из 

физике 

05. фебруар 2022. школа  Наставници предметне 

наставе 

Сретењски распуст 14-18. фебруара 

2022. 

школа  

Општинско такмичење из 

математике 

20. фебруар 2022. школа  Наставници предметне 

наставе  

запослени 

Дечија онлајн библиотека 23. фебруар 2022. Школа Наставници 

Pink t-shirt day 23.фебруар 2022 Школа Наставница енглеског 

језика 

Засади дрво – гледај како 

растемо 

24. фебруар 2022. Школа Наставници разредне 

Општинско такмичење из 

српског језика и језичке 

26. фебруар 2022.  школа Наставници предметне 

наставе 

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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културе 

Мали сајам спорта 02. март 2022. Школа Наставници разредне 

Светски Дан еnергетске 

ефикасности 

03.март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Школско општинско 

првенство у каратеу 

04. март 2022. школа  

Карате клуб Ковин 

 

Окружно такмичење из 

физике 

05.март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Општинско такимичење из 

енглеског језика 

05.март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Општинско такмичење из 

хемије 

06. март 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Општинско такимичење из 

немачког језика 
06.март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Дан Жена  08. март 2022. школа наставници  

запослени 

Математичко такмичење 

„Мислиша“ 

10.март 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

 

Општинска смотра 

рецитатора 

11. март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Окружно такмичење из 

математике 

12.март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Ко је јурио Гагарина 16.март 2022. Школа Дејан Крецуљ 

Општинско такмичење из 

хемије 
15. март 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Окружна смотра 

рецитатора 
18. март 2022. Школа Наставници разредне 

наставе 

Општинско такмичење из 

географије 

19. март 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Општинско такмичење из 

историје 
20. март 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Светски Дан вода 22.март 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Пробни завршни испит 25-26. март 2022.   

Наш сат за нашу планету 

„Змајеваца“ 

25.март 2022.  школа Наставници предметне 

наставе 

ПХВ програм 29.март 2022. Школа 

Црвени крст 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Међународно такмичење 

„Willkommen 2022“ 

04. април 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Окружно такмичење из 

хемије 
09. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Окружно такмичење из 

српског језика и 

књижевности 

09. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Покрајинска смотра 

рецитатора 

09. април 2022. Школа Наставници разредне 

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-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
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-2019-2020/866-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
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


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

53 
 

Општинско такмичење из 

биологије 

10. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Републичко такмичење из 

физике 

10. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Окружно такмичење из 

Историје 

10. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Окружно такмичење из 

Енглеског језика 

10. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Данас је Дана 

космонаутике 

12. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Пролећни распуст 15-25. априла 

2022.  

школа  

Ускршње активности 15. април 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Спроведен је избор 

уџбеника који ће се 

користити у школској 

2022/2023.години 

Март- април 

2022. 

школа Наставничко веће,секретар 

Редовна Дезинфекција 

школе 

Друго 

полугодиште 

школа ДВД 

Локална самоуправа 

Упис ученика у први 

разред основне школе 

Јануар - март 

2022. 

школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Педагог 

 

    

Мислиша 2022. 21. април 2022. школа Наставници разредне 

наставе 

 

Пројекат – Дан девојчица у 

ИКТ сектору 

21. април 2022. Школа 

 

Наставници предметне 

наставе 

Дан планете Земље 22. април 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Дан школе – ретроспектива 

118 година 

26. април 2022. школа Наставници 

Запослени 

Такмичење у стоном 

тенису 

26.април 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Традиционална 

кошаркашка утакмица 

26.април  2022. школа Наставници 

Запослени 

Како да упропастим свој 

живот онлајн 

27.април 2022. школа Наставници 

Запослени 

Змај међу Змајчићима 26. април 2022. Школа Ученички парламент 

„Отворена врата“ за 

родитеље награђених 

ученика 

27. април 2022. Школа Наставници 

Запослени 

родитељи 

Дружење са будућим 

Змајчићима 

29. априла 2022. школа Наставници 

Запослени 

родитељи 

Спортски риболов 04. мај 2022.  школа Наставници предметне 

наставе 

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


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

54 
 

Атлетика и мини атлетика 05. мај 2022. школа Наставници предметне и  

разредне наставе 

 

Пројекат „Настава у 

реалном простору“ 

07. мај 2022. школа Наставници предметне и  

разредне наставе 

 

Окружно такмичење из 

географије  

07. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Дан победе над фашизмом 09.мај 2022.  Школа Ученички парламент 

Змајчић хуманитарац 12.мај 2022. Школа Наставници предметне и  

разредне наставе 

 

Недеља Црвеног крста 11. мај 2022. школа 

Црвени крст 

Наставници предметне 

наставе 

Мале Олимпијске игре 16. мај 2022. Школа Наставници предметне и  

разредне наставе 

 

Крос РТС 13. мај 2022. школа Наставници предметне и  

разредне наставе 

 

Општинско такмичење 

„Између две ватре 

20.мај 2022. школа Наставници разредне 

наставе 

 

Outdoor Classroom Day 17. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Републичко такмичење из 

историје 

20. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Републичко такмичење из 

хемије 

20. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

55. година ШОСО „Мара 

Мандић“ 

20. мај 2022. Школа 

ШОСО „Мара 

Мандић“ 

Наставници 

Запослени 

Фотографисање 

ученика,наставног и 

ваннаставног особља 

Мај 2022. школа фото Блиц 

Републичко такмичење из 

српског језика и 

књижевности 

20. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Пролећни крос 21. мај 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

 

Републичко такмичење – 

бацање кугле 

22.мај 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Сошов 2022. 22. мај 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Пројекат ПУ „Наша 

радост“ и наше школе  - 

"Рукавац-Дунавац" 

26. мај 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

 

Фестивал позоришних 22. мај 2022. школа Наставници разредне и 

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-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1210-pr-pu-n-sh-r-d-s-i-n-sh-sh-l-ru-v-c-dun-v-c
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1210-pr-pu-n-sh-r-d-s-i-n-sh-sh-l-ru-v-c-dun-v-c
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1210-pr-pu-n-sh-r-d-s-i-n-sh-sh-l-ru-v-c-dun-v-c
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1206-f-s-iv-l-p-z-rishnih-pr-ds-v-u-viru-pr-gr-pr-ci-hu-nih-vr-dn-s-i
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представа у оквиру 

програма „Промоција 

хуманих вредности“ 

предметне наставе 

 

Презентација  Гимназије  

„Бранко Радичевић“ Ковин 

26. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Гимназија  

„Бранко Радичевић“ 

Презентација ССС „Васа 

Пелагић“ 

27. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

ССС „Васа Пелагић“ 

Пете општинске 

олимпијске игре 

27.мај 2022.  Школа Наставници предметне 

наставе 

Саобраћај је увек актуелна 

тема 

30. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

У посети  „Премилу“ 30. мај 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Светски Дан заштите 

животне средине 

05.јуна 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Змајевци у посети 

локалном храму 

03.јун 2022. Школа Наставници предметне 

наставе 

Меморијални турнир у 

малом фудбалу „Петар 

Пера Рађеновић“ 

11. јун 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Установа за спорт 

Амбијентална настава 

ученика 1-2 

14. јун 2022. школа Наставници предметне 

наставе 

Пројекат: Настава у 

реалном времену 

21. јун 2022.  школа Наставници предметне 

наставе 

Пројекат: 7 светских чуда 

старог света 

21. јун 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Велики пројекти малих 

Змајеваца 

21. јун 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Завршна приредба ученика 

нижих разреда  

22. јун 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Московска међународна 

педагошка олимпијада 

05.јул 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

5B5BЗавршни испит 

 

27-29. јуна 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

Педагог 

Библиотекар 

6B6BУпис ученика у средњу 

школу за школску 

2022/2023. годину 

јул. 2022. школа Наставници разредне и 

предметне наставе 

 

 

II  Реализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 

вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 

    

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1206-f-s-iv-l-p-z-rishnih-pr-ds-v-u-viru-pr-gr-pr-ci-hu-nih-vr-dn-s-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1206-f-s-iv-l-p-z-rishnih-pr-ds-v-u-viru-pr-gr-pr-ci-hu-nih-vr-dn-s-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1206-f-s-iv-l-p-z-rishnih-pr-ds-v-u-viru-pr-gr-pr-ci-hu-nih-vr-dn-s-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1212-u-p-s-i-pr-ilu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1216-sv-s-i-d-n-z-sh-i-ziv-n-sr-din
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1216-sv-s-i-d-n-z-sh-i-ziv-n-sr-din
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1214-z-vci-u-p-s-i-l-ln-hr-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1214-z-vci-u-p-s-i-l-ln-hr-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1217-ri-lni-urnir-u-l-fudb-lu-p-r-p-r-r-d-np-vic
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1217-ri-lni-urnir-u-l-fudb-lu-p-r-p-r-r-d-np-vic
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1217-ri-lni-urnir-u-l-fudb-lu-p-r-p-r-r-d-np-vic
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1215-bi-n-ln-n-s-v-uc-ni-1-2
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1215-bi-n-ln-n-s-v-uc-ni-1-2
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1222-pr-n-s-v-u-r-ln-vr-nu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1222-pr-n-s-v-u-r-ln-vr-nu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1223-7
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1223-7
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2021-22/1221-2021-22
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-2019-2020/923-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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Активности Време Место Сарадници у 

реализацији 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини 

ученика на крају школске године 

Август 

2022. 

школа Библиотекар, тим за 

сањмовредновање 

Израђен је извештај о самовредновању 

школе на крају школске године 

Август 

2022. 

школа Тим за самовредновање, 

библиотекар 

Израђен је извештај о реализацији  развојног 

плана школе на крају школске године 

Август 

2022. 

школа Тим за ШРП, чланови 

Наставничког већа,СР, 

ШО 

Израђени су извештаји о остварености 

образовних стандарда на крају школске 

године 

Август 

2022. 

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  2022. школа Тим за РПШ, УП, 

чланови Наставничког 

већа,СР, ШО 

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 

школске 2021/2022.  

август 2022. 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 

2021.године по трећем ребалансу 

новембар школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Израда предлога Финансијског плана за 

2022. 

децембар школа Шеф рачуноводстав, 

секретар 

Одлуком MПНТР школи су опредељена 

средства  у износу од 22.500,00 динара за 

набавку књига за библиотеку  

децембар школа МПНТР, библиотекар 

Од фирме BITS Comp doo Koвин, ЈНА 31 

набављено је десет рачунара, један 

монитор и један телевизор у укупном 

износу од 547.999,00 динара. 

 

Децембар школа Шеф рачуноводства, 

секретар 
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На основу Закључка Владе Републике 

Србије број 46-3466/2021 од 15.4.2021. 

године и Одлуке Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја број: 404-

02/30/2021-17/4 од 21.6.2021. године 

додељена нам је рачунарска опрема (28 

рачунара, 28 монитора и 2 штампача) 

укупне вредости 2.395.632 динара. 

 

децембар школа  МПНТР 

Компанија „West Pharmaceutical services 

Beograd doo“ из Ковина, Црвенка бр.76 

донирала нам је 5 mBot robota. Укупна 

вредност донације износи 96.900,00 

динара. 

 

децембар школа  Компанија „West 

Pharmaceutical services 

Beograd doo“ 

 

Школа 

Набавка 8 нових ПП апарата од фирме 

МЗК Заштита доо Београд, Требевићка 45 

у укупном износу од 44.280,00 динара. 

 

децембар школа Секретар, домар 

Из буџета Општине је извршена набавка  

лектире за ученике у укупном износу од 

59.890,00 динара. 

 

децембар школа ОУ  

Санација ограде зида објекта ОШ 

„Ј.Ј.Змај“ у Ковину. Укупна вредност 

радова износи 870.000,00 динара. 

 

Децембар школа Секретар, шеф 

рачуноводства, 

Демонтажа испирних цеви и чучаваца и 

уградња нових WC шоља са водокотлићем 

у дечијим тоалетима. Укупна вредност 

радова 409 500,00 

 

 

Август 

школа Секретар, шеф 

рачуноводства, 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја : додељена нам је 

рачунарска опрема (7 лап топ рачунара 

Тесла, 5 пројектора и 5 постоља за лап топ 

и пројектор). 

 

 

18.07.2022 

школа  МПНТР 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја - додељена нам је 

рачунарска опрема:15 лап топ рачунара 

Леново. 

 

26.07.2022. школа  МПНТР 

 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 

и удружењима 
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Активности Време Место Сарадници у 

реализацији 

Такмичење у стоном тенису  

 

Октобар 2022. ОШ 

„Ж.Зрењанин

“ Скореновац 

Спортски савез 

Општине Ковин 

Обележавањe годишњице 

ослобођења у 1. св.рату 

08.11.2022. Војничко 

гробље Ковин 

Општина Ковин 

Удружење потомака 

ратника 

ослободилачких ратова 

Србије 1912-1918. 

Обука чланова вршњачких 

тимова за реализацију радионица 

ПХВ 

Новембар 2022. Црвени крст 

Ковин  

Црвени крст Ковин 

Такмичење „Твоја сигурност у 

твојим рукама“ 

26.11.2022. Локална 

самоуправа 

Школа 

Наставници 

Пројекат „Основи безбедности 

деце“  

сетембар-децембар 

2022. 

Школа МУП ПС Ковин 

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-

инструктивни рад  

Континуирано 

током 

школске 

године 

школа Психолог 

Директор 

Свакодневно је праћена реализација 

образовно-васпитног рада у школи и путем 

Гугл учионице 

Континуирано 

током 

школске 

године 

школа Психолог 

Директор 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 

запослених 

Септембар 2021. школа Чланови Наставничког 

већа 

Редовно је праћена реализација плана 

стручног усавршавања како у установи тако 

и ван установе 

Током школске 

године 

школа Психолог 

, 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 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

У школи није било случајева повреде 

забрана из члана 110-112. 

- - - 

Одређено је дежурство наставника кроз 

распоред часова 

Септембар  

2021. 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Одређено је дежурство ученика Септембар  

2021. 

школа Одељењске старешине 

Одређено је дежурство помоћних радника Септембар  

2021. 

школа секретар 

 

IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и 

других инспекцијских органа 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

У току школске године обављен је један 

инспекцијаски надзор просветне 

инспекције. 

- школа Секретар, просветни 

инспектор 

У току првог полугодишта извршен  је 

редован   инспекцијски надзор од стране 

Завода за јавно задравље Панчево  и 

извршена контрола хигијенског стања 

објекта и  дата хигијенска оцена 

одржавања објекта „задовољава“ 

септембар школа директор 

Извршен је редован надзор од стране 

Сектора за ванредне ситуације, одељења 

у Панчеву из области примене Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и 

управљању у ванредним ситуацијама и 

опреме за личну и узајамну заштиту од 

ел.непогода. 

децембар школа Сектора за ванредне 

ситуације, Секретар , 

директор 

Извештавање Школског одбора о 

извршеним инспекцијским надзорима 

- школа Школски одбор 

 

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  ЈИСП 

Континуирано током 

школске године 

школа Секретар школе, 

Психолог  
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Вођење Есдневника Континуирано током 

школске године 

школа директор школе, 

координатори, 

Психолог 

 

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.2021/22. год. 

Септембар школа секретар 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у млађим 

и старијим разредима 

септембар школа Чланови Наставничког 

већа 

Одржано је 10 седнице Школског одбора Током 

школске 

године  

школа секретар 

Одржано су  14  седнице  Наставничког већа  Током 

школске 

године 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Одржанo  je  11  седницa  Педагошког 

колегијума 

Током 

школске 

године 

школа Чланови Педагошког 

колегијума 

Одржано је 6  седнице  Одељењских  већа Током 

школске 

године 

школа Чланови ОВ, педагог, 

психолог 

Одржане су 4 седнице  Савета родитеља  Током 

школске 

године 

школа секретар 

Присуство  седници  Ученичког парламента По потреби школа Ученички парламент 

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 
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Сазивање и руковођење седницама 

Наставничког већа 

Током 

школске 

године 

школа Чланови Наставничког 

већа 

  Руковођење седницама Педагошког колегијума Током 

школске 

године 

школа Чланови педагошког 

колегијума 

Присуство на седницама  Одељењских  већа Током 

школске 

године 

школа Чланови одељењских 

већа 

Одржани су  састанци  Тима за развој школског 

програма 

Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за развој 

школског програма 

Одржана су  састанци  Тима за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања 

Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

превенцију насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Одржани су  састанци  Тима за инклузију Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

инклузију 

Одржани су  састанци  Тима за самовредновање Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

самовредновање 

 

XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржане су 4  седнице Савета родитеља Током 

школске 

године 

школа Секретар, Чланови 

Савета родитеља 

Реализовани су индивидуални разговори са 

родитељима 

Током 

школске 

године 

школа Родитељи, педагог 

Израђен је Програм сарадње са родитељима Септембар 

2021. 

школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у млађим и 

старијим разредима 

Септембар 

2021. 

школа Чланови 

Наставничког већа 

Урађен је распоред посете родитеља образовно –

васпитном процесу у школи – Дан отворених врата 

Септембар 

2021. 

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 школа Секретар 
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2021. 
Подељена обавештења запосленима о забрани 

злостављања на раду и примени закона о заштити 

узбуњивача 

Септембар 

2021. 

школа Секретар 

Израђена су решења о задужњу у оквиру 40-то 

часовне радне недеље 
Септембар 

2021. 

школа Секретар, педагог 

Усвојен ИОП  Септембар 

2021. 

школа Педагошки 

колегијум 

XV  Правни и остали послови 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Усвојен је Правилник о изменама 

и допуна Правилника о 

организацији и систематизацији 

послова 

01.09.2021. школа Секретар школе 

Прибављена је сагласност 

Школског одбора на Правилник о 

изменама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији 

послова 

15.09.2021. школа Секретар школе 

Израђена су решења о задужењу и 

о статусу у школској 

2021/2022.години и закључени 

уговори о раду за упражњена 

радна места (наст.математике и 

физике) 

Септембар школа Секретар школе 

Сачињен je Оперативни план 

организације и реализације 

наставе и његове измена у складу 

са епидемиолошком ситуацијом 

Током првог 

полугодиша  

школа Педагошки колегијум, Тим 

за обезбеђивање квалитета 

и развој установе и 

Наставничког веће 

Усвојенa је трећа измена 

финансијског плана и друга 

измена Плана набавки за 2021. 

годину  

24.-25.11.2021. школа Шеф рачуноводства 

Донета је одлука о попису и 

формиране су комисије за попис 

25.11.2021. школа Секретар школе, Шеф 

рачуноводства 

Закључивани су уговори о раду са 

заменемама запослених на 

боловању и доношена су решења 

о престанку радног односа по 

повратку запослених са боловања 

Током првог 

полугодишта 

школа Секретар школе 

Усвојен је финансијски план 

школе и План набавки за 2022. 

годину 

29.12.2021. школа Шеф рачуноводства 

Усвојенa је прва измена 

финансијског плана и Плана 

набавки за 2022. годину 

21.03.2022. школа Шеф рачуноводства 

Усвојенa је друга измена 

финансијског плана и Плана 

07.07.2022. школа Шеф рачуноводства 
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набавки за 2022. годину 

Донета је одлука о усаглашавању  

Статута школе са ЗОСОВ.  

06.06.2022. школа Секретар школе 

Донета је одлука о усаглашавању  

осталих аката са Статутом школе 

29.06.2022. школа Секретар школе 

Усвојен је Анекс I Школског 

програма 

29.06.2022. школа Секретар школе 

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  13  седница наставничког већа на којима су разматране 

следеће теме: 

САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   

ПОСЛОВА 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање предлога Годишњег извештаја о 

раду школе у школској 2020/21. години 

3. Усвајање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/22. годину 

4. Извештај о остварености образовних 

стандарда 

5. Усвајање предлога Плана стручног 

усавршавања за школску 2021/22. годину 

6. Усвајање предлога Плана професионалне 

оријентације 

14.9.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Чланови наставничког 

већа 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање измене Оперативног плана 

организације и реализације наставе 

5.10.2021. 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице 

2. Усвајање измене Оперативног плана 

организације и реализације наставе 

7.10.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика на крају 

првог квартала школске 2021/22. 

3. Анализа напредовања ученика који раде 

по ИОП-у 

4. Национална платформа „Чувам те“ 

29.10.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика на крају 

27.12.2021.  
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1.полугодишта школске 2021/22. 

3. Вредновање ИОП-а 

4. Реализација часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 

5. Извештај одељењских старешина о појавама 

насиља у одељењу 

6. Организација допунске наставе у току зимског 

распуста 

7. Записници стручних тимова и већа 

8. Сређивање документације – дневници рада 

9. Договор око активности поводом обележавања 

школске славе Светог Саве 

10. Разно (подела књижица...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови наставничког 

већа 

 

 

1. Усвајање измене Оперативног плана  

 организације и реализације наставе  

25.1.2022. 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2. Разматрање Извештаја директора школе о 

његовом раду и раду школе на крају првог 

полугодишта школске 2021/22. године 

3. Разматрање Извештаја директора школе о 

поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање на крају првог 

полугодишта школске 2021/22. године 

4. Разматрање Извештаја о раду Стручног тима за 

самовредовање рада школе у току првог 

полугодишта школске 2021/22.године 

5. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног 

плана школе за прво полугодиште школске 

2021/22. године 

22.2.2022. 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2. успех и владање ченика на крају трећег 

квартала школске 2021/22. године 

3. Анализа напредовања ученика који раде по 

ИОП-у 

4. Избор уџбеника за школску 2022/23. годину 

5. Предлагање представника запослених у 

Школском одбору 

 

1.4.2022.  

 

 

 

 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 13.6.2022. 
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2. Успех и дисциплина ученика осмог разреда на 

крају другог полугодишта школске 2021/22. 

3. Евалуација ИОП-а 

4. Ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“ 

5. Ученици носиоци посебних диплома 

6. Одлука о избору Ученика генерације 

7. Реализација наставних и ваннаставних 

активности 

8. Организација припремне наставе за ученике 

осмих разреда 

9. Подела награда и  сведочанстава 

10. Доношење одлуке о награђивању ученика 

11. Приказ пројекта „Орнаментика у српском 

сакралном градитељству“ 

 

 

 

Чланови наставничког 

већа 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Уврђивање предлога плана наставе и 

учења слободних наставних активности у 

V, VI, VII и VIII разреду 

17.6.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2.  Успех ученика од првог до седмог разреда 

на крају 2021/22. школске године 

3.  Дисциплина ученика од првог до 

седмог разреда на крају 2021/22. школске 

године 

4. Реализација часова редовне, допунске и 

додатне наставе  

5. Вредновање ИОП-а 

6. Остваривање образовних стандарда  

7. Извештај о стручном усавршавању 

8. Анализа Завршног испита  

9. Календар рада за школску 2022/23. 

годину 

10. Извештај о појавама насиља у одељењу 

  

24.6.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усаглашавање општих аката школе са 

новим Статутом 

29.6.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа завршног испита 

3. Договор о организацији рада у наредној 

школској години 

4. Сређивање документације (Ес дневник, 

записници тимова и већа) 

5. Израда извештаја о раду тимова и већа у 

19.8.2022. 
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школској 2021/22. години 

6. Израда планова и програма рада тимова и 

већа за школску 2022/23. годину  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Бројно стање ученика на почетку школске 

2022/23. године 

3. Распоред смена на почетку школске 

2022/23. године 

4. Подела предмета на наставнике и 

одељењска старешинства у школској 

2022/23. години 

5. Распоред часова  

6. Усвајање Оперативног плана организације 

и реализације наставе  

 

30.8.2022.  

 

4.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

 

Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-

васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад одвијао 

се према плану и програму који је донесен на почетку школске године.  

На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 

- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 

- Доношење плана и програма образовно васпитног рада разреда, односно одељења 

- Самовредновање и вредновање рада школе 

- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 

- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 

- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 

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

школи и ван ње 

- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 

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

- Решавање васпитних проблема 

- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 

- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 

- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлог  мера 

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 

- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 

наставника 

-  Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са 

Законом 

- Спровођење и анализа завршног испита 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 

 

Чланови Одељењског већа: 

1. Баковић Светлана, 1-1 

2. Радмановић Весна, 1-2 

3. Давидовић Јасмина, 2-1 

4. Новокмет Данијела, 2-2 

5. Петковић Јелица, 3-1 

6. Анђелков Божидар, 3-2 

7. Видосављевић Зорица, 4-1 

8. Трајковски Веронка, 2/3/4 Мало Баваниште 

9. Арсенов Бојовић Венера / Драгана Јаћимовић Спасић, наставница енглеског 

језика 

10. Бранковић Славко, наставник енглеског језика 

11. Петровић Новак, вероучитељ 

12. Трифуновић Лучија/ Петковић Жаклина, педагог/ психолог 

13. Милошевић Мирјана, библиотекар 

14. Ћирић Соња, учитељица у продуженом боравку 

 

У школској 2021/2022. години одржано је укупно 6 састанака на којима су реализоване 

следеће активности одељењског већа: 

 

 Датум 

одржавања 

Дневни ред: 

 

 

1. седница Одељењског 

већа 

 

 

1.9.2020. 

 

 
1. Усвајање плана и програма рада за школску 

2021/2022.годину 
2. Распоред писмених провера 
3. Распоред допунске и додатне наставе 
4. Распоред слободних изборних активности 
5. Упознавање са организовањем образовно 

васпитног рада, препоруке Министарства 

просвете 
  

2. седница Одељењског 

већа 

 

27.10.2021.  
1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог 

квартала шк. 2021/22. 

3. Анализа и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у. 

4. Национална платформа "Чувам те" 

5. Разно 

 

3. седница Одељењског 

већа 

27.12.2021. 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 2021/22. 
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 2. Реализација наставе редовне наставе и 

ваннаставних активности 

3. Извештај одељењских старешина о појавама 

насиља у одељењу 

4. Организација допунске наставе у току зимског 

распуста 

5. Разно 

4. седница Одељењског 

већа 

 

28.1.2022. 1.  Разматрање предлога распореда писмених 

задатака и писмених провера дужих од 15 

минута у 2. полугодишту 

 

5. седница Одељењског 

већа 

 

1.4.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и вадање ученика на крају трећег квартала 

школске 2021/22. године 

3. Анализа и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у 

4. Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину 

6. Разно 

6. седница Одељењског 

већа 

 

24.6.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех ученика на крају школске 2021/22. године 

3. Дисциплина ученика на крају школске 2021/22. 

године 

4. Реализација часова редовне,допунске идодатне 

наставе 

5. Вредновање ИОП-а 

6. Остваривање образовних стандарда 

 

 

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 2021/2022. години одржано је 9 седница одељењског већа виших разреда, 

на којима су реализоване следеће активности: 

 

 Датум 

одржавања 

Дневни ред: 

 

 

1. седница Одељењског 

већа 

 

 

1.9.2021. 

 

 

 1. Усвајање плана и програма рада за школску 

2021-2022. 

2.Распоред писмених провера 

3. Распоред допунске и додатне наставе 

4. Распоред слободних изборних активности 

5. Упознавање са организовањем образовно 

васпитног рада, препоруке Министарства просвете 

2. седница Одељењског 

већа 

 

29.10.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог 

квартала шк. 2021/22. 
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3. Анализа и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у. 

4. Национална платформа – Чувам те 

5. Разно 

3. седница Одељењског 

већа 

 

27.12.2021. 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 2021-22.године 

2.Реализација часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 

3. Извештај одељењских старешина о појавама 

насиља у одељењу 

4. Организација допунске наставе у току зимског 

распуста 

4. седница Одељењског 

већа 

 

28.1.2022. 1.  Разматрање предлога распореда писмених 

задатака и писмених провера дужих од 15 

минута у 2. полугодишту 

 
5. седница Одељењског 

већа 

 

1.4.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и вадање ученика на крају трећег квартала 

школске 2021/22. године 

3. Анализа и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у 

4. Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину 

5. Разно 

6. седница Одељењског 

већа 

 

13.6.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика осмог разреда на 

крају 2021/22. школске године 

3. Евалуација ИОП -а 

4. Ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“ 

5. Ученици носиоци посебних диплома 

6. Предлог о избору ученику генерације 

7. Реализација наставних и ваннаставних 

активности 

8. Организација припремне наставе за ученике 

осмог разреда 

9. Подела награда и сведочанстава 

10.Разно 

7. седница Одељењског 

већа 

 

 

 

 

24.6.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех ученика на крају 2021/2022. школске 

године 

3. Дисциплина ученика на крају 2021/2022 школске 

године 

4. Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе 

5. Вредновање ИОП-а 

6. Остваривање образовних стандарда 

7. Разно 
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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/ психологом 

  
   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.  

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 2021/2022.години свако одељење изабрало је свог 

представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља одржаној 15.09.2021.године 

конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  

1. Немања Буљугић-представник родитеља ученика I-1 разреда 

2. Марија Чањи-представник родитеља ученика I-2 разреда 

3. Бранислав Зафировић – представник родитеља ученика II-1 разреда 

4. Бојана Јањевић – представник родитеља ученика II-2 разреда 

5. Драгана Капетановић  – представник родитеља ученика III-1 разреда 

6. Јелена Фићи - представник родитеља ученика III-2 разреда 

7. Александра Јорданов - представник родитеља ученика IV-1 разреда 

8. Маја Илић – представник родитеља ученика V-1 разреда 

9. Боркица Милованов – представник родитеља ученика V-2 разреда 

10.  Гордана Станић– представник родитеља ученика VI-1 разреда 

11. Сенка Трујић – представник родитеља ученика VI-2 разреда 

12. Радмила Вучић- представник родитеља ученика VII-1 разреда 

13. Александар Вучић – представник родитеља ученика VII-2 разреда 
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14.  Наташа Поповић– представник родитеља ученика VIII-1 разреда 

15. Татјана Матић – представник родитеља ученика VIII-2 разреда 

16. Вучић Милица - представник родитеља ученика комбинованог одељења из Малог 

Баваништа и 

Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Вучић Александар, а 

за заменика председника Јелена Фићи. 

У школској 2021/2022.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; 

- разматрање предлога Годишњег извештаја о раду школе у школској 2020/2021.години; 

- разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2021/2022.годину 

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

- ужина и осигурање ученика у школској 2021/2022.години; 

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

за школску 2021/2022.годину; 

- 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 

2020/2021.године и на првом полугодишу школске 2021/2022.године; 

- разматрање извештаја о самовредновању; 

- усвајање новог Пословника о раду Савета родитеља усаглашеног са новим Статутом школе; 

- фотографисање ученика; 

- изборни програми и активности у школској 2022/2023.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; 

- предлагање чланова Школског одбора из реда родитеља; 

- предлагање садржаја ваннаставних активности у школској 2022/2023.години и учешће у 

предлагању мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања и 

- упознавање са одабраним уџбеницима за други, четврти, седми (само техника и технологија) 

и осми разред који ће се користити у школској 2022/2023.години. 

 

Извештај сачинила 

Драгана Михајлов 

 

 

 

3.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТА 

       3.6.1  Извештај о раду Стручног већа разредне наставе  
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Током школске 2021/22. одржано је 9 састанака стручног већа. Планиране активности су 

реализоване по плану рада. 

Разматране су следеће активности: 

План и програм рада, коришћење електронског дневника, дечја штампа, Дечја недеља, 

успех и владање на крају квартала и полугодишта, школска и општинска такмичења, 

обележавање школских празника-Свети Сава , Дан школе, избор уџбеника, оствареност 

стандарда, вредновање ИОПа, стручно усавршавање. 

Стручно усавршавање у установи се одвијало у складу са правилником и планом стручног 

усавршавања. У складу са мерама заштите од пандемије КОВИД-19,организовани су и 

угледни часови, организоване изложбе и приредбе. 

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

у учењу и социјализацији укључивањем у различите ванннаставне активности. 

Према упутству Министарства детаљно је размотрен избор уџбеника за четврти разред 

школске 2022/23. Најпре смо анализирали квалитет и разменили искуства, потом донели 

одлуку о комплету који ће се користити у четвртом разреду. 

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

школе, као и организовање дружења са забавиштанцима. 

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

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

 

                                   Председник стручног  већа разредне наставе 

                                                   Јелица Петковић 

 

 

3.6.2 Извештај о раду Стручног већа за српски језик  

 

             У школској 2021/2022. години нису реализоване све планиране активности услед 

пандемије ковида 19.  

Оджано је 10 састанака као што је предвиђено планом. 

             Актив је организовао и спровео активности у оквиру Дечје недеље.  

              Услед пандемије није одржан Сајам књига у Београду. 

Шездесетогодишњица доделе Нобелове награде Иви Андрићу обележена је 10.12.2021. 

             Школска слава Свети Сава обележена је скромним програмoм уз поштовање 

епидемиолошких мера. 

               Ученици од петог до осмог разреда гледали су позоришну представу „Ја, 

Александар“  и филм „Лето када сам научила да летим“ у Центру за културу у Ковину.            

                      

          На Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ учествовала је  ученица 

петог разреда Даница Константиновић  

 

         Пробни завршни испит организован је 26.3.2021. Након детаљне анализе  донете су 

мере за побољшање резултата.  
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    На Општинском такмичењу из српског језика ученик петог разреда Филип Рово 

освојио је прво место као и ученица седмог разреда Јасна Загорац. Обоје су се 

пласирали на Окружно такмичење и освојили друго место. Јасна Загорац пласирала се 

на Републичко такмичење на ком је освојила четврто место.  

 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог министра 

просвете, обележен је 10.4.2022. 

 

        Дан школе обележен је пригодним програмом. 

 

         Припремна настава за ученике завршног разреда организована је на крају школске 

године што је резултирало задовољавајућим резултатом на завршном испиту.  

Реализовани су сви планирани часови додатне и допунске наставе. 

              Донета је одлука да ће ученици  осмог разреда у наредне четири школске године 

користити комплетне уџбенике ИК   Klett. 

         У току протекле школске године чланови Актива посветили су се и стручном 

усавршавању и похађали су следеће семинаре: 

- 63. Републички зимски семинар (Савремено проучавање српског језика и 

књижевности) на Филолошком факултету у Београду (24) 

           - Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању (16 бодова) 

          - Обука за запослене – породично насиље (16 бодова) 

- Мајсторска радионица (2 бода) 

- Организација Републичког такмичења из српског језика и језичке културе (4 бода) 

- Седам светских чуда старог века (2 бода) 

- Орнаментика у српском сакралном градитељству (2 бода) 

- Настава у реалном простору (2 бода) 

                                                                                                

               Председник 

                                                                                                                         Јелена Милановић 

 

                   3.6.3 Извештај о раду Стручног већа за  математику            

 

Математичко стручно веће се у школској 2021/2022. години састајало по плану једном 

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

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. 

 У оквиру рада Већа за математику рађене су анализе контролних и писмених задатака, 

такмичења, пробног  завршног испита за ученике 8. разреда као и завршног испита на 

крају осмог разреда основног образовања и васпитања. Извршена је анализа допунске и 
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додатне наставе као и успеха на крају сваког квартала. Сви ученици су остварили успех 

према својим могућностима. 

 

 Што се такмичења тиче у школској 2021/2022. години, она се традиционално 

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

најмасовније, на општинско се пласирало 7 ученика виших разреда наше школе. 

Најзапаженији успех на окружном такмичењу постигао је ученик Симон Загорац V1 који 

је освојио 2.место на окружном такмичењу које је одржано у Банатском Новом Селу. 

У школи је одржано и математичко такмичење  „ Мислиша 2022“ на коме је учествовало 

33 ученика нижих и виших разреда. 

 

Током свог рада у школској  2021/2022. 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. 

 

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.  

● Усаглашени критеријуми за оцењивање.  

● Размотрене наставне методе и технике. 
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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 из Немачког језика. Јована 

Грубић 8,2 освојила 2. место на 

општинском и окружном так. из енглеског 

језика. ) 

● 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 поднео: 

 Славко Бранковић 

       

 

3.6.5 Извештај о раду Стручног већа природних наука 

У току школске 2021/2022 одржано је 6 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  

Драгана Анђелковић Манић 

 

3.6.6 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 

 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ 

САСТАНАКА 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

12 12 2021/2022.  година 
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ИЗВЕШТАЈ: 

У току школске 2021/2022. године одржано је 12 састанака Стручног већа за област предмета 

историја и географија. На састанцима су разматране следеће теме: 

1. Израда плана и програма рада за редовну наставу и све остале облике рада; 

2. Израда и реализација ИОП планова за ученике који су укључени у инклузивну наставу; 

корелација на изради плана и програма за инклузију; 

3. План екскурзија; 

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

усавршавања; 

5. План контролних задатака; 

6. Анализа опремљености учионица за историју и географију наставним средствима; 

7. Постигнућа ученика – одређивање савладаног нивоа образовних стандарда, анализа 

остварености образовних стандарда; 

8. Анализа успеха ученика на крају сваког класификационог периода; 

9. Усаглашавање критеријума за оцењивање; 

10. Организација допунске, додатне и припремне наставе за завршни испит; 

11. Начин организације наставе у условима пандемије; 

12. Припрема ученика за такмичење, организација, реализација свих нивоа такмичења и анализа 

постигнутих резултата на такмичењима; 

13. Предлог уџбеника за нову школску годину; 

14. Професионална оријентација кроз наставу историје и географије; 

15. Анализа пробних тестова за завршни испит; 

16. Угледни часови: 

17. Ефикасност примене различитих метода и облика рада; 

18. Реализација годишњег плана и програма; 

19. Предлог ученика за посебне дипломе из историје и географије; 

20. Завршни испит – комбиновани тест и промене у вези са начином прегледања. 

 

 Председник Већа: 
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 Бранка Клисура 

 наставница историје 

  

 

 3.6.7   Извештај о раду Стручног већа ликовне културе, музичке културе и физичког 

васпитања  
  

          Чланови Стручног већа су за Музичку културу професор Маја Лукић(председник), за 

Физичко васпитање је професор Иван Лукић и Маја Милошевић је наставник Физичког васпитања 

до 19.11.20201.године .За Ликовну културу, мастер учитељ Елеонора Шарац,замена за професора 

Ликовне културе Милену Алићајић до 1.2.2022.године. 

          На почетку школске године је усвојен програм рада у складу са планом годишњег 

календара.Подељена су задужења.Маја Лукић предаје Музичку културу од 5. до 8.разреда и Хор и 

оркестар(слободна наставна активност) такође одељењима од 5. до 8.разреда.Иван Лукић предаје 

Физичко васпитање у одељењима од 5. до 8. разреда као и Обавезне физичке активности у 5. и 

6.разреду.Маја Милошевић је наставник Физичког и здравственог васпитања у 6-1,као и наставник 

Обавезних физичких активности у 5-1 и 6-1 одељењу. Милена Алићајић предаје Ликовну културу 

и изборни предмет Цртање,сликање и вајање од 5. до 8.разреда. 

          Израђени су и предати Годишњи и Месечни планови рада,као и планови изборних предмета 

и секција.Све је израђено у складу са препорукама Министарства просвете.Планови и припреме су 

се мењали у складу са епидемиолошком ситуацијом у  школи.Поједина одељења у којима је било 

више од 2 случаја заразе вирусом Ковид-19 похађала су наставу према 2.моделу одређени 

период.Наставници су се тада прилагођавали ситуацији и пружали максималну помоћ ученицима 

преко онлајн платформи.У настави су се примењивале различите методе,а највише практична 

метода која је важна због учења из сопственог искуства. 

          Ученици су оцењивани на основу сопственог залагања,учествовања у активностима и 

сопственог представљања и све у складу са епидемиолошким мерама. 

Учествовали су на разним  конкурсима и такмичењима.  У септембру су одржане ,,Заборављене 

игре у Плочици,  такмичење у Физичком васпитању. На спортским такмичењима су забележени 

бројни успеси наших ученика и наставника.Издваја општинско такмичење у одбојци где су 

девојчице освојиле 3.место,такмичење у малом фудбалу,девојчице су заузеле 2.место.Нарочито се 

истиче успех у атлетици и ученик 6-2 разреда Далибор се Стојиљковић који је на републичком 

такмичењу освојио 2.место-дисциплина бацања кугле и на Сошов олимпијади где је освојио 

1.место. 

          У октобру је обележена Дечија недеља када су реализовани ликовни радови којима је 

украшен хол школе.Посетили смо галерију Центра за културу у Ковину,а организоване су и разна 

такмичења у спортским активностима.Одржан је и музички програм,у коме су учествовали 

најталентованији ученици.У новембру је организован пројекат ,,Мајсторске радионице,, у 

корелацији предмета Технике и технологије,Музичке културе и Ликовне културе.Реализовани 

радови су красили хол школе.Затим је следила реализација украса и радова поводом 

новогодишњих празника,прослава школске славе Светог Саве.Поводом прославе дана школе 
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27.априла,организована је изложба ликовних и литерарних радова .Инспирација су биле 

песме,загонетке,цитати нашег познатог песника Јована Јовановића Змаја по коме школа и носи 

назив.Реализовани су у техници калиграфији-лепо писање.Успостављена је сарадња између 

предмета Вештина и Српског језика .И у музичком делу програма су извођене песме уваженог 

песника.Урађене су позивнице за родитеље награђиване деце на такмичењима. 

          Током обележавања Дана школе посетили смо изложбу чувеног сликара Миодрага Миће 

Поповића у галерији Центра за културу Ковин. 

          Ученици су учествовали на ликовном конкурсу који је расписао Музеј Железнице Србије,а 

на тему ,,Железница очима деце 2021,,.У организацији Пошта Србије смо учествовали на 

ликовном конкурсу на тему ,,Мој најлепши Божић,,.На Ликовном конкурсу ,,Крв живот 

значи,,,који расписује Црвени крст Србије,на општинском нивоу освојена су 2. места:Алекса 

Станић,ученик 6-1 разреда је освојио 1.место и Ленка Голубовић из истог одељења је освојила 

3.место. 

          У јуну су ученици  6-1 разреда Аљоша Зорић и Александар Јовановић осликали зид у 

школском дворишту са натписом   Јован Јовановић Змај у виду графита-мурал. 

          У марту је извршен избор уџбеника за 8.разред основне школе.За Ликовну културу је 

одабран ,,Kllet,,,аутора Сање Филиповић;650-02-00235/2020-07 од 11.12.2020..За Музичку културу 

изабран је издавач ,,Нови Логос,,,аутора Александра Паладина и Драгане Михајловић Бокан;650-

02-00307/2020-07 од 23.12.2020. 

          На крају школске године сва редовна настава није у потпуности реализована.Неки часови 

нису реализовани (1 или 2 часа)нарочито према распореду од понедељка и уторка.Сви ученици од 

5. до 8.разреда су оцењени са позитивним оценама.На слободним наставним активностима такође 

су позитивно оцењени описним оценама. 

Предати су извештаји о Стручном усавршавању наставника у школи и ван ње. 

Ученици од 5-8.разреда су анкетирани за избор Слободних наставних активности.Цртање,вајање и 

сликање у 5. и 6.разреду,а Уметност у 7. и 8.разреду.Ученици ће похађати и Хор и оркестар и  

Обавезне физичке активности.                                                                             

                                                                                                        члан Већа вештина: Милена Алићајић                                                                             

                                                                                                  

 

   

     3.6.8      Извештај о раду Стручног актива за развој школског   

                   програма  

 

У току школске 2021/22. године Стручни актив за развој школског програма одржао је 2 састанка 

на којима су разматране следеће теме: 
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Циљ Повећање квалитета реализације и развоја Школског програма 

 

Задатак Праћење и унапређивање реализације Школског програма  

 

Реализоване активности Носиоци активности Време 

реализације 

Начин праћења 

 

1. Израда извештаја о раду 

Актива у школској 

2020/21. години 

2. Израда Плана рада 

Стручног актива за 

развој школског 

програма за школску 

2021/22. годину 

3. Договор о начину 

праћења реализације 

Школског програма  / 

Праћење реализације 

школског програма 

4. Праћење реализације 

иницијалног тестирања 

5. Распоред писмених, 

контролних задатака, 

додатне, допунске 

наставе, секција, 

слободних активности и 

активности у оквиру 

обогаћеног 

једносменског рада 

6. План посете часовима /  

План реализације 

угледних часова 

7. План стручног 

усавршавања 

 

 

Чланови Стручног 

актива, директор школе, 

секретар школе, 

педагог, наставници 

 

Септембар 

2021. 

 

Планови и извештаји 

Тимова и Актива 

1. Праћење реализације 

Школског програма који се 

реализује предвиђеном 

динамиком 

2. Израда Анекса 1 Школског 

програма који се односи на 

измену у Плановима наставе 

и учења за пети, шести, 

седми и осми разред за 

оквир слободних 

активности  

Чланови Стручног 

актива, директор школе, 

психолог,  

наставници 

Током године Увидом у записнике и 

извештаје 

одељењских већа, 

тимова... 

Анализа реализације предвиђених 

програмских садржаја  

Чланови Стручног 

актива, директорка 

школе, психолог, 

Током године Увид у записнике и 

извештаје 
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наставници 

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, 

директорка 

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 све време су на 

снази биле појачане мере заштите здравља 

ученика и наставника због пандемије 

корона вируса 

  

Уочена је слабија мотивација ученика и 

наставника за поједине слободне и 

ваннаставне активности; 

Пружати подршку 

ученицима за 

поштовање мера 

заштите од ширења 

корона вируса... 

Пружати подршку 

ученицима за 

извођење наставе на 

даљину; 

Подстицати 

мотивацију ученика и 

наставника за 

активније учешће у 

реализавији 

слободних и 

ваннаставних 

активности 

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 свим разредима и свим наставним предметима. 

Стручни тим за развој школског програма континуирано је пратио измене и допуне  у 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 пети, шести, седми и осми разред која се 

односи на одвир слободних активности.  

Стручни актив за развој школског програма 

 

        3.6.9 Извештај о раду Педагошког колегијума 

 Одржано је 11 седница Педагошког колегијума. 

Реализоване су све активности предвиђене програмом: 
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 САДРЖАЈ ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ  

ПОСЛОВА 

 

 

I 

- Предлози за организцију образовно – 

васпитног рада у школској 2021/22. 

години 

- Мере заштите здравља ученика и 

запослених 

- Упознавање са планом рада 

Педагошког колегијума и усвајање 

Плана рада Педагошког колегијума; 

 

 

септембар 

 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

 

II 

- 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 2021/22. 

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 

 

 

III 

 

-Разматрање I измене Оперативног 

плана организације и реализације 

наставе 

 

5.10.2021. 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

IV 

 

-Разматрање II измене Оперативног 

плана организације и реализације 

наставе 

 

 

7.10.2021 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

V 

 

- Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог квартала; 

- Организовање и вршење педагошко - 

инструктивног увида и надзора и 

праћење квалитета образовно – 

васпитног  рада и педагошке праксе 

- Вредновање квалитета рада и мера 

унапређења наставног процеса 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 
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VI 

-Анализа и евалуцаија успеха и 

дисциплине ученика и стандарда 

постигнућа на крају 1.полугодишта; 

- Предлог мера за уначређивање 

квалитета рада и успеха; 

- Праћење остварености исхода 

предвиђених ИОП-ом, након извршене 

евалуације на крају првог полугодишта; 

- Праћење остваривања развојног плана 

школе; 

- Праћење реализације ваннаставних 

активности; 

- Реализација стручног усавршавања 

запослених; 

- Праћење самовредновања рада школе; 

- Вредновање квалитета рада и мера 

унапређења наставног процеса 

 

 

 

децембар 

 

 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

 

VII 

 

- Доношење одлуке о усвајању 

Индиивидуалних образовних планова за 

2.полугодиште школске 2021/22.године; 

- Разматрање III измене Оперативног 

плана организације и реализације 

наставе 

 

 

Јануар 2022. 

 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 

VIII -Разматрање IV измене Оперативног 

плана организације и реализације 

наставе 

18.2.2022. чланови 

педагошког 

колегијума 

 

IX 
-Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају 3. квартала 

-Праћење рада Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој усанове 

-Доношење Одлуке о увођењу ИОПа  

-Подизање квалитета наставе и мере за 

унапређивање образовно-васпитног 

рада 

-Анализа резултата пробног завршног 

испита 

 

 

30.3.2022. 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

X 

- Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају школске 2021/22. 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 

-Евалуација стручног усавршавања 

 

 

 

 

 

29.6.2022. 

 

 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 
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XI 

 

- Анализа и вредновање резултата 

завршног испита и остварености 

образовних стандарда 

-Израда извештаја о раду Педагошког 

колегијума у школској 2021/22. години 

-Израда плана рада педагошког 

колегијума за школску  2022/23.годину 

 

 

 

 

 

30.8. 2022. 

 

 

 

 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

 

3.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

3.7.1 Извештај о раду педагога школе за прво полугодиште школске 2021/22. године   

СЕПТЕМБАР: 

• Упознавање учитеља првих разреда са индивидуалним склоностима ученика 

• Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика 

• Ревидирање спискова ученика и утврђивање тачног бројног стања ученика на почетку 

школске године; 

• Учешће у изради Годишњег плана рада школе  као и у изради Извештаја о раду школе у 

претходној школској години; 

• Израда планова рада (годишњег и оперативних) педагога; 

• Педагошка анализа распореда часова; 

• Израда предлога тема за Час одељенског старешине по разредима; 

• Снабдевање ученика уџбеницима и прибором; 

• Формирање група за обавезне изборне предмете на основу изјашњавања родитеља; 

• Учествовање у припреми индивидуалних образовних планова за све ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању у овој школској години; 

• Упознавање са новопридошлим ученицима. 

ОКТОБАР: 

• Учествовање у организовању активности поводом Дечије недеље; 

• Обука за ЕС дневник 

• Израда плана Васпитно појачаног рада у одељењима 6/2 и 8/1, као и Оперативног плана 

заштите за одређеног  ученика;  

• Евиденција ученика из осетљивих друштвених група; 

• Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група; 

• Извештај о образовном нивоу родитеља и дефицијентности породице; 

• Праћење интересовања ученика и њихових склоности за рад у ваннаставним активностима, 

као и оптерећености ученика;  

• Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе; 

• Учешће у изради педагошких  профила ученика укључених у инклузивно образовање; 

• Анкета (статистички подаци)  Покрајинског секретаријата за образовање и васпитање; 

• Евидентирање ученика који нередовно похађају наставу и предузимање мера; 
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• Саветодавни рад са ученицима , родитељима и наставницима; 

 

НОВЕМБАР: 

• Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 1. класификационом периоду; 

• Саветодавни рад са ученицима и наставницима у циљу превенције појава насиља у 

одељењима; 

• Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања 

у школи; 

• Праћење процеса адаптације ученика првог и петог разред 

• Приступање двема онлајн обука за стручне сараднике; 

• Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика; 

• Праћење напредовања ученика који раде по индивидуалним образовним плановима; 

• Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса ученика у одељењском колективу  

четвртог разреда; 

ДЕЦЕМБАР: 

• Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу анализе 

успеха и владања у протеклом периоду; 

• Упознавање са проблемима преласка са разредне на предметну наставу-анкетирање 

ученика петих разреда; 

• Учешће у анализирању анкете за ученике о квалитетима постигнућа наставе у оквиру тима 

за самовредновање; 

• Сарадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања код ученика са 

проблемским облицима понашања; 

• Праћење процеса оцењивање наставника увидом у ес дневник, писмене и контролне 

задатке...; 

ЈАНУАР: 

• Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

• Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а; 

• Учествовање у раду тима за Школско развојно планирање и Самовредновање и 

вредновање рада школе и др.тимова чији сам члан; 

• Учествовање у организовању активности поводом обележавања школске славе; 

ФЕБРУАР: 

• Указивање саветодавне помоћи ученицима према већ утврђеном распореду у договору са 

одељенским старешинама и предметним наставницима; 

• Саветодавни рад са родитељима и одељенским старешинама о даљем педагошком 

третману тих ученика; 

• Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције,популарисање 

здравих стилова живота; 

• Започет упис првака за наредну школску годину; 

                                                                                   Трифуновић Лучија 

 

 

3.7.1 Извештај о раду психолога школе за 2.полугодиште школске 2021/22. године   
                                                   

МАРТ: 

• Праћење и вредновање примене мера индивидуализације; 

• Праћење напредовања ученика који раде по индивидуалним образовним плановима; 

• Учествовање у припреми индивидуалних образовних планова за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању у овој школској години; 
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•  Упис првака за наредну школску годину; 

• Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу анализе 

успеха и владања у протеклом периоду; 

• Сарадња у реализацији ЧОС -а 

• Анализа успеха и владања ученика на крају трећег квартала. 

АПРИЛ: 

• Упис првака за наредну школску годину; 

• Израда планова  појачаног васпитног рада у одељењима петог разреда, као и оперативног 

плана заштите за одређене  ученике;  

• Учествовање у планирању обележавања Дана школе; 

•  Учествовање у раду тимова и комисија на нивоу установе; 

• Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју и слично; 

• Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне орјентације; 

• Учешће у изради педагошких  профила ученика укључених у инклузивно образовање; 

• Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја, часа 

одељењског старешине; 

• Евидентирање ученика који нередовно похађају наставу и предузимање мера; 

• Саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима. 

МАЈ: 

• Испитивање ученика уписаних у школу 

• Промовисање и предлагање мера у циљу смањивања насиља и промовисању здравих 

стилова живота; 

• Пружање помоћи ученицима за креативно и конструктивно коришћење слободног времена 

• Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања 

у школи; 

• Рад на професионалној орјентацији ученика 

• Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика; 

• Праћење напредовања ученика који раде по индивидуалним образовним плановима; 

• Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса ученика у одељењском колективу  

петог разреда; 

• Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју и слично; 

• Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци. 

ЈУН: 

• Испитивање ученика уписаних у школу 

•  Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи; 

• Евалуација планова  појачаног васпитног рада, као и оперативних планова заштите за   

ученике;  

• Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу анализе 

успеха и владања у протеклом периоду; 

• Саветодавни рад са родитељима и одељенским старешинама о даљем педагошком 

третману тих ученика; 

• Рад на професионалној орјентацији ученика 

• Праћење процеса оцењивање наставника увидом у ес дневник, писмене и контролне 

задатке...; 

• Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта; 

• Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а; 
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• Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци 

• Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим организацијама које 

доприносе остваривању образовно-васпитног рада; 

ЈУЛ/АВГУСТ: 

• Учествовање у раду актива за Школско развојно планирање и тима за самовредновање и 

вредновање рада школе и другим органима школе; 

• Сарадња са директором на формирању одељења и расподели одељењских старешинства; 

• Сарадња са директором и координаторима у оквиру рада стручних тимова и  редовна 

размена информација 

• Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција; 

• Праћење реализације образовно-васпитног рада. 

                                                                                    

 

Жаклина Петковић 

 

3.7.2 Извештај о раду библиотекара  

Наша школска библиотека има преко  7800  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: уторак, четврак 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 2020122. године реализоване су следеће планиране активности: 

Ред. 

бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

Током године 

 

 

 

Наставници и учитељи 

Директор 

 • Издавање књига ученицима и 

наставном особљу 

 • Обнављање и расходовање 

књижевног фонда 

 • Сређивање и разврставање књига 

• Подела бесплатних уџбеника 

 • Праћење издавања нових књижевних 

дела 

 • Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД   
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 • Рад са ученицима 

• Учешће у раду новинарске и  

рецитаторске секције 

Током године 

-  Рад са члановима 

рецитаторске секције и 

припрема рецитатора за 

такмичење 

 

Наставници и учитељи 

Директор  • 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 

 

          Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање читања код 

ученика и развијање информационе писмености. 

          У току школске 2021/2022. 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; 
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• акција поклањања књига ( „ Поклони књигу библиотеци“) 

• вођење статистике коришћења фонда (месечну и годишњу); 

• инвентарисање поклоњених и купљених књига 

 

БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Чланови:  

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

школској 2021/2022. години библиотеку је користило 280  ученика и 30 запослених. 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 1050  књигa , а запослени  85 књигa што укупно износи 1135 књига. 

Такође, наставници и ученици су свакодневно користили и серијске публикације као и речнике 

српског, енглеског и немачког  језика и различите енциклопедије и атласе знања, затим часописе и 

дечје новине који се не изнајмљују. Поред овога, ученици су уз помоћ библиотекара сврсисходно 

користили и интернет као извор знања. 

 Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске и 

домаће лектире, тако и књига које нису предвиђене  наставним планом и програмом.           

Принављање грађе: 

          У складу са дописом  Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Закључком 

Владе Републике Србије, 05 Број: 401-7943/2021 од 2.септембра 2021. године извршили смо избор 

публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и језику националних 

мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021.години, које доприносе унапређивању 

образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године, ради богаћења 

библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и 

богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и 

васпитање похађају по посебном прграму основног образовања и васпитања у иностранству. 

          Сагласно Закључку Владе Републике Србије свим основним школама опредељена су 

средства у једнаком износу од 22 500 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 65 публикација у износу од 22 500 динара: 

1. О дугмету и срећи, Јасминка Петровић (Креативни центар? -23 комада 
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2. Ципела на крају света, Дејан Алексић (Креативни центар) - 22 комада 

3. Аги и Ема, Игор Коларов (Лагуна) - 20 комада  

65  публикација   укупно коштају   22.500,00  динара 

Осим ове, рађена је и набавка лектире која је промењена и за чијом смо набавком имали потребе. 

Набављене су следеће лектире:  

Редни 

број 

НАСЛОВ АУТОР КОЛИЧИНА ЦЕНА 

1. Пепељуга  

(Прима издаваштво) 

Александар 

Поповић 

20 6336,00 

2. Каљави коњ (Пчелица) Весна Алексић 20 11760,00 

3. Леси се враћа кући 

(Пчелица) 

 

Ерик Најат 20 7440,00 

4. Збогом мојих петнаест 

година (Пчелица) 

Клод Кампањ 20 7800,00 

5. Доживљаји мачка Тоше 

(Лагуна) 

Бранко Ћопић 20 5988,00 

6. Пипи дуга чарапа 

(Одисеја) 

Астрид Линдгрен 

 

20 8976,00 

7. Мамац Давид Албахари 19 11590,00 

     

59.890,00 

 

 

          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 2021/22 године похађало је 30 (14 дечака и 16 девојчица) ученика и 

то 20 ученика првог и 10 ученика другог разреда. 
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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.  

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. 

      

Поглед кроз прозор продуженог боравка  

 

                                                                                                                    Учитељица у боравку: 

                                                                                                                    Соња Ћирић 

 

 

 

 

 

 

 

3.9  Извештај о раду Школског одбора  

Школски одбор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин је у школској 2021/2022.години одржао 

укупно 10 (десет) седница, од тога  7 (седам) седница у старом сазиву и 3 (три) седнице у новом 

сазиву. 

Стари сазив Школског одбора чинили су: 

17. Весна Радмановић – из реда запослених 

18. Мирјана Милошевић – из реда запослених 

19. Божидар Анђелков – из реда запослених 
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20. Никола Будисављевић – из реда родитеља који је преминуо у току трајања мандата 

(22.02.2021.) о чему је обавештена Скупштина општине Ковин и упућен јој је предлог 

новог члана ШО из реда родитеља, али нико уместо њега није био именован до истека 

мандата Школског одбора и именовања новог Школског одбора; 

21. Јелена Чичић - из реда родитеља 

22. Тамара Обућина – из реда родитеља 

23. Маја Станковић – представник локалне самоуправе 

24. Биљана Николић – представник локалне самоуправе и 

25. Љиљана Шогор – представник локалне самоуправе. 

Нови сазив ШО именован је Решењем Скупштине општине Ковин број 61-18/2022-I од 

03.06.2022.године и чине га: 

1. Зорица Видосављевић из реда запослених 

2. Мирјана Милошевић из реда запослених 

3. Миона Гвозденовић из реда запослених 

4. Бисера Кривошић из реда родитеља 

5. Боркица Милованов из реда родитеља 

6. Милица Вучућ из реда родитеља 

7. Снежана Млађеновић, представник локалне самоуправе 

8. Љубица Скоко, представник локалне самоуправе и 

9. Вељко Стојадинов, представник локалне самоуправе. 

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

Функцију председника Школског одбора у старом сазиву током школске 2021/2022.године 

обављала је Мирјана Милошевић - члан школског одбора из реда запослених, а заменика 

председника Весна Радмановић такође члан школског одбора из реда запослених. 

После ступања на дужност нови ШО је за свог председника такође именовао Мирјану 

Милошевић-члана школског одбора из реда запослених, а за заменика председника ШО Бисеру 

Кривошић-члан ШО из реда родитеља. 

У школи постоји синдикална организација тако да је на седнице позивана и  председница 

СПРК ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин Данијела Новокмет, али није присуствовала  седницама ШО 

одржаваним уживо, иако је увек била уредно позвана. 

Преставници Ученичког парламента Андријана Макарић и Анастасија Тасић уредно су 

позиване на седнице Школског одбора и учестовале су у раду ШО без права одлучивања 

присуствујући на седницама ШО и то Андријана Макарић на једној седници и Анастасија Тасић на 

укупно две седнице у овој школској години. 

У школској 2021/2022.години Школски одбор је:     

- усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2020/2021.годину; 

- разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе (два пута у току 

школске године:15.9.2021. и 24.2.2022.године); 

-  усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2021/2022.годину; 

- усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2022/2022.години; 

-  усвoјио Годишњи плана рада школе за школску 2022/2022.годину; 

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

- именовао је Стручни актив за развојно планирање; 

- обавестио је на почетку школске 2021/2022.године СО Ковин о потреби да уместо 

пок.Николе Будисављевића именује новог члана ШО из реда родитеља и доставио предлог СР о 

томе, такође је указао на потребу да се Биљана Шрајбер (раније Николић) због неучестовања у 

раду ШО разреши дужности члана ШО пре истека мандата, као и Маја Станковић која је уписала 

дете у први разред наше школе па је дошла у сукоб интереса пошто је била и родитељ и 

представник локалне самоуправе; 

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

полугодиштима као и извештаје о остварености образовних стандарда; 
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- усвојио извештај о самовредновању рада школе; 

- усвојио извештај о раду Ученичког парламента; 

- усвојио извештај о редовном годишњем попису имовине школе дана 25.1.2022.године; 

- усвојио годишњи финансијски извештај за 2021.годину (завршни рачун) дана 

24.2.2022.године; 

- дао Сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и 

систематизацији послова дел.бр.679/1 од 01.09.2021.године и дел.бр.234/1 од 24.02.2022.године; 

- упознао се са Записником о ванредном нспекцијском надзору просветног инспектора 

обавељеног дана 09.06.2022.године и надзором просветног инспектора у вези припремања и 

спровођења завршног испита. У записнику није било наложених мера;  

- усвојио је трећу измену финансијског плана школе и другу измену плана набавки за 

2021.годину и донео финансијски план и план набавки школе за 2022.годину и њихове  измене; 

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

злостављање и занемаривање; 

- размотрио је и усвојио извештај о реализацији Развојног плана школе; 

- именовао је комисију за утврђивање запослених за чијим ће радом делимично престати 

потреба; 

- усвојио Статут школе, Пословник о свом раду и сва остала општа акта школе усаглашена са 

новим Статутом; 

- дао је предлог представника локалне самоуправе у Стручни актив за развојно планирање и 

друге Тимове у школи за наредну школску годину; 

- усвојио је Анекс I  школског програма за период од 2021.г. до 2025.године; 

- донео је Одлуку о усвајању Процене ризика од катастрофа за ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин. 

 

 

Извештај сачинила 

Драгана Михајлов 

 

        IV   OСТВАРИВАЊЕ  ДРУГИХ  ПРОГРАМА 

 

             4.1  Извештај о културној и јавној делатности школе 

 

          Културна и јавна делатност школе у току 2021/2022. 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: 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 

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

разреда. 

• Пројектна настава се изучавала у  трећем, четвртом, петом и шестом разреду; 

• Дигитални свет се изучавао у првом и другом  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  

 

 

Носилац најпрестижније титуле „Змај међу Змајчићима“ за ову школску годину по избору 

запослених и ученика старијих разреда, а у организацији Ученичког парламента,  је 

  

          Тасић Анастасија 

 

Одличан успех и примерно владање у осмом разреду постигли су: 

 

1. Мариновић Маја 

2. Чанчар Дариа Андреа 

3. Дивнић Алекса 

4. Радовић Теодора 

5. Рађеновић Миа 

 

Ученици – носиоци дипломе „Вук Караџић“ 

1. Тасић Анастасија 

2. Макарић Андријана 

 

 и титуле „Ученик генерације“ 

3.     Поповић Милош 
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Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

Успех ученика на крају  школске 2021/2022. 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 16 Oписно оцењени  
       

1-2 16 

2-1 22 19 86.36 3 13.63 - - - - 22 100 - - - - - - - 4.80 

2-2  18 12 66.67 6 33.33 - - - - 18 100 - - - - - - - 4.58 

2-МБ 4 3 75 1 25 - - - - 4 100 - - - - - - - 4.59 

3-1 15 15 100 - - - - - - 15 100 - - - - - - - 4.95 

3-2 15 9 60 5 33.33 1 6.67 - - 15 100 - - - - - - - 4.49 

3-МБ 3 2 66.67 1 33.33 - - - - 3 100 - - - - - - - 4.76 

4-1 22 13 59.09 6 27.27 3 13.64 - - 22 100 - - - - - - - 4.40 

4-МБ 2 1 50 - - 1 50 - - 2 100 - - - - - - - 4.21 

свега 133                   

Оц. од 1. 

до 4. 

101 74 73.27 22 21.78 5 4.95 - - 101 100 - - - - - - - 4.59 

5-1 19 12 63.16 4 21.05 3 15.79 - - 19 100 - - - - - - - 4.35 

5-2 19 9 47.37 6 31.58 4 21.05 - - 19 100 - - - - - - - 4.25 

6-1 24 12 50 8 33.33 4 16.67 - - 24 100 - - - - - - - 4.21 

6-2 23 12 52.17 7 30.43 4 17.39 - - 23 100 - - - - - - - 4.20 

7-1 18 7 38.89 6 33.33 5 27.78 - - 18 100 - - - - - - - 4.06 

7-2 18 7 38.89 6 33.33 5 27.78 - - 18 100 - - - - - - - 4.06 

8-1 12 4 33,33 6 50 2 16,67 - - 12 100 - - - - - - - 4,13 

8-2 14 4 28,57 5 35,71 5 35,71 - - 14 100 - - - - - - - 3,80 

Оц.од 5.   

до 8. 

147 67 45.58 48 32.65 32 21.77 - - 147 100 - - - - - - - 4.13 

Свега 

оцењених 

248 141 56.85 70 28.22 37 14.92 - - 248 100 - - - - - - - 
4.37 

                                                                                                                   Укупно ученика на крају другог  полугодишта:   280 
Напомена:         На крају школске 2021 /2022. године  сви ученици су завршили разред и уписали наредни.  
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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 

26 

Укупан број ученика који су 

приступили завршном 

испиту 

26 

 

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

Ковину обављен је 27. јуна 2022,  28. јуна 2022. године  и 29. јуна 2022. године у 9,00 часова.    За 

испит је пријављено 26 ученика и сви су уполагали сва три испита.. 

Ученици су завршни испит полагали у фискултурној сали ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин из 

безбедносних разлога,  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  уочили смо да не треба да будемо задовољни, јер су 

резултати лошији у односу на претходне године, па је неопходно да се направи план за 

унапређивање резултата на завршном испиту. 

Резултати су приказани у табелама које следе: 

 

 

 

 

         

Број бодова из школе и на завршном испиту – бодови за све школе у  општини Кови 
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Преглед броја бодова из школе и на завршном испиту од 2007. до 2022. године на нивоу 

округа: 

 

 6.разр 7.разр 8.разр ОШ матем српск комби 

 

бод у 

2022. 16,39 15,68  15,92 47,99 7,28 7,34 9,22 23,84 71,83 

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 

КОВИН                        

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

1 Бора Радић 
Баваниште 

  
50 15,38  14,61 15,20 45,19 6,87 6,89 8,44 22,20 67,39 

2 
Паја 

Магановић 
Делиблато 18 13,98  13,33 13,82 41,13 4,87 4,03 5,99 14,89 56,02 

3 
Предраг 

Кожић 
Дубовац 7 16,33  15,61 16,22 48,16 5,52 6,27 8,65 20,44 68,60 

4 
Миша 

Стојковић 
Гај 19 16,76 16,04 16,34 49,14 7,68 6,81 8,99 23,48 72,62 

5 
Десанка 

Максимовић 
Ковин 30 17,03  15,97 15,92 48,92 6,63 7,45 9,40 23,48 72,40 

6 

 

Ј.Ј. 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 

(2021) 
Ковин  31 16,35 16,37 16,03 48,75 6,81 8,14 10,33 25,28 74,03 

6. 
Ј.Ј.Змај 

(2022) 
Ковин 26 16,35  15,50 15,80 47,65 6,17 7,06 8,10 21,33 68,98 

7 
Ђура 

Јакшић 
Ковин 63 17,44  16,67 16,21 50,32 7,04 7,83 9,89 24,76 75,08 

8 
Сава 

Максимовић 
Мраморак 22 15,77  15,11 15,05 45,93 8,20 7,02 10,64 25,86 71,79 

9 
Ђура 

Филиповић 
Плочицa 19 15,35  15,41 15,18 45,94 4,24 5,46 6,67 16,37 62,31 

10 
Жарко 

Зрењанин 
Скореновац 10 15,68  15,08 14,80 45,56 4,74 5,40 6,34 16,48 62,04 

    УКУПНО           

   264 16,01  15,33 15,45 46,79 6,20 6,42 8,31 20,93 67,72 

             

 Просечан број бодова у Јужном 

Банату 

 

16,39 15,68  15,92 47,99 7,28 7,34 9,22 23,84 71,83 
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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 

 

Завршни испит  2021/22. године ученика Основне школе „Јован Јовановић Змај“  Ковин  

протекао је у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у просторијама школе „Ђура Јакшић“  и 

уз поштовање препорука Кризног штаба за сузбијања инфекције вирусом Ковид 19. 

  Завршни испит је и ове школске године имао је све три функције: селекциону, 

сертификациону функцију  и  најзначајнију – евалуациону функцију.  

Мера: 

 

         На основу анализираних показатеља стандарда Резултати завршних испита уочљив је пад у 

области постигнућа ученика у односу на претходне године из свих предмета. 

        Анализе  резултата завршног испита треба да послуже као основа за планирање унапређивања 

наставе, те се упућује препорука предметним наставницима да приступе детаљној анализи и 

темељном планирању припремне наставе за наредну школску годину.             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. 

     Стога је неопходно донети  посебну стратегију припремања ученика за завршни испит, 

направити акциони план, чија би реализација морала бити плод детаљне анализе, а потом и 

корака који би подразумевали ојачавање најслабијих страна у овом процесу – узрока, али и 

самог процеса наставе и учења, као основе за припремање за ЗИ. 

     Предлози за побољшање слабих страна и  израду акционог плана: 

1. Увођење тестирања ученика по принципу тестова за ЗИ од другог разреда и праћење 

ученичких постигнућа, посебно слабијих страна. Ове тестове ваља израђивати по 

нивоима и по угледу на тип задатака за ЗИ; 

2. Укључивање родитеља у процес припремања за ЗИ: праћење и контрола, подршка у 

мотивацији; 

3. Сарадња са школама које показују боље резултате на тестирањима (размена идеја о 

начину припрема); 

4. Рад на мотивацији ученика да се снажније укључе у процес припремања за ЗИ; 

 

Тим за самовредновање рада школе 

 



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

101 
 

5.4  Извештај о изреченим дисциплинским мерама ученицима  

 

Владање ученика у току  школске 2021/2022. године 

 

 

 
 
 
 
 

одељење Свега 

ученика 

примерно  врло добро  добро  задовољавајуће  незадовољавајуће  

1 – 1 16 16 - - - - 

1 – 2  16 16 - - - - 

2 – 1 22 22 - - - - 

2 - 2  18 18 - - - - 

2 – MБ 4 4 - - - - 

3 – 1 15 15 - - - - 

3 - 2 15 15     

3 – МБ 3 3 - - - - 

4 – 1 22 22 - - - - 

4 - МБ 2 2 - - - - 

Свега од 1. 

до 4. 

разреда 

133 133 - - - - 

5 – 1 19 16 3 - - - 

5 – 2 19 18 1 - - - 
одељење Свега 

ученика 

примерно 

(5) 

врло добро 

(4) 

добро 

(3) 

задовољавајуће 

(2) 

незадовољавајуће 

(1) 

6 – 1 24 24 - - - - 

6 – 2 23 23 - - - - 

7 – 1 18 18 - - - - 

7 – 2 18 18 - - - - 

8 – 1 12 12 - - - - 

8 - 2 14 14 - - - - 

Укупно од 

5. до 8. 

147 143 4 - - - 

Свега  280 276 4 - - - 

Напомена: Одељењске старешине су изрицале васпитне мере ученицима и највише васпитних мера 

изречено је у другом полугодишту, у одељењу четвртог разреда и у одељењима петог 

разреда. Васпитно- дисциплинска мера, укор директора школе, изречен је ученику 

шестог разреда због насиља трећег нивоа. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања се одмах састао и предузети су сви прописани поступци и 

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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5.5  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  

 

 
На крају наставне  2021/22.године, која је била тешка и свакако специфична због ситуације у којој 

смо се сви налазили, можемо да закључимо да је за нас била изузетно успешна. 

 

И у овој школској години ученици наше школе су наши ученици постигли изузетне резултате. 

 

Учествовали смо на бројним такмичењима, манифестацијама и конкурсима на свим нивоима;  од 

школског, преко општинског, окружног и покрајинског, до републичког нивоа. Показали смо 

знање на такмичењима из српског језика, математике, историје, географије, физике..., 

креативност учешћем на литерарним и ликовним конкурсима, спретност, снагу, вештину и 

витештво на многобројним спортским такмичењима, борећи се за боје наше школе у разним 

спортским дисциплинама: од шаха, преко колективних спортова  (кошарке, одбојке, рукомета, 

фудбала, стоног тениса), до атлетских дисциплина. 

 

Ученици који су освојили појединачно или екипно једно од прва три места на спортским 

такмичењима вишег ранга од школског: 

СТОНИ ТЕНИС 

1. Лаковић Теодосије, 7 – 2 (екипа – 2.место на општинском) 

2. Ковачевић Ђорђе, 5 – 1 (екипа – 2.место на општинском) 

3. Поповић Душан, 5 – 2   - појединачно – 2.место   (екипа – 2.место на општинском, 

окружно такмичење) 

4. Илић Елена, 8 - 2  - појединачно – 2.место (екипа – 1.место на општинском, окружно 

такмичење – 2.место) 

Макарић Андријана, 8 – 2   (екипа – 1.место на општинском, окружно такмичење – 2.место) 

Вучић Ана,  7 – 2  (екипа – 1.место на општинском, окружно такмичење – 2.место) 

КОШАРКА 

5. Главонић Душан, 8 – 1  (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у баскету 

„3 на 3“ на општинскком и 2.место на окружном такмичењу) 

6. Стојилковић Душан, 8 – 1   (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у 

баскету „3 на 3“ на општинскком и 2.место на окружном такмичењу) 

7. Јањић Јован, 8 – 1    (1.место на општинском такмичењу у кошарци 

8. Поповић Милош, 8 – 1   (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у 

баскету „3 на 3“ на општинскком и 2.место на окружном такмичењу) 

9. Јереминов Лука, 6 – 2    (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у 

баскету „3 на 3“ на општинскком и 2.место на окружном такмичењу) 

10. Милошевић Матеја, 5 – 1    (1.место на општинском такмичењу у кошарци) 

11. Ковачевић Ђорђе, 5 – 1   (1.место на општинском такмичењу у кошарци) 

12. Балаж Душанка, 8 - 1   (1.место на општинском такмичењу у кошарци) 
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Макарић Андријана, 8 – 2  (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у 

баскету „3 на 3“ на општинскком и 3.место на окружном такмичењу) 

13. Коцић Јована, 7 – 2   (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у баскету „3 

на 3“ на општинскком и 3.место на окружном такмичењу) 

14. Папић Јована, 8 – 2   (1.место на општинском такмичењу у кошарци ) 

15. Алић Милица, 7 – 1   (1.место на општинском такмичењу у кошарци) 

Обућина Хана, 5 – 1  (1.место на општинском такмичењу у кошарци, 1.место у баскету „3 

на 3“ на општинскком и 3.место на окружном такмичењу) 

16. Кирковић Бојана, 7 – 2  (1.место у баскету „3 на 3“ на општинскком и 3.место на 

окружном такмичењу) 

АТЛЕТИКА 

17. Лацмановић Теодора,  3-2 (3.место на општинском такмичењу у атлетици – трка на 60м) 

18. Ивковић Игњат, 3- 2    (1.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у даљ) 

19. Вучић Вукашин,  4-1 (2.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у даљ) 

20. Пушица Анастасија, 4-1  (2.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у даљ) 

21. Љиљанић Николина,4-1   (3.место на општинском такмичењу у атлетици –скок у даљ) 

22. Мирковић Јован, 4-1 (3.место на општинском такмичењу у атлетици – бацање вортекса) 

23. Рошкић Ана, 4-1 (1.место на општинском такмичењу у атлетици –бацање вортекса) 

24. Заволовшек Андреј, 6- 1 (3.место на општинском такмичењу у атлетици –трка на 60м) 

25. Вукосављевић Јована,  6-1 (3.место на општинском такмичењу у атлетици – трка на 60 

м) 

Јереминов Лука,  6-2(2.место на општинском такмичењу у атлетици –трка на 300м) 

26. Милосављевић Миљан, 6-2  (2.место на општинском такмичењу у атлетици –скок у вис) 

27. Албу Андреа,  6-2(1.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у вис) 

28. Костић Андреј,  6-1 (2.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у даљ) 

29. Бузатов Андреј,  6-1 (3.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у даљ) 

30. Ђушић Тара, 6-1 (2.место на општинском такмичењу у атлетици –скок у даљ) 

31. Адамов Тара, 6-2 (3.место на општинском такмичењу у атлетици –скок у даљ) 

32. Стојилковић Далибор,  6-2  (1.место на општинском такмичењу у атлетици – бацање 

кугле, 1.место на окружном, 2. место на републичком такмичењу) 

33. Голубовић Ленка,  6-1 (1.место на општинском такмичењу у атлетици – бацање кугле) 

Главонић Душан, 8-1 (3.место на општинском такмичењу у атлетици – трка на 100м) 

34. Коцић Јована, 7-2  (2.место на општинском такмичењу у атлетици – трка на 100м) 

35. Ђукић Лука,     8-1   (3.место на општинском такмичењу у атлетици – трка на 300м) 

Кирковић Бојана, 7-2 (1.место на општинском такмичењу у атлетици –трка на 300м) 

36. Стефановић Боса,  7-1 (1.место на општинском такмичењу у атлетици – трка на 600м) 

37. Кумбрић Матеја, 7-2 (3.место на општинском такмичењу у атлетици –скок у даљ) 

Папић Јована, 8-2 (2.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у даљ) 

Стојилковић Душан, 8-1  (2.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у вис) 

Марковић Лена, 7- 2 (2.место на општинском такмичењу у атлетици – скок у вис) 

Јанић Јован, 8-1  (3.место на општинском такмичењу у атлетици – бацање кугле) 

Макарић Андријана, 8-2  (1.место на општинском такмичењу у атлетици –бацање кугле) 
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Штафета 4*100м – девојчице – 1.место 

Штафета 4*100м – дечаци – 2.место  

 

Осим у области спорта, Змајевци су блистали и у разним другим областима. За освојено једно од 

прва три места на општинском или вишем нивоу, следећи ученици су награђени књигом: 

 

1. Коцић Нада, 1 – 2   (оштинска, окружна и покрајинска смотра рецитатора) 

2. Илић Лена, 1 – 2   (оштинска, окружна и покрајинска смотра рецитатора) 

3. Радуловић Мила 1-1  (3.награда на националном такмичењу из математике „Мислиша“) 

4. Коларски Стефан, 1-1 (3.место на општинском такмичењу у каратеу) 

5. Гуга Филип, 3 – 2    ( 1.место на општинском такмичењу из математике) 

6. Мирчов Елиза, 3 – 2   (2.место на општинском такмичењу из математике) 

7. Василић Ђорђе, 3 – 1   (3.место на општинском такмичењу из математике) 

8. Загорац Симон, 5 – 1   (1.место на општинском и 2. место на окружном такмичењу из 

математике; 3.награда на националном такмичењу из математике „Мислиша“) 

9. Обућина Хана, 5 – 1   (3.место на општинском такмичењу из математике ) 

10. Вучић Лука, 5-1 (1.место на општинском такмичењу из историје) 

11. Рово Андрија,  6 – 1  (1.место на општинском такмичењу из српског језика и језичке 

културе, 2.место на окружном  такмичењу из српског језика и језичке културе; 2.место на 

општинском такмичењу из физике и 3.место на окружном такмичењу из физике) 

12. Лукић Ана, 6 – 1 (1.место на општинском такмичењу из физике, 1.место на окружном 

такмичењу из физике, похвала на републичком такмичењу) 

13. Милутинов Ђорђе, 6 – 2  (2.место на општинском и 2.место на окружном такмичењу из 

физике;  3. место на општинском и 2.место на окружном такмичењу из историје) 

14. Mандић Нађа, 6-2 (3.место на општинском такмичењу из историје) 

15. Мирчов Денис, 7-2  (3.место на општинском такмичењу из хемије) 

16. Загорац  Јасна, 7 – 1 (1.место на општинском такмичењу из српског језика и језичке 

културе, окружно такмичење – 2. место, републичко такмичење – 4. место, 1.место на 

општинском такмичењу из хемије, 1 место на окружном такмичењу, републичко 

такмичење) 

17. Вучић Петар, 7 – 1  (1.место на општинском такмичењу из хемије) 

18. Мирчов Денис, 7 – 2  (3.место на општинском такмичењу из хемије) 

19. Радић Инес, 7 – 2   (3.место на општинском такмичењу из хемије) 

20. Марковић Лена,  7 – 2  (3.место на општинском такмичењу из хемије) 

21. Мандић Андрија,  7 – 1   (3.место на општинском такмичењу из хемије) 

22. Ковачевић Тамара, 7 – 1 (3.место на општинском такмичењу из физике) 

23. Вучић Ана, 7-2 (3.место на општинском такмичењу из географије) 

24. Чанчар Дариа Андреа, 8 – 1 (2.место на општинском такмичењу из географије) 

25. Радовић Теодора, 8 – 2 (2.место на општинском такмичењу из географије, 3. место на 

окружном такмичењу) 

26. Јована Грубић,  8-2 (2.место на општинском такмичењу из енглеског језика) 

27.  Макарић Андријана, 8 – 2  (2.место на општинском такмичењу из немачког језика)  

28. Taсић Анастасија, 8 – 1 (3.место на општинском такмичењу из биологије) 

29. Дивнић Алекса, 8 – 2 ( 3.место на општинском, 1.место на окружном такмичењу из 

историје, 5. место на републичком такмичењу...) 
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30. Стојилковић Далибор,  6-2  (2. место на републичком такмичењу 

                                                 у атлетици – бацање кугле) 

 

На републичком нивоу нашу школу су ове године представљали наши најуспешнији 

ученици.  

- Загорац Јасна, 7-2 – 4.место на републичком такмичењу из српског језика и језичке 

културе и   место на републичком такмичењу из хемије; 

- Лукић Ана, 6 -1 – похвала  на републичком такмичењу из физике; 

- Дивнић Алекса,  8-2 – 5.место на републичком такмичењу из историје 

- Стојилковић Далибор,  6-2  (2. место на републичком такмичењу 

                                                 у атлетици – бацање кугле) 

 

 

                  5.6  Извештај о извођењу екскурзија и излета  

 

           Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака образовања и 

васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, са културном, историјским и духовним наслеђем и 

привредним достигнућима. 

         Пошто нису испуњени  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, иако су 

екскурзије  биле саставни део Годишњег плана рада школе, оне нису реализоване због актуелне 

епидемиолошке ситуације. 
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         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 

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, 

реализују се  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 у школској 2021/2022. години, посебно треба истаћи 

активности која су рализована са циљем да би се ученице активно укључиле у обележавање Дана 

девојчица. Остварена је квалитетна сарадња са локалним предузетницима  кроз посету. Том 

приликом ученици су били изузетно активно укључени у рад, осетили су атмосферу и особине 

различитих занимања и утиске пренели вршњацима. 

         Традиционално презентовање школа, промоција средњих школа ученицима осмих разреда, 

остварено је успешно. Представници ковинских средњих школа, Гимназије и средње стручне 

школе „Бранко Радичевић“ и Средње стручне школе „Васа Пелагић“, кроз атрактивне 

презентације и питања и одговоре ученика промовисали су своје школе. Наставници Техничке 

школе из Панчева презентовали су , на исти начин своју школу. Осим тога, на часовима Технике и 

технологије, коришћењем адекватних промотивних филмова, ученици су се упознали и са многим 

другим школама, а путем претраживања школских сајтова дошли су до потребних информација. 
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         Сви  ученици  осмих разреда изашли су на завршни испит који су положили и тиме завршили 

школовање у основној школи, а потом се уписали у жељену средњу школу, где су наставили 

школовање.   

 

РАСПОРЕД НАШИХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

        Од 26  ученика који су завршили основну школу, сви су успели да упишу неки профил у 

средњим школама и тамо наставе своје школовање. 

 четворогодишња трогодишња 

 

ГИМНАЗИЈА И ССШ  „Б. Радичевић“ 

Ковин 

 

Гимназија - општи тип                   3  

Економски   техничар  6 

Електротехничар информационих технологија 2  

СРЕДЊА  СТРУЧНА  ШКОЛА „Васа Пелагић“ Ковин  

Туристички техничар               2  

Кувар  2 

Конобар  1 

Бравар - заваривач  2 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. мај“ 

Панчево 

 
 

Архитектонски техничар 1  

Техничар за заштиту животне средине 1  

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО“ 
 

 

Техничар друмског саобраћаја 1  

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Звездара 

  

Зубни техничар 1  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Смедерево 

  

Оператер машинске обраде резањем  1 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Стевица Јовановић“ Панчево  

Медицинска сестра – техничар 2  

Здравствени неговатељ  1 

Свега  19 7 

Укупно ученика 26 
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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 , 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 и чувара природе 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/ психолог 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 посете позоришним и биоскоским представама и сл.  У сарадњи 

са ученицима и родитељима за ове ученике су обезбеђени и новогодишњи пакетићи.  

          Осим наведеног, школа је периодично организовала  хуманитарне акције прикупљања одеће 

и обуће за ученике тешког материјалног стања. 

          Основни циљеви овог програма су: 

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

сваког облика насиља, 

- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 

 

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

подршке ученицима из угрожених група: 

- деца у хранитељским породицама 

- деца са сметњама у развоју 

- деца у сиромашним породицама 

- деца ромске националности 

- деца у нефункционалним породицама. 
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          Носиоци активности су,  сем одељењских старешина, педагога/психолога 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 и вишим разредима. 

 

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, дигиталне компетенције, 

сарадњу, решавање проблема и рад са подацима и информацијама.  

У циљу подстицања предузетништва, у сарадњи са Тимом за професионалну оријентацију, 

реализовано је представљање фирми из окружења, као могућности запошљавања у будућности. С 

тим у вези, наши ученици посетили су предузеће за производњу хране за кућне љубимце 

„Премил“ у Ковину.  

На часовима технике и технологије ученици су са својим наставницима реализовали пројекте 

„Мајсторска радионица“, „Седам светских чуда старог света“, „Орнаментика у српском сакралном 

градитељству“ и „Настава у реалном простору“ којима су унапређивали своје међупредметне 

компетенције, учили о неизоставној повезаности теорије и праксе, као и примени стечених знања.  

  

                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. 
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          Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализовани су процесу наставе и 

то у следећим предметима: природа и друштво, ликовна култура, биологија, чувари природе,  

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, како на часовима редовне наставе, тако и  кроз слободне 

активности ученика и разне ваннаставне активности.  

 

                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 2021/2022. 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. Посебно 

је значајно да се истакне изузетна сарадња са школама из окружења приликом организовања 

разних спортских надметања  и подршка Спортског савеза општине Ковин.  

 

Настаник физичког васпитања:  

Иван Лукић 

 
                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  фебруар 

 

Ученички парламент и ученици 

старијих разреда 

Активности поводом Дана школе  

Април  

 

Сви ученици, наставници, 

родитељи 
Промоција  књижевног стваралаштва 

наших ученика 
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Приредба за крај школске године јун Учитељи и ученици млађих 

разреда  

 
 
                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; 

- 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.  
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Активностима је координирао Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. У току школске године реализвано је 9 састанака (3 састанка у 

првом полугодишту и 6 састанака у другом полугодишту). Састанци су реализовани благовремено 

и ефекти предузетих активности допринели су решавању или смањивању учесталости сукоба 

између ученика. 

У току школске године континуирано су се спроводиле активности и мере, у циљу стварања 

сигурног и безбедног окружења. Остварена је успешна сарадња одељењских старешина и Тима. 

С обзиром на значај, овој теми се посвећивала велика пажња и реализоване су бројне активности: 

- Сачињен је акциони план превентивних активности за заштиту деце од дискриминације,  

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 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 

дискриминације, 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 

дигиталног насиља. 

- Реализовано је стручно усавршавање запослених у циљу превенције ( Платформа „Чувам те“ и 

реализовани су доступни вебинари) 

- Континуирано је рађено на партиципацији родитеља у животу школе и сарадњи школе и 

породице, у циљу превенције. 

- Поред превентивних, реализоване су благовремено интервентне активности. 

 

                                                                                                   Тим за заштиту деце и ученика 

                                                                                  од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
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                6.9    Извештај о раду Ученичког парламента  

 
Ученички парламент је формиран на 1. састанку у септембру 2021. године и имао је укупно 

8 чланова из 7. и 8. разреда – по 2 ученика из одељења (71, 72, 81, 82). Координатор за ову школску 

годину је била наставница хемије Драгана Анђелковић Манић. Председница ученичког парамента 

је била ученица 82 разреда Андријана Макарић. 

Одржано је 7 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 епидемиолошке ситуације (Сorona – вирус, Covid 19) организована је настава на 

даљину. Када су ученици похађали наставу у школи, организовани су и састанци Парламента у 

просторијама школе. 

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. 
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 У току  школске 2021/22. године Стручни тим за самовредновање рада школе реализовао 

је следеће активности: 

 

 

 
Састанак / теме / активности Датум / време 

реализације 

Начин реализације 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. Јелица Петковић 

7. Милена Алићајић 

8. Тамара Вијатов 

9. Маја Милошевић 

10. Боја Пауновић 

11. Јелена Фићи, представник родитеља 

12. Љиљана Гогош, представник локалне 

самоуправе 

13. Вукан Чичић, представник Ученичког 

парламента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанак Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови Тима 

Израда Извештаја о раду Тима за самовредновање 

у току претходне школске године, који је саставни 

део Годишњег извештаја о раду школе у школској 

2020/21. години 

Израда Плана рада Тима за самовредновање у току 

школске 2021/22. године (проучавање и одабир 

области самовредновања, договор о циљевима, 

стандардима, индикаторима и нивоима које треба 

преиспитати...) 

 

Подела задужења међу члановима Тима 

 

2. 
 

 

Извршена је анализа успеха ученика и дисциплине 

на крају првог квартала; 

 

Праћено је напредовање ученика који имају 

тешкоће у учењу; 

 

 

 

28.10.2021. 

 

 

 

Седнице 

одељењских и 

наставничког већа  

 

 

 

Наставници и 

стручни 

сарадници 
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3. 

 

У току новембра 2021. године извршено је 

самовредновање кључне области 3 : 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Подручје вредновања 

3.1 Квалитет школских постигнућа  

Показатељи:  

3.1.2   Квалитет знања 

3.1.5   Вредности код ученика 

- Анкетама је обухваћено : 

- укупно 177 ученика  од 3. до 8.разреда ; 

- 112 родитеља ученика од 3. до 8. разреда 

- 22 наставника 

 

На основу прикупљених и обрађених анкета 

(ученика, родитеља и наставника)  у циљу 

сагледавања квалитета знања, можемо да 

закључимо да су знања ученика на 

задовољавајућем нивоу. Ученици, у знатној мери 

сматрају да знања стечена у школи могу да 

примене у пракси и тиме себи обезбеде несметано 

укључивање у свакодневне животне активности. 

Међутим, у циљу што квалитетнијег и ефикаснијег 

повезивања теорије и праксе, школска  знања треба 

даље унапређивати и омогућити ученицима да 

учествују у неким практичним активностима чиме 

ће та знања учинити трајнијим и сврсисходнијим. 

Такође, у циљу унапређивања квалитета знања, 

треба посветити већу пажњу ученицима који брже 

напредују и за њих редовније организовати 

додатну наставу. Знање ће бити трајније и 

квалитетније ако се ученика стално развија свест о 

сопственом напредовању.  

Пожељно је органиовати помоћ стручњака изван 

школе који ће наставницима пружати помоћ у 

циљу побољшања квалитета знања 

За све тврдње, већина ученика је изразило 

позитиван став, како према важности, тако и према 

тачности примене у пракси. 

Што се тиче показатеља вредности код ученика 

готово сви ученици сматрају да је важно 

поштовати правила понашања у школи, да 

прихватају туђе мишљење, да задовољавају своје 

потребе без угрожавања других, да поштују 

правила тимског и групног рада, да прихватају и 

уважавају туђе идеје у заједничком раду, да 

поштују и негују традицију, да учествују у 

очувању природе и животне средине, да схватају 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар – 

децембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци Тима, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 

родитељи, 

наставници, 

 

Чланови Тима 
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да су одговорни за своје здравље, да уочавају 

сопствене и способности других, да су упознати са 

Повељом дечјих права УН и да учествују у животу 

школе и локалне заједнице.  

 

Закључак чланова Тима за самовредновање 

рада школе, који су спровели ове анкете је да 

ученици нису довољно мотивисани за 

самовредновање, да нису довољно озбиљно 

приступили овом раду, те су њихови одговори 

пожељни. 

Сматрамо да је разлог у недовољној 

припремљености ученика и зато је неопходно да 

у будућности добро припремимо учеснике 

анкете и нагласимо важност, односно 

сврсисхосност оваквих активности.  
 

 

4. 

 

- Креирање инструмената за вредновање 

области квалитета рада ( анкете, табеле за 

праћење и сл.) 

- Прикупљање података; 

- Анализа прикупљених података; 

- Израда извештаја;  

- Праћење реализације планираних 

активности;  

 

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 и 

стручним 

сарадницима 

 

5. 

 

Чланови Тима за самовредновање присуствовали 

су онлајн обуци запослених у основним и средњим 

школама за примену инструмената за 

самовредновање и процену дигиталних 

капацитете школе – Селфи  

 

 

 

Децембар 2021. 

 

Чланови Тима  

 

 

 

6. 

 

Извршена је евалуација кључне области 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

- Извршена је анализа успеха и владања 

ученика на крају првог полугодишта 

- Извршена је евалуација ИОП-а 

- Извршена је анализа припремне наставе за 

завршни испит ученика осмих разреда у 

току првог полугодишта 

 

 

 

24.12.2021. 

 

 

На Седницама 

одељењских и 

наставничког већа 

Педагошка 

документација 

наставника; 

Увид у дневнике о- 

рада 

 

 

 

 

7. 

 

Ивршена је анализа анкете о сарадњи школе и 

породице у току првог полугодишта 

 

Јануар 2022. 

 

Чланови Тима  

Документација Тима 
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8. 

 

Састављање полугодишњег Извештаја 

 

Јануар 2022. 

 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 

 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 такмичењима;  

 

 

 

Мај 2022. 

 

 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 

 Евалуација резултата на завршном испиту 

- Извештај о резултатима на звршном 

испиту; 

 

 

Август 2022. 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

9. 

 

Континуирано се реализује сарадња са осталим 

Тимовима и Активима у школи, првенствено са 

Тимом за РП и Тимом за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

 

Континуирано 

током године 

 

Активности се 

реализују у сарадњи 

са свим 

наставницима 

 

 

10. 

 

Презентација резултата самовредновања 

Наставничком већу, Савету родитеља и Школском 

одбору 

На седницама Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора представљени су резултати 

самовредновања 

 

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

обезбеђивање квалитета и развој установе у циљу предузимање адекватних мера за 

унапређивање квалитета рада. 

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 
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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 

циклус образовања 

 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе;  

Одељењске 

старешине 

 

 

IX 

X 

 

Педагошка 

документација; 

 

записник 

- 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; 

 

V 

 

Педагошка 

документација 
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 Тим за 

самовредновање 

- 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 

IV Записник  

- Сачињена је анализа успеха и 

дисциплине ученика кроз 

реализацију Годишњег плана рада 

школе и РП 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 8 састанка (у првом полугодишту 5 састанака и у 

другом 3 састанка).  

Укупно 18 ученика образовало се по индивидуалном образовном плану ( 7 ученика по ИОП- у 1, 9 

ученика по ИОП- у 2 и 2 ученика по ИОП-у 3). 

Сви ученици су завршили разред са позитивним успехом. 

Реализоване су следеће активности: 

      

                                                                                   

Ред. 

бр. 

Врста активности 

 

Време реализације Реализатори 

1. Сачињавање Годишњег плана рада септембар Тим за инклузију 

2. Евидентирање ученика којима је потребна 

додатна подршка у образовању и 

васпитању, на основу извршене 

евалуације 

Први квартал Тим за инклузију 

 

3. Прибављање сагласности родитеља за 

спровођење индивидуалног образовног 

плана  

септембар; 

током школске 

године 

Тим за инклузију 

4. Анализа нивоа постигнућа и дефинисање 

образовних минимума за сваког ученика  

Квартално, на 

полугодишту  

Чланови 

Наставничког 

већа; Тим за 

инклузију 

5. Израда индивидуалних планова рада из 

настаних предмета за које постоји потреба 

током године Тим за инклузију 

6. Праћење напредовања ученика континуирано 

током године 

Тим за инклузију 

7. Вредновање и оцењивање постигнућа 

ученика 

квартално Чланови тимова 

за додатну 

подршку; 

Чланови 

Одељењског већа  

8. Постављање нових захтева ученицима 

који су успешно савладали претходно 

постављене захтеве 

квартално Тимови за 

додатну подршку 

ученику 
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9. Анализа постигнућа ученика који су 

радили по ИОП-у 

јануар, 

јун 

Тим за инклузију 

и чланови  

Наставничког 

већа 

10. Усвајање предлога тестова за завршни 

испит  ученика осмог разреда;  

 

март, јун Тим за инклузију 

11.  Израда Плана уписа за два ученика мај Тим за инклузију 

12. Упућивање захтева ИРК ради процене 

потреба за додатном подршком  

Упућен је један 

захтев у првом 

полугодишту и два 

захтева у јуну  

Директор, ОС и 

координатор 

Тима за 

инклузију 

13.  Стручно усавршавање запослених из 

области инклузије 

током године  Чланови 

Наставничког 

већа;  

Школа је сарађивала са ЦСР Ковин,  ШОСО „Мара Мандић“, Установом за пружање социјалне 

подршке у локалној заједници „Ласта“ Ковин, те ШУ Зрењанин ради потреба ученика. 

Координатор тима: 

                                                                                   Лучија Трифуновић 

                                                                                                                     Жаклина Петковић 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

122 
 

  VIII    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНИРАНОГ ДЕЛА   

             ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

8.1  Извештај о раду актива за развојно планирање 

 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ ДОКАЗИ 

 

Н
А

С
Т

А
В

А
  

И
 У

Ч
Е

Њ
Е

 

  

(Задатак –побољшати 

идентификацију и 

пружање подршке 

даровитим ученицима, 

кроз израду обогаћеног 

ИОП – a 3) 

1. Организовање 

појединачних састанака 

стручних већа за област 

предмета и тима за 

инклузију-неформално 

стручно усавршавање. 

Континуирано,  током целе школске 

године,педагог (психолог)  је сарађивао 

са наставницима и помагао у 

идентификацији даровитих ученика, 

саветовао и усмеравао рад тима за 

инклузију. 

 

Израђени су обогаћени индивидуални 

планови за два ученика (пети и шести 

разред) 

 

 

Педагог 

Наставници 

Директор 

Библиотекар 

 

Наставница 

математике 

Наставница 

физике 

Записници са 

састанака 

стручних већа 

и Тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

ИОП 3 

 

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 2021-2022. реализовани 

су   бројни семинари, углавном онлајн – 

вебинари (због актуелне 

епидемиолошке ситуације) . 

 

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 

Наставници, 

ученици 

Продукти, 

фотографије,п

ланови,припре

ме 
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2. Подизање квалитета 

наставе - коришћењем 

нових технологија 

 

 

Континуирано током школске године, 

коришћењем нових технологија радило 

се на подизању квалитета наставе 

Директор, 

педагог, 

наставници,у

ченици 

Планови, 

припреме, 

бољи успех, 

продукти 

 

О
Б

Р
А

З
О

В
Н

А
 П

О
С

Т
И

Г
Н

У
Ћ

А
 

      

(Задатак  – Повећати 

примену различитих 

техника 

оцењивања:самооцењива

њ, вршњачко вредновање 

и портфолио)    

1. Повећање броја 

часова за самооцењивање и 

вршњачко вредновање 

  

 

У току школске 2021/2022. радило се на 

побољшању процеса оцењивања,  у 

складу са Правилником о оцењивању,  у 

функцији даљег учења. 

Наставници,п

едагог, 

директор 

Припреме 

наставника, 

продукти 

2. Израда ученичког 

портфолија 

  

У току школске 2021/2022. године, 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,учен

ици, 

наставници 

Портфолио 

 

О
Б

Р
А

З
О

В
Н

А
 П

О
С

Т
И

Г
Н

У
Ћ

А
 

   

(Задатак : Мотивисати и 

подстицати све ученике 

да континуирано теже 

бољим резултатима уз 

појачану сарадњу са 

родитељима.) 

Бољи резултати на завршном испиту 

нису остварени због изостајања 

трајније, веће мотивисаности да уче код 

већег броја ученика. 

 

 

Наставници и 

ученици 

 

 

 

 

 

 

Фотографије 

Извештаји, 

записници 

 

 

 

 

 

 

(Задатак 2: Спровести 

истраживање о 

оптерећености ученика 

завршних разреда 

Спроведено је анкетирање ученика и 

анализа. 

 

 

Педагог и 

Тим за 

самовреднова

ње 

 

 

Анкете, 

резултати 

истраживања 
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Све реализоване активности су доступне на сајту школе. 

 

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

                                                                                                                                                                            

Тим за развојно планирање  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
Е

С
У

Р
С

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“. Ученици воде бригу о стаблу 

гинка.  

 

Уређен је зид у школском дворишту. 

 

 

 

 

 

Директор, 

наставници,у

ченици  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 недостатка 

средстава.  

Директор,лок

ална 

самоуправа 

Увид у 

простор 
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 IX     ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  И 

УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Обука наставника за рад у eсДневнику 
 

Наставници наше школе вредно су се припремали за  почетак школске године и увођење 

електронског дневника који се службено зове есДневник, што је скраћеница од ”електронски 

систем дневник”. У договору са директором школе, координатори есДневника Зорица 

Видосављевић и Ивана Секељ Добрић уз  асистенцију наставнице Венере Арсенов Бојовић 

извршили су  припрему наставника за рад у електонском дневнику, која се одвијала у три  дана 

како би се испоштовао безбедан рад у установи. Извршена је презентација садржаја електронског 

дневника, односно апликације  есДневник. У раду су приказане могућности и начин на који 

функционише електронски дневник, односно како се евидентирају оцене, изостанци, уписивање 

часова и вођење школске документације. Једна од главних предности за наставнике јесте то што 

систем електронског дневника аутоматиком израђује све потребне извештаје и тако наставнике 

ослобађа беспотребног мануелног рада, смањује могућност грешке, ослобађа време наставницима 

за рад са ученицима и омогућава правовремене реакције. Родитељима је ситуација такође 

олакшана. Њима је преко интернета омогућен индивидуални увид у евиденције о ученику. 

 Закључак је да стратешким приступом управе школе и циљаним обукама подижемо ниво 

дигиталне писмености наставника, чиме пратимо и дугорочну одрживост процеса дигитализације 

образовања. 

 

Стручно усавршавање запослених на пословима образовања и васпитања установа планира 

у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања и приоритетним областима које 

утврђује министар надлежан за послове образовања. 

Потребе и приоритете стрчног усавршавања установа планира на основу личних планова стручног 

усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања, развојног плана установе, 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извштаја о остварености 

стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. 

Лични план стручног усавршавања запосленог на пословима образовања и васпитања сачињава се 

на основу самовредновања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, 

васпитача и стручног сарадника, односно компетенција директора и података из стручно-

педагошког надзора и спољашњег вредновања. 

План је урађен у складу са Развојним планом школе, личним плановима усавршавања запослених, 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе. У изради плана коришћен 
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Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („СЛ. Гласник РС“, бр. 109/2021 od 19. новембра 2021. године) ). 

Реализација планираних активности: 

Планиране активности Време реализације Реализатори 

Израда плана рада Август 2021. године Чланови Тима 

Израда Плана стручног 

усавршавања запослених 

Септембар 2021. гдине Чланови Тима 

Организација реализације 

одговарајућих програма 

обуке 

Током школске године Чланови Тима 

Вођење евиденције о 

оствареним сатима стручног 

усавршавања 

Током школске године Чланови Тима 

Пружање смерница и 

праћење израде портфолија 

наставника 

Током школске године Чланови Тима 

Праћење реализације 

индивидуалних планова 

стручног усавршавања у 

школи и ван школе 

Током школске године Чланови Тима 

Израда и презентација 

извештаја о раду тима 

Јануар и јун 2022. године Чланови Тима 

 

Лични извештаји стручног усавршавања се налазе у документацији Тима. 

 

Приоритет и у току школске 2021/2022. године је унапређивање дигиталних компетенција. 

Систематско интерно стручно усавршавање реализовано је у циљу примене Електронског 

дневника. Координатори Зорица Видосављевић и Ивана Секељ Добрић, уз помоћ директора и 

обучених наставника, реализовали су врло успешно хоризонтално учење. Такође, запослени који 

нису похађали акредитоване семинаре „Дигитална учионица“ и „Настава и учење орјентисано ка 

исходима“ завршили су поменуте обуке. 

 

Запослени су похађали следеће вебинаре путем коришћења платформе „Чувам те“: 

„Стратегије у раду саученицима који показују проблеме у понашању“; 

„Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима“; 

 „Обука за запослене – породично насиље“и 
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 „Заштита дееце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације,        

злостављања и насиља“. 

Значајна пажња посвећена је интерном стручном усавршавању уциљу обезбеђивања безбедног и 

подстицајног окружења у школи. 

 

Наставници су се стручно усавршавали ангажовањем у оквиру општинских и регионалних актива 

и путем различитих вебинара: 

„Авантура ума на школском часу“, аутор Урош Петровић; 

„Комуникацијске вештине у школској арени“, аутор Марко Стојановић; 

„Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе“, Ранко Рајевић; 

„Педагошка документација- свеска праћења развоја и напредовања ученика“; 

„Искуствено учење у настави грађанског васпитања“; 

„Наставни материјали у инклузивном одељењу“; 

„Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти“, аутор Јасмина Ђелић и  

„Електронски портфолио са освртом на међутимовску кооперацију унутар установе“ 

 

Наставници технике и технологије Весна Стојановић и Дејан Крецуљ су током школске године 

реализовали интерно стручно усавршавање путем приказа следећих пројеката: 

„Мајсторска радионица“; 

„Настава у реалном простору“; 

„Орнаментика у српском сакралном градитељству“ и  

„Седам светских чуда старог века“, у сарадњи са наставницом историје, Бранком Клисура. 

Запослени су се усавршавали похађањем  различитих, акредитованих семинара и обука. 
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X      ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ    

         ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ  

         СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  НАЛОЖЕНИХ МЕРА 

 

ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2021/2022.години 

ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 

ИЗВЕШТАЈА 

 

Број  

НАЛОЖЕНИХ/ 

ПРЕДЛОЖЕНИХ 

МЕРА 

Напомена 

Просветна инспекција 1 / Извршен је jeдан ванредни 

инспекцијски надзор о чему је 

сачињен и записник, али без 

наложених мера и један надзор у вези 

припремања и спровођења завршног 

испита, о чему није сачињен посебан 

записник за нашу школу, него само за 

школу у којој је завршни испит и 

одржан. Извршена је и једна 

саветодавна посета школи од стране 

просветне инспекције. 

Стручно-педагошки 

надзор 

/ / / 

Инспекција  

рада 

/ / / 

Буџетска инспекција / / / 

Тржишна инспекција / / / 

Комунална инспекција / / / 

Грађевинска 

инспекција 

/ / / 

Туристичка 

инспекција 

/ / / 

Санитарна инспекција / / / 

Инспекцијски надзор 

сектора за ванредне 

ситуације 

1 3 Извршен је редован надзор од стране 

Сектора за ванредне ситуације, 

одељења у Панчеву из области 

примене Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању у ванредним 

ситуацијама и опреме за личну и 

узајамну заштиту од ел.непогода. У 

записнику су наложене три мере о 

чему је донето и решење. 

Противпожарна 

инспекција 

/ / / 

Интерни ревизор у 

јавном сектору  

/ /  
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Завод за јавно здравље / / / 

Стручни надзор над 

радом библиотеке 

/ / / 

- Просветна инспекција је дана 03.11.2021.године извршила службену саветодавну посету 

школи ради контроле придржавања епидемиолошких мера у школској 2021/2022.години 

(Извештај заведен под дел.бр.969/1 од 04.11.2021.године). Није било наложених мера; 

- Просветна инспекција (ванредни инспекцијски надзор)-предмет надзора провера навода из 

представке у вези са образовањем наставника верске наставе, Записник бр.614-1/2022-IV/3 

oд 16.06.2022. године заведен под дел.бр.623/1 од 17.06.2022.године. Није било наложених 

мера; 

- Просветна инспекција је сва три дана спровођења завршног испита (од 27.06.-

29.06.2022.године) вршила контролу припреме и спровођења завршног испита на крају 

школске 2021/2022.године. Пошто се за ученике наше школе завршни испит организовао у 

ОШ „Ђура Јакшић“ у Ковину, није нам достављен посебан Записник, него је записник 

уручен школи у којој је испит одржан. Није било наложених мера. 

- Записник о редовном инспекцијском прегледу од стране сектора за ванредне ситуације, 

одељења у Панчеву 09.22 број 217-18122/21-1 од 16.12.2021.године заведен под 

дел.бр.1140/1 од 21.12.2021.године. Предмет надзора је била контрола из области примене 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и контрола 

средстава и опреме за личну и узајамну заштиту од елементарних непогода и других 

несрећа. Број наложених мера: три (3). Издато је и решење о наложеним мерама заведно 

под дел.бр.156/1 од 07.02.2022.године. 

 

Извештај сачинила 

Драгана Михајлов 

 

 

 
 XI   МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА 

 

          Школским маркетингом бавио се Сектор за односе са јавношћу. Њега је водио наставник 

школе Дејан Крецуљ, који је, у сарадњи са свим наставницима школе, правовремено и тачно 

информисао јавност о свему што се догађа у школи. С обзиром на перманентну потребу рада у 

овој области, планом рада Сектора предвиђено је, а и остварено, да делује током читаве школске 

године непрестано, од 1. септембра до 31. августа. Ово је било неопходно с обзиром на велики 

број информација упућених ученицима и родитељима, које су имале карактер сервисних 

информација, што је и испоштовано.  

          На локалном нивоу остварена је одлична сарадња са 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 
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„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. 

 

Три деценије Змајевaцa у медијима 
У последњем броју „Просветног прегледа“, листа просветних радника Републике Србије и Републике 

Српске, на насловној страни која је у свим штампаним медијима одувек додељена најважнијим садржајима, 

објављен је прилог из наше школе. Како подаци прес клипинга показују, реч је и о значајном јубилеју – три 

пуне деценије присуства прилога о „Змајевцима“ у овом престижном медију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zmajkovin.edu.rs/
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину  усвојен је на 

основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“бр.88/17, 27/18 др.закон, 10/19,6/20 и 129/21) на седници Школског одбора 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин од 14.9.2022. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 

Марко Рајковић                                                                             Мирјана Милошевић 

_______________________                                                       ___________________________ 

 




