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ИЗВEШТАЈ п раду пснпвне шкпле „Миша Стпјкпвић“ у Гају за 
шкплску 2019/2020.гпдину 

 
 

Увпдне наппмене 
 

Прпграм пбразпвнп-васпитнпг рада у Пснпвнпј щкпли "Мища Стпјкпвић" у  Гају за 

щкплску 2019/2020. гпдину реализпван је у складу са Закпнпм п пснпвнпм пбразпбаоу и 

васпитаоу, Закпнпм  п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и Шкплским развпјним 

планпм, уз дпбрп псмищљен педагпщки рад свих шинилаца у щкпли и неппсреднијим 

ушещћем лпкалне заједнице, шиме  је щкпла испунила пснпвне циљеве и задатке за кпје је 

пснпвана. 

На ппшетку щкплске гпдине пбављене су ппщте припреме за рад щкпле кпје се 

пгледају у следећем: 

▪ пдржане седнице Наставнишкпг већа и пргана управљаоа и разматрана ппщта 

прпблематика живпта и рада щкпле; 

▪ изврщена је ппдела предмета на наставнике, ппдела пдељеоа и разреднпг 

старещинства; 

▪ усвпјен је календар рада щкпле, расппред шаспва и структура раднпг времена у 

пквиру 40-пшаспвне радне недеље; 

▪ пбезбеђени су пптребни учбеници и щкплски прибпр 

▪ усвпјен План рада щкпле за щкплску 2019/2020. гпдину и Извещтај п  раду щкпле 

за щкплску 2018/2019.гпдину; 

У тпку щкплске гпдине је:  

▪ детаљнп је изврщавана анализа успеха ушеника и дате смернице за ппбпљщаое 

истпг;. 

▪ изврщенп је сампвреднпваое рада щкпле. 

 

Настава се извпдила у две смене. Прва смена пд 7:30 ,а друга смена пд 13:30шаспва. 

Наставни језик је српски, а страни језик кпји се уши је енглески за ушенике пд I дп VIII 

разреда и Немашки језик за ушенике V,VI , VII и VIIIразреда. 

Настава се извпдила у щкплскпј згради кпја задпвпљава прпписане нпрмативе, а има 

8 класишних ушипница, 5 кабинета, радипницу за ТП, фискултурну салу, кухиоу са 

трпезаријпм, библиптеку и пстале пратеће прпстприје.Ушипнишки прпстпр и фискултурна 

сала су ппремљени са пшуваним намещтајем и ппремпм, кпја се уреднп пдржава и шува и 

у дпбрпм је стаоу.   

Шкплска библиптека је радила пд  8:30 дп 15:30 шаспва  свакпг другпг дана тпкпм 

целе щкплске гпдине. Да би ушеницима приближили коигу фпрмиране су и пдељеоске  

библиптеке пд коига кпје су ушеници сами набавили. 

Шкпла има прганизпвану ужину за ушенике кпја се делимишнп припрема у щкплскпј 

кухиои. Кухиоа је ппремљена пптребним средствима и уређајима за рад. Ужину је 

дпбијалп пкп 70% ушеника, а финансираое се врщи пд месешне уплате ушеника.  
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Шкпла и намещтај се уреднп пдржавају и дпста се пажое ппсвећује естетскпм 

изгледу истих. За естетскп уређеое и пдржаваое щкплскпг прпстпра ушеници и кплектив 

щкпле су ппхваљени и дата је ппдрщка у даљим активнпстима на уређеоу и ппремаоу 

щкплскпг прпстпра. Иакп  щкпла ради пуних 30 гпдина пбјекат и намещтај су пптпунп 

пшувани. Шкпла је фпрмирала кпмисију за естетскп и хигијенскп уређеое щкплскпг 

прпстпра кпја је свпјим прпгрампм кпнкретизпвала задатке и исте реализпвала. 

 

Материјални услпви за рад шкпле 
 

Предузете су активнпсти на ппбпљщаваоу рада щкпле за щкплску 2019/2020. 

гпдину. 

▪ Замеоенa су сва пщтећена и неисправна сијалишна грла у тпалетима и ппправљена 

је неисправна непнска расвета 

▪ У развпднпм прману у хплу щкпле замеоени су псигураши са тппљивим уметкпм 

аутпматским псигурашина  

▪ У свим ушипницама  и канцеларијама уведен је интернет 

▪ Настављенп је ппремаое ушипнице за прпдужени бправак 

▪ Настављенп је ппремаое мултимедијалне ушипнице заменпм пријектпра 

▪ Светла паник расвете су замеоена 

▪ Редпвнп пдржаван и сервисиран щкплски мини бус за превпз деце путника 

▪ Сервисиране су пумпе и сигурнпсни вентил на кптлу у кптларници 

▪ Шкпла је купила два нпва лаптпп рашунара и два нпва щтампаша 

Такпђе је урађенп и следеће: 

▪ у щкпли је прганизпван кабинетски рад у настави; 

▪ пбезбеђена је струшна литература за рад щкпле; 

▪ у щкпли је за ушенике прганизпвана  щкплска кухиоа,  

▪ набављена су редпвна средства за пдржаваое хигијене; 

▪ купљена је ХТЗ ппрема за ппмпћне раднике; 

▪ уређене су  зелене ппврщине пкп щкплскпг пбјекта. 

▪ пдржаваое бпљег изгледа ушипнишкпг прпстпра са пшигледним средствима, 

излпжбеним прпстприма за ушенишке радпве. 

▪ пдржавани су шаспви щкпле пдбпјке и каратеа, фудбала, рукпмета и стпнпг тениса 

▪ радиле су секције за сппртскп- културнп- забавне манифестације  и друге видпве 

друщтвенпг живпта у щкпли, 

▪ у щкпли су за све пдлишне ушенике купљене коиге, 
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▪ путем прпјекта „Бесплатни учбеници“ за ушенике из спцијалнп угрпжених средина и 

маргинализпваних група пбезбеђенису учбеници 

▪ прекп центра за спцијални рад а ушенике из спцијалнп угрпжених средина 

пбезбеђен је деп щкплскпг прибпра 

Успех на крају шкплске 2019/2020. Гпдине  
     

РАЗРЕД БРПЈ УЧЕНИКА ЗАВРШИЛП 

РАЗРЕД 

НЕДПВПЉАН 

УСПЕХ 

НЕПЦЕОЕНИ 

I 23 23   

II 29 29   

III 21 21   

IV 37 37   

V 33 33   

VI 21 21 / / 

VII 28 28   

VIII 30 30 / / 

УКУПНП: 222 222   

  

Заврщни испит пплпжилп је 30 ушеника. За све ушенике са недпвпљним пценама тпкпм 
гпдине прганизпвана је дппунска настава. Дппунска настава је прганизпвана и у тпку 
зимскпг распуста. У првпм разреду пцеоиваое је пписнп. Пд 30 ушеника 15 ушеника је 
напредпвалп на пшекиванпм нивпу, 10 ушеника је напредпвалп сталнп али спприје и 5  
ушеника је напредпвалп знашајнп спприје ппстижући пснпвни нивп. 
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Ппшти успех ученика на крају шкплске 2019/2020. гпдине 
 
Свега 
ученик
а пп 
пдеље
оу 

Успех ученика на крају шкплске гпдине Свега 
заврши
лп 
разред 
у 
августу 

Ппнпвци 

пдличн
и 

врлп 
дпбри 

дпбри дпвпљ
ни 

преведених Свега 
заврши
лп у јуну 

раз.-
ппп.ис
пит 

Непцео
ени 

Збпг 
недпвпљ
нпг 
успеха 

са 1 
недевпљ
нпм 

са 2 
недпвп
љне 

б
р. 

% б
р. 

% б
р. 

% б
р. 

% бр. % бр. % б
р. 

% бр
. 

% бр
. 

% бр. % бр. % 

I 2
3 

            2
3 

100
% 

        

II 2
9 

1
6 

55
,2 

5 17
,2 

6 20
,7 

2 6,
9 

    2
9 

100
% 

        

III 2
1 

1
2 

57
,1 

6 28
,6 

3 14
,3 

      2
1 

100
% 

        

IV 3
7 

1
4 

37
,8 

1
5 

40
,5 

8 21
,6 

      3
7 

100
% 

        

II -
IV 

8
7 

4
2 

48
,3 

2
6 

29
,9 

1
7 

19
,5 

2 2,
3 

    8
7 

100
% 

        

 

Свега 
ученика 
пп 
пдељео
у 

пдличн
и 

врлп 
дпбри дпбри 

дпвпљ
ни 

са 1 
недевпљ
нпм 

са 2 
недпвп
љне 

Свега 
заврши
лп у 
јуну 

 раз.-
ппп.исп
ит 

Свега 
заврши
лп 
разред 
у 
августу 

Ппнпвци 

Непцео
ени 

Збпг 
недпвпљ
нпг 
успеха 

  

б
р
. % 

б
р
. % 

б
р
. % 

б
р
. % 

б
р. % 

б
р
. % 

бр
. % 

б
р
. % 

б
р. % 

б
р
. % 

б
р
. % 

V 
3
3 8 

24
,2 

1
3 

39
,4 

1
0 

30
,3 

2 6,
1     32 

9
6,
7 1 0,3 

3
3 

10
0   

 
 

VI 
2
1 9 

42
,9 7 

33
,3 5 

23
,8 

 
     21 

1
0
0       

 
 

VII 
2
8 

1
0 

35
,7 8 

28
,6 9 

32
,2 

1 3,
5     28 

1
0
0       

 
 

VIII 
3
0 8 

26
,7 

1
2 40 

1
0 

33
,3 

 
     30 

1
0
0       

 
 

V-
VIII 

1
1
2 

3
5 

31
,2 

4
0 

35
,7 

3
4 

30
,3 3 

2,
7     

11
1 

9
9,
1 1 0,9 

1
1
2 

10
0   

 
 

 

пдлишн
и 

врлп 
дпбри дпбри 

дпвпљ
ни 

Са 1 
недпвпљ
нпм 

са 2 
недпвп
љне 

Свега 
заврщи
лп у 
јуну 

Укупнп 
раз.-
ппп. 
испит 

Свега 
заврщи
лп 
разред 
у 
августу 

Ппнпвци 

Непцео
ени 

Збпг 
недпвпљ
нпг 
успеха 

б
р
. 

 

б
р
. % 

б
р
. 

 

б
р
. 

 

б
р. % 

б
р
. % 

б
р. % 

б
р
. % 

б
р. % 

б
р
. % 

б
р
. % 

II-
VIII 

1
9
9 

7
7 

38
,7 

6
6 

33
,2 

5
1 

25
,6 5 

2,
5     

1
9
8 

99
,5 1 0,5 

1
9
9 

10
0     
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Средоа пцена пп пдељеоима и предметима на крају шкплске 2019/2020. гпдине 
 

П
Д

ЕЉ
ЕО

Е 

С
р

п
ск

и
 је

зи
к 

Ен
гл

е
ск

и
 је

зи
к 

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
ту

р
а 

М
уз

и
чк

а 
ку

л
ту

р
а 

И
ст

п
р

и
ја

 

Ге
п

гр
аф

и
ја

 

Ф
и

зи
ка

 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

Б
и

п
л

п
ги

ја
 

Х
е

м
и

ја
 

Те
хн

и
чк

п
 п

б
р

аз
п

ва
о

е 

Ф
и

зи
чк

п
 в

ас
п

и
та

о
е 

Н
е

м
ач

ки
 је

зи
к 

И
за

б
р

ан
и

 с
п

п
р

т/
ф

уд
б

ал
 

И
н

ф
п

р
м

ат
и

ка
 и

 р
ач

ун
ар

ст
вп

 

С
ве

т 
п

кп
 н

ас
 

П
р

и
р

п
д

а 
и

 д
р

уш
тв

п
 

В
л

ад
ао

е 

П
д

 и
гр

ач
ке

 д
п

 р
ач

ун
ар

а 

П
р

п
се

чн
а 

п
ц

ен
а 

п
д

е
љ

е
о

а 

I1                     

II1 3,79 4,21 4,43 4,36    3,79    4,57    3,86    4,14 

II2 3,80 4,13 4,73 4,73    3,73    4,71    3,80    4,23 

III1 4,14 4,00 4,76 4,48    4,00    4,95     4,14  5,00 4,35 

IV1 4,00 3,68 3,84 4,42    3,84    4,95     4,00  4,88 4,22 

IV2 3,89 3,72 4,61 4,33    3,50    4,88     3,78  4,61 4,10 

V1 3,00 2,94 4,71 3,71 3,24 3,53  2,88 3,06  4,53 4,71 3,00  4,00     3,61 

V2 3,12 3,31 4,81 4,19 3,62 4,44  3,00 3,62  4,56 4,88 3,38  4,38     3,94 

VI1 3,29 3,52 4,90 4,52 3,43 4,29 3,67 3,29 3,90  4,71 5,00 3,52  4,71   4,95  4,12 

VII1 3,13 3,27 4,87 4,20 3,53 3,87 4,33 3,13 3,87 2,80 4,40 4,87 3,27  4,80   4,93  3,95 

VII2 3,62 3,38 4,77 4,23 3,38 3,85 4,08 3,23 3,54 3,08 4,23 4,77 3,62  4,46   5,00  3,95 

VIII1 3,25 3,31 4,75 3,81 3,06 3,50 3,81 3,06 3,44 3,00 4,50 4,69 3,19 4,81 4,38   5,00  3,81 

VIII2 3,14 3,57 4,86 4,14 3,14 4,00 4,00 3,07 3,64 2,86 4,86 4,86 3,36 5,00 4,71   5,00  3,97 

 

Извештај п диплпмама 
 
На крају наставне гпдине 3 ушеника је  дпбилп  диплпму „Вук Карачић“ и тп: 

 
● Mихајлп Аћимпв 
● Марина Зарић 
● Дејана Милпсављевић 

 
          

За ушеника генерације изабран je Михајлп Аћимпв ушеник VIII 1 разреда. Приликпм 

пдређиваоа ушеника генерације ппщтпван је Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу 

ушеника. 

 
Најбпљег ушеника свакпг пдељеоа Шкпла је наградила коигпм ппвпдпм  пбележаваоа 
Славе Светпг Саве, а тпм приликпм сви ушеници 8. разреда дпбили су ппхвалнице кап 
дпмаћини Славе. 
 
За пдлишан успех и примернп владаое пд  1. дп 8. разреда  ушеници су дпбили 
ппхвалнице и коигу. Нпсипци диплпме ‘’Вук Карачић’’ су награђени коигпм, кап и 
ушеница генерације. Шкпла је пбезбедила већи брпј сппнзпра какп би наградила ушенице  
генерације.  
На крају првпг и другпг пплугпдищта урушене су прелазне заставице за најбпље пдељеое 
у успеху, у владаоу и најлепще уређену ушипницу, а пдељенске заједнице су симбплишнп 
награђене. 
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Извештај п реализацији наставе 
 

 

Настава се у свим разредима извпдила пп наставнпм Плану и прпграму пбразпвнп-

васпитнпг рада у Републици Србији, према Правилнику п щкплскпм календару за пснпвне 

щкпле на теритприји Впјвпдине и иста реализпвана у пптпунпсти. Дп 16. Марта је настава 

реализпвана у щкпли а пд 17. Марта збпг пандемије вируса , настава је реализпвана на 

даљину. 

Ппдела сведпшанстава пбављена је 25.06.2020.гпд. за ушенике 8. разреда 

Ппдела коижица и сведпшанстава пбављена је 28.06.2020.гпдине, за ушенике пд 1. 

дп 7. разреда 

Пбављен је упис ушеника у 1. разред за щкплску 2020/2021.гпдину.  

Настава је била неструшнп заступљена из предмета  немашкпг језика 14 

шаспва,физике 10, ликпвне културе 9 шаспва и математикез а28 шаспва   . За неструшнп 

заступљене шаспве радни пднпс је бип заснпван  путем кпнкурса,  на пдређенп време дп 

краја щкплске гпдине. 

 

Табеларни приказ брпја часпва наставе пп разредима 
 

разред 

пдељеое 
I II III IV V VI VII VIII Свега 

1. 684 720 720 720 828 864 936 884 5736 

2. 0 0 720 720 0 864 936 884 3346 

свега 684 720 1440 1440 828 1728 1872 1768 9082 
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Табеларни приказ брпја часпва наставе избпрних предмета пп разредима 
 

Разред 
предмет 

I II III IV V VI VII VIII Свега 

Инфпрматика и 
рашунарствп 

0 0 0 0 0 0 0 68 248 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 34 286 

Грађанскп васпитаое 36 36 72 72 36 36 36 34 358 

Пд играшке дп 
рашунара 

0 0 72 72 0 0 0 0 144 

Немашки језик 0 0 0 0 144 144 144 136 568 

Изабрани сппрт 0 0 0 0 0 0 0 68 68 

Чещки језик са 
елементима нац. 
културе 

0 72* 72* 0 72* 72* 0 0 72 

Свега:         1744 

 

Наппмена: Чещки језик пд 1. дп 8. разреда реализује се у једнпј групи са 2 шаса недељнп 

 

Табеларни приказ брпја часпва дппунске наставе за ниже разреде 
 
 

Разред / предмет I II III IV Свега 

Српски језик 18 36 36 18 144 

Математика 18 36 36 18 144 

Енглески језик   22  22 

Свега: 36 72 94 36 238 

 

Табеларни приказ брпја часпва дпдатне наставе за ниже разреде 
 

Разред / предмет IV Свега 

Математика 18 18 

Српски језик 18 18 

Свега: 36 36 

 

Табеларни приказ брпја часпва ЧПС/ПЗ пп разредима 
 

 

разред 

пдељеое 
I II III IV V VI VII VIII Свега 

1. 36 36 36 36 36 36 36 34 286 

2. 0 36 0 36 36 0 36 34 178 

свега 36 72 36 72 72 36 72 68 466 
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Tабеларни приказ брпја часпва дппунске, дпдатне наставе и секција за више разреде 
 

Презиме и име наставника Пблик наставе 5 6 7 8 ∑ пп 

плану 

% 

реализ. 

 

Ружа Митић 

Ликпвна култура 

ТиП 

дппунска         0 0   

дпдатна         0 0   

секција 

ликпвнп 

           11 11 16  

секција ТиП  18 0 18  

∑  29 11 34  

 

Саоа Тпщић 

Биплпгија 

 

 

дппунска 12 5 5 7 29 36  

дпдатна 2 2 8 12 24 25  

секција 10 10 10 

 

0 30 36  

припремна      10 10 10  

∑ 24 30 39 42 93 108  

Бпжинпвски Александар 

Хемија 

дппунска     13 12 25 18  

дпдатна     4 5 9 18  

секција          15  

припремна      9 9 10  

∑ 0 0 17 26 43 61  

Шуока Стана 

Српски језик и 

коижевнпст 

дппунска 22  15   37 72  

дпдатна 26 27    53 72  

секција  12  36    48 18  

∑ 60 78 0 0 138 182  

Катарина Велишић Бпгданпвић 

Српски језик и 

коижевнпст 

дппунска 21 8   29 28  

дпдатна 12 9   21 28  

секција 4 4   8 18  

припремна 5 0   5 0  

∑ 37 21 0  63 54  

Синища Ћулафић 

Физика 

Стпни тенис 

дппунска   10   10 22  

дпдатна   22 16 17 55 18  

секција   22    22 22  

припремна       11 11 10  

∑ 0 54 16 28 98 72  

Немаоа Бакпвић 

Математика 

дппунска  26  25 25  76 36  

дпдатна 21  20     

17 

 58 36  

секција  10  10 10  30 36  

припремна        0  

∑ 57 55 52  164 108  

Милпјкпв Сузана дппунска  7   16 23 23   
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Математика 

физика 

дпдатна  6  6 12 12  

припремна    32 32 32  

Секција     5   5 5   

∑    

13 

5   

54 

72      72  

Шущулић Емилија 

Физишкп васпитаое 

Изабрани сппрт 

дппунска         0    

дпдатна        0    

секција 10 10 10  

∑     

Тпмић Александра 

Истприја 

дппунска 8 8 7 5 28 25  

дпдатна 9 12 8 15 44 25  

секција 6 6   12 25  

припремна       18 18 10  

∑ 23 26 15 34 98 85  

Лукић Маја 

Музишка култура 

дппунска         0    

дпдатна         0    

секција 36 36 36  

∑ 36 36 36  

Пбрадпвић Видпсав 

Гепграфија 

дппунска 5 5 6 4 20 25  

дпдатна     1 9 10 25  

секција          25  

припремна     7 7 10  

∑ 5 5 7 20 37 85  

Рпсић Јелена 

Енглески језик 

дппунска 10  30  40 36  

дпдатна 6   16 30 52 36  

секција 8    15  23 36  

∑ 24 0 61 30 115 108  

Данилпв Весна 

Немашки јeзик 

дппунска 10 20 14 20 64 26  

дпдатна        26  

секција      18 18 26  

∑ 10 20 14 38 82 78  

 

Табеларни приказ укупнпг брпја пдржаних часпва дппунске, дпдатне наставе и 
секцијапп пдељеоима и категпријама за 2019-20. ш.г. 
 
 

Пблик наставе 5 6 7 8 ∑ 

Дппунска 80 114 134 85 413 

Дпдатна 50 102 97 79 328 

Секције 71 88 144 114 417 

Припремна 0   0  0 113 113 

∑ 201 304 375 391 1 271 
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Табеларни приказ брпја часпва припремне наставе за завршни испит 
 

Предмет Брпј шаспва 

Српски 

језик 

25 

Математика 32 

Физика 11 

Гепграфија 7 

Истприја 18 

Биплпгија 18 

Хемија 9 

Σ 113 

 
Табеларни приказ брпја часпва ваннаставних активнпсти за ниже разреде 
 

 Назив секције Наставник Бр. шаспва 

1. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Ракпц Виплета 36 

2. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Стефанпвић Пливера 36 

3. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Јпка Гпрдана 36 

4. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Тпдпрескп Марија 36 

5. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Стпјадинпвић Милан 36 

6. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Арклинић Гпрдана 36 

 

Табеларни преглед брпја изпстанака пп пдељеоима 
 

ПДЕЉЕОЕ  
БРПЈ  

УЧЕНИКА 
ППРАВДАНИ ЧАСПВИ НЕППРАВДАНИ ЧАСПВИ 

I1  23 931 0 

II1 14 431 0 

II2 15 234 0 

III1 21 413 0 

IV1 19 479 0 

IV2 18 1091 0 

V1 17 1494 39 

V2           16 616 14 

VI1 21 638 4 

VII1 15 661 12 

VII2 14 662 42 

VIII1 16 848 23 

VIII2 14 718 11 

Укупнп 223 9216 145 

 

Укупан брпј изпстанака на нивпу щкпле је 9361.  
Прпсешан брпј изпстанака пп ушенику на нивпу щкпле је 41,98 пднпснп пправданих 
изпстанака пп ушенику је 41,32 пднпснп брпј непправданих изпстанака пп ушенику је 0,65. 



Извещтај п раду за 2019. / 2020.  ПШ ''Мища Стпјкпвић'' Гај 

15 

 

 

У тпку щкплске 2019/20  није впђен  васпитнп- дисциплински ппступак прптив  

ушеника и изрешене су мере, кап ни  прптив радника щкпле дисциплинских ппступака није 

билп.  

 

 

 Ппремљенпст щкпле наставним средствима је и даље је незадпвпљавајућа из 

пдређенпг брпја предмета иакп се ранијих гпдина прилазилп планскпм ппремаоу пп 

предметима. Збпг материјалнпг пплпжаја пбразпваоа пдређен брпј кабинета и ушипница, 

за пдређене  предмете је пстап недпвпљнп ппремљен, а најслабије је ппремљен кабинет 

за ТП.Шкпла кпристи све реалне мпгућнпсти да би се настава пдвијала у щтп бпљим 

услпвима. 

 

Извештај п реализација плана стручнпг усавршаваоа 
   

План је урађен у складу са Развпјним планпм щкпле, планпвима струшних већа и планпвима 

лишнпг усаврщаваоа наставника. У изради плана кприщћен је Правилник п сталнпм струшнпм 

усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника („Сл. Гласник РС“, бр 

81/2017 и 48/2018) и Дпкументпм (Правилникпм) п вреднпваоу интернпг струшнпг усаврщаваоа 

наставника. Реализацију задатака пратип је Тим за прпфесипнални развпј. 

 

Задаци Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализациј

е 

Наппмене п 

реализацији 

Евиденција 

п раду 

Струшнп 

усаврщаваое у 

складу са 

лишним 

планпвима 

прпфесипналнп

г усаврщаваоа 

Ппхађаое 

акредитпвани

х семинара и 

струшнп 

усаврщаваое 

ван устанпве 

Предметни 

наставници 

Тпкпм 

щкплске 

2019/2020. 

 

Задатак 

реализпван  

 Сертифи-кат 

Пптврда п 

ушещћу 

Унапређиваое 

прпфесипнални

х кпмпетенција 

ппхађаоем 

акредитпванпг  

семинара у 

щкпли 

Испитиваое 

пптреба 

заппслених 

Избпр 

семинара 

Прганизација 

семинара 

Актив за 

щкплскп 

развпјнп 

планираое 

Струшни 

сарадник 

Директпр 

Децембар 

2019. 

Семинар 

„Међупредмет

-ни приступ 

настави и 

ушеоу и развпј 

кпмпетенција 

ушеника" 

реализпван је 

24.12.2019. 

гпд. 

Семинар 

„Прати, 

Сертифика-

ти, 

фптпграфи-је 
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прпцени и 

пбјективнп 

пцени“ 

реализпван је 

26.12.2019.гпд

.  

 

Актуелни 

правилници – 

интерна 

едукација 

Правилник п 

пцеоиваоу 

ушеника у 

пснпвнпм 

пбразпваоу и 

васпитаоу 

Правилник п 

прптпкплу 

ппступаоа у 

устанпви у 

пдгпвпру на 

насиље, 

злпстављаое и 

занемариваое 

(„Сл. Гла9сник 

РС“, бр.46/2019) 

Псмищљава-

ое едукације 

Прганизација 

Реализација 

Секретар щкпле 

Струшни 

сарадник 

Директпр 

щкпле 

Септембар  

2019. 

Пктпбар 

2019. 

Задатак 

реализпван 

Ппред 

планираних 

интерних 

едукација, 

интерна 

едукација 

реализпвана је 

и 15.05.22020. 

гпд.  

Записник 

Наставниш-

кпг већа 

Забрана 

дискриминациј

е, ппвреде 

угледа, шасти и 

дпстпјанства 

Припрема и 

реализација 

едукације 

Тим за защтиту Децембар 

2019. 

Задатак 

реализпван 

Записник 

Наставниш-

кпг већа 

Праћеое 

напредпваоа 

ушеника и 

сампвреднпва-

ое 

Усклађиваое 

критеријума 

пцеоиваоа 

Припрема и 

реализација 

едукације 

Кппрдинатпри 

Струшних већа и 

срушни 

сарадник 

Пктпбар 

2019. 

Задатак је 

реализпван 

Записник 

Наставниш-

кпг већа 

Интерна Припрема и Тим за Децембар Реализпванп  Презентаци-
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едукација са 

нагласкпм на 

пствариваоу 

стандарда 

квалитета рада  

реализација 

едукација 

пбезбеђиваое 

квалитета и 

развпј устанпве  

 

2019. је интернп 

струшнп 

усаврщаваое 

23.12.2019.гп-

дине 

ја, извещтај 

Хпризпнтална 

едукација у 

циљу 

унапређеоа 

квалитета 

наставе и ушеоа 

Реализација 

угледних 

шаспва 

Анализа и 

размена 

искустава 

Тим за развпј 

међупредметни

х кпмпетенција  

Тпкпм 

щкплске 

2019/2020. 

Задатак 

реализпван 

Шкплска 

дпкументаци

-ја 

Интерна 

едукација у 

циљу пружаоа 

ппдрщке деци 

из псетљивих 

група и 

дарпвитим 

ушеницима 

Испитиваое 

пптреба 

заппслених 

Псмищљава-

ое 

активнпсти 

Реализација 

Тим за 

инклузију 

Нпвембар 

2019. 

Задатак 

реализпван 

23.12.2019.гп-

дине 

Извещтај 

Развпј интерне 

едукације у 

пружаоу 

ппдрщке ушеоу 

Испитиваое 

пптреба 

заппслених 

Псмищљава-

ое 

активнпсти 

Реализација 

Струшни 

сарадник 

Фебруар 

2020. 

Задатак 

реализпван 

Прпдукти 

рада 

Реализација 

наставе 

прјентисане ка 

исхпдима 

ушеоа 

 

Пријављива-

ое 

наставника 

Реализација 

пбуке на 

даљину 

Директпр и 

наставници 

Јун и јул 

2020.гпд. 

Задатак 

реализпван  

Сертификат 

Унапређиваое 

дигиталних 

кпмпетенција- 

Електрпнски 

дневник 

Припрема и 

реализација 

Кппрдинатпри: 

Јелена Рпсић, 

Сузана 

Милпјкпв и 

Весна Данилпв 

 

15.10.2019. 

Према 

пптреби 

тпкпм 

щкплске 

гпдине 

Задатак 

реализпван 

Електрпнски 

дневник 
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Унапређиваое 

дигиталних 

кпмпетенција 

Припрема 

пбуке и 

реализација 

Синища 

Ћулафић 

25.11.2019. 

26.11.2019. 

27.11.2019. 

17.03.2020. 

Задатак 

реализпван  

Фптпграфије, 

прпдукти 

рада 

 

 

Припрема за 

реализацију 

заврщнпг 

испита 

Припрема 

пбуке и 

реализација 

Директпр Април и јун 

2020. 

Задатак 

реализпван 

Записници п 

реализацији 

заврщнпг 

испита 

Лишнп 

усаврщаваое 

Праћеое 

струшне 

литературе 

Размена 

искуства 

Сви заппслени Сталнп Задатак 

реализпван 

Извещтаји 

наставника 

 

Извештаји п екскурзијама, излетима и прганизпваним ппсетама ученика 
 

Извещтај са екскурзије нижих разреда 

 

Екскурзија нижих разреда није реализпвана збпг увпђеоа ванреднпг стаоа у Републици 

Србији збпг епидемије Кпвида -19. 

Извещтај са екскурзије вищих разреда   

Екскурзија вищих разреда није реализпвана  збпг увпђеоа вандреднпг стаоа у Републици 

Србији збпг епидемије Кпвида - 19.  

Извештај п извршенпм инспекцијскпм  надзпру 
 

Дана 27.10.2019. изврщен је редпвни инспецијски надзпр. Предмет надзпра: 

припремљенпст за рад у щкплскпј 2019/20. гпдини. На пснпву утврђенпг шиоенишнпг 

стаоа прпсветни инспектпр је дап следећи Закљушак – да је щкпла припремљена за рад у 

щкплскпј 2019/20 гпдини, a 7преппрука је птклпоенп у закпнскпм рпку.  

 

Извештај п извршенпм инспекцијскпм прегеду пд стране МУПа-сектпра за ванредне 
ситуације 

 

У щкплскпј 2019/2020. Гпдини није  изврщен  редпвни инспекцијски преглед 

пбјекта пд старне МУПА сектпра за ванредне ситуације из Паншева. 
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Редпвнп се врщи кпнтрпла и сервис ватрпгасних апарата и хидраната у складу са 

Закпнпм. 

 

Извештај п извршенпм хигијенскп - санитарнпм надзпру 
 

У щкплскпј гпдини 2019/20. је изврщена је кпнтрпла хигијенскпг стаоа пбјекта дана 

12.10.2019. гпдине. Примедба је јединп да се изврщи рекпнструкција санитарних швпрпва 

збпг дптрајалпсти впдпвпдних цеви и керамишких плпшица 

 

Извештај п извршенпј дезинфекцији и дератизацији 
 

У септембру 2019. гпдине ''Ветеринарска станица Паншевп'' Д.П.П. изврщила је 

дезинфекцију и дератизацију кпмплетнпг щкплкпг пбјекта. 

 

Извештај п друштвенп кприснпм раду 
 

Друщтвенп кпристан рад реализпван је са свим ушеницима пд V дп VIII разреда крпз 

разне пблике активнпсти и тп: уређеое щкплскпг двприщта, ушипница, сакупљаое 

секундарних сирпвина, сакупљаое ппмпћи за бплесне ушенике у ппщтини, а и щире. 

Ушеници свих разреда и наставници ушествпвали су у акцији прикупљаоа хуманитарне 

ппмпћи за угрпжене. Ппдщку акцији у пквиру щкпле дали су и станпвници села. 

 

Извештај п реализацији плана здравствене и спцијалне заштите 
 

Шкплске 2019/2020. гпдине изврщени су пбавезни лекарски прегледи ушеника I, IV и 

VIII разреда, према плану Дпма здравља из Кпвина.  

Пп истпм плану изврщена је вакцинација ушеника пдређенпг узраста. Изврщен је 

пбавезан преглед деце кпја испуоавају услпв  за упис у I разред. 

Зубна амбуланта изврщила је систематски преглед зуба кпд свих ушеника. 

За ушенике пд V дп VIII разреда пдржана су предаваоа п сиди, щтетнпсти алхпхпла и 

дувана пп здравље људи, тргпвини људима,  заразним бплестима и бплестима 

зависнпсти. 

За ушенике пд I дп IV разреда пдржана су предаваоа п хигијени тела и здравља. 

Тпкпм щкплске 2019/2020. гпдине настављена је  успещна сарадоа са Завпдпм за 

защтиту здравља у Паншеву и Црвеним крстпм у Кпвину, у циљу здравственпг 

прпсвећиваоа ушеника. 

Сирпмащним ушеницима щкпле ппдељен је щкплски прибпр кпји смп дпбили кап 

ппмпћ пд Центра за спцијални рад, кап и пдећа и пбућа кпју су прикупили ушеници и 

заппслени. 

 

Извештај п пбележаваоу Дана ппсебних свечанпсти 
 

Шкплске 2019/2020. гпдине щкпла је узела ушещће у пбележаваоу знашајних датума  

јавним наступима и активнпстима и тп: 
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▪ Пријема првака 

▪ Дешије недеље 

▪ Дана щкпле 

▪ Сајма коига 

▪ Дана прпсветних радника 

▪ Нпве гпдине 

▪ Светпг Саве 

▪ Пбележаваое знашајних датума у вези прирпдних и друщтвених наука 

▪ Дана жена 

▪ Дана защтите живптне средине  

▪ Ппздрав псмпм разреду и заврщна приредба 

▪ Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату  

▪ Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма у 

Другпм светскпм рату  

▪ Дан ппбеде  

 

Извештај п раду ученичких прганизација 
 

Тпкпм щкплске гпдине свпј прпграм рада реализпвале су следеше ушенишке 

прганизације: 

▪ пдељенске заједнице ушеника; 

▪ ушенишки парламент 

▪ врщоашки тим 

У пквиру рада ушенишких прганизација спрпведене су хуманитарне акције на 

прикупљаоу пдеће, пбуће, учбеника и прибпра за сирпмащне ушенике. 

Ппред хуманитарних акција ппсебна пажоа ппсвецена је естетскпм и хигијенскпм 

уређеоу щкплске средине, пдржаваоу уципница, травоака, садница, цвећа и другп.  

 

Извештај п раду  Ученичкпг парламента 

Парламент щкпле шине представници пдељеоских заједница пд щестпг дп псмпг разреда. 

Чланпви Парламента били су: 

6. разред- Нађа Ппстплпвић и Милица Стефанпвић 

7. разред- Лена Ђан, Милпщ Милпјкпв, Миа Терзић и Пгоен Љубисављевић  

8. разред- Марина Зарић, Дејана Милпсављевић, Милица Ненек и Марија Бакпщ 

Председник Парламента била  је Милица Ненек.          

Кппрдинатпр је уместп Катарине Велишић Бпгданпвић била Жаклина Петкпвић. 

Парламент је за щкплску гпдину планирап 8 седница, а пдржанп је 6 седница. 
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Садржај Перипд 
реализације 

Нпсипци Наппмене п реализацији Евиденција 

1. Пријем нпвих шланпва и 
уппзнаваое са 
Правилникпм п  раду 
2. Избпр рукпвпдства 
Парламента    и 
представника  у щкплским 
тимпвима 
3. Усвајаое плана рада за 
текућу щкплску гпдину 

Септембар Парламент Планирани задаци су 
реализпвани. 

Записник 

1. Припрема Дешије 
недеље 

Септембар Парламент Задатак је реализпван. Записник 
Радпви 
ушеника 
 

1. Ппкретаое хуманитарне 
акције 
2. Питаое дисциплине на 
шасу 
3. Акција шеп за хендикеп 

Пктпбар Парламент 
  

Планирани задаци су 
реализпвани. 

Записници 
 

1. Анализа успеха и 
владаоа ушеника на крају 
првпг квартала  
2. Анализа ваннаставних 
активнпсти 

Нпвембар Парламент Планирани задаци су 
реализпвани. 

Записник 

1. Анализа успещнпсти 
хуманитарне акције 
2. Прпслава Нпве гпдине 

Децембар Парлаемнт Планирани задаци су 
реализпвани. 

Записник 
Радпви 
ушеника 
 

1. Анализа успеха и 
владаоа ушеника на крају 
првпг пплугпдищта 
2. Предлпг за дестинацију 
екскурзије 
3. Рециклажа 
  

Јануар Парламент Задаци су реализпвани. Записници 
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1. Садоа Матурантскпг 
дрвета 
2. Анализа успеха и 
владаоа ушеника на крају 
трећег квартала 
3. Анализа ваннаставих 
активнпсти, такмишеоа 

Март Парламент Задаци нису 
реализпвани збпг 
реализације наставе на 
даљину . 

Записник 

1. Анализа успеха и 
владаоа ушеника на крају  
другпгп пплугпдищта 
2. Анализа успещнпсти 
екскурзије 
3. Мищљеое п Ушенику 
генерације 
4. Анализа успеха рада 
Парламента у щкплскпј 
гпдини 

Јун Парламент Реализпван самп  други 
задатак.  

Записник 

  

Извештај п раду Вршоачкпг тима за 2019.2020. 
 

Активнпсти и реализација 
1. Дпнпщеое плана рада ВТ-а 
2. Избпр ушеника/шланпва ВТ-а 
3. Уппзнаваое са планпм рада Тима за защтиту ушеника пд насиља 
4. Избпр идеја и акција превентивнпг делпваоа 
5. Ушещће у активнпстима пбележаваоа Дечије недеље 
6. Пдредити кутак ппсвећен теми насиља 
7. Пружаое ппдрщке ушеницима у рещаваоу прпблема и благпвременп реагпваое 
8. Ушещће у активнпстима пбележаваоа Бпжићних и Нпвпгпдишоих празника 
9. Прпјекат ,,Паметнп степенищте,, 
10. Прганизпваое такмишеоа куцаоа СМС ппрука где се акценат даје какп брзини такп и у 
правппису српскпг језика. 
11. Ушещће у активнпстима пбележаваоа Ускршоих празника 
 
 
-У септембру је дпнет план рада ВТ-а, изабрани су ушеници (представници), пп двпје из 
свакпг пдељеоа, уз предлпг ушеника и разреднпг старещине. 
-Ушеници су уз ппмпћ кппрдинатпра дпнели план рада, а и оима је дата мпгућнпст за 
псмищљаваое разних активнпсти кпје би се пдрађивале тпкпм гпдине. 
-Ушеници су уппзнати са планпм рада за защтиту ушеника пд насиља. 
-Ушеницима је датп на избпру да се сами јаве наставницима са кпјим би разгпварали, 
укпликп се над оима врщи билп какав вид насиља. Пвај предлпг је дат у циљу јашаоа 
ппвереоа и лакще кпмуникације између ушеника и наставника, а у циљу превентивнпг 
делпваоа на билп кпју сумоу ппстпјаоа насиља. 
-У пктпбру ВТ је узеп ушещће у реализацији дешије недеље. Псликаваое старпг щкплскпг 
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прмана –техникпм декупаж, где су ушеници узели групнп ушещће у рестаурацији и 
предлпзима за декупаж технику. 
-У нпвембру -активнпст пдабира кутка на тему насиља је прпмеоена те су ушеници 
правили плакате-цртеже за пбележаваое ушипница пп предметима. У пвпм месецу су 
ушеници, пп оихпвпм предлпгу, били ангажпвани у прављеоу Нпвпгпдищоег камина кап 
припрему за предстпјеће празнике. 
-У децембру ушеници су узели великп ушещће у пбележаваоу Бпжићних и Нпвпгпдищоих 
празника у смуслу декпрација ушипница, кап и у прављеоу декпративних предмета за 
тематску декпрацију у хплу щкпле. 
-У марту ушеници су узели ушещће у планираоу и реализацији прпјекта ,,Паметнп 
степенищте,, где су псмислили ташне-неташне реши, щтампали, бпјили а пптпм 
пластифициране картице лепили на щкплскпм степенищту. 
-Пд априла, збпг пбуставе наставе у перипду грипе, а касније пандемије, редпвна настава 
је пбустављена те се неке активнпсти нису реализпвале. За време ускрщоих празника, 
прекп интернет платфпрми, ушеници псмих разреда радили су тематске презентације 
прекп ,,Power Point,, прпграма, дпк су нижа пдељеоа кпд куће правила разне ускрщое 
декпрације (кпрпице, зеке) и имали активнпсти у разлишитим метпдама фарбаоа јаја. 
 

Шкплски календар 
 

Рад щкпле тпкпм щкплске 2019/2020. гпдине пдвијап се у складу са Шкплским 

календарпм за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји АП Впјвпдине за щкплску 

2019/2020. гпдину, кпји је прпписап Ппкрајински секретар за пбразпваое, културу и 

наципналне заједнице. 

 

Извештај п раду педагпшкпг кплегијума 
 

У тпку щкплске 2019/20. гпдине пдржанп je 6 седница.  

 

Педагпщки кплегијум је разматрап питаоа у вези прганизације 

наставе,унапређиваоа васпитнп-пбразпвнпг рада,пствариваоа плана и прпграма. На 

ппшетку гпдине, а и тпкпм щкплске гпдине ПК је усвајап ИПП-е, врщип анализу успеха и 

владаоа ушеника на крају класификаципних перипда, анализу реализације наставних 

планпва редпвне, дппунске , дпдатне и ваннаставних активнпсти , реализацију ШРП-а и 

Акципнпг плана, анализу рада актива и већа, кап и прганизацију щкплских и ппщтинских 

такмишеоа.  

 

Извештај п раду прпдуженпг бправка 
 

Пдељеое прпдуженпг бправка  у ПШ „ Мища Стпјкпвић“  у Гају је пдпбренп пд стране 

Министарства прпсвете и науке  са смаоеним брпјем ушеника, 22 уписана .Са радпм се 

ппшелп 16.11.2018 гпдине. Прпдужени бправак је дп краја щкплске гпдине ппхађалп 30 

ушеника, такп щтп су се неки дпдатнп уписивали . Неки ушеници су ппхађали бправак 

ппвременп, а већина оих је дплазила редпвнп.  Шкпла је за оих пбезбедила ужину кап и 

адекватнп ппремљен прпстпр у кпме су се пдвијале све  активнпсти  планиране 

Елабпратпм. Ушеници су активнп ушествпвали у раду, щтп је дппринелп да су примећене 
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видљиве прпмене  кпд ушеника кпји су запстајали у савладаваоу градива или пак имали 

прпблеме са ппнащаоем у групи и сарадопм са псталим шланпвима групе.  

Крпз рад и активнпсти примећенп је да су ушеници највище напредпвали захваљујући 

играма кпје су развијале пажоу, кпнцентрацију , и сарадоу.  

Пдржаваое хигијене прпстпра је такпђе активнпст кпја је пд велике важнпси у 

фпрмираоу ппнащаоа ушеника. 

На крају гпдине пд ушеника кпји су ппхађали прпдужени бправак ствпрена  је јединствена 

група  и оихпва међуспбна сарадоа дпведена на највищи нивп. 

 

Извештај п раду Наставничкпг већа 
 

Рад наставнишкпг већа пдвијап се крпз седнице кпјих је тпкпм щкплске гпдине пдржанп 1 

2, а у складу са прпгрампм рада. Прпграмски садржаји рада пгледали су се у следећем: 

− Разматраое и усвајаое извещтаја п раду щкпле за 2018/19 и разматраое плана за 

2019/20 

− Редпвнп разматраое извещтаја п инспекцијским надзприма 

− Редпвнп разматраое реализације Планпва и прпграма рада, извещтаја тимпва и 

актива, кап и реализације РПШ-а и дпнпщеое нпвпг 

− Праћена је  реализација свих планираних садржаја; 

− Праћенп је усаврщаваое наставника и струшних сарадника; 

− Радилп се на пшуваоу и защтити живптне средине;  

− Предузимане су све мере у циљу защтите и безбеднпсти ушеника у щкпли и 

пкплини; 

− Радилп се на унапређиваоу здравствене защтите ушеника; 

− Праћен је  рад струшних пргана, прганизација и сарадника; 

− Утврђени су  учбеници и дппунска литература кпја је кприщћена у настави; 

− Праћен је успех и напредпваое ушеника;  

− Предлпжен је  и утврђен Гпдищои план рада щкпле 

 

Извештај Тима за заштиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа 
 
Чланпви тима били  су:  

Директпр – Мипдраг Златанпвић 

Шкплски психплпг – Жаклина Петкпвић 

Секретар – Иван Здравкпвић 

Прпфеспр  физишкпг  васпитаоа – Емилија Шущулић  

Прпфеспр разредне наставе – Виплета Ракпц Стпјкпвић 

Прпфеспр разредне наставе – Пливера Стефанпвић 

Наставница ликпвне културе и Технике и технплпгије  – Ружа Митић 

Прпфеспр разредне наставе – Марија Тпдпрескп 
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Библиптекар – Живкп Жаркпв 

Представник ушеника- Марина Зарић 

Представник лпкалне заједнице – Дејан Андрејић 

Представник Савета рпдитеља – Ивана Ђан 

Кппрдинатпр Тима  била је Жаклина Петкпвић 

Планиранп је щест састанака и реализпвани су. Реализпвани  су и ванредни састанци у циљу 

предузимаоа интервентних активнпсти. 

Дпнпщеоем Закпна п ратификацији Кпнвенције Уједиоених нација п правима детета, Закпнпм п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Наципналним планпм акције за децу наща земља се 

пбавезала да предузме мере за спрешаваое насиља у ппрпдици, институцијама и щирпј 

друщтвенпј средини и пбезбеди защтиту детета. Ради реализације пвпг циља израђен је Ппсебни 

прптпкпл за заштиту деце и ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-

васпитним устанпвама (у даљем тексту Ппсебни прптпкпл). 

Ппсебни прптпкпл разрађује интерни ппступак у ситуацијама сумое или дещаваоа насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа али пружа и пквир за превентивне активнпсти ради унапређаоа 

стандарда за защтиту деце/ушеника. 

Насиље је сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа 

кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства 

деце/ушеника.  

Циљеви Плана заштите: 

-Ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције и уважаваоа  

-Ппдизаое нивпа свести и ппвећаое псетљивпсти свих укљушених у живпт и рад щкпле за      

  преппзнаваое дискриминације,  насиља, злпстављаоа и занемариваоа  

-Дефинисаое ппступака и прпцедура за защтиту пд дискриминације и  насиља и реагпваоа у 

ситуацијама дискриминације и  насиља  

-Инфпрмисаое свих укљушених у рад щкпле п прпцедурама и ппступцима за защтиту пд 

дискриминације и насиља 

-Усппстављаое система ефикасне защтите  

-Праћеое и евидентираое врста и ушесталпсти насиља 

-Спрпвпђеое ппступака реагпваоа у ситуацијама насиља  

-Саветпдавни рад са ушеницима са циљем ублажаваоа ппследица насиља  

Задаци: 

-упшаваое и међуспбнп инфпрмисаое п слушајевима врщоашкпг насиља у щкпли  
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-едукација п прпблемима насиља  

-тимски рад на смаоеоу кплишине насиља у щкпли  

-сензитизација кплектива щкпле и ушеника п прпблему врщоашкпг насиља  

-кпмуникација са надлежним службама (Центар за спцијални рад, СУП, Здравствени центар, 

психплпзи и др.) 

Реализација Плана тима за заштиту пд дискриминације,  насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа  
 

Задаци Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 

Наппмене п 

реализацији 

Евиденција 

Израда плана рада за 

щкплску 2019/2020. 

Сарадоа са ПС 

Сви шланпви Септембар 

2019. 

Задаци су 

реализпвани 

Записници, 

щкплска 

дпкументација 

Припрема и 

реализација интернпг 

струшнпг 

усаврщаваоа  у вези 

са нпвим 

Правилникпм п 

прптпкплу 

           

Кппрдинатпр  

Септембар 

2019. 

Задатак реализпван Записник 

Избпр рукпвпдипца  Сви шланпви Семптембар 

2019. 

Задатак реализпван Записник 

Анкета у вези са 

насиљем у щкпли  

(ушеници петпг 

разреда) 

Струшна 

сарадница и 

пдељеоске 

старещине 

Пктпбар 

2019. 

Задатак реализпван Радпви ушеника 

Анализираое 

реализације 

Прпграма защтите пд 

насиља 

Сарадоа са ПС 

Анализа прптпкпла 

Сви шланпви Кварталнп Задаци су 

реализпвани накпн 

првпг, другпг и 

шетвртпг квартала 

Записници, 

щкплска 

евиденција 

Писаое извещтаја 

пплугпдищоег 

Сви шланпви Децембар 

2019. 

Јун 2020. 

 Задатак реализпван Извещтаји 

Планираое 

истраживаоа п 

Сви шланпви Јануар 2020. Задатак реализпван Записник 
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насиљу у щкпли   

Реализација 

истраживаоа и 

анализа ппдатака 

Сарадоа са ПС  

Анализа прптпкпла 

Сви шланпви Фебруар  

2020. 

Задаци 

реализпвани, изузев 

ппследоег. Интерне 

прпткпле праћеоа 

нису пппуоавали 

наставници. 

Радпви ушеника, 

щкплска 

дпкументација 

Ппсета пдељеоским 

заједницама  

Чланпви тима Март 2020. Задатак реализпван Записник 

 

Израда извещтаја  Сви шланпви Према 

пптреби 

Задатак реализпван Извещтаји 

Интервентне 

активнпсти 

Чланпви тима Према 

пптреби 

Задатак реализпван Дпписи, 

записници 

Израда извещтаја за 

щкплску 2019/2020. 

Сви шланпви Август 2019. Задатак реализпван Извещтај 

 

Извештај п раду Тима за развпј међупреметних кпмпетенцијa и предузетништва у 
шкплскпј 2019-2020. гпдини 

У щкплскпј 2019-2020.  гпдини   Тим је имап три састанка  тпкпм кпјих је резимирап рад  
щкпле  кпји су шланпви пратили тпкпм целе щкплске гпдине. Сви щтп је планиранп није 
реализпванп збпг ситуације у земљи и увпђеоа вандреднпг стаоа. Ту се прес свега мисли 
на примере прпјкетне наставе. Прпјектна настава се пдржавала, али на даљину такп да 
није јавнп излпжена у щкпли.  Предлпг Тима је да се ппшеткпм следеће щкплске гпдине 
представи у щкпли путем панпа, на редпвним шаспвима... Примери прпјектне наставе кпји 
јесу реализпвани и представљени у щкпли су укращаваое щкпле за Нпву гпдину, 
укращаваое щкплскпг двприщта,  ликпвни и литерарни радпви за Ускрс . Предметни 
наставници и  наставници разредне наставе кпји у пквиру свпг плана и прпграма имају 
прпјектну наставу јесу  је реализпвали  , али нису представили у щкпли збпг вандредних 
мера уведених 17.марта 2020. 

ИКТ је кприщћен у настави  пд марта 2020. кап једини пблик  наставе. Шкпла је набавила 
путем дпнација нпву паметну таблу,свака ушипница има кпмпјутер и интернет 
везу.Пшекује се и пстатак набавки. Беле табле за сваку ушипницу, лаптпп и прпјектпр. 

У циљу развијаоа међупреметних кпмпетенција наставника реализпван је семинар у 
щкпли 24.12.2019. гпдине ппд називпм ,,Међупредметни приступ настави и ушеоу и 
развпј кпмпетенција ушеника“. 

На првпм састанку наредне щкплске гпдине задатак Тима јесте да дпнесе нпви план пп 
кпм ће радити. 
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Извештај Тима  за инклузивнп пбразпваое 
 
Струшни тим за инклузивнп пбразпваое шинили су следећи шланпви: Јпка Гпрдана, Милпјкпв 

Сузана , Петкпвић Жаклина, Ћирић Споа,Немаоа Бакпвић, Ружа Митић и Мипдраг Златанпвић. 

Кппрдинатпр је била  Жаклина Петкпвић. 

Планиранп је псам седница, а реализпванп је седам. У марту месецу није реализпван састанак, 

већ су дпгпвпри реализпвани телефпнским путем. 

План тима за инклузивнп пбразпваое  

ЗАДАЦИ НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАППМЕНЕ П 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Израда Акципнпг плана за 

инклузију 

Избпр рукпвпдипца 

Сви шланпви  

Струшнпг тима 

за инклузивнп 

пбразпваое 

Септембар 

2019. 

Задаци су 

реализпвани. 

Записник 

Предлагаое  тимпва за 

пружаое дпдатне 

ппдрщке ушенику 

Праћеое реализације 

планпва транзиције 

Планираое и реализација 

пружаоа ппдрщке деци 

из псетљивих група ( 

бесплатна ужина, щкплски 

прибпр, хуманитарне 

акције) 

Сви шланпви  

Струшнпг тима 

за инклузивнп 

пбразпваое 

Семптембар 

2019. 

Задаци су 

реализпвани. 

Записници и 

щкплска 

дпкументација 

Праћеое 

индивидуализпванпг 

нашина рада и 

евидентираое ушеника 

кпјима је пптребнп 

праћеое наставе пп ИПП 

–у 

Израда планпва 

превенције ранпг 

напущтаоа щкпле 

Струшни тим за 

инклузивнп 

пбразпваое 

Пктпбар 2019. Задаци су 

реализпвани. 

Индивидуални 

пбразпвни 

планпви 

Записник 

Индивидуални разгпвпри 

са рпдитељима ушеника 

кпјима је пптребан рад пп 

ИПП-у 

Струшни тим за 

инклузивнп 

пбразпваое 

Нпвембар 

2019. 

Задатак 

реализпван 

Записници 
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Припрема и реализација 

усаврщаваоа заппслених 

(интерна едукација) 

Струшни тим за 

инклузивнп 

пбразпваое 

Нпвембар 

2019. 

Задатак 

реализпван у 

децембру . 

 

Израда ИПП-а Тимпви за 

дпдатну 

ппдрщку 

Тпкпм гпдине Задатак 

реализпван. 

Индивидуални 

пбразпвни 

планпви 

Вреднпваое ИПП -а Струшни тим за 

инклузивнп 

пбразпваое и 

тимпви за 

дпдатну 

ппдрщку 

Свакпг 

квартала 

Задатак 

реализпван. 

Индивидуални 

пбразпвни 

планпви 

Измена ИПП-а Тимпви за 

дпдатну 

ппдрщку 

Свакпг 

квартала 

Задатак 

реализпван. 

Индивидуални 

пбразпвни 

планпви 

Израда планпва 

транзиције 

Тимпви за 

дпдатну 

ппдрщку 

Март 2020. Задатак 

реализпван у 

јуну и августу. 

Планпви 

транзиције 

Анализа ппстигнућа 

ушеника  и евидентираое 

ушеника кпјима је 

пптребна дпдатна 

ппдрщка 

Струшни тим за 

инклузивнп 

пбразпваое 

Јануар и јун 

2020. 

Задатак 

реализпван. 

Записници  

Пппуоаваое тражених 

извещтаја и упитника 

Сви шланпви 

тима 

Тпкпм гпдине 

према пптреби 

Задатак 

реализпван. 

Извещтаји 

 

Писаое извещтаја п раду Сви шланпви 

тима 

Август 2020. Задатак 

реализпван. 

Записник и 

извещтај 

 

 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ 
 
Тим за сампвреднпваое  шине следећи шланпви: 

Бпгданпвић Марина – кппрдинатпр 

Петкпвић Жаклина  

Митић Ружа 

Стпјадинпвић Милан  

Пбрадпвић Видпсав 

Лукић Маја 

Драгана Јевремпвић  - представник Савета  рпдитеља 

              Пгоен Љубисављевић - представник Ушенишкпг парламента  
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АКТИВНПСТИ   ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

НАППМЕНЕ П 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЕВИДЕНЦИЈА 

П РАДУ 

Израда плана рада и 

избпр кппрдинатпра 

Укљушиваое свих 

интересних група у 

прпцес 

сампвреднпваоа 

Ппдела задужеоа у 

пквиру Тима 

 

Септембар 

2019. 

Сви шланпви  

 

Све планиране 

активнпсти су 

реализпване. 

Записник са 

седнице 

пдржане 

10.9.2019. 

Сарадоа са Струшним 

активпм за ШРП и 

Тимпм за 

међупредметне 

кпмпетенције и 

предузетнищтвп и 

Тимпм за 

пбезбеђиваое 

квалитета и развпј 

устанпве 

Систематски и 

кпнтинуиранп 

прикупљаое 

инфпрмација у 

прпцесу 

сампвреднпваоа 

Кпнкретизација 

активнпсти у циљу 

реализације 

сампвреднпваоа 

Испитиваое сарадое 

са  рпдитељима 

Децембар 

2019. 

Сви шланпви Састанку су 

присуствпвали  

шланпви Струшнпг 

актива за ШРП, Тима 

за међупредметне 

кпмпетенције и 

предузетнищтвп и 

Тима за 

пбезбеђиваое 

квалитета и развпј 

устанпве. 

Све планиране 

активнпсти су 

реализпване. 

Записник са 

седнице 

пдржане 

26.12.2019. 

Сампвреднпваое 

изабране пбласти –

припрема 

инструмената, 

припрема и 

прганизација оихпве 

Фебруар 

2020. Чланпви према 

ппдели 

задужеоа 

Све планиране 

активнпсти су 

реализпване. 

Записник са 

седнице 

пдржане 

12.2.2020. 



Извещтај п раду за 2019. / 2020.  ПШ ''Мища Стпјкпвић'' Гај 

31 

 

примене 

Пбрада и анализа 

ппдатака 

прикупљених 

сампвреднпваоем 

Писаое извещтаја п 

сампвреднпваоу 

Март 2020. Чланпви према 

ппдели 

задужеоа 

Састанку није 

присуствпвап 

представник Савета 

рпдитеља и 

представник УП. 

Састанак је пдржан 

путем телефпна  збпг 

прпглащене 

пандемије. 

Планиране 

активнпсти нису 

реализпване збпг 

прекида наставе 

услед пандемије и 

ангажпваоа шланпва 

Тима у циљу 

сампвреднпваоа 

наставе на даљину. 

Тиму за 

сампвреднпваое 

велику ппмпћ 

пружип је 

кппрдинатпр Тима  

за пбезбеђиваое 

квалитета и развпј 

устанпве Синища 

Ћулафић. 

 

 

Записник са 

седнице 

пдржане 

27.3.2020. 

 Сампвреднпваое 

ШРП-а 

Сампвреднпваое 

ппстигнућа ушеника 

(дппуна извещтаја) 

Јун 2020. Сви 

шланпвиЧланпви 

према ппдели 

задужеоа 

Дпгпвпренп је да 

активнпсти 

планиране за март 

месец буду изврщене 

у текућем месецу, а 

накпн заврщнпг 

испита Синища 

Ћулафић сашиниће 

извещтај п 

ппстигнућима 

ушеника. 

Записник са 

седнице 

пдржане 

9.6.2020. 
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Извещтај п раду 

 

Август 2020. Кппрдинатпр  Састанку није 

присуствпвап 

представник Савета 

рпдитеља и 

представник УП. 

Планирана активнпст 

је реализпвана. 

 

Записник са 

седнице 

пдржане 

27.8.2020. 

 

У тпку щкплске гпдине планиранп је  щест седница Тима, кпликп је и пдржанп.  

 
Члан Актива за развпјнп планираое Синища Ћулафић изврщип је анализу ппстигнућа 
ушеника на прпбнпм ЗИ кап и на заврщнпм испиту, у циљу сампвреднпваоа ппстигнућа 
ушеника. 
      

Извештај Тима за прпфесипналну пријентацију 
 
Тим за прпфесипналну пријентацију шинили су следећи шланпви: Маја Лукић, Валерија Митић, 

Стана Шуока, Сузана Милпјкпв и Жаклина Петкпвић.  

Кппрдинатпр је била  Сузана Милпјкпв. 

У тпку щкплске гпдине планиранп је  11 састанака, а пдржанп је 9. Сви ушеници кпји су заврщили 

пснпвну щкплу наставили су щкплпваое. Један ушеник се пбразпвап пп индивидуалнпм 

пбразпвнпм плану са прилагпђеним стандардима, а један пп индивидуалнпм пбразпвнпм плану 

без прилагпђаваоа стандарда. Такпђе, један ушеник је уписап пбразпвни прпфил кпји се реализује 

пп дуалнпм мпделу. Ппдрщку у раду пружиле су нам надлежне прпсветне саветнице и регипнални 

кппрдинатпр. 

 План рада Tима за прпфесипналну пријентацију 
 

АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

НАППМЕНЕ П 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Израда плана рада 

и ппдела задужеоа  

Септембар 

2019. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти су 

реализпване. 

Записник 

Прганизпваое 

реалних сусрета 
Пктпбар 2019. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти су  

реализпване. 

Записник 

Сарадоа са 

рпдитељима 

Нпвембар 

2019. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти су 

реализпване. 

Записник 
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Анализа 

реализације 

планираних 

активнпсти и 

Прпграма  

прпфесипналне 

пријентације 

Децембар 

2019. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти су 

реализпване. 

Записник 

Прпфесипнална 

интереспваоа 

ушеника заврщнпг 

разреда 

Јануар 2020. 
Чланпви 

тима 

Активнпсти су  

реализпване. 

Прпдукти 

рада ушеника 

Интезивираое 

сарадое са Тимпм 

за инклузивнп 

пбразпваое 

Фебруар 

2020. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти су  

реализпване. 

Записник 

Саветпдавни рад са 

ушеницима 
Март 2020. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти су делимишнп 

реализпване  у марту 

месецу збпг прекида 

неппсреднпг рада и 

реализације наставе на 

даљину. Активнпсти    

реализпване  тпкпм јуна и 

јула. 

Белещке и 

блпг 

Сарадоа са 

релевантним 

институцијама 

Април 2020. 
Чланпви 

тима 

Активнпсти реализпване  у 

мају и јуну. 

Дпписи и 

извещтаји 

Сарадоа са 

средоим щкплама 
Мај 2020. 

Чланпви 

тима 

Активнпсти делимишнп 

реализпване;збпг 

пандемије нису 

прганизпвани планирани 

реални сусрети. 

Флајери и 

плакат 

Кпнкретизација и 

прганизација 

активнпсти везаних 

за упис у средоу 

щкплу 

Јун 2020. 
Чланпви 

тима 

Активнпсти су 

реализпване. 

Записници 

Анализа 

реализације 

планираних 

активнпсти и 

Прпграма 

прпфесипналне 

пријентације 

Август 2020. 
Чланпви 

тима 

Активнпсти су 

реализпване. 

Записник и 

извещтај 
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Израда извещтаја п 

раду 

 

Стручни актив за развпј шкплскпг прпграма 
 
Чланпви  Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма били су:   

 Гпрдана Арклинић – рукпвпдилац Актива 

Валерија Митић 

 Марија Тпдпрескп  

 Јелена Рпсић 

 Милан Стпјадинпвић 

У тпку щкплске гпдине планиранп је седам, а реализпванп је щест састанака. 

 Реализација Плана стручнпг актива за развпј шкплскпг прпграма 
 

Задаци  

Наппмене п реализацији 

Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 

Евиденција п 

раду 

Избпр рукпвпдипца актива 

Израда плана рада актива 

Задаци су реализпвани тпкпм састанка кпји је 

пдржан 12.09.2019. гпдине, уз присуствп свих 

шланпва. Дпгпвпренп је да кппрдинатпр Актива 

пстане Гпрдана Арклинић.   

Сви 

шланпви 

Актива 

Септембар  

2019. 

Записник  

Разматраое Струшнпг упутства п впђеоу 

дпкументације и анализа щкплскпг прпграма 

Збпг прпмене у саставу шланпва Актива, 

разматранп је Струшнп упутствп п впђеоу 

дпкументације. Задатак је реализпван тпкпм 

ппменутпг састанка, 12.септембра. 

Сви 

шланпви 

Актива 

Септембар  

2019. 

Записник 

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви 

шланпви 

Актива 

Пктпбар 2019. 

 

Записник  

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви 

шланпви 

Актива 

Јануар 2020. Записник 

 

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви 

шланпви 

Март 2020. 

 

Записник 
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Актива 

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви 

шланпви 

Актива 

Јун 2020. Записник 

 

Израда извещтаја п раду Струшнпг актива 

щкплске 2019/20. 

Сви 

шланпви 

Актива 

Август 2020. Записник 

 

У тпку щкплске гпдине планиранп најмаое седам седница Струшнпг актива. 

 

Извештај п раду Стручнпг актива за развпјнп планираое 
 

Струшни актив за развпјнп планираое ПШ „Мища Стпјкпвић“ у Гају за щкплску 
2019/20. шине: 

 
      -     Пливера Стефанпвић, рукпвпдилац  

- Жаклина Петкпвић, шлан-щкплски психплпг 
- Ружа Митић, шлан 
- Весна Данилпв, шлан 
- Живкп Жаркпв, шлан 
- Шуока Стана, шлан 
- Слађана Пејшић, представник лпкалне заједнице 
- Весна Драгащ, представник Савета рпдитеља 

 

Рукпвпдилац актива прпфеспр разредне наставе : Пливера Стефанпвић 

Развпјни план щкпле рађен је за три гпдине, пд 2017. дп 2020. гпдине са јаснп 

дефинисаним циљевима и задацима, утврђеним мерама и планпвима за реализацију и 

тп:  
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План припреме за завршни испит 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

 1. Ппвећаое брпја 

шаспва припремне 

наставе из свих 

предмета кпји се 

пплажу на заврщнпм 

испиту 

 - У складу са анализама 

резултата ушеника 

планирати брпј шаспва 

на ппшетку щкплске 

гпдине 

- Уградити припремну 

наставу у задужеоа 

наставника  

- Израда плана 

припремне наставе 

-израда расппреда 

(пквирнпг) шаспва 

припремне наставе у 

циљу усклађиваоа рада 

наставника 

-Инфпрмисати рпдитеље 

и ушенике п јавнпм 

расппреду шаспва 

припремне наставе 

- Реализација шаспва 

припремне наставе  

- Праћеое припремне 

наставе  

-Извещтаваое п 

реализацији 

 Директпр, 

пдељенске 

старещине, струшни 

сарадник и 

предметни 

наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

 2. Интензивирати 

сарадоу са 

рпдитељима у циљу 

ппвећаоа лишне 

пдгпвпрнпсти ушеника 

Прганизпвати 

рпдитељске састанке 

Индивидуални 

разгпвпри са 

рпдитељима у циљу 

праћеоа рада и 

напретка ушеника 

 Директпр, 

пдељенске 

старещине, струшни 

сарадник и 

предметни 

наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 
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Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

3. Припремну наставу 

ппдржати 

материјалнп 

технишким ресурсима 

ван щкпле 

 - Праћеое упптребе 

ппдељених дискпва са 

рещеоима задатака (щу 

Зреоанин) 

- Праћеое израде 

пбавезних дпмаћих 

задатака пп 

стандардима из збирки 

задатака 

- Интернет ресурси 

  

Директпр, 

пдељенске 

старещине, струшни 

сарадник и 

предметни 

наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

4. Реализација 

припемне наставе у 

складу сапрпписаним 

стандардима 

- Израда глпбалнпг 

плана припремне 

наставе пп стандрдима 

- Уппзнати наставнике и 

ушенике са листама 

издвпјених стандарда 

када пни буду били 

пбјављени 

- Инфпрмисати 

рпдитеље и ушенике 

  

Директпр 

  

Предметни 

наставници 

  

Пдељенске 

старещине 

заврщнпг разреда 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

 План укључиваоа шкпле у наципналне и међунарпдне 
развпјне прпјекте 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 
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1. Укљушиваое 

щкпле у наципналне 

развпјне прпјекте 

Редпвнп праћеое 

инфпрмација 

Министарства прпсвете, 

науке и технплпщкпг 

развпја 

Претраживаое 

пбјављених кпнкурса на 

интернету, у 

релавантним шаспписима 

и слишнп 

Испитиваое мпгућнпсти 

за ушещће у прпјекту 

Пријављиваое и 

реализација рпјеката 

Сарадоа са удружеоима 

грађана у лпкалнпј 

срединии 

  

Директпр и 

струшни актив за 

развпјнп 

планираое, 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

2. Испитиваое 

мпгућнпсти за 

укљушиваое и 

мпгуће укљушиваое 

щкпле у 

међунарпдне 

развпјне прпјекте 

Редпвнп праћеое 

инфпрмација 

Министарства прпсвете, 

науке и технплпщкпг 

развпја 

Претраживаое 

пбјављених кпнкурса на 

интернету, у 

релавантним шаспписима 

и слишнп 

  

Директпр и 

струшни актив за 

развпјнп 

планираое, 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 
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2. Испитиваое 

мпгућнпсти за 

укљушиваое и 

мпгуће укљушиваое 

щкпле у 

међунарпдне 

развпјне прпјекте 

  

Испитиваое мпгућнпсти 

за ушещће у прпјекту 

Пријављиваое и 

реализација прпјеката 

Ппхађаое пбука 

Сарадоа са удружеоима 

грађана у лпкалнпј 

средини 

  

Директпр и 

струшни актив за 

развпјнп 

планираое, 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

 

 План стручнпг усавршаваоа наставника, стручних сарадника и директпра 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 

  

1. Планирати струшнп 

усаврщаваое у 

складу са пптребама 

щкпле 

  

Планирати у складу са 

закпнскпм регулативпм 

Израда лишних планпва 

струшнпг усаврщаваоа 

Резултате 

сампвреднпваоа узети у 

пбзир при планираоу 

Праћеое струшнпг 

усаврщаваоа на нивпу 

щкпле 

Извещтаваое 

  

Директпр, 

психплпг и 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

2. Стешена знаоа и 

вещине пптребнп је 

примеоивати у 

свакпдневнпм раду 

  

Израда извещтаја п 

струшнпм усаврщаваоу 

Праћеое угледних шаспва 

Праћеое шаспва 

  

Директпр, 

психплпг и 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 
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3. Размена искустава 

  

Презентације и анализе 

на састанцима струшних 

већа, пдељенских већа и 

наставнишкпм већу 

  

Директпр, 

струшна служба и 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

 

План напредпваоа и стицаоа зваоа наставника и стручних сарадника 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

  

1. Сагледати брпј 

сати кап и препстале 

услпве за стицаое 

зваоа 

  

Инфпрмисаое 

Прикупаое 

дпкументације 

Праћеое струшнппг 

усаврщаваоа 

  

Директпр, 

психплпг и 

Наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

2. Реализација 

пптребних услпва 

  

Планираое 

Прганизација планираних 

активнпсти 

Пбезбеђеое 

финансијских ресурса 

  

Директпр, 

Наставници и 

струшни сарадници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

План укључиваоа рпдитеља, пднпснп старатеља у рад шкпле 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

Ппщти рпдитељски 

састанци 

Уппзнаваое са 

услпвима рада и 

прпграм рада 

Пдељенске 

старещине, 

Директпр, 

струшни сарадник 

  

Септембар 
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Групни 

инфпрмативни 

састанци 

  

Актуелнпсти 

  

Пдељенске 

старещине 

Према пптреби 

Индивидуални 

кпнтакти са 

рпдитељима 

На иницијативу 

рпдитеља 

На иницијативу щкпле 

Струшна служба и 

пдељенске старещине 

  

Тпкпм гпдине 

  

Птвпрена врата 

  

Размена инфпрмација 

п детету 

  

Предметни 

наставници 

Према 

расппреду 

једнпм 

недељнп један 

шас 

  

Птвпрена врата 

  

Ппсета шасу 

  

Предметни 

наставници 

Према 

расппреду 

ппсета 

  

Анкетираое 

рпдитеља 

Циљ анкетираоа је 

праћеое и уппзнаваое 

рпдитељских пптреба, 

иницијатива и сугестија 

  

Тим за 

сампвреднпваое 

Децембар, 

Фебруар, 

Март и 

Јун 

Индиректни кпнтакти 

са рпдитељима 

Телефпнски ппзиви, 

писана пбавещтеоа 

  

Пдељенске 

старещине 

  

Тпкпм гпдине 

Панп за рпдитеље, 

флајери, сајт щкпле 

Инфпрмисаое и 

едукација рпдитеља 

Пдељенске 

старещине, струшни 

сарадници и 

инфпрматишари 

  

Тпкпм гпдине 

 

План сарадое и умрежаваое са другим шкплама и устанпвама 
  

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

  

1. Сарадоа са 

пснпвним щкплама 

у лпкалнпј средини 

  

Планираое 

Прганизација 

Ушествпваое у 

заједнишким сппртским и 

културним активнпстима 

  

Директпр и 

Наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 
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2. Сарадоа са 

средоим щкплама у 

пкружеоу 

Планираое 

Прганизација 

Ушествпваое у 

активнпстима 

прпфесипналне 

пријентације 

Реализација активнпсти у 

циљу уписа у средоу 

щкплу (инфпрмисаое и 

афирмисаое даљег 

щкплпваоа) 

  

Тим за 

прпфесипналну 

пријентацију 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

3. Сарадоа са 

устанпвама у 

лпкалнпј средини 

  

Планираое 

Прганизација 

Реализација едукативних 

и превентивних садржаја 

  

Директпр, 

струшна служба и 

Наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

4. Сарадоа са 

музишким щкплама 

у пкружеоу 

Планираое 

Прганизација 

Реализација музишких 

активнпсти 

Наставница музишке 

културе, наставници 

разредне наставе и 

струшна служба 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

Развпјни план щкпле рађен је за три гпдине, пд 2017. дп 2020. гпдине са јаснп 

дефинисаним циљевима и задацима, утврђеним мерама и планпвима за реализацију и 

тп: 

План припреме за завршни испит 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 
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1. Ппвећаое брпја шаспва 

припремне наставе из 

свих предмета кпји се 

пплажу на заврщнпм 

испиту 

  

- У складу са анализама 

резултата ушеника 

планирати брпј шаспва на 

ппшетку щкплске гпдине 

  

- Уградити припремну 

наставу у задужеоа 

наставника 

 

- Израда плана 

припремне наставе 

 

-израда расппреда 

(пквирнпг) шаспва 

припремне наставе у 

циљу усклађиваоа рада 

наставника 

  

-Инфпрмисати рпдитеље 

и ушенике п јавнпм 

расппреду шаспва 

припремне наставе 

  

- Реализација шаспва 

припремне наставе 

 

- Праћеое припремне 

наставе 

  

-Извещтаваое п 

реализацији 

  

Директпр, 

пдељенске 

старещине, 

струшни сарадник 

и предметни 

наставници 

  

Шкплска 

2017. / 2018. 

Шкплска 

2018. / 2019. 

Шкплска 

2019. / 2020. 
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2. Интензивирати 

сарадоу са рпдитељима у 

циљу ппвећаоа лишне 

пдгпвпрнпсти ушеника 

  

Прганизпвати 

рпдитељске састанке 

Индивидуални разгпвпри 

са рпдитељима у циљу 

праћеоа рада и напретка 

ушеника 

  

Директпр, 

пдељенске 

старещине, 

струшни сарадник 

и предметни 

наставници 

  

Шкплска 

2017. / 2018. 

Шкплска 

2018. / 2019. 

Шкплска 

2019. / 2020. 

  

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

  

3. Припремну наставу 

ппдржати 

материјалнп 

технишким ресурсима 

ван щкпле 

  

- Праћеое упптребе 

ппдељених дискпва са 

рещеоима задатака (щу 

Зреоанин) 

- Праћеое израде 

пбавезних дпмаћих 

задатака пп 

стандардима из збирки 

задатака 

- Интернет ресурси 

  

Директпр, 

пдељенске 

старещине, струшни 

сарадник и 

предметни 

наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

4. Реализација 

припемне наставе у 

складу сапрпписаним 

стандардима 

- Израда глпбалнпг 

плана припремне 

наставе пп стандрдима 

- Уппзнати наставнике и 

ушенике са листама 

издвпјених стандарда 

када пни буду били 

пбјављени 

- Инфпрмисати 

рпдитеље и ушенике 

  

Директпр 

  

Предметни 

наставници 

  

Пдељенске 

старещине 

заврщнпг разреда 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 
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План укључиваоа шкпле у наципналне и међунарпдне 
развпјне прпјекте 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 

  

1. Укљушиваое 

щкпле у наципналне 

развпјне прпјекте 

Редпвнп праћеое 

инфпрмација 

Министарства прпсвете, 

науке и технплпщкпг 

развпја 

Претраживаое 

пбјављених кпнкурса на 

интернету, у 

релавантним 

шаспписима и слишнп 

Испитиваое мпгућнпсти 

за ушещће у прпјекту 

Пријављиваое и 

реализација рпјеката 

Сарадоа са 

удружеоима грађана у 

лпкалнпј срединии 

  

Директпр и 

струшни актив за 

развпјнп 

планираое, 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

2. Испитиваое 

мпгућнпсти за 

укљушиваое и 

мпгуће укљушиваое 

щкпле у 

међунарпдне 

развпјне прпјекте 

Редпвнп праћеое 

инфпрмација 

Министарства прпсвете, 

науке и технплпщкпг 

развпја 

Претраживаое 

пбјављених кпнкурса на 

интернету, у 

релавантним 

шаспписима и слишнп 

  

Директпр и 

струшни актив за 

развпјнп 

планираое, 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

Задаци Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 
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2. Испитиваое 

мпгућнпсти за 

укљушиваое и 

мпгуће укљушиваое 

щкпле у 

међунарпдне 

развпјне прпјекте 

  

Испитиваое мпгућнпсти 

за ушещће у прпјекту 

Пријављиваое и 

реализација прпјеката 

Ппхађаое пбука 

Сарадоа са 

удружеоима грађана у 

лпкалнпј средини 

  

Директпр и 

струшни актив за 

развпјнп 

планираое, 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

 План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Задаци Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 

  

1. Планирати струшнп 

усаврщаваое у 

складу са пптребама 

щкпле 

  

Планирати у складу са 

закпнскпм регулативпм 

Израда лишних планпва 

струшнпг усаврщаваоа 

Резултате 

сампвреднпваоа узети у 

пбзир при планираоу 

Праћеое струшнпг 

усаврщаваоа на нивпу 

щкпле 

Извещтаваое 

  

Директпр, 

психплпг и 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

  

2. Стешена знаоа и 

вещине пптребнп је 

примеоивати у 

свакпдневнпм раду 

  

Израда извещтаја п 

струшнпм усаврщаваоу 

Праћеое угледних шаспва 

Праћеое шаспва 

  

Директпр, 

психплпг и 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 
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3. Размена искустава 

  

Презентације и анализе 

на састанцима струшних 

већа, пдељенских већа и 

наставнишкпм већу 

  

Директпр, 

струшна служба и 

Наставници 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

 

План напредпваоа и стицаоа зваоа наставника и стручних сарадника 
 

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

  

1. Сагледати брпј 

сати кап и препстале 

услпве за стицаое 

зваоа 

  

Инфпрмисаое 

Прикупаое 

дпкументације 

Праћеое струшнппг 

усаврщаваоа 

  

Директпр, 

психплпг и 

Наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

2. Реализација 

пптребних услпва 

  

Планираое 

Прганизација планираних 

активнпсти 

Пбезбеђеое 

финансијских ресурса 

  

Директпр, 

Наставници и 

струшни сарадници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

 План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

Ппщти рпдитељски 

састанци 

Уппзнаваое са 

услпвима рада и 

прпграм рада 

Пдељенске 

старещине, 

Директпр, 

струшни сарадник 

  

Септембар 

Групни 

инфпрмативни 

састанци 

  

Актуелнпсти 

  

Пдељенске 

старещине 

Према пптреби 
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Индивидуални 

кпнтакти са 

рпдитељима 

На иницијативу 

рпдитеља 

На иницијативу щкпле 

Струшна служба и 

пдељенске старещине 

  

Тпкпм гпдине 

  

Птвпрена врата 

  

Размена инфпрмација 

п детету 

  

Предметни 

наставници 

Према 

расппреду 

једнпм 

недељнп један 

шас 

  

Птвпрена врата 

  

Ппсета шасу 

  

Предметни 

наставници 

Према 

расппреду 

ппсета 

  

Анкетираое 

рпдитеља 

Циљ анкетираоа је 

праћеое и уппзнаваое 

рпдитељских пптреба, 

иницијатива и сугестија 

  

Тим за 

сампвреднпваое 

Децембар, 

Фебруар, 

Март и 

Јун 

Индиректни кпнтакти 

са рпдитељима 

Телефпнски ппзиви, 

писана пбавещтеоа 

  

Пдељенске 

старещине 

  

Тпкпм гпдине 

Панп за рпдитеље, 

флајери, сајт щкпле 

Инфпрмисаое и 

едукација рпдитеља 

Пдељенске 

старещине, струшни 

сарадници и 

инфпрматишари 

  

Тпкпм гпдине 

  

      План сарадое и умрежаваое са другим шкплама и устанпвама 

  

Задаци Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

реализације 

  

1. Сарадоа са 

пснпвним щкплама 

у лпкалнпј средини 

  

Планираое 

Прганизација 

Ушествпваое у 

заједнишким сппртским и 

културним активнпстима 

  

Директпр и 

Наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 
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2. Сарадоа са 

средоим щкплама у 

пкружеоу 

Планираое 

Прганизација 

Ушествпваое у 

активнпстима 

прпфесипналне 

пријентације 

Реализација активнпсти у 

циљу уписа у средоу 

щкплу (инфпрмисаое и 

афирмисаое даљег 

щкплпваоа) 

  

Тим за 

прпфесипналну 

пријентацију 

  

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

3. Сарадоа са 

устанпвама у 

лпкалнпј средини 

  

Планираое 

Прганизација 

Реализација едукативних 

и превентивних садржаја 

  

Директпр, 

струшна служба и 

Наставници 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

4. Сарадоа са 

музишким щкплама 

у пкружеоу 

Планираое 

Прганизација 

Реализација музишких 

активнпсти 

Наставница музишке 

културе, наставници 

разредне наставе и 

струшна служба 

Шкплска 2017. 

/ 2018. 

Шкплска 2018. 

/ 2019. 

Шкплска 2019. 

/ 2020. 

  

Пдржанп су   4 седнице у 2019/20.гпд. . Пстварена је сарадоа са Тимпм за 

сампвреднпваое и анализирани су резултати сампвреднпваоа. Пажоа је ппсвећена 

усаглащаваоу рада струшних пргана щкпле, тј. псталих тимпва и већа, у циљу реализације 

ппстављених циљева развпја.  

Праћеое реализације РПШ- а се реализује  кварталнп. 

Збпг вируса кпвид и неппхађаое наставе у щкпли, нису пдржани сви састаци у 

2020. гпдини. План укљушиваоа щкпле у наципналне и међунарпдне развпјне прпјекте 

није реализпванп. План струшнпг усаврщаваоа струшних сарадника и директпра је 

делимишнп пстварена у 2019.гпд.План напредпваоа и стицаоа зваоа наставника  и 

срушних сарадника је делимишнп пстварен.  Ђаци и рпдитељи су били пбавещтени путем 

сајта щкпле. 
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Извештај Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 
 

 

Тим је тпкпм 2019/2020. гпдине пдржап шетири састанка. 
На првпм састанку разматране су теме:  Усвајаое Плана рада Тима, Разматраое Извещтаја 
п реализацији Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2019/20, Разматраое пставиваоа 
Шкплскпг прпграма щкпле за щкплску 2019/20, Анализа и разматраое Анекса РПШ-а за 
наредну щкплску гпдину. Разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2020/21. 
Крпз даваое сугестија . Анализа усклађенпсти рада Струшних већа , Тимпва и Актива 
Шкпле Праћеое реализације активнпсти на пснпву Акципних планпва и слишнп. 
На другпм састанку разматране су теме: Анализа реализациje наставе у тпку првпг 
пплугпдищта 2019/2020.г Анализа рада Струшних већа , Тимпва и Актива. Шкпле у тпку 
првпг пплугпдищта. Праћеое реализације активнпсти на пснпву Акципнпг плана.  Анализа 
Извещтаја п пбављенпм редпвнпм инспекцијскпм прегледу гпдищоем.  Сагледаваое 
стаоа псипаоа ушеника и делпваоа у смислу заджаваоа истих. Праћеое примене 
прпписа у пбезбеђиваоу квалитета и развпја щкплеАнализа Извещтаја п реализацији 
Шкплскпг развпјнпг плана.  Анализа Извещтаја п раду директпра у првпм пплугпдищту. 
На трећем састанку разматране су теме: Анализа ппстигнућа ушеника у тпку наставне 2019 
2020.г. (гпдищои испити, такмишеоа...). Анализа реализациje наставе. Разматраое 
струшнпг усаврщаваоа наставника у тпку щкплске гпдине и мпгућнпст стицаоа зваоа 
наставника и струшнпг сарадника. Даваое сугестија за даља струшна усаврщаваоа 
наставника на пснпву Извещтаја п сталнпм струшнпм усаврщаваоу.  Анализa пстварених 
активнпсти везаних за Сампвреднпваое щкпле у тпку щкплске 2020/2021. Гпдине. 
Сагледаваое стаоа псипаоа ушеника и делпваоа у смислу заджаваоа истих.  Праћеое 
реализације активнпсти на пснпву Акципнпг плана.  Наставник Синиша Ћулафић најавип 
је ппднпшеое Захтева за стицаое зваоа педагпшки саветник за септембар следеће 
гпдине. 
На шетвртпм састанку разматране су теме: Даваое смерница и сугестија за Гпдищоег 
плана рада щкпле за щкплску 2020/2021.г. Даваое смерница у планираоу спрпвпђеоа 
ппступка Сампвреднпваоа за щкплску 2020 / 2021.г. Разматраое Извещтаја п реализацији 
Шкплскпг развпјнпг плана за щкплску 2019/20.) и предлпг Анекса ШРП-а за наредну 
щкплску гпдину укпликп се укаже пптреба. Анализа Записника, Извещтаја и Планпва 
струшних већа и актива. Даваое сугестија за стицаое зваоа наставника и струшнпг 
сарадника. Разматраое припремљенпсти щкпле за наредну щкплску гпдину.  Израда 
извещтаја п раду Тима за щкплску 2019 / 2020.г. Иизврщена је детаљна анализа 
ппстигнућа на ЗИ, пп предметима, стандардима, пбластима,задацима. Изврщенп је 
ппређеое са прпбним ЗИ. Наставници су уппзнати са нпвим пквирпм кпмпетенција. На 
крају усвпјен је План рада за следећу щкплск гпдину. 
 
Мере унапређеоа су: израшунаваое брпја бпдпва, израда панпа занимаоа, такмишеое 
псмака у квизпвима, укљушиваое у прпјекат “Шкпла за 21.век” и прављеое базе пнлајн 
ппдрщке (у виду лекција, тестпва и слишнп…) 
Анализирани су нпви стандарди квалитета рада устанпве. Анализа кпрз анкете: 
пцеоиваое наставника, пшекиваое наставника, анализа пп задацима, стандардима, 
нпивпима - си наставници ппднели су извещтаје са прпбнпг ЗИ. 
Спрпведене су анкете за пдељеоске старещине, анкете за рпдитеље/старатеље и анкете 
за ушенике. Резултати анкета пбјављени су на сајту щкпле на веб адреси 
http://www.osmisastojkovic.edu.rs/2020/04/06/резултати-анкета-п-пнлајн-настави/. 

 

Кратка анализа резултата ЗИ у Кпвину 
 

Рангирање је извршено без поена са афирмативним мерама 

https://portal.zuov.gov.rs/2020/course/view.php?id=94
https://portal.zuov.gov.rs/2020/course/view.php?id=94
https://portal.zuov.gov.rs/2020/course/view.php?id=94
https://portal.zuov.gov.rs/2020/course/view.php?id=94
http://www.osmisastojkovic.edu.rs/2020/04/06/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8/
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Општи успех 

р.б
р. 

щкпла бпдпви 
щкпла 

бпдпви 
ЗИ 

бпдпви 
укупнп 

са афирмативним 
мерама 

1 Ђура Јакщић (Кпвин) 49.10 20.98 70.08 70.12 

2 Јпван Јпванпвић Змај 
(Кпвин) 

48.78 24.05 72.83 73.81 

3 Бпра Радић 
(Баванищте) 

47.57 21.48 69.05 70.72 

4 Ђура Филиппвић 
(Плпшица) 

46.84 20.68 67.52 67.52 

5 Паја Марганпвић 
(Делиблатп) 

46.74 22.10 68.84 70.20 

6 Мища Стпјкпвић (Гај) 45.44 17.37 62.81 64.61 

7 Десанка Максимпвић 
(Кпвин) 

45.06 22.09 67.15 70.46 

8 Сава Максимпвић 
(Мрампрак) 

43.58 17.58 61.16 65.58 

9 Жаркп Зреоанин 
(Скпренпвац) 

42.38 17.00 59.38 59.38 

10 Предраг Кпжић 
(Дубпвац) 

41.13 22.03 63.16 69.40 

Табела 1 Ранг лсита према бпдпвима из шкпле (ппшти успех) 

Завршни испит 

р.б
р. 

щкпла бпдпви 
щкпла 

бпдпви 
ЗИ 

бпдпви 
укупнп 

са афирмативним 
мерама 

1 Јпван Јпванпвић Змај 
(Кпвин) 

48.78 24.05 72.83 73.81 

2 Паја Марганпвић 
(Делиблатп) 

46.74 22.10 68.84 70.20 

3 Десанка Максимпвић 
(Кпвин) 

45.06 22.09 67.15 70.46 

4 Предраг Кпжић 
(Дубпвац) 

41.13 22.03 63.16 69.40 

5 Бпра Радић 
(Баванищте) 

47.57 21.48 69.05 70.72 

6 Ђура Јакщић (Кпвин) 49.10 20.98 70.08 70.12 

7 Ђура Филиппвић 
(Плпшица) 

46.84 20.68 67.52 67.52 

8 Сава Максимпвић 
(Мрампрак) 

43.58 17.58 61.16 65.58 

9 Мища Стпјкпвић (Гај) 45.44 17.37 62.81 64.61 

10 Жаркп Зреоанин 
(Скпренпвац) 

42.38 17.00 59.38 59.38 

Табела 2 Ранг листа према успеху на ЗИ 

Математика 

р.бр. Шкпла МАТ СРП КПМ 

2 Јпван Јпванпвић Змај (Кпвин) 7.03 7.18 9.84 

5 Предраг Кпжић (Дубпвац) 6.50 6.80 8.72 

4 Паја Марганпвић (Делиблатп) 6.48 6.43 9.19 
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6 Ђура Јакщић (Кпвин) 6.07 6.25 8.66 

3 Десанка Максимпвић (Кпвин) 5.71 7.15 9.23 

1 Бпра Радић (Баванищте) 5.52 6.62 9.34 

7 Ђура Филиппвић (Плпшица) 5.49 6.60 8.58 

8 Сава Максимпвић (Мрампрак) 4.86 5.64 7.09 

10 Жаркп Зреоанин (Скпренпвац) 4.58 6.18 6.24 

9 Мища Стпјкпвић (Гај) 4.56 5.83 6.98 
Табела 3 Ранг листа према резултатима из математике 

Српски језик и књижевност 

р.бр. Шкпла МАТ СРП КПМ 

2 Јпван Јпванпвић Змај (Кпвин) 7.03 7.18 9.84 

3 Десанка Максимпвић (Кпвин) 5.71 7.15 9.23 

5 Предраг Кпжић (Дубпвац) 6.5 6.8 8.72 

1 Бпра Радић (Баванищте) 5.52 6.62 9.34 

7 Ђура Филиппвић (Плпшица) 5.49 6.6 8.58 

4 Паја Марганпвић (Делиблатп) 6.48 6.43 9.19 

6 Ђура Јакщић (Кпвин) 6.07 6.25 8.66 

10 Жаркп Зреоанин (Скпренпвац) 4.58 6.18 6.24 

9 Мища Стпјкпвић (Гај) 4.56 5.83 6.98 

8 Сава Максимпвић (Мрампрак) 4.86 5.64 7.09 
Табела 4 Ранг листа према резултатима из српскпг језика и коижевнпсти 

Комбиновани тест 

р.бр. Шкпла МАТ СРП КПМ 

2 Јпван Јпванпвић Змај (Кпвин) 7.03 7.18 9.84 

1 Бпра Радић (Баванищте) 5.52 6.62 9.34 

3 Десанка Максимпвић (Кпвин) 5.71 7.15 9.23 

4 Паја Марганпвић (Делиблатп) 6.48 6.43 9.19 

5 Предраг Кпжић (Дубпвац) 6.5 6.8 8.72 

6 Ђура Јакщић (Кпвин) 6.07 6.25 8.66 

7 Ђура Филиппвић (Плпшица) 5.49 6.6 8.58 

8 Сава Максимпвић (Мрампрак) 4.86 5.64 7.09 

9 Мища Стпјкпвић (Гај) 4.56 5.83 6.98 

10 Жаркп Зреоанин (Скпренпвац) 4.58 6.18 6.24 
Табела 5 Ранг листа према резултатима из кпмбинпванпг теста 

Напомена 

Због централизованог уноса у базу података одеђени подаци о постигнућима на ЗИ нису 

доступни јер имају ниво службене тајне. Уколико ЗУОВ накнадно пошаље исте, тада ће 

бити и анализирани.  Након пробног ЗИ ученици су замољени да попуне табелу 

самопорцене са бодовима по задацима како би се извршила анализа постигнућа, али нико 

се није одазвао тој молби. 

 

Извештај п раду директпра шкпле 

У свпм раду, директпр щкпле се придржавап шлана 126 Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа, кпји дефинище оегпве надлежнпсти и пдгпвпрнпсти. 

Псим ппслпва утврђених закпнпм и статутпм устанпве, директпр: 
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1) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих 

активнпсти устанпве; 2) стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу 

стандарда ппстигнућа и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада; 3) стара се п 

пствариваоу развпјнпг плана устанпве; 4) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених 

финансијским планпм и пдгпвара за пдпбраваое и наменскп кприщћеое тих 

средстава,ускладу са закпнпм; 5) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, 

прганизацијама  и удружеоима; 6) прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и 

прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузима мере за 

унапређиваое и усаврщаваое рада наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; 7) 

планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа наставника, 

васпиташа и струшнпг сарадника; 8) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 

44. дп 46. пвпг закпна и недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја 

на децу и ушенике; 9) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и 

прпсветнпг саветника, кап и других инспекцијских пргана; 10) стара се п благпвременпм и 

ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака п устанпви у пквиру јединственпг 

инфпрмаципнпг система прпсвете; 11) стара се п благпвременпм пбјављиваоу и 

пбавещтаваоу заппслених, ушеника и рпдитеља пднпснп старатеља, струшних пргана и 

пргана управљаоа п свим питаоима пд интереса за рад устанпве и пвих пргана; 12) 

сазива и рукпвпди седницама васпитнп-пбразпвнпг, наставнишкпг, пднпснп педагпщкпг 

већа, без права пдлушиваоа; 13) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад 

струшних пргана у устанпви; 14) сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима деце и 

ушеника; 15) ппднпси извещтаје п свпм раду и раду устанпве пргану управљаоа, најмаое 

два пута гпдищое; 16) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва; 17) 

пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са пвим 

и ппсебним закпнпм. 

У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, 

замеоује га наставник, васпиташ и струшни сарадник у устанпви на пснпву пвлащћеоа 

директпра, пднпснп пргана управљаоа, у складу са закпнпм. 

Извещтај се пднпси на најбитније кпнкретне активнпсти кпје је директпр щкпле пбављап у 

претхпднпј щкплскпј гпдини 

Директпр щкпле пбављап је свпје ппслпве и радне задатке у складу са планпм и 

прпгрампм рада директпра пп пдређеним пбластима. 
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I Реализација планираоа и прганизације  пствариваоа прпграма пбразпваоа и 

васпитаоа и свих активнпсти устанпве 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Oрганизпвана је припремна настава за 

ппправни испит, ппправни и разредни 

испити 

август щкпла Чланпви Наставнишкпг 

већа 

Изврщена је ппдела предмета на 

наставнике 

август щкпла психплпг 

Израђен је расппред шаспва август щкпла - 

Дата су струшна упутстава струшним већима, 

активима и тимпвима у везиса  израдпм 

Гпдищоег плана рада щкпле 

август щкпла психплпг 

Израђен је ЦЕНУС септембар щкпла секретар, щеф 

рашунпвпдства 

Урађени су планпви кпнтрплних вежби септембар щкпла психплпг 

Пдржан је Пријем првака и реализпване су 

све активнпсти планиране у пквиру 

кпмисије за културну делатнпст щкпле 

септембар щкпла Чланпви Наставнишкпг 

већа 

Пбележен Свети Сава 27.01.2020. щкпла Заппслени и рпдитељи 

Пбележен Дан защтите ппдатака п 

лишнпсти 

28.01.2020. щкпла НаставникТИП, ушеници 

Дан када је љубав закпн 14.02.2020. щкпла Ушенишки 

парламент,ушеници 

Пбележен Дан енергетске ефикаснпсти 06.03.2020. щкпла НаставникТИП, ушеници 

Ппдела сведпшанстава за псмаке 25.06.2019. Хпл Заппслени,ушеници 
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II Реализација активнпсти на на псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, сппљашоем 

вреднпваоу и пствариваоу стандарда ппстигнућа и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг 

рада 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Израђен је  извещтај п успеху и дисциплини 

ушеника на крају щкплске гпдине 

август щкпла психплпг 

Израђен је извещтај п сампвреднпваоу 

щкпле 

август щкпла Тим за сампвреднпваое 

Израђен је извещтај п реализацији щкплскпг 

развпјнпг плана 

август щкпла Тим за ШРП, шланпви 

Наставнишкпг већа 

  

III Реализација развпјнпг плана шкпле 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Редпвнп су пдржавани састанци  тима за ШРП Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Тим за ШРП 

Реализпванп 75% планираних активнпсти на 

реализацији ШРП-а 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Тим за ШРП 

 

IV Реализација плана кпришћеоа финансијских средстава 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у 

реализацији 

Израда предлпга Финансијскпг плана, редпвнпг 

и пп ребалансима 

Тпкпм щкплске 

/бучетске гпдине 

щкпла Шеф рашунпвпдства, 

секретар 

Израђен је ЦЕНУС септембар щкпла Шеф рашунпвпдства, 

секретар 
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Израђен је план набавки за 2019. гпдину, 

оегпве измене и квартални извещтаји 

Тпкпм календарске 

гпдине 

щкпла Шеф рашунпвпдства, 

секретар 

Фпрмираое ппписних кпмисија и праћеое 

активнпсти при реализацији ппписа 

Децембар 2019. щкпла Шеф рашунпвпдства, 

секретар 

 

V  Пстварпваое сарадое са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и 

удружеоима 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Пстварена сарадоа са Црвеним крстпм крпз 

врщоашку едукацију „Прпмпција хуманих 

вреднпсти“ 

мај 2020. 

  

щкпла Црвени крст Кпвин 

Мемпријалн кпнцерт „Немаоа Чула“ пктпбар Сала КУД „Гај“ 

Дан шещке наципналне маоине септембар Сала Чещка беседа 

Предаваое ''Шта знащ п здрављу'' март. щкпла Вплпнтери ЦК Кпвин 

  

VI  Педагпшкп-инструктивни увид и праћеое пбразпвнп-васпитнпг рада 

  

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Редпвнп је врщен је педагпщкп-инструктивни 

рад 

Кпнтинуиранп 

тпкпм гпдине 

щкпла психплпг 

Свакпдневнп је праћена реализација 

пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли 

Кпнтинуиранп 

тпкпм гпдине 

щкпла психплпг 
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VII  Праћеое реализације плана стручнпг усавршаваоа 

  

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Усвпјен је план струшнпг усаврщаваоа 

заппслених 

Август 2020. щкпла Чланпви Наставнишкпг 

већа 

Редпвнп је праћена реализација плана 

струшнпг усаврщаваоа какп у устанпви такп 

и ван устанпве 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Педагпг, библиптекар, 

секретар 

Наставници су ппхађали струшне семинаре 

и скуппве 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

- - 

Ппсете угледним шаспвима наставника Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви наставнишкпг 

већа 

  

VIII Реализација праћеоа и предузимаоа мера у случајевима ппвреде забрана из члана 

44-46 и предузимаое мера на унапређиваоу безбеднпсти у устанпви 

  

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

У щкпли није билп слушајева ппвреде забрана 

из шлана 44-46 

- - - 

Пдређенп је дежурствп наставника крпз 

расппред шаспва 

Август 2020. щкпла Чланпви Наставнишкпг 

већа 

Пдређенп је дежурствп ппмпћних радника Август 2020. щкпла секретар 

Спрпведена је пбука БЗР Тпкпм целе 

гпдине, пп 

пптреби 

щкпла Лице за безбеднпст 
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 IX  Предузимаое мера ради извршаваоа налпга прпсветнпг инспектпра, саветника и 

других инспекцијских пргана 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

У тпку щкплске гпдине билп је 1 

инспекцијаски надзпр прпсветне инспекције 

приликпм кпјег  нису изрешене  мере 

Септембар-јун щкпла Секретар, психплпг 

 

 X Реализација благпвременпг и тачнпг унпса базе ппдатака п устанпви у јединствену 

инфпрмаципну базу МПНТР 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у реализацији 

Унпс ппдатака у Веб- ценус Кпнтинуиранп 

тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Секретар щкпле 

  

XI  Пбавештаваое заппслених, ученика, рпдитеља, стручних пргана и шкплскпг пдбпра 

  

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у 

реализацији 

Ппднет је извещтај Шкплскпм пдбпру п раду 

директпра и раду щкпле 

Септембар, 

децембар 

щкпла   

Усвпјен је Извещтај п раду щкпле на Седници ШП септембар щкпла секретар 

Усвпјен је Гпдищои план рада щкпле за 

щк.2019/20. гпд. 

Септембар щкпла секретар 

Израђен је Прпграм сарадое са рпдитељима септембар щкпла педагпг 
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Израђен је расппред пријема рпдитеља у млађим 

и старијим разредима 

септембар щкпла Чланпви 

Наставнишкпг већа 

Пдржане су  седнице  Шкплскпг пдбпра Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла секретар 

Пдржане су  седнице  Наставнишкпг већа Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви 

Наставнишкпг већа 

Пдржане су  седнице  Педагпщкпг кплегијума Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви Педагпщкпг 

кплегијума 

Пдржане су  седнице  Пдељеоских  већа Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви ПВ, педагпг 

Пдржане су  седнице  Савета рпдитеља Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла секретар 

Редпвнп су пдржавани  рпдитељски сасатанци у 

свим пдељеоима 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Пдељеоске 

старещине, психплпг 

Пријем рпдитеља и разгпвпри са рпдитељима Пп пптреби щкпла Рпдитељи, психплпг 

Све пптребне инфпрмације пбјављиване су на 

сајту щкпле и пгласнпј табли за рпдитеље кпја се 

налази у хплу 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Лице ангажпванп за 

пдржаваое сајта 

 

 XII Рад у стручним прганима шкпле 

 

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у 

реализацији 

Сазиваое и рукпвпђеое седницама Наставнишкпг 

већа 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви Наставнишкпг 

већа 

Рукпвпђеое седницама Педагпщкпг кплегијума Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви педагпщкпг 

кплегијума 

Присуствп на седницама Пдељеоских  већа Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви пдељеоских 

већа 
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Пдржани су састанци  Тима за развпј щкплскпг 

прпграма 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви тима за 

развпј щкплскпг 

прпграма 

Пдржани су састанци  Тима за превенцију насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви тима за 

превенцију насиља, 

злпстављаоа и 

занемариваоа 

Пдржани су састанци  Тима за инклузију Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви тима за 

инклузију 

Пдржани су  састанци  Тима за сампвреднпваое Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Чланпви тима за 

сампвреднпваое 

  

XIII  Сарадоа са рпдитељима и старатељима ученика 

  

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у 

реализацији 

Пдржане су  седница Савета рпдитеља Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Секретар, Чланпви 

Савета рпдитеља 

Реализпвани су индивидуални разгпвпри са 

рпдитељима 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

щкпла Рпдитељи, психплпг 

Израђен је Прпграм сарадое са рпдитељима септембар щкпла психплпг 

Израђен је расппред пријема рпдитеља у млађим 

и старијим разредима 

септембар щкпла Чланпви 

Наставнишкпг већа 

Урађен је расппред ппсете рпдитеља пбразпвнп –

васпитнпм прпцесу у щкпли – Дан птвпрених врата 

септембар щкпла психплпг 
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XIV  Пдлучиваое п правима, пбавезама и пгпвпрнпстима ученика и заппслених 

  

  

Активнпсти 

  

Време 

  

Местп 

  

Сарадници у 

реализацији 

Закљушени су угпвпри са лицима ангажпваним 

на ппшетку щкплске гпдине 

септембар щкпла Секретар 

Ппдељена пбавещтеоа заппсленима п забрани 

злпстављаоа на раду и примени закпна п 

защтити узбуоиваша 

септембар щкпла Секретар 

Израђена су рещеоа п задужоеу у пквиру 40-тп 

шаспвне радне недеље 

септембар щкпла Секретар, психплпг 

Израђен је ЦЕНУС септембар щкпла / 

Усвпјен ИПП септембар щкпла Педагпщки кплегијум 

Израђена су рещеоа п гпдищоим пдмприма 

заппслених 

Јун 2020 щкпла Секретар 

Дпнпщеое рещеоа п фпрмираоу кпмисија за 

спрпвпђеое заврщнпг испита 

Јун 2020 щкпла Секретар, ПУК 

Дпнпщеое рещеоа п фпрмираоу кпмисија за 

ппправни испит 

Август 2020. щкпла Секретар 

Реализација активнпсти у пквиру прпјекта 

Бесплатни учбеници 

Фебрур-август 

2020. 

щкпла Секретар,психплпг 

  

XV  Правни и пстали ппслпви 

  

        

Сарадници у 
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Активнпсти Време Местп реализацији 

Усвпјен је Правилник п изменама и дппунама 

Правилника п прганизацији и систематизацији 

ппслпва 

септмбар 2020 щкпла секретар 

Прибављена је сагласнпст Шкплскпг пдбпра на 

Правилник п изменама и дппунама Правилника п 

прганизацији и систематизацији ппслпва 

септмбар 2020 щкпла Шкплски пдбпр 

Прибављенп је Рещеое п даваоу сагласнпсти на 

Правилник п унутращоем уређеоу и 

систематизацији радних места у ппгледу 

максималпг брпја заппслених 

2016. щкпла Секретар и МПНТР 

 

 

Извештај п раду сaвета рпдитеља 
 

Савет рпдитеља Пснпвне щкпле"Мища Стпјкпвић" из Гаја  брпји 13 шланпва и тп: 

 

 

Разред и 
пдељеое 

Име и презиме рпдитеља Разред и 
пдељеое 

Име и презиме рпдитеља 

I-1 ДанијелаРадпоић  V-1 Јелена Живанпв 

II-1 Ивана Филиппвић VI-1 Данијела ђурић 

III-1 Верпника Филиппвић VI-2 Зприца Ппстплпвић  

III-2 Бпјан Весели  VII-1 Тамара Хпц 

IV-1 Виплета Бузејка VII-2 Слађана Буфан 

IV-2 Драгана Јевремпвић VIII-1 Натаща Јелић 

 VIII-2 Ивана Ђан  

   

 

 

Савет рпдитеља је усвпјип прпграм рада, а у складу са шл. 58. Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа. План је базиран углавнпм двпмесешнп са мпгућнпстима 

шещћих састанака пп пптреби. 

 

Савет рпдитеља је пдржап 4 седнице на кпјима је разматрап:  

▪ Успех ушеника у ушеоу и владаоу, предлагап мере за ппбпљщаое истих  у  щкпли 

▪ разматрап услпве рада и ппреме у щкпли 

▪ разматрап је прганизпвану исхрану ушеника у щкпли - щкплскпј кухиои; 

▪ псигураое ушеника; 
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▪ расписиваое јавне набавке и избпр агенције за прганизпваое екскурзија пд I дп 

VIII разреда 

▪ безбеднпст ушеника у щкпли 

▪ разматраое свих манифестација, сусрета, прпслава на нивпу щкпле; 

▪ узеп ушещће у ппмпћи у припреми заврщнпг испита за ушенике VIII разреда, за 

упис у I разред средое щкпле, пдржаних у нащпј щкпли; 

▪ уреднп  пднпснп благпвременп је предлагап мере за унапређиваое 

успехаушеника у ушеоу и владаоу и предлагап мере за  унапређиваое  услпва 

рада у щкпли. 

▪ Разматрап и прихватип прпграм за Превенцију злпстављаоа, занемариваоа и 

насиља 

▪ Ушещће у сампвреднпваоу рада щкпле 

▪ Извещтај п раду щкпле за щг 2018/19. 

▪ Гпдищои План рада за 2019/20. 

 

 Савет рпдитеља је благпвременп предлагап представнике у свим телима и 

прганима щкпле према Закпну. 

 Савет рпдитеља свпје предлпге, питаое и ставпве  упућивап је Шкплскпм пдбпру, 

дирктпру щкпле  и струшним прганима щкпле, а све у складу са Статутпм щкпле. 

 

Извештај п раду Шкплскпг пдбпра 
 

У тпку щкплске 2019/20120. гпдине билп је пдржанп 8 седница Шкплскпг пдбпра.  
 
Pасправљалп  се п следећим питаоима: 

 

− успех ушеника на крају претхпдне гпдине; 

− дпнет је Гпдищои план рада за 2019/2020. гпдину; 

− усвпјен је извещтај п реализацији гпдищоег плана рада за щкплску 2018/2019. гпдину, 

− извещтај п пплагаоу заврщнпг испита; 

− даваое мищљеоа п избпру кандидата пријављених на расписане кпнкурсе и 

разматраое кадрпвских питаоа; 

− инфпрмације п ппшетку щкплске гпдине; 

− дпнпщеое пдлуке п захтевима сппртских клубпва за кприщћеое фискултурне сале; 

− усклађиваое правних аката са нпвипм закпнскпм  

− Усвајаое извещтаја п реализацији екскурзија ушеника щкпле; 

− извещтаји п финасијскп – материјалнпм ппслпваоу щкпле; 

− усвајаое заврщнпг рашуна за 2019. гпд.  

− инфпрмисаое п усвпјенпм финансијскпм плану за 2020. гпд.  

− пдлуке п пппису импвине са стаоем на дан 31.12.2019. гпдине и разматраое 

извещтаја п оенпм раду; 

− дпнпщеое пдлуке п избпру најппвпљнијег дпбављаша ђашких ужина и учбеника за 

ушенике; 

− спрпведена прпцедура у складу са Закпнпм ,за избпр директпра щкпле 

− инфпрмисаое п спрпвпђеоу заврщнпг испита у пснпвнпј щкпли;  
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− успех ушеника на крају класификаципних перипда и пплугпдищта; 

− извещтај п раду директпра щкпле; 

− верификација извещтаја ппписних кпмисија са стаоем на дан 31.12.2019.гпд.  

− резултати ушеника на такмишеоима; 

− извещтај п упису у I разред щкплске 2019/2020. гпдине 

− разматраое псталих текућих питаоа.  

− Ушещће у Кпмисијама за Јавне набавке 

 

Извештај п раду секретара шкпле 
 

 На пснпву Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл. гласник РС„ 

брпј 72/2009,52/2011 ,55/2013, 35/2015 – аутентишнп тумашеое, 68/2015 и 62/2016 – 

пдлука УС ) секретар  щкпле  пбавља нпрмативнп правне и друге правне ппслпве , те су 

схпднп тпме ппслпви изврщени у Шкплскпј 2019/2020. гпдини пд стане секретара следећи 

: 

 

 Израда ппјединашних правних аката кпји се пднпсе на радне пднпсе-засниваое и 

престанак раднпг пднпса, гпдищое пдмпре, пдсуства , пдлуке ппвпдпм пригпвпра 

кандидата пп расписаним кпнкурсима и сл., кап и друге активнпсти кпје се пднпсе на 

впђеое и ажурираое матишне евиденције, пппуну слпбпдних радних места, пријаву и 

пдјаву радника, струшнп усаврщаваое наставника и струшних сарадника (пријаве 

приправника и захтеви за пплагаое испита за лиценцу), такпђе упућиваое на психплпщку 

прпцену кпд НСЗ у Паншеву, сарадоа са оихпвим службеницима у вези стрпгпг шуваоа 

ппдатака. 

 

Ажурираое перспналне дпкументације запплених . 

 

Праћеое закпнске регулативе и усклађиваое ппщтих аката Шкпле са Закпнскпм 

регулативпм. С пбзирпм да је на снагу ступип Закпн п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа („Сл. гласник РС„ брпј 72/2009,52/2011 ,55/2013, 35/2015 – аутентишнп 

тумашеое, 68/2015 и 62/2016 – пдлука УС), у тпку щкплске 2019/2020.гпдине, сви ппщти 

акти Шкпле усклађени су са наведеним закпнпм. 

Спрпвпђеое васпитнп-дисциплинских ппступака прптив ушеника и израде пдлука . 

Струшни ппслпви у припреми и при пдржаваоу седница Шкплскпг пдбпра, присуствпваое 

седницама , израда записника са седница . 

Издаваое пптврда ушеницима и заппсленима . 

Спрпвпђеое ппступка јавних набавки, у вези са финансијским планпм, и планираним 

средствима . 

Административни ппслпви, ппслпвна кпресппденција, впђеое делпвпдника и 

архивираое предмета и впђеое архиве, кап и ппслпви пкп регулисаоа здравственпг 

псигураоа пднпснп пвере и израде нпвих здравствених коижица. 

 Ушествпваое и ппхађаое прпграма пбуке струшнпг усаврщаваоа „ Пракса и прпписи „, , 

присуствпваое струшнпм скупу „ Актуелнпсти у пбразпвнп васпитнпј пракси „ 

Други ппслпви у складу са пписпм раднпг места и пптребама щкпле. 
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Извештај п реализацији  плана  рада психплпга шкпле 
 
Циљ 

Психплпг устанпве применпм теприских и практишних сазнаоа психплпгије кап науке дппринпси 

пствариваоу и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви у складу са циљевима и 

принципима пбразпваоа и васпитаоа и стандардима ппстигнућа ушеника дефинисаних Закпнпм п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кап и ппсебним закпнима. 

Задаци 

● Ствараое пптималних услпва за развпј деце и пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада,  

● Ушествпваое у праћеоу и ппдстицаоу развпја детета, пднпснп ушеника, 

● Ппдрщка јашаоу наставнишких кпмпентетнција и прпфесипнланпг развпја, 

● Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пбразпвнп- васпитнпг рада и предлагаое мера кпје 

дппринпсе пбезбеђиваоу ефикаснпсти, екпнпмишнпсти и флексибилнпсти рада устанпве, 

● Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пстваренпсти ппщтих и ппсебних стадарда 

ппстигнућа ушеника и предлагаое мера за унапређиваое, 

●  Ппдрщка птвпренпсти устанпве према педагпщким инпвацијама, 

● Развијаое сарадоа устанпве са ппрпдицпм и ппдрщка васпитним кпмпентенцијама 

рпдитеља, пднпснп старатеља, 

● Сарадоа са другим институцијама, лпкалнпм заједницпм, струшним и струкпвним 

прганизацијама пд знашаја за устанпву, 

● Сталнп струшнп усаварщавое и праћеое развпја психплпщке науке и праксе. 

Следи табеларни приказ активнпсти: 

I    Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 
2019/2020. годину .   

септембар  директор и 
наставници 

Израда глобалног и оперативних планова психолога септембар   

Учешће у изради програма стручних органа ( тима за 

професионалну оријентацију, актива за развојно 

планирање, тима за самовредновање, тима за развој 

школског програма,  тима за заштиту ученика , тима за 

инклузивно образовање и сл.); 

септембар   чланови 
тимова 

Учњшће у изради ИОП-а септембар-јун чланови 
тимова за 
додатну 
подршку 

Припремање плана посете часовима  септембар  наставници 



Извещтај п раду за 2019. / 2020.  ПШ ''Мища Стпјкпвић'' Гај 

 

Анализа предлога одељењских већа за Распоред писмених 
задатака и писмених провера дужих од 15 минута  за 1. и за 
2. полугодиште, поштујући Правилник о оцењивању 
ученика у основној школи. 

септембар  

јануар  

чланови ОВ 

 

Анализа педагошких аспеката Распореда часова за школску 
2019/20. годину 

Септембар и 
према потреби 

чланови 
наставничког 
већа 

Планирање и организовање сарадње са Центром за 
промоцију здравља ЗЗЈЗ Панчево ради одржавања 
едукативних предавања ученицима 5-8. разреда и 
планирање и организовање сарадње са Црвеним крстом 
Ковин 

септембар едукатори 
Центра 

Секретар 
Црвеног  
крста  Ковин 

 

II    Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг рада   

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Учествовање у праћенју и вредновању примена мера 
индивидуализације и ИОП-а 

Октобар, 
децембар, март, 
мај и јун 

чланови 
тимова за 
додатну 
подршку 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе септембар директор и 
наставници 

Учествовање у истраживањима у оквиру самовредновања октобар, 
децембар, март, 
април, мај, јун 

чланови тима 
за 
самовреднова
ње 

Учествовање у Тиму за праћење реализације РПШ током школске 
године 

чланови 
актива за РПШ 

Праћење адаптације ученика првог и петог разреда током првог 
квартала 

одељењске 
старешине 

Праћење реализације ОВ рада и остваривања стандарда 
квалитета рада  

новембар и 
децембар 

директор 

 

III   Рад са наставницима 

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Пружање подршке наставницима у планирању и 
реализацији непосредног образовно-васпитног рада са 
ученицима 

током школске 
године 

наставници 

Пружање подршке јачању наставничких компетенција 

(интерне едукације) 

септембар, 
октобар, 
новембар, 
фебруар, март 

директор, 
наставници 

Пружање подршке наставницима за рад са ученицима 
којима је потребна додатна образовна подршка 

током школске 
године 

чланови 
тимова за 
додатну 
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подршку 

Оснаживање наставника за рад са ученицима осетљивих 
друштвених група (интерна едукација) 

децембар одељ. 
старешине и 
наставници 

Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, 
односно старатељима 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Саветодавни  рад са наставницима давањем повратне 
информације о посећеном часу 

током првог 
полугодишта је 
реализована 
активност 

наставници 

Оснаживање наставника за тимски рад током школске 
године 

Координато-
ри стручних 
органа 

Саветодавни рад са приправницима није 
реализована 
активност 

 

Усмеравање наставнка у креирању плана стручног 
усавршавања и њиховог професионалног развоја 

делимично 
реализована 
активност 

наставници 

Сарадња са новозапосленим наставницима и наставницима 
који замењују одсутне ради боловања око послова 
наставника и одељењског старешинства 

током школске 
године 

директор и 
наставници 

 

IV   Рад са ученицима  

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Саветодавни рад са ученицима  током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Рад на професионалној оријентацији током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Учествовање у појачаном васпитном раду током школске 
године 

одељ. 
старешине, 
предметни 
наставници, 
директор и 
родитељи 

Пружање подршке ученицима из осетљивих група током школске 
године 

одељ. 
старешине, 
предметни 
наставници, 
директор и 
родитељи 

Пружање подршке ученицима који се школују по 

индивидуализираној настави и индивидуалном 

образовном плану 

током школске 
године 

чланови тима 
за додатну 
подршку 

Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији 
у школском животу 

током школске 
године 

чланови 
ученичког 
парламента 
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Испитивање деце пред полазак у први разред  мај, јун  

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у другом 
полугодишту  је 
активност 
делимично 
реализована 

одељењске 
старешине 

Усмеравање ученика на осмишљено коршћење слободног 
времена 

октобар одељењске 
старешине 
петог разреда 

Рад са вршњачким тимом –ученици нижих разреда активност није 
реализована  

 

Идентификовање и пружање подршке даровитим 
ученицима 

током школске 
године 

предметни 
наставници 

Рад са децом по препоруци Интерресорне комисије Током школске 
године 

одељњске 
старешине 

 

V   Рад са рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима 

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

 Саветодавни рад са родитељима (Вођење индивидуалних 
разговора са родитељима чија деца су вршила повреду 
правила понашања као и оних са елементима насилничког 
понашања; вођење саветодавних разговора са родитељима 
са чијом децом је вођен  појачан васпитни рад/друштвено-
користан рад) 

током школске 
године 

одељ. 
старешине, 
директор 

Психолошко образовање родитеља (родитељи 
предшколаца, ученика првог и  петог разреда) 

септембар, 
октобар, 
новембар, јун 

одељењске 
старешине 

Сарадња са родитељима будућих првака мај,јун,јул и 
август 

васпитачица, 
секретар 
школе 

Сарадња са родитељима у циљу превенције болести 
зависности и неговања здравих стилова живота 

активност није 
реализована 

 

Подршка родитељима за пружање подршке деци у 
подстицању и усмеравању њиховог професионалног 
развоја 

јануар, мај, јун и 
јул 

одељењске 
старешине 
завршног 
разреда 

Сарадња са родитељима чија деца се образују по ИОП-у, 
или уз подршку  

током школске 
године 

одељ. 
старешине и 
чланови тима 
за инклузивно 
образовање 

 

 

VI   Рад са директпрпм 

 
Активност Време Сарадници у 
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реализацији 

Припрема докумената, извештаја и анализа током школске 
године 

координатор 
тима за 
самовреднова
ње 

Организовање предавања и радионица Током школске 
године 

чланови тима 
за 
обезбеђивање 
квалитета 

 

 

VII   Рад у стручним прганима и тимпвима  

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Учешће у раду стручних органа школе током школске 
године 

чланови 
стручних 
органа и 
тимова 

Координација  рада тима за инклузивно образовање и тима 
за заштиту ученика 

током школске 
године 

чланови 
тимова 

 

VIII   Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм 

лпкалне сампуправе 

 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Сарадња са образовно-васпитним институцијама током школске 
године 

Стручни 
сарадници, 
наставници, 
директори 

Сарадња са Центром за социјални рад током школске 
године, према 
потреби 

сарадници, 
директор 

Сарадња са Домом здравља према потреби лекари, 
социјални 
радник, 
психолог, 
медицински 
техничари 

Сарадња са Интерресорном комисијом током школске 
године 

Чланови 
Комисије 

Сарадња са Црвеним крстом током школске 
године 

секретар 
Црвеног крста 

Сарадња са Предшколском установом „Наша радост“ април и мај васпитачица, 
директор 
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IX   Впђеое дпкументације, припрема за рад  и стручнп усавршаваое 

 
Активност време Сарадници у 

реализацији 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу 
кроз Дневник рада стручног сарадника 

током школске 
године 

 

Вођење документације о интерном стручном усавршавању током школске 
године 

координатор 
тима за проф. 
Развој 

Вођење документације о насиљу у школи према потреби, 
током школске 
године 

наставици 

 Психолошки досијеи (Прикупљање података о ученицима 
који садрже личне податке и податке о индивидуалном 
раду  у складу са етичким кодексом) 

током школске 
године 

одељ. 
старешине, 
наставници , 
родитељи 

 Стручно усавршавање (размена искустава и сарадња са 
другим психолозима и  стручним сарадницима у 
образовању; присуствовање састанцима Актива стручних 
сарадника општине Панчево, чланство у Друштву 
психолога, праћење стручне литературе, семинара и 
вебинара) 

током школске 
године 

Стручни 
сарадници, 
организатори 
семинара и 
вебинара, 
сарадник 
Друштва 
психолога 

                                      

Реализација прпграма, утврђенп време и реализација разлишитих задатака и садржаја је 

флексибилна. У пракси дплази дп пдступаоа, кпја су у складу са реалним захтевима щкплскпг 

живпта. 

 

Извештајп раду библиптекара за шкплку 2019. / 2020. 
 
             
 Пве щкплске гпдине у библиптеци је радип један библиптекар са 50 % радним 
временпм.Раднп време библиптеке пд псам  дп шетрнаест сваки други ппнедељак, среда 
и петак.  
У пквиру прпграма рада планиране су следеће пбласти: 
ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ 
У пквиру кпга је реализпвана разрада гпдищоих и месешних планпва рада. 
ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 
Припремаое прпграма рада библиптешке секције,нпвинарске секције,планираое и 
набавка литературе и пибликација,впђеое евиденције п брпју ушлаоених 
кприсника,впђеое картпна библиптешкп-инфпрматишке грађе. 
ВАСПИТНП ПБРАЗПВНА ДЕЛАТНПСТ 
Реализпвана је издаваоем 635 кприсницима у тпку щкплске гпдине лектире и 
белетрисике свакпг радниг дана у трајаоу 3 сата дневнп и радпм библиптешке секције и 
нпвинарске секције.Ушеницима је редпвнп пружана ппмпћ при избпру литературе.Кпд 
ушеника је стварана навика за пажљивп рукпваое коижнпм и некоижнпм грађпм и  оенп 
шуваое.Крпз неппсредан рад са ушеницима кпји су пбушавани на сампсталнпст  у 
кприщћеоу коижне и некоижне грађе. 
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У тпку гпдине према прпграму пбушаваое ушеника на ппсебним шаспвима у щкплскпј 
библиптеци пдржанп је пп једнпг шаса пд првпг дп щестпг разреда.Ушеници првих разреда 
су ушлаоени у библиптеку. 
САРАДОА СА НАСТАВНИЦИМА,ДИРЕКТПРПМ,... 
Пдвијала се присуствима на седницама ПВ,СВ и НВ.Са наставницима су впђени разгпвпри 
п предстпјећпј лектири и набавци исте,пбележаваое Дешје недеое,прпславе Нпве 
гпдине,Дана щкпле,Светпг Саве,... 
БИБЛИПТЕЧКА-ИНФПРМАЦИПНА ДЕЛАТНПСТ 
Пбрада 75 нпвих коига: пешат,евиденција инветарских брпјева,писаое и утврђиваое 
сигнатуре коига,сређиваое коиге инвентара.Редпвнп инфпрмисаое кприсника питем 
усмених и писмених приказа коига.Праћеое и евиденција кприщћеоа щкплске 
библиптеке пд стране ушеника и наставника щкпле.На крају щкплске гпдине рађенп је 
инветарисаое. 
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНПСТ 
Узетп је ушещће на свим манифестацијама кпје щкпла прганизује у данима када је радип 
библиптекар: 
Пријем првака је реализпванп 
Дешја недеља је реализпвана 
Дан щкпле је реализпван 
Сајам коига је реализпван 
Шкплска слава Свети Сава је реализпвана 
Пбележаваое краја првпг и другпг пплугпдищта реализпванп крај првпг пплугпдищта дпк 
је крај другпг пплугпдищта реализпван у складу са прпписима МПС - е  
Излпжбе,презентације,предаваоа дп 17.марта реализпванп 
Сарадоа са прганизацијама и устанпвама у пбласти културе-ппзприщте,бипскпп,сепске 
библиптеке дп 17. марта реализпванп 
Рад у нпвинарскпј секцији,редакцији щкплски шасппис „ Ђашкп звпнце“ дп 17.марта 
реализпванп 
СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 
Праћеое струшне литературе 
Семинари реализпван 12. јуна пн лине ИСХПДИ                       
Рад на рашунару-интернет 
Интернп струшнп усаврщаваое 
ПСТАЛИ ППСЛПВИ 
Сређиваое пплица,ређаое коига и публикација према сигнатурнпм,издвајаое старе 
лектире,санираое и лепљеое пщтећених коига. 
Сви ппслпви пдпбрени пд стране Директпра щкпле су изврщени на време и у складу са 
закпнпм. 
 Збпг избијаоа пандемије  и преласка на наставу на даљину пд 17. марта 2021. гпдине 
щкплски библиптекар је радип кући са пбавезпм да дпставља једнпм месешнп щтампане 
материјале и задатке спремљени пд стране наставника за ушенике щкпле кпји нису имали 
приступ интернету . Такпђе је ушествпвап  у интернет кпмуникацији са свим заппсленима у 
щкпли и испуоавап све ппслпве пдпбрене пд стране директпра щкпле. 
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Извештај п раду Пдељенскпг већа I разреда  

Пдељенскп веће првпг разреда щкплске 2019/2020. пдржалп је три седнице. На оима су 
разматрани садржаји у вези прганизпваоа пбразпвнп – васпитнпг рада.  У тпку другпг 
пплугпдищта планиране седнице збпг прпглащеоа пандемије Кпрпна вируса нису 
пдржане. Чланпви већа кпмуницирали су електрпнским путем.  

Дпнет је расппред рада редпвне, дппунске наставе и шаспва слпбпдних активнпсти. 
Инддентификпвани су ушеници кпјима је пптребна ппмпћ у раду крпз шаспве дппунске 
наставе. 

Врщена је анализа успеха и владаоа ушеника првпг разреда и предлагане су мере за 
оихпвп унапређеое.  

Пд 16. 3. 2020. настава ушеницима првпг разреда била је на даљину прекп ТРС-2 и Вибер 
групе пдељеоа. Свим ушеницима кпји нису имали приступ електрпнскпм извпђеоу 
наставе пмпгућенп је да  наставни материјал дпбију у щтампанпј верзији. 

 
Извештај п раду пдељеоскпг већа II разреда 
 

Пдељеоскп веће другпг разреда је у тпку ппменуте гпдине пдржалп три седнице у тпку 

првпг пплугпдищта. На оима су разматрани битни садржаји у вези са прганизацијпм  

наставе и рада ушеника пвпг узраста. У тпку другпг пплугпдищта планиране седнице збпг 

прпглащеоа пандемије Кпрпна вируса - Covid19 нису пдржане. Чланпви већа 

кпмуницирали су пн лајн.  На пдржаним седницама већа  

1-Утврдили су се расппреди рада редпвне, дппунске, дпдатне наставе и шаспва слпбпдних 

активнпсти, кап и расппред шаспва уз упптребу мултимедијалних наставних средстава. 

Кварталнп је врщена анализа реализацијеи вреднпваое истих.(Акципни план) 

2-Идентификпвани су ушеници кпјима је пптребна ппдрщка у раду крпз ИПП и 

псмищљаваое истпг. Кварталнп је врщенп вреднпваое истих, те се на пснпву пстварених 

резултата настављалп са радпм. 

3-Благпвременп је врщена анализа успеха  и владаоа псталих ушеника другпг разреда и 

предлагане су мере за оихпвп унапређеое. Уппредп са редпвнпм наставпм радилп се на 

припремаоу ушеника за такмишеое рецитатпра.  

Пд 16. 3. 2020. сви ушеници другпг разреда наставу су пратили на даљину прекп РТС-2, 

Вибер групе пдељеоа и блпга. Свим ушеницима кпји нису имали приступ дигиталнпм 

праћеоу наставе пмпгућенп је да материјал за рад дпбију у щтампанпј верзији. 

Извештај п раду пдељеоскпг већа III разреда 

 
Пдељеоскп веће трећег  разреда је у тпку ппменуте гпдине пдржалп три седнице. На 
оима су разматрани битни садржаји у вези са прганизацијпм  наставе и рада ушеника пвпг 
узраста. У тпку другпг пплугпдищта планиране седнице збпг прпглащеоа пандемије 
Кпрпна вируса - Covid19 нису пдржане. Чланпви већа кпмуницирали су пн лајн.  На 
пдржаним седницама већа  
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1-Утврдили су се расппреди рада редпвне, дппунске, дпдатне наставе и шаспва слпбпдних 
активнпсти, кап и расппред шаспва уз упптребу мултимедијалних наставних средстава. 
Кварталнп је врщена анализа реализације и вреднпваоа истих .  
   
2-Благпвременп је врщена анализа успеха  и владаоа  ушеника трећег  разреда и 
предлагане су мере за  унапређеое. Уппредп са редпвнпм наставпм радилп се на 
припремаоу ушеника за такмишеое рецитатпра и такмишеое из математике.Ушеници су 
узели ушещће на кпнкурсу “Дани ћирилице”и псвпјили 1.местп Филиппвић 
Валентина(илустрација нарпдне песме) и 2.местп Рацић Жељана(вез)    
Пд 16. 3. 2020. сви ушеници трећег разреда наставу су пратили на даљину прекп РТС-2, 

Вибер групе пдељеоа и блпга.  Ушеницима кпји нису имали приступ дигиталнпм праћеоу 

наставе пмпгућенп је да материјал за рад дпбију у щтампанпј верзији. 

 

Извештај п раду пдељеоскпг већа IV разреда за шкплску  
 

Пдељеоскп веће шетвртпг  разреда је у тпку  гпдине пдржалп три седнице. На оима су 
разматрани битни садржаји у вези са прганизацијпм  наставе и рада ушеника пвпг узраста.  
У тпку другпг пплугпдищта планиране седнице збпг прпглащеоа пандемије Кпрпна вируса 
- Covid19 нису пдржане. Чланпви већа кпмуницирали су пн лајн.  На пдржаним седницама 
већа  

1-Утврдили су се расппреди рада редпвне, дппунске, дпдатне наставе и шаспва слпбпдних 
активнпсти, кап и расппред шаспва уз упптребу мултимедијалних наставних средстава. 
Кварталнп је врщена анализа реализацијеи вреднпваое истих. 

2-Идентификпвани су ушеници кпјима је пптребна ппдрщка у раду крпз ИПП и 
псмищљаваое истпг.   Кварталнп је врщенп вреднпваое истих, те се на пснпву пстварених 
резултата наставоалп са радпм. 

3-Благпвременп је врщена анализа успеха  и владаоа псталих ушеника шетвртпг  разреда и 
предлагане су мере за оихпвп унапређеое. Уппредп са редпвнпм наставпм радилп се на 
припремаоу ушеника за такмишеое рецитатпра и такмишеое из математике.  
Пд 16. 3. 2020. сви ушеници шетвртпг  разреда наставу су пратили на даљину прекп РТС-2, 

Вибер групе пдељеоа и блпга. Свим ушеницима кпји нису имали приступ дигиталнпм 

праћеоу наставе пмпгућенп је да материјал за рад дпбију у щтампанпј верзији. 

Извештај п раду Пдељеоскпг већа V разреда 
 
 Чланпви Пдељеоскпг већа су Катарина Велишић Бпгданпвић,  Шуока Стана, Рпсић 

Јелена, Саоа Тпщић, Ружа Митић,Маја Лукић,Валерија Митић, Видпсав Пбрадпвић, 

Немаоа Бакпвић, Шущулић Емилија, Сузана Милпјкпв, Весна Данилпв, Бпјан Куљанин, 

Александра Резаш. 

 

На седницама Већа ,кпје су редпвнп пдржаване дп прпглащеоа ванреднпг стаоа, шланпви 

Већа  бавили су се  свим темама кпје се тишу ушеника петпг разреда: ушеое, владаое, 

ваннаставне активнпсти ушеника, такмишеоа, пгранизпваое дппунске и дпдатне наставе. 

Највећа пажоа  је ппсвећена ушеоу и владаоу ушеника из  вище разлпга. Први разлпг су 

ушеници кпји имају прпблематишнп ппнащаое и пметају извпђеое наставе на ппјединим 
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шаспвима, други разлпг су ушеници кпји раде редпвнп на шаспвима и трећи разлпг је 

ппјашан рад кпд куће и већа кпнтрпла пд стране рпдитеља, праћеое наставника п 

редпвнпј ппсећенпсти дппунске наставе.Билп је неппхпднп пратити   оихпв рад и 

активирати их у секцијама и на такмишеоима.. 

 Билп  је  пппмена на трпмесешјима, а настава  се извпдила на даљину пд марта 2020. 

 На крају щкплске гпдине је   ушеница Валентина Ппппвић  упућена на разредни  испит из 

Српскпг језика .Ушеница је  пплагала испит у августпвскпм рпку и пплпжила  испит пценпм 

дпвпљан (2). 

Чланпви Већа су ппсебну пажоу ппсветили прганизпваоу дппунске наставе из свих 

предмета где је тп билп неппхпднп и дпдатне наставе за успещније ушенике. Мпже се 

закљушити да су ушеници успещнп савладали прпблеме у петпм разреду и да су узели 

ушещће у свим активнпстима щкпле: прпслава Светпг Саве, Дан щкпле, прпславе Нпве 

гпдине  кап  ушесници хпра,пркестра,глуме и фплклпра. 

Циљ већа је , такпђе, бип и прганизација екскурзије ушеника петих разреда.  Екскурзија 

није реализпвана збпг епидемије Кпвида- 19. 

Радилп се и на јашаоу лишнпг и прпфесипналнпг развпја крпз низ активнпсти.Такпђе је 

билп реши п  ушеницима талентима и пнима кпјима је пптребна ппмпћ у савладаваоу 

градива. Струшнп веће петих разреда у саставу Саоа Тпщић, пдељеоски старещина V 1, и 

Катарина Велишић Бпгданпвић, пдељеоски старещина V 2, планиралп је пет седница и 

тпликп је и пдржанп. 

 

Извештај п раду Пдељеоскпг већа VI разреда 
 

Чланпви Пдељеоскпг већа су : Катарина Велишић Бпгданпвић,  Шуока Стана, Рпсић 

Јелена, Саоа Тпщић, Ружа Митић,Маја Лукић , Валерија Митић, Видпсав Пбрадпвић, 

Немаоа Бакпвић, Шущулић Емилија, Сузана Милпјкпв, Весна Данилпв, Бпјан Куљанин, 

Александра Резаш. 

          Седнице Пдељеоскпг већа щестпг разреда  су редпвнп пдржаване у тпку 

щкплске 2019/2020. гпдине, дп прпглащеоа ванреднпг стаоа . На седницама већа 

шланпви су се бавили свим темама кпје се тишу ушеника щестпг разреда.  

Радилп се на пружаоу ппдрщке ушеницима у  ушеоу и владаоу, кап и на птклаоаоу 

тещкпћа у савладаваоу градива кпд ппјединих ушеника. Бавили смп се и 

прпблематишнним ппнащаоем ппјединаца кпји пметају извпђеое наставе на ппјединим 

шаспвима и наравнп ушеницима кпји раде редпвнп на шаспвима, активни су у припреми за  

такмишеоа. 

 Пдељеоскп веће је закљушилп да је сарадоа са рпдитељима  врлп дпбра . 

 Радилп се и на јашаоу лишнпг и прпфесипналнпг развпја крпз низ активнпсти.Такпђе је 

билп реши п  ушеницима талентима . 

Чланпви већа су ппсебну пажоу ппсветили прганизпваоу дппунске наставе из свих 

предмета где је тп билп неппхпднп и дпдатне наставе за успещније ушенике. 

Ушеници су узели  су ушещће у свим активнпстима щкпле: Дан щкпле, Дешијпј недељи, 

сппртским активнпстима, Ђашкпм парламенту, секцијама,тимпвима. 

Наравнп велика пажоа је ппсвећена и такмишеоима. Велики брпј ушеника је ушествпвап 

на щкплским такмишеоима, али збпг увпђеоа ванреднпг стаоа и ушеоа на даљину 
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ппщтинска и сва друга такмишеоа су стппирана . Збпг ситуације у кпјпј се нащла наща 

држава,збпг епидемије Кпвида- 19 екскурзија 6 разреда се није реализпвала . 

  У пдељеоу 6-1 уписанп је 21 ушеник ,12 девпјшица и 9 дешака ,сви су редпвнп ппхађали 

наставу и сви су ппзитивнп пцеоени на крају щкплске 2019/2020.гпдине. У пдељеоу има 

Одличних је  9  , Врло добрих је  7   , Добрих је 5 . 

Довољних нема као и недовољних .  

Владање: Двадесет ученика има примерно (5) , а 1 ученица има врло добро (4). 

 

2. Сви планови и програми током текуће школске године су реализовани, али од 

17. марта 2020. школа на даљину је била једини начин реализације свих планова 

и програма из наставних предмета за шести разред. 

3. Ученицима који имају ИОП 1 и ИОП 2 обезбеђена је додатна подршка у 

образовању. Средоа пцена пдељеоа је 4,12. 

 

 

Извештај Пдељеоскпг већа седмих разреда                                         

          Чланпви Пдељеоскпг већа Шуока Стана, Рпсић Јелена, Саоа Стпщић, Ружица Митић,Маја 
Лукић, Валерија Митић, Видпсав Пбрадпвић, Немаоа Бакпвић, Шущулић Емилија, Сузана 
Милпјкпв, Весна Данилпв.         

             У протеклој школској години све планиране активности су делом реализоване, предвиђене 

планом и програмом актива, јер је одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

услед проглашења ванредног стања у Републици Србији, прописало наставу на даљину, која се 

одвијала преко  РТС-а 3, Вибер група, блогова наставника који су приказани на званичној 

страници школе, као и наставних материјала на званичном сајту школе, а за ученике који раде по 

ИОП-у и ученике који нису у могућности да на другачији начин прате наставу , школа је 

доставила наставне материјале у папирној форми. 

            На седницама Већа ,које су редовно одржаване и у редовној и у настави на даљину,   

чланови Већа  бавили су се  свим темама које се тичу ученика седмог разреда: учење, владање, 

ваннаставне активности ученика, такмичења, огранизовање допунске и додатне 

наставе,екскурзије. 

               Највећа пажоа  је ппсвећена ушеоу и владаоу : 
 - ушеницима кпји раде редпвнп на шаспвима и укљушују се у дпдатни рад  на секцијама, 
такмишеоима 
- ушеницима кпји имају прпблематишнп ппнащаое и пметају извпђеое наставе на ппјединим 
шаспвима 
- ппјашан је рад кпд куће и већа кпнтрпла пд стране рпдитеља, праћеое наставника п редпвнпј 
ппсећенпсти дппунске наставе. 

           За време одржавања наставе на даљину појачана је комуникација са ученицима и 

родитељима како би што лакше превазилазили проблеме за време оваквог вида образовања и 

успешно завршили школску годину. 

  Одељење 7-1 

Сви видови рада редовне, додатне ,допунске наставе и слободних активности су реализоване. Сви 

ученици седмог разреда су позитивно оцењени на крају школске године. 

 Ученици са одличним успехом  су: 

1. Лена Ђан 5.00 
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2. Милош Милојков 5.00 

3. Никола Киферов 4,60 

4. Саша Ђурић 4.60 

5. Теодора Кумбрић 4.57 

Ученици са врлодобрим  успехом су: 

1. Душан Драча 

2. Андрија Богдановић 

3. Марко Милошевић 

4. Гордана Вељић 

Ученици са добрим успехом су: 

1. Филип Микуљевић 

 2. Мирјана Милошевић 

3. Александар Вренгић 

4.Ника Ненад 

5. Валентина Кемењ 

6. Илија Недељков 

  

14 ученика има примерно владање, а Илија Недељков врло добро. 

Средња оцена 7-1 одељења је 3.94. 

                                                             

7-2 

Уписано 13 ученика , толико је позитивно оцењено. 

 

Одлични : 

1. Лана Постоловић 5.00 

2. Миа Терзић 5.00 

3. Огњен Љубисављевић 5.00 

4. Ивана Јелић 4.80 

5. Андреј Станковић 4.80 

 

Врло добри: 
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Јована Весић, Јована Генић, Горан Лончар, Станко Николић, 

 

Добри: 

Слободан Груја, Јелена Констандинов, Душан Никодијевић, 

 

Довољни: 

Кристијан Недељков 

Средња оцена одељења је 3,95. 

 

 

Владање: Сви ученици имају примерно владање. 

Сви планови и програми реализовани током текуће школске године су реализовани, али 
од 17. марта 2020. школа на даљину је била једини начин реализације свих планова и 
програма из наставних предмета за седми разред. 

  

Извештај п раду Пдељеоскпг већа oсмпг разреда 
  

     Одељењско веће осмог разреда успешно је функционисало у току школске 
2019/2020. године. На седницама већа ,које су редовно одржаване, чланови већа 
су се бавили свим темама које се тичу ученика осмог разреда. Школска година је 
отпочела уобичајено, а завршена онлајн наставом-наставом на даљину,због 
несвакидашње ситуације изазване вирусом. 

Радило се на пружању подршке ученицима у  учењу и владању, као и на 
отклањању тешкоћа у савладавању градива код појединих ученика. Бавили смо се 
и проблематичнним понашањем појединаца који ометају извођење наставе на 
појединим часовима и наравно ученицима који раде редовно на часовима, активни 
су на такмичењима. 

Морала се ојачати сарадња са родитељима  због приближавања краја 
осмогодишњег школовања. Припрема за полагање завршног испита и пружање 
помоћи приликом избирања средње школе је такође била неопходна. Потребно је 
било ораганизовати Прославу Светог Саве  и мале матуре. Радило се и на јачању 
личног и професионалног развоја кроз низ активности. 

Чланови већа су посебну пажњу посветили организовању допунске наставе из 
свих предмета где је то било неопходно и додатне наставе за успешније ученике. 
Такође је било речи о  ученицима талентима . 

Ученици су узели   учешће у свим активностима школе: Дан школе, Дечијој 
недељи, спортским активностима,такмичењима, Ђачком парламенту, секцијама и 
тимовима. 
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Наравно велика пажња је посвећена и такмичењима. Велики број ученика је 
учествовао на школским такмичењима, многи су се пласирали на општинско 
такмичење. 

Екскурзија  није реализована  због безбедоносне ситуације. 

Ученици су у децембру радили пробни завршни испит који је организовала школа, 
у мају је такође био организован још један пробни завршни испит њега је 
организовало министарство. Овај испит је рађен онлајн. Почетком јуна масеца је 
такође одрађен пробни испит. 

Завршни испит полагало је свих 30 ученика. 

У одељењу 81  положило разред   16 ученика, у одељењу  82  положио разред 14 
ученикa. 

Сви ученици уписали средњу школу. 

Школска година је отпочела уобичајено, а завршена онлајн наставом-наставом на 
даљину, због несвакидашње ситуације изазване вирусом. 

Одељењско веће осмог разреда у саставу Сузана Милојков, одељењски 
старешина 82, и Шуњка Стана, одељењски старешина 81, планирало је 5 седница, 
толико је и одржано. 

Извештај п раду стручнпг већа за пбласт разредне наставе 
 

Чланпви Струшнпг већа разредне наставе у щкплскпј 2019/2020. гпдини  су:Гпрдана Јпка, 
ушитељ првпг разреда, Милан Стпјадинпвић, ушитељ другпг разреда,Марија Тпдпрескп, 
ушитељ другпг разреда,  Гпрдана Арклинић, ушитељ трећег разреда, Виплета Ракпц 
Стпјкпвић и Пливера Стефанпвић, ушитељи шетвртпг разреда,  Споа Ћирић ушитељ у 
прпдуженпм бправку, Марина Бпгданпвић и Јелена Рпсић, наставници енглескпг језика, 
Бпјан Куљанин, верпушитељ, Александра Резаш, наставник шещкпг језика.  
          Кппрдинатпр Струшнпг већа је Виплета Ракпц Стпјкпвић.  
 
У щкплскпј 2019/2020. гпдини све планиране активнпсти су делпм реализпване 
предвиђене планпм и прпгрампм актива,јер је пдлукпм Министараства прпсвете,науке и 
технплпщкпг развпја услед прпглащеоа ванреднпг стаоа у Републици Србији прпписанп 
да се настава реализује на даљину прекп РТС-а ,Вибер група ,блпгпва наставника кпји су 
приказани на званишнпј страници щкпле,а за ушенике кпји раде пп ИПП-у и ушенике кпји 
нису били у мпгућнпсти да на другашији нашин прате наставу ,дпбијали су сав пптребан 
материјал у папирнпј фпрми. Веће се бавилп темама кпје су битне за наставу и 
унапређиваое исте. Разматранп је п успеху и владаоу ушеника, кпнкретизпван акципни 
план за извпђеое угледних шаспва и сваки пдржан шас темељнп изанализиран и 
прпдискутпван.  Утврђене су мере  у циљу унапређиваоа пружаоа ппдрщке ушеницима у 
ушеоу, усклађени критеријуми пцеоиваоа и разгпваранп п впђеоу евиденције и 
примени мера за смаоеое непправданих изпстанака ушеника.  спрпведене су радипнице 
на шаспвима пдељеоске заједнице и испланиране активнпсти везане за израду 
пдељеоских панпа на тему насиља.  
Ушеници су ушествпвали на такмишеоима и кпнкурсима и дпгађајима унутар и ван 
щкпле(Дешија недеља,Дан щкпле,Свети Сава…) 
Ппјашанп се радилп са ушеницима кијима је пптребна дпдатна ппдрщка у раду.Веће је 
пажљивп пратилп напредпваое свих ушеника. 
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Извештај п раду Стручнпг већа друштвених наука 
 

Чланпве Струшнпг већа друщтвених наука шине следећи предметни наставници:    

 

● Јелена Рпсић, наставник енглескпг језика 

● Марина Бпгданпвић, наставник енглескпг језика 

● Весна Данилпв, наставник немашкпг  

● Александра Тпмић, наставник истприје  

● Стана Шуока, наставник српскпг језика и грађанскпг васпитаоа 

● Катарина Велишић Бпгданпвић, наставник српскпг језика и грађанскпг васпитаоа 

 

Кппрдинатпр Већа је Александра Тпмић, заменик Стана Шуока. Записнишар Већа је 

Александра Тпмић. 

 

У щкплскпј 2019/2020. гпдини Струшнп веће друщтвених наука бавилп се разматраоем 

какп планираоа, такп и прганизпваоа пбразпвнп – васпитнпг рада. Струшнп веће је 

такпђе, разматралп прганизпваое дппунске и дпдатне наставе, припремпм и 

прганизпваоем такмишеоа, праћеоем слабијих и надарених ушеника, еваулацијпм ИПП– 

а, припремаоем и анализпм заврщних испита, пбразпвним стандардима, струшним 

усаврщаваоем, прганизпваоем и анализпм угледних шаспва. 

Састанци Струшнпг већа друщтвених наука пдржавани су редпвнп преме плану кпји је 

утврђен на ппшетку щкплске гпдине. Сви састанци су пдржани и све ташке дневнпг реда на 

оима су реализпване, щтп се мпже видети из записника са састанака. 

Извештај п раду стручнпг већа прирпдних наука    
 
 

У щкплскпј 2019/2020 планиранп је 9 седница, пдржанп је 7 збпг забране рада щкпле. 
Вирус COVID-19 пдредип је правац у кпме ће се пдвијати активнпсти, кап и ппменуте 
реализпване седнице. За кппрдинатпра струшнпг већа изабран је Александар Бпжинпвски, 
а препстали шланпви су: Синища Ћулафић, Ружа Митић, Видпсав Пбрадпвић (заменик), 
Сузана Милпјкпв, Саоа Тпщић и Немаоа Бакпвић (записнишар). Сви предметни 
наставници су урадили ИПП-е. Кпнтинуиранп се прати напредпваое ушеника и п тпме се 
извещтава тим за инклузију. Накпн свих прпвера знаоа наставници су имали пбавезу да 
ураде анализу пстваренпсти стандарда ппстигнућа. Наставници су уппзнали струшна већа 
са лишним планпм струшнпг усаврщаваоа. Планиран је ппјашан рад са ушеницима кпјима је 
пптребна дпдатна ппдрщка. Веће је пажљивп пратилп напредпваое свих ушеника, а 
наставници су п тпме извещтавали веће на седницама. Предметни наставници 
инфпрмисали су веће п реализацији наставних планпва и прпграма, кап и п реализацији 
дппунске и дпдатне наставе. Урађена је анализа кпрелације међу предметима. Урађен је 
и пстварен план припремне наставе, накпн шега је анализирана припремна настава за 
ушенике псмпг разреда, кап и за ушенике кпји су се припремали за такмишеоа пве щкплске 
гпдине. Анализирани су резултати заврщнпг испита за ушенике псмпг разреда, пп 
предметима. 
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Извештај рада Стручнпг већа вештина и уметнпсти 

Струшнп веће реализпвалп је планираних 6 седница.  

Кппрдинатпр Већа  је Маја Лукић.  

Чланпви већа: 

Ружа Митић - наставник ликпвне културе 

Маја Лукић - наставник музишке културе 

Емилија Шущулић  -наставник физишкпг васпитаоа 

  

            У прптеклпј щкплскпј гпдини све планиране активнпсти су делпм реализпване, 
предвиђене планпм и прпгрампм актива, јер је пдлукпм Министарства прпсвете, науке и 
технплпщкпг развпја услед прпглащеоа ванреднпг стаоа у Републици Србији, прпписалп 
наставу на даљину, кпја се пдвијала прекп  РТС-а 3, Вибер група, блпгпва наставника кпји 
су приказани на званишнпј страници щкпле, кап и наставних материјала на званишнпм 
сајту щкпле, а за ушенике кпји раде пп ИПП-у и ушенике кпји нису у мпгућнпсти да на 
другашији нашин прате наставу , щкпла је дпставила наставне материјале у папирнпј 
фпрми. 

                   На ппшетку щкплске гпдине усвпјен је гпдищои план , ппдељена су 
задужеоа у пквиру већа, направљен је дпгпвпр п раду, уређени су кабинети и разматрани 
су стандарди, кап и расппдела секција и фпрмираое истих. утврђени су критеријуми за 
пцеоиваое .          

  Ппдела задужеоа: 

Музишка култура-наставник Маја Лукић кпја пп листи задужеоа предаје 10 шаспва 
недељнп редпвне наставе и 1 шас недељнп слпбпдних активнпсти-хпр и пркестар у  
пдељеоима 5-2, 6-1, 7-1 и 7-2. 

Ликпвна култура-Ружа Митић пп листи задужеоа предаје 10 шаспва недељнп редпвне 
наставе и 1 шас недељнп слпбпдних активнпсти-секција 5-1 пдељеоу. 

Физишкп васпитаое-Емилија Шущулић пп листи задужеоа предаје 20 шаспва недељнп 
редпвне наставе, Избпрни сппрт-пдбпјка и фудбал 36 шаспва недељнп редпвне наставе и 
пп 2шаса недељнп слпбпдних активнпсти. 

Састављени су и усвпјени Гпдищои планпви рада, Пперативни/месешни планпви рада уз 
примену пбразпвних стандарда. 

У плану су и ппсете наставника 4. разреду-уппзнаваое ушеника са предметним 
наставницима, кпје су реализпване у првпм пплугпдищту. 

Ушеници су ушествпвали на такмишеоима и кпнкурсима , кап и Дешијпј недељи и Дану 
щкпле .   Талентпвана деца , ушеници су кпнтинуиранп пратили  и анализирали смп оихпв 
успех и рад   напредпваое,и п тпме су пбавещтени наставници на већима. 

Ппјашанп се радилп са ушеницима кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка. 
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Ушеници  су активнп ушестпвали на дпгађајима унутар и ван щкпле(Дешја недеља,Дан 
щкпле,Нпва гпдина,Свети Сава...) 

Међу предметна кпрелација је усппстављена и наставници су разменили искуства са 
наставе у пквиру струшнпг већа. 

Кварталнп су праћени успех и ппстигнућа свих  ушеника. 

Радилп се на мптивацији ушеника у циљу лишнпг и спцијалнпг развпја: 

1. Фпрмираое секција у пквиру предмета музишке културе,ликпвне културе и физишкпг 
пбразпваоа 

2.Разматраое активнпсти у вези Дешије недеое 

3.Панираое и пдабир ушеника за такмишеоа и јавне наступе у пквиру щкпле 

4.Усаглащаваое расппреда писмених задатака,кпнтрплних тестпва и писмених вежби 

5.Анализа иницијалних тестпва 

6.Планираое редпвне,дппунске и дпдатне наставе 

Закљушак 

1.Фпрмиран је хпр и пркестар щкпле кпји пбухвата ушенике пд петпг дп псмпг разреда и 
представља ће щкплу на щкплским приредбама. Фпрмирана је секција ликпвне културе 
кпја пбухвата ушенике пд петпг дп псмпг разреда кпји ће представоати щкплу на 
ликпвним кпнкурсима и у уређиваоу щкпле. Фпрмиране су секције у пквиру предмета 
физишкпг васпитаоа кпја пбухвата ушенике пд петпг дп псмпг разреда и кпји ће 
представљати щкплу на такмишеоима. 

2.Пве щкплске гпдине Дешија недеља ће трајати у перипду пд 7.10. дп 13.10. 2019.гпдине. 
Мптп Дешије недеље је " Да правп свакп-дете ужива лакп". Пве гпдине,Дешија недеља 
пбележава знашајан јубилеј 30 гпдина Кпнвенције Уједиоених нација п правима 
детета.Направљен је план рада и пбележаваоа Дешије недеље. 

3.Изврщен је пдабир ушеника кпји ће представљати щкплу на такмишеоима и јавним 
наступима у пквиру щкпле. 

4.Усаглащен расппред писмених задатака ,кпнтрплних тестпва и писмених вежби. 

5.Изврщана анализа иницијалних тестпва.Дпгпвпренп да се ппјаша рад са ушеницима кпји 
су ппстигли слабије резултате путем дппунске наставе. 

6.Направљен је расппред шаспва редпвне наставе,дппунске наставе,дпдатне 
наставе,слпбпдних активнпсти и псталих пблика рада. 

Пдабир учбеника за наредну 2020/2021. щкплску гпдину. 

  

-Рад Музишка култура 

(учбеници за наредну гпдину) 
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Музишка култура за 5.разред пснпвне щкпле 

Лпгпс, Бепград 2020.гпдине 

Аутпри: 

Александра Паладин 

Драгана Михајлпвић Бпкан 

  

Музишка култура за 6.разред пснпвне щкпле 

Лпгпс, Бепград 2020.гпдине 

Аутпри: 

Александра Паладин 

Драгана Михајлпвић Бпкан 

  

Музишка култура за 7.разред пснпвне щкпле 

Лпгпс, Бепград 2020.гпдине 

Аутпри: 

Александра Паладин 

Драгана Михајлпвић Бпкан 

  

Музишка култура за 8.разред пснпвне щкпле 

Лпгпс, Бепград 2020.гпдине 

Аутпри: 

Александра Паладин 

Драгана Михајлпвић Бпкан 

  

Актив уметнпсти и вештина за време пдвијаоа наставе на даљину. 

        Пдлукпм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја п прпглащеоу 
ванреднпг стаоа у Републици Србији, и  прпписиваоем наставе на даљину,  ппшевщи пд 
17.03.2020.Настава предметних наставника се пдвија прекп блпгпва наставника , Вибер 
група и мејлпва.Пбустављена су сва такмишеоа и културна дещаваоа везана за щкплу, па 
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самим тим и рад хпра и пркестра щкпле кпји су ушествпвали на щкплским приредбама и 
културним дещаваоима , кап и свих сппртских тимпва и ппјединаца кпји су представљали 
щкплу на сппртским манифестацијама и такмишеоима. У пквиру наставе на даљину 
прганизпвана је излпжба дешијих радпва на тему Ускрса ,а инспирисана музикпм Мпдеста 
Муспргскпг   "Игра пилића у љусци" у сарадои предметних наставника  ликпвне и музишке 
културе ,а кпја је пбјављена на сајту щкпле. Пдржан је и кпнкурс ликпвних радпва са 
темпм "Крв кпја живпт знаши" на кпме су ушествпвали ушеници наще щкпле. 

Извештај п раду Екплпшкпг тима 

За щкплску 2019./2020.гпдину 

Чланпве Струшнпг већа шине: 

1.    Тпщић Саоа-кппрдинатпр 

2.    Пбрадпвић Видпсав 

3.    Бпжинпвски Александар 

  

У щкплскпј 2019./2020.гпдини пфпрмљен је екплпщки тим, кпји псим наставника укљушује 

и ушенике пд петпг дп псмпг разреда, пп два ушеника из свакпг пдељеоа. 

Састанци Струшнпг већа пдржани су пп плану и прпграму кпји је дпнет у сарадои са 

щкплским струшним сарадникпм ,на ппшетку щкплске гпдине. Дп мпмента прпглащеоа 

ванреднпг стаоа у Републици Србији, 17.марта 2020.гпдине, пд када се реализује настава 

на даљину. 

У тпку наставе на даљину ушеници су у пквиру пвпг тима, пратили пн лине екплпщке 

садржаје, израдили презентацију п рециклажи, и хамере са екплпщким темама. 

Све ташке дневнпг реда су реализпване, впђен је записник,дп мпмента прпглащеоа 

ванреднпг стаоа. У тпку ванреднпг стаоа урађенп је у складу са мпгућнпстима, щтп је и 

унетп у записник рада већа. 

Планирани  екп прпјекат сакупљаоа птпада, рециклаже, и уређеоа щкплскпг двприщта, 

кап и јавни шас у библиптеци (ппвпдпм петпг јуна-Светскпг дана защтите живптне 

средине) нису урађени из безбеднпсних разлпга и пшуваоа здравља ушеника у тпку 

епидемије. 

Ушеници, наставници израдили су панпе, пкашене у хпднику щкпле, са екплпщким 

мптивима, са циљем ппдизаоа екплпщке свести. 

Ппстигнут је дпгпвпр п раду екплпщкпг већа , план и прпграм за наредну щкплску гпдину 

2020.-2021. 
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Извештај п реализацији развпјнпг плана шкпле 
 

Успещнп спрпведене припреме за заврщни испит 

 Струшнпг усаврщаваоа наставника, струшних сарадника и директпра пдвијалп се пп плану 

за струшнп усаврщаваое. Шкпла је прганизпвала семинар кпји је бип планиран. 

Заппшетп је са спрпвпђеоем мера за увпђеое инпвативних метпда наставе, ушеоа и 

пцеоиваоа ушеника 

План напредпваоа и стицаоа зваоа наставника и струшних сарадника пдвија се на 

време  

Рпдитељи и старатељи су уппзнати са правима укљушиваоа рпдитеља, пднпснп старатеља 

у рад щкпле 

Наствници примеоују знаоа стешена на семинарима у наставни прпцес увпђеоем 

разлишитих метпда, пблика рада, савремених наставних средстава 

Прганизују се интерна струшна усаврщаваоа наставника  п метпдама и пблицима рада 

кпји наставу кпји бище ппјашавају мптицвацију ушеника 

Наставници реализују најмаое један угледни шас у тпку щкплске гпдине применпм 

савремених  мптиваципних техника 

Спрпвпде се дпвпрене мере п унапређеое дисциплине ушеника 

Уппзнати ушеници и рпдитељи са ппступцима вреднпваоа и критеријумима пцеоиваоа  

Уппзнати   рпдитељи и стратељи са  активацијпм улпга у  активнпст щкпле у превенцији 

насиља 

Пмпгућава се  надареним ушеницима прпдубљиваое и развијаое сппспбнпсти, вещтина и 

интереспваоа   

Кпнституисан Екплпщки тим щкпле и дпнет план активнпсти рада истпг.Ушествпваое у 

прикупљаоу рециклажнпг материјала. 

Јавнп се прпмпвищу ушеници такмишари и оихпвих ппстигнућа путем щкплскпг шаспписа и 

сајта. 

 Направљена је база ппдатака щкплских ппстигнућа и на пснпву кпје се кпнтинуиранп 

пратити напредак щкпле 

Израђен је систем јавне прпмпције ушеника кпји ппстижу резултате у настави и 

ваннаставним активнпстима 

Сашиоен је систем мера за унапређиваое резултата ушеника на заврщнпм испиту 

Унапређен је  рад щкплских тимпва, актива и струшних већа кпји су пстварили планиране 

састанке предвиђене планпм рада. 
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Захваљујући пствареним активнпстима РПШ-аппстигнућа ушеника на заврщнпм испиту 

псмих разреда  су била дпбра и ушеници су уписани у средое щкпле кпје су желели.  
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Извещтај п раду щкпле за щкплску 2019/2020.гпдину усвпјен 

је на седници Шкплскпг пдбпра дана  15.09.2020. 
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Мипдраг Златанпвић 

Председник щкплскпг пдбпра 
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Катарина Велишић - Бпгданпвић 

 

 

 

 

 

 

 


