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I    УВОДНИ ДЕО 

 

Образовно-васпитни рад у школској 2019/2020. години организован је у складу са Годишњим 

планом рада за школску 2019/2020. годину, односно тежиште је било на извршењу и реализацији 

програмских задатака из плана. Просторни, организациони, хигијенски и естетски услови у 

протеклој години били су добри. 

Материјална средства су била  довољна за основне потребе школе. Основни образовно-васпитни 

циљеви реализовани су  без обзира на материјалне и друге тешкоће. 

 

 

 

                

 

 
II  УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ 

 

1. Школска зграда 

 

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m 2 и школском 

дворишту. 

У згради су четири класичне учионице и једна мања специјализована дигитална учионица-кабинет 

за наставу информатике. Распоред учионица не одговара савременој концепцији наставе. Неке 

учионице су делимично специјализоване за поједине предмете или више предмета, док правих 

кабинета и кабинетске наставе нема. Фискултурна сала, са солидном опремом пружа врло добре 

услове за извођење наставе физичког васпитања. Ученицима је на располагању кабинет за 

информатику.   

У школској згради постоји школска библиотека, и једна мања просторија код улаза за ученике у 

којој се одвијала настава факултативног предмета Ромски језик са елементима националне 

културе. Та просторија се могла користити и за разговоре наставника са родитељима.  

Школска кухиња са трпезаријом и мокри чвор задовољавају све потребне хигијенске стандарде. 

Централно грејање је на чврсто гориво. 

 

 

2.  Материјална основа рада 
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Материјално – технички и просторни услови рада школе 

 
У школу су долазили ученици који станују у самом селу, као и ученици из засеока Шумарак . 

Школа је за превоз ученика из Шумарка, склопила Уговор са такси превозом из Дубовца. 

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m 2 и школског 

дворишта. 

 

Наставна средства 

 
Школа је за потребе рада наставника и извођење образовно-васпитног рада  редовно прибављала 

адекватан наставни и канцеларијски материјал. Ове године су набављена нова наставна средства 

што се детаљније налази у извештају директора школе. 

 

 

3.  Ученици и наставници 

 
На почетку школске 2019/2020. године било је уписано 106 ученика, а школска година је 

закључена са бројем од 102 ученика. Од поменутих 106 ученика на почетку школске године, 4 

ученика је исписано из различитих разлога (услед пресељења у друго место или су ученици 

напунили 15 година). 

У школи је укупно 8 одељења (четири у нижим и исто толико у вишим разредима), односно у 

сваком разреду по једно одељење. На почетку шк. године од 106 ученика, 51 је женског рода, 55 

мушког. Број ученика у нижим разредима на почетку шк. године био је 51, док је у вишим износио 

55. На крају школске године број ученика у нижим разредима је 50, у вишим 52. 

Успех ученика на крају школске 2019/2020. године дат је у табели. Из табеле се види да је од 102 

ученика на крају школске године, 15 првака оцењено описним оценама. Од 87 ученика који се 

оцењују бројчаном оценом, 85 ученика је позитивно оцењено (97,70 %), док је 2 ученика са 

недовољним општим успехом (2,30%).  

Један ученик петог разреда је упућен на полагање разредног испита, а два на поправни испит. Оба 

ученика понављају разред. Два ученика седмог разреда упућена су на полагање поправних испита, 

један из биологије и један из француског језика. Оба ученика су положила поправни испит у 

августовском испитном року.  

Осми разред је похађало 13 ученика и сви су завршили са позитивним успехом. Носилац дипломе 

„Вук Караџић“ је ученица Илић Адријана, која је такође изабрана и за ,,Ученика генерације“ шк. 

2019/2020. године. Ученица је награђена пригодним поклоном. 

Посебне дипломе ученика 8. разреда за показан успех и учешће на школским и општинским 

такмичењима, предметни наставници доделили су следећим ученицима из наведених предмета: 

Чабовић Михајло, Вучетић Душани Јосимовић Младен – физичко васпитање 

Илић Адријана – математика 

Илић Адријана – српски језик 

Илић Адријана и Мали Владимир – ликовна култура 

Илић Адријана и Мали Владимир – Енглески језик 

Илић Адријана - историја 

Оцењивање ученика и писмено извештавање родитеља било је редовно за сваки квартал. 

Проверавање и оцењивање вршено је у складу са Правилником о оцењивању ученика у основној 

школи. План писмених провера, предложен од стране одељењских већа, размотрен на Педагошком 

колегијуму, донела је директорка школе за прво и друго полугодиште у законски предвиђеном 

року.  

Успех ученика на завршном испиту може се пронаћи у извештају Тима за завршни испит и 

званичном извештају Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, који чине део овог 

Извештаја годишњег плана рада за шк. 2019/20. годину. 
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Стручни сарадник педагог, Јован Душанић 

 

3.1. Кадровски услови рада 

 
У нижим разредима наставу је изводило 4 учитеља. И у нижим и у вишим разредима наставу су 

изводили наставница ромског језика са елементима националне културе, наставница енглеског 

језика и вероучитељ. У вишим разредима (не рачунајући поменуте наставнике који реализују 

наставу свог предмета у оба циклуса) наставу је реализовало 15 наставника. 

Дакле, у школској 2019/2020. години наставу је реализовало укупно 22 наставника.  

Нестручно је била заступљена настава математике, физике, технике и технологије у 6.разреду, 

ТиО у 7. и 8. разреду, музичке културе од 6. до 8. разреда. 

Од укупно 22 наставника и учитеља, сви су путници који станују  ван Дубовца. Већина наставника 

нема пуну норму у нашој школи и због тога раде и у другим школама на територији наше 

општине. 

У школи је радило двоје стручних сарадника ( педагог са пола радног времена 50% и библиотекар 

са 50% радног времена).  

 

 

4. Успех и владање ученика
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Основна школа „Предраг Кожић“ Дубовац 

Успех ученика на крају школске 2019/2020. године 

одељењ

е 

Свега 

ученик

а 

Од

ли

чн

и 

% Вр

ло 

до

бр

и 

% Д

о

б

р

и 

% До

во

љ

ни 

% П

ре

во

де 

се 

% Недовољни 

са 

1 

не

га

т. 

с

а 

2 

и 

в

и

ш

е 

по

на

в

љ

а 

С

в

ег

а  

I-1 15 

 

о п и с н о   о ц е њ е н и 

 ( 15 ученика ) 

II-1 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% - - - - - - - - 

III-1 11 3 27,27% 4 236,36% 4 36,36% - - - - - - - - 

IV-1 15 6 40% 4 26,67% 4 526,67% 1 6,67% - - - - - - 

Укупно:  50  

Оц. од 2. 

до 4. 

35 12 34,28% 13 37,14% 9 25,71% 1 2.85% 1 2,85

% 
1 1 1 2 

V 18 8 44.44% 2 11.11% 6 33.33% - - - - - 1  1 

VI-1 7 3 42.85% 2 28.57% 2 28.57% - 

 

- - - - - - - 

VII-1 14 1 7,14% 6 42,85% 6 42,85% 1 7,14% - - - - - - 

VIII-1 13 2 37.5% 4 25% 7 37.5% - - - - - - - - 

Укупно: 52   

Оц.од 5. до 

8. 

52 14 26,92% 14 26,92% 21 40,38 1 1,92% - - - 1 1 1 

Укупно 

бројчано 

оцењени 

87 26 29,88% 27 31,03% 30 34,48% 2 7,29% 1 1,15

% 
1 2 2 2 

Укупно ученика у школи:   102  
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Владање ученика на крају 2.полугодишта шк. 2019/2020. године 
Одељење Укупно 

ученика 

Примерно 

 

Врло добро Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

I 15 15 (100%) - - - - 

II 9 9 (100%) - - - - 

III 11 11 (100%) - - - - 

IV 15 15 (100%) - - - - 

V 18 17 (94.44%) - - - -1 (5.55%) 

УКУПНО      

I - V 
68 67 - - - - 

У процентима 100% 98.53% - - - - 

Одељење Укупно 

ученика 

Примерно 5 

 

Врло добро 4 Добро 3 Задовољавајуће 

2 

Незадовољавајуће 

1 

VI 7 6 (85.71%) 1 (14.28%) - - - 

VII 14 14 (100%) - - - - 

VIII 13 13 (100%) - - - - 

УК.VI - VIII 34 33 

98.02% 
1                         

2.33%                       
-                                   -                  - 

УКУПНО      

I - VIII 
102 101 1 - - 1- 

У процентима 100% 99,01% 0,98% - - 0% 

 
Владање ученика од 1. до 5. разреда је оцењено описном оценом, а ученика од 6. до 8. 

разреда бројчаном оценом, на крају школске године. 
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Изречене васпитне/васпитно-дисциплинске мере на крају 2. полугодишта школске 

2019/2020. године 

 
Oдељење Укупно ученика Број ученика којима је изречена васпитна 

мера/васпитно-дисциплинска мера 

Васпитна мера/ васпитно-дисциплинска мера 

I 15 - - 

II 9 - -  

III 11 - - 

IV 15 - - 

V 18 1 Укор наставничког већа 

VI 7 - - 

VII 14 -  

VIII 13 - - 

I - VIII 102 1   

 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно 

ученика на 

крају I 

полугодишта 

Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

ученика на 

крају II 

полугодишта 

Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

УКУПНО 

ИЗОСТАНАКА 

I  I II II 

          I 15 577 0 15 395 / 972 

         II 9 280 00 9 224             0 504 

        III 11 327 0 11 176 0 503 

        IV 15 314 0 15 159 0 473 

         V 18 741 45 18 1226 88 1314 

         VI 7           360 12 7           186 0 5585 

        VII 14 1290 23 14 1913 25 2497 

        VIII 13 1609 3 13 1680 1 11623 

УКУПНО 102 5498 83 102 5959 114  

12410  

УКУПНО 

 

 

102 

 

Оправдани    изостанци 

 

106 

 

Неоправдани   изостанци 

11457 197 

 

                    5. Оствареност образовних стандарда 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА I-VIII РАЗРЕДА 

 

( ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА И СТАНДАРДА НА ОСНОВНОМ , 

СРЕДЊЕМ И НАПРЕДНОМ НИВОУ ) 

 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

Постигнућа ученика 1. разреда 

 
 

Ред.бро

ј  
1.разред 

Наставни 

предмет 

напредовање Ангажовање 

Самосталн

о  
Уз мању 

помоћ 

Уз 

већу 

помоћ 

ИОП2 Стално  Повремено  

1. Српски 

језик 

7 2 6  9 6 

2. Енглески 

језик 

10 3 1  12 3 

3. Математик

а  

7 2 6  9 6 

4. СОН 8 2 5  9 6 

5. Музичка 

култура 

8 7 /  9 6 

6. Ликовна 

култура 

10 5 /  14 1 

7. Физичко и 

здравствен

о 

васпитање 

12 3 /  15 / 
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 Постигнућа ученика 2. разреда 

 

 

     
 

 
   

 

2.разред 

Број 

учени

ка у 

одељ

ењу 

ИОП2 

Постигнућа ученика 

Одличан  

 

Врло 

добар 

 

Добар  

 

Довољан  Недовољ

ан 

Неоцењ

ен 

Српски језик  9 1 
11,1

1% 

22,

22

% 

2 

22,

22

% 

2 55,5

6% 

5 / / 

/ / / 

/ 

Математика  9 1 

11,1

1% 
11,

11

% 

1 

22,

22

% 

2 55,5

6% 

5 11,

11

% 

1 / / / 

/ 

Свет око нас 9 1 

11,1

1% 
44,

44

% 

4 

22,

22

% 

2 33,3

3% 

3 / / 

/ / / 

/ 

Eнглески језик 9 

1 11,1

1% 
44,

44

% 

4 

44,

44

% 

4 

11,1

1% 

1 / / 

/ / / 

/ 

Ликовна 

култура 
9 

/ /  

88,

89

% 

8 

11,

11

% 

1 / / / / 

/ / / 

/ 

Музичка 

култура 
9 

/ / 77,

78

% 

7 

11,

11

% 

1 11,1

1% 

1 / / 

/ / / 

/ 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
9 

/ / 
100 

% 
9 

/ / / / / / 
/ / / 

/ 

Средња оцена 

одељења: 
4,29     

      
   

 

 

 
          

 

 

2.разред 

ОСТАВРИВАЊЕ 

ИСХОДА 

 

Ученик остварује исходе 

уз већу помоћ 

наставника 

 

Ученик остварује исходе 

уз мању помоћ 

наставника  

  

Ученик остварује исходе  

потпуно самостално 

Српски језик   6 ( 66,67%) 2 (22,22%)  

Математика  1 (11,11%) 4 ( 44,44%)  3 ( 33,33%) 

Свет око нас  5 ( 55,56%)  4 ( 44,44%) 

Eнглески језик  6 ( 66,67%)  2 (22,22%) 
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Ликовна култура  1 (11,11%) 8 ( 88,89%)  

Музичка 

култура 

 1 (11,11%) 8 ( 88,89% ) 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

  9 ( 100% ) 

Пројектна 

настава  

  9 ( 100% ) 

ИОП2: српски 

језик, енглески 

језик, 

математика, свет 

око нас – 1 

ученик (11,11%) 

   

 
 

Постигнућа ученика 3. разреда 

 

3.разред 

Број 

учен

ика у 

одељ

ењу 

ИОП2 О.Н. С.Н. Н.Н. Недовољан 
Неоцење

н 

Српскијезик 11 / / 11 100% 7 
63,63

% 
3 

27,27

% 
/ / / 

/ 

Математика 11 / / 11 100% 8 
72,73

% 
1 9,09% / / / 

/ 

Природа и 

друштво 
11 / / 11 100% 9 

81,82

% 
1 9,09% / / / 

/ 

Eнглески 

језик 
11 

/ / 
11 100% 5 

45,45

% 
3 

27,27

% 
/ / / 

/ 

укупно 44 / / 44 100% 29 
65,91

% 
8 

18,18

% 
/ / / 

/ 

 

 

Постигнућа ученика 4. разреда 

4.разред 

Број 

учен

ика у 

одељ

ењу 

ИОП2 О.Н. С.Н. Н.Н. Недовољан 
Неоцење

н 

Српскијезик 15 / / 15 100% 10 
66,67

% 
5 

33,33

% 
/ / / 

/ 

Математика 15 / / 15 100% 8 
53,33

% 
5 

33,33

% 
/ / / 

/ 
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Природа и 

друштво 
15 / / 15 100% 10 

66,67

% 
5 

33,33

% 
/ / / 

/ 

Eнглески 

језик 
15 

/ / 
15 100% 12 80% 6 40% / / / 

/ 

укупно 60 / / 60 100% 40 
66,67

% 

2

1 
35% / / / 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Постигнућа ученика 5. 

разреда 

 

 

 

 

5.разред 

ОСТВАРЕНОСТ ИСХОДА 

 

Ученик није 

остварио исходе 

 

Ученик остварује 

исходе уз помоћ 

наставника  

  

Ученик остварује 

исходе  потпуно 

самостално 

Српски језик  1  10 7  

Математика  1  7 10 
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Историја 1 1  16  

Eнглески језик 1 7  10 

Ликовна култура 1 - 17 

Музичка култура 1 - 17  

Физичко васпитање 1 7 10  

Географија  1 5 12  

Биологија 2 6 10 

Информатика  1 3 14 

Техника и технологија  - 6 12 

Верска настава - - 18 

Француски језик 2 6 10 

Свак. живот у прошл. 1 - 17 

 - - 8 
 

 

 

Исходи у 5. разреду су остварени на различитом нивоу, у зависности од могућности и мотивације ученика. 
 
 
 

Uk. 
Ucenika u 

odelj. 

IOP2 O.N. S.N. N.N. Nedovoljan Neocenjeni 

br proc. br proc. br proc. 
b
r 

proc. br proc br proc 

srpski 18 0 0,00% 17 94,44% 9 50,00% 5 27,78% 0 0,00% 1 5,56% 

matematika 18 0 0,00% 17 94,44% 8 44,44% 6 33,33% 0 0,00% 1 5,56% 

istorija 18 0 0,00% 17 94,44% 9 50,00% 6 33,33% 0 0,00% 1 5,56% 

likovna kultura 18 0 0,00% 17 94,44% 
1
3 

72,22% 7 38,89% 0 0,00% 1 5,56% 

geografija 18 0 0,00% 17 94,44% 
1
0 

55,56% 5 27,78% 0 0,00% 1 5,56% 

fizicko vaspitanje 18 0 0,00% 17 94,44% 8 44,44% 4 22,22% 0 0,00% 1 5,56% 

ENGLESKI  18 0 0,00% 17 94,44% 
1
1 

61,11% 6 33,33% 0 0,00% 1 5,56% 

FRANCUSKI  18 0 0,00% 16 88,89% 9 50,00% 7 38,89% 1 5,56% 1 5,56% 

biologija 18 0 0,00% 16 88,89% 9 50,00% 6 33,33% 1 5,56% 1 5,56% 

muzičko 18 0 0,00% 17 94,44% 
1
3 

72,22% 9 50,00% 0 0,00% 1 5,56% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

      0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 
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ukupno 180 0 0,00% 
16
8 

93,33% 
9
9 

55,00% 
6
1 

33,89% 2 1,11% 

 

Постигнућа ученика 6. разреда 

 

Стандарди постигнућа ученика 6. разреда на крају школске 2019/2020. године: 

PREDMET 
Uk. 

Ucenika 

u odelj. 

IOP2 O.N. S.N. N.N. Nedovoljan Neocenjeni 

br proc. br 
proc 

 
br proc. br proc. br proc br proc 

Српски језик 7 1 14,29% 6 100,00% 3 50,00%  1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Математика 7 1 14,29% 6 100,00% 2 33,33%  1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Историја 7 1 14,29% 6 100,00% 3 50,00% 2 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Ликовна култура 7 0  0,00% 7 100,00% 3 42,86% 4 57,14% 0 0,00% 0 0,00% 

Географија     7 1 14,29% 6 100,00% 5 83,33% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Физичко и здравствено 

васпитање 
7  0 0,00% 7 100,00% 1 14,29% 6 85,71% 0 0,00% 0 0,00% 

Физика 

 

Техника и технологија 

    7 

 

   7 

1 

 

0 

14,29% 

 

0,00% 

6 

 

7 

100,00% 

 

100,00% 

3 

 

2 

50,00% 

 

28,57% 

 0 

 

5 

0,00% 

 

71,43% 

0 0,00% 0 0,00% 

Француски језик 7 1 14,29% 6 100,00% 3 50,00%  1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Биологијa 7 1 14,29% 6 100,00% 3 50,00% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Музичка култура 7  0 0,00% 7 100,00% 7 
100,00

% 
7 

100,00

% 
0 0,00% 0 

0 

00% 

Енглески језик 7 1 14,29% 6 100,00% 1 
16,67% 

 
 3 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

                   

укупно 84 8 9,52% 76 100,00% 36 47,37% 32 42,11% 0 0,00% 0 0,00% 
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Постигнућа ученика 7.разред 

 

PREDMET 
Uk. 

Ucenika u 

odelj. 

IOP2 O.N. S.N. N.N. Nedovoljan 

br proc. br proc. br proc. br proc. br proc 

srpski 12 2 16.67% 12 120.00% 2 20.00%   0.00% 0 0.00% 

matematika 12 2 16.67%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00% 

istorija 12 2 16.67% 12 120.00% 10 100.00%   0.00% 0 0.00% 

likovna kultura 14   0.00% 14 100.00% 10 71.43% 7 50.00% 0 0.00% 

geografija 12 2 16.67%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00% 

fizicko vaspitanje 12   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00% 

fizika 12 2 16.67%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00% 

француски језик 12 2 16.67% 11 110.00% 3 30.00%   0.00% 1 8.33% 

biologija 12 2 16.67% 11 110.00% 2 20.00%   0.00% 1 8.33% 

muzičko 14   0.00% 14 100.00% 12 85.71% 5 35.71% 0 0.00% 

енглески језик 12 2 16.67% 12 120.00% 5 50.00% 1 10.00% 0 0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 

                 

ukupno 136 16 11.76% 86 71.67% 44 36.67% 13 10.83% 2 1.67% 
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Постигнућа ученика 8. разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

br proc. br proc. br proc. br proc. br proc br proc

13 0 0,00% 13 100,00% 1 7,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 4 30,77% 1 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 11 84,62% 3 23,08% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 9 69,23% 5 38,46% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 7 53,85% 3 23,08% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 13 100,00% 6 46,15% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 4 30,77% 1 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 4 30,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 4 30,77% 1 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 13 100,00% 7 53,85% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 13 100,00% 6 46,15% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 7 53,85% 2 15,38% 0 0,00% 0 0,00%

13 0 0,00% 13 100,00% 4 30,77% 1 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

169 0 0,00% 169 100,00% 94 55,62% 36 21,30% 0 0,00% 0 0,00%

Nedovoljan

ukupno

IOP2 NeocenjeniO.N. S.N. N.N.
PREDMET

Uk. Ucenika 

u odelj.

engleski jezik

francuski jezik

izabrani sport

srpski

matematika

istorija

likovna kultura

geografija

fizicko vaspitanje

fizika

hemija

biologija

muzičko
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I I I   ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ 

 
а) Општа организација 

 
            Настава је организована у две смене, преподневна  и послеподневна. У једној смени су 

нижи разреди (од 1.до.4.разреда), а у другој смени су виши разреди (од 5. до 8.разреда). 

Нижи разреди  су преподневну смену почињали  у 8:00 часова, а послеподневну у 14:15 минута, 

виши су такође преподневну смену почињали  у 8:00 часова, а поподневну  у 13:15 минута. Смене 

су мењане двонедељно. 

У школи је организовано дежурство наставника према утврђеном распореду дежурства који је 

донела директорка школе. У току школске године дошло је до неколико измена у распореду 

дежурства наставника у складу са променама запослених и њиховом ангажовању у другим 

школама. У току целе школске године радила је школска кухиња. Ужину је плаћало 52,3% 

родитеља ученика, док је 47,7% за оне најугроженије обезбеђено преко Центра за социјални рад. 

 

 

б) Организација образовно-васпитног рада 

 

1. Обавезне наставне активности 

 
Школа је остваривала образовно-васпитни рад у складу са Правилником о школском календару за 

основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. 

годину, којим се утврђује време остваривања о-в рада и време и трајање школског распуста. 

            Школска година је почела у у понедељак, 2. септембра 2019. године. Прво полугодиште се 

завршило у понедељак 23. децембра 2019. године. Укупно је у првом полугодишту било 80 

наставних дана.  

Друго полугодиште је почело у среду 15. јануара 2020. године, а завршило се у уторак 02. јуна за 

ученике осмог и у уторак 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда. Укупно је у 

другом полугодишту било 100 наставних дана за ученике од првог до седмог разреда и 90 

наставних дана за ученике осмог разреда. Наставни план и програм за ученике од првог до седмог 

разреда остварен је у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, док је 

наставни план и програм за ученике 8. разреда остварен у 34 петодневне наставне недеље, односно 

170 наставних дана. 

Између два полугодишта ученици су имали зимски распуст, од уторка 24. децембра 2019. године 

до уторка 14. јануара 2020. године. За време распуста ученицима је било омогућено похађање 

допунске наставе према претходно сачињеном плану.  Ванредно стање због епидемије вируса 

COVID-19 на територији Републике Србије15. Марта 2020. године уведено је ванредно стање, а од 

17. Марта 2020. године настава је је почела да се реализује на даљину све до краја школске 

2019/2020. године. 

.  

Прослављена је школска слава - Свети Сава, резањем славског колача уз присуство родитеља и 

ученика, и свечаном приредбом  у фискултурној сали . 

Услед епидемије грипа, а према препоруци надлежне установе, у периоду од 12.фебруара 2020. 

године до 21.фебруара 2019. године у школи није било наставе. Израђен је план надокнаде 

пропуштеног образовно-васпитног рада за овај период. Одлука о предлогу плана надокнаде 

пропуштеног образовно-васпитног рада достављена је Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у Новом Саду. На одлуку школе је 

добијена сагласност.  
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На основу наведеног, школа је завршила надокнаду пропуштеног образовно-васпитног рада до 

периода када ученици осмог разреда завршавају са наставом, односно до 31.маја 2020. године. 

У школи је реализована допунска, додатна, припремна настава за полагање завршног испита и 

припремна настава за полагање поправних испита. Табеларни преглед је дат у овом извештају, 

кроз преглед осталих облика о-в рада. 
Настава је реализована по важећем Наставном плану. Фонд часова је реализован за сваки предмет. 

Обавезни изборни наставни предмети од петог до осмог разреда су били верска настава, страни 

језик (у нашој школи је то француски језик), док је физичко васпитање-изабрани спорт: фудбал у 

7. и 8. разреду, а као обавезна физичка активност и физичко и здравствено васпитање у 5. и 6. 

разреду.  

Информатика и рачунарство је у петом и шестом разреду обавезан предмет, док је у седмом и 

осмом изборни наставни предмет. 

Обавезни изборни наставни предмет у нижим разредима je био верска настава. Поред овог 

обавезног у нижим разредима, ученици су имали још и Народну традицију као изборни наставни 

предмет у другом, трећем и четвртом разреду, док је ове шк. 2019/20. године у првом разреду била 

реализована пројектна настава. Ромски језик са елементима националне културе изучаван је као 

изборни предмет од првог до осмог разреда у оквиру формиране две група ученика, ученика 

нижих и ученика виших разреда (евиденција је вођена у дневнику трећег и у дневнику шестог 

разреда). У оквиру изборног предмета „Свакодневни живот у прошлости“ у 5. разреду, 

реализовано је 36 часова. Од 9 ученика, колико је похађа наставу 5 ученика је оцењено оценом 

истиче се, док је преосталих 4 оцењено оценом добар. 

 

Годишњи фонд реализованих часова по предметима у школској 

2019/2020. години 

 
Обавезни 

предмети 
I II III IV V VI VII VIII 

Српски 180 180 180 180 180 144 144 136 

Француски / / / / 72 72 72 68 

Енглески 72 72 72 72 72 72 72 68 

Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

Свет око нас 72 72 / / / / / / 

Природа и друштво / / 72 72 / / / / 

Ликовна култура 36 72 72 72 72 36 36 34 

Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

Историја / / / / 36 72 72 68 

Географија / / / / 36 72 72 68 

Биологија / / / / 72 72 72 68 

Физика  / / / / / 72 72 68 

Хемија / / / / / / 72 68 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

/ / / 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

72 

 

68 

Техника и технологија 
/ 

 
/ / 

/ 72 72 / / 

Информатика и 

рачунарство 
/ / / 

/ 

/ 

36 36 / / 

Физичко васпитање / / 108 108 72 / 72 68 

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

108 108 / / 72 72 / / 
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ОФА / / / / 54 54 / / 

Изабрани спорт / / / / / / 36 34 

Пројектна настава  36 36 / / / / / / 

Обавезни 

изборни 

предмети 

I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 34 

Грађанско васпитање / / / / / / / / 

Изборни 

предмети 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 

Информатика и 

рачунарство 
/ / / / / / 36 34 

Лепо писање / / / / / / / / 

Чувари природе / / / / / / / / 

Свакодневни живот у 

прошлости  
/ / / / 36 36 36 / 

Хор и оркестар / / / / / / / / 

Народна традиција / / 36 36 / / / / 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе 

58 58 58 58 55 72 / / 

Укупно 756 850 852 852 1189 1134 1116 1054 

 

У школској 2019/2020. години реализовано је укупно 7498 часова наставе (обавезних, обавезних 

изборних и изборних предмета, као и пројектне наставе у првом разреду).  

 

 

1.1. Образовна инклузија Рома 

                                      
ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 
 

Ромски језик са елементима националне културе изучаван је као изборни предмет од првог до 

осмог разреда у оквиру формиране две група ученика, ученика нижих и ученика виших разреда. .  

  

Годишњи фонд часова од 1. до 7. разреда = 72  ( два часа недељно) 

Годишњи фонд часова у 8. разреду = 68 (два часа недељно) 

 

Од 1. до 4. разреда похађало је наставу 22 ученика.  

1. разред -5 ученикa 

Описно оцењен – истиче се. 

2. разред -3 ученика  

Описно оцењен – истиче се 

 

3. разред - 6 ученика 

просечна оцена  (прво и друго полугодиште) 5,00 

4. разред -5 ученика  

просечна оцена (прво и друго полугодиште) 5,00 
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Од 5.до 8. разреда похађало је наставу 17 ученика.  

5. разред 5 ученика –просечна оцена  (прво и друго полугодиште) 5,00 

6. разред  4 ученика –просечна оцена  (прво и друго полугодиште)  4,88 

7. разред 7 ученика - просечна оцена (прво и друго полугодиште) прво полугодиште 4,80, 

друго полугодиште 5,00 

8. разред 1 ученик – просечна оцена (прво и друго полугодиште) 4,50  

 

Укупан број ученика школе који су похађали наставу Ромског језика са елементима националне 

културе је 39. 

 

2. Обавезне ваннаставне активности 

 

Часови одељењског старешине реализовани су по плану. Од 1. до 7. разреда је 

реализовано по 36 часова годишње, а у 8. разреду 34 часа. 

Слободне активности ученика релизоване су у свим разредима, и такође кроз секције: 

хорску, новинарску, ликовну секцију, спортску секцију, саобраћајну секцију, драмско-

рецитаторску. У 1. разреду реализоване су ваннаставне активности. 

Учитељи и наставници су припремали ученике за школске свечаности и приредбе.                                                  

                                                   

Часови одељењског старешине  Број часова 
Евиденција се води у 

Дневнику рада 

1.разред 36 Да  

2. разред 36 Да 

3.разред 36 Да  

4.разред 36 Да  

Свега: 144  

 

Часови одељењског старешине  Број часова 
Евиденција се води у 

есДневнику рада 

5.разред 36 Да  

6. разред 36 Да 

7.разред 36 Да  

8.разред 34 Да  

Свега: 142  

 

р. бр Назив  Разред Број часова Број ученика 
Евиденција се 

води у дневнику 

рада 

1. Ваннаставне активности 1. 39 15 Да  

2. Ваннаставне 

активности 
2. 44 9 Да 

3. Слободне активности 3. 39 11 Да 

4. Слободне активности 4. 38 15 Да 

 Свега: 1-4 160 50  

 
● Реализација часова слободних и  ваннаставних активности од 1. до 4.разреда у 

шк.2019/20.години 
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р. Бр 
Наведене Ваннаставне/слободне 

активности 
Разред 

Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се води 

у дневнику, датум 

из Дневника рада Плани

рано 

Одрж

ано 

Неодр

жано 

1 Пријем првака 1. 1 1 / 15 

Датуми су у ес-

Дневнику 

 

2. 
Обележавање Meђународног дана 

писмености 

1. 
1 1 

/ 15 
 

3. 

У организацији школе и вероучитеља, 

реализована је посета сеоској цркви у 

Дубовцу и присуствовање на литургији.  

1. 

1 1 

/ 15 

 

6. 

Посета стадиону "Јединство",,Jесењи 

крос и избор ученика за трку: „За срећно 

детињство”, у Ковину, поводом "Дечије 

недеље". 

1. 

3 3 

/ 15 

 

7. Уређење учионице на тему "Јесен" 1. 1 1 / 15  

8. 
Обележавање Међународног дана 

учитеља 

1. 1 1 / 15 
 

9. 

Угледни тимски час уз употребу ИКТ, 

учитељице од 1.- 4. Разр. Полигон 

препрека (Недеља школског спорта) 

1. 1 1 / 15 

 

10. 

Изложба ученичких радова на тему "Да 

право свако, ужива дете лако". Посета 

огранку библиотеке Вук Караџић у 

Дубовцу. 

1. 1 1 / 15 

 

11. 

Обележавање Дечије недеље, 

активности: Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта и спортских 

активности: Гађање у циљ 

1. 1 1 / 15 

 

12. 

Обележавање Дечије 

недеље,активности: ,,Трка за срећније 

детињство '' у Ковину и Између две 

ватре у школи 

1. 1 1 / 15 

 

13. 

Обележавање Дечије недеље, 

активности: Хуманитарна акција ,,Друг 

другу'', посета огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и анимирана 

представа за децу, спортско-

рекреативни излет у Шумарку, слатка 

журка у Дому културе у Шумарку 

1. 

1 1 

/ 15 

 

14. 

Позоришна представа у режији Грујић 

Јована ,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај вредиш'' у Центру 

за културу у Ковину и посета Галерији 

Центра за културу и Октобарском 

ликовном салону. 

1. 

1 1 

/ 15 

 

15. Октобар-месец старих 1. 1 1 / 15  

16. Уређење учионице на тему: Другарство 1. 1 1 / 15  

17. 

Oбележавање Међународног дана 

толеранције-гледање цртаног 

филма,,Ружно паче"(заједничка 

активност ученика од 1. до 4.разреда). 

1. 

1 1 

/ 15 

 

18. Обележавање Универзалног дана детета 1. 1 1 / 15  

19 У сусрет Новој години 1. 1 1 / 15  
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20. У сусрет Новој години- одељењски пано 1. 1 1 / 15  

21. 
Изложба радова ученика у холу школе, 

Нова година 

1. 
1 1 

/ 15 
 

23.. Подела пакетића, слатка журка 1. 2 2 / 15  

2. 

ПОЛУГ. 

24. 

Припрема програма за Св. Саву- 

рецитације 

1. 

1 1 

/ 15 

 

25. Литургија за Св.Саву у сеоској цркви 1. 1 1 / 15  

26. Приредба за школску славу Св.Саву 1. 1 1 / 15  

27. Проба програма за Св. Саву 1. 1 1 / 15  

28. 
Разговор и цртање поводом "Дана 

заљубљених" 

1. 
1 1 

/ 15 
 

29. Припрема за Осми март - Дан жена 1. 1 1 / 15  

30. Правимо поклон мамама за Осми март 1. 1 1 / 15  

31. Припрема за ускршње празнике 1. 1 1 / 15  

32. Цртање ускршњих јаја и украшавање. 1. 1 1 / 15  

33. 
Гледање на јут-јубу- како се фарбају јаја 

на природан начин 

1. 
1 1 

/ 15 
 

34. Израда ускршњег зеке од картона. 1. 1 1 / 15  

35. 
Цртање школе од слова и прављење од 

картона 

1. 
1 1 

/ 15 
 

36. Ускршњa јаја од пластелина 1. 1 1 / 15  

37. Улица у пролеће - цртање 1. 1 1 / 15  

38. Писање песме или састава о школи 1. 1 1 / 15  

39. 
Цртежи, школе од слова, слање за 

школски сајт. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

Свега:  1. 39 39 /   

1. Поново у школи 2. 1 1 / 9 Да, 02.09.2019. 

2. 
Обележавање Међународног дана 

писмености 

2. 
1 1 / 7 Да,09.09.2019. 

3. Уређење учионице 2. 1 1 / 8 Да, 16.09.2019. 

4. 

У организацији школе и вероучитеља, 

реализована је посета сеоској цркви у 

Дубовцу и присуствовање на литургији. 

2. 

1 1 / 7 Да, 21.09.2019. 

5. 

У организацији Тима за школски спорт 

и спортске активности и ФК,,Јединство'' 

у Дубовцу, организован је одлазак 

ученика на фудбалски стадион где је 

реализован Јесењи крос. 

2. 

2 2 / 14 Да, 21.09.2019. 

6. 
Обележавање Међународног дана 

учитеља 

2. 
1 1 / 9 Да,30.09.2019. 

7. 

Свечано обележавање 30 година 

Конвенције о правима детета -угледни 

тимски час уз употребу ИКТ-Полигон 

препрека (недеља школског спорта) 

2. 

1 1 / 9 Да, 07.10.2019. 

8. 
Изложба ученичких радова ,,Да право 

свако - дете ужива лако'' 

2. 
1 1 / 8 Да, 08.10.2019. 

9. 

Обележавање Дечије недеље, 

активности: Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта и спортских 

активности: Гађање у циљ 

2. 

1 1 / 8 Да, 09.10.2019. 

10. 

Обележавање Дечије 

недеље,активности: ,,Трка за срећније 

детињство '' у Ковину и Између две 

ватре у школи 

2. 

1 1 / 7 Да, 10.10.2019. 

11. 
Обележавање Дечије недеље, 

активности: Хуманитарна акција ,,Друг 

2. 
3 3 / 27 Да, 11.10.2019. 
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другу'', посета огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и анимирана 

представа за децу, спортско-

рекреативни излет у Шумарку, слатка 

журка у Дому културе у Шумарку 

12. 

Позоришна представа у режији Грујић 

Јована ,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај вредиш'' у Центру 

за културу у Ковину и посета Галерији 

Центра за културу и Октобарском 

ликовном салону 

2. 

2 2 / 18 Да, 16.10.2019. 

13. Октобар-месец старих 2. 1 1 / 8 Да,21.10.2019. 

14. 

Oбележавање Међународног дана 

толеранције-гледање цртаног 

филма,,Ружно паче"(заједничка 

активност ученика од 1. до 4.разреда). 

2. 

1 1 / 7 Да,18.11.2019. 

15. Обележавање Универзалног дан детета 2. 1 1 / 9 Да,20.11.2019. 

16. У сусрет Новој години 2. 1 1 / 9 Да,02.12.2019. 

17. У сусрет Новој години- одељењски пано 2. 1 1 / 7 Да,09.12.2019. 

18. 
Изложба радова ученика у холу школе, 

Нова година 

2. 
1 1 / 8 Да,16.12.2019. 

19. Подела пакетића, слатка журка 2. 3 3 / 27 Да, 23.12.2019. 

20. У сусрет Св.Сави 2. 1 1 / 8 Да, 20.01.2020. 

21. Генерална проба за Св. Саву 2. 1 1 / 9 Да, 23.01.2020. 

22. 
Литургија за Светог Саву у сеоској 

цркви 

2. 
1 1 / 9 Да, 27.01.2020. 

23. Школска приредба поводом Светог Саве 2. 1 1 / 9 Да, 27.01.2020. 

24. У сусрет Дану заљубљених 2. 1 1 8 8 Да, 28.01.2020. 

25. 
У сусрет Дану заљубљених-израда 

радова за изложбу 

2. 
1 1 / 8 Да, 04.02.2020. 

26. 
Обележавање Дана заљубљених - 

стихови о љубави 

2. 
1 1 / 7 Да, 10.02.2020. 

27. 
У сусрет Дану жена- израда честитке за 

маме 

2. 
1 1 / 9 Да, 25.02.2020. 

28. Цртање маме, баке...-за изложбу 2. 1 1 / 8 Да, 03.03.2020. 

29. Презентација ученичких радова 2. 1 1 / 9 Да, 09.03.2020. 

30. Васкрс 2. 2 2 / 14 Да, 24.03.2020. 

31. Васкршњи празници 2. 1 1 / 9 Да, 31.03.2020. 

32. У сусрет Васкрсу- Врбица 2. 1 1 / 9 Да, 06.04.2020. 

33. 

Препоручио бих другу да прочита- 

Светски дан књиге и ауторских права 

23. април 

2. 

1 1 / 9 Да, 21.04.2020. 

34. Дан планете Земље 2. 1 1 / 9 Да, 28.04.2020. 

35. У сусрет Дану школе 2. 1 1 / 9 Да, 04.05.2020. 

36. У сусрет Дану школе- састав 2. 1 1 / 6 Да, 09.05.2020. 

37. У сусрет Дану школе 2. 1 1 / 9 Да, 11.05.2020. 

 Свега: 2. 44 44 /   

1. 

Дан писмености-међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 4.разреда 

посвећено Дану писмености који је био 

8.септембра.Час је одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. Посета сеоској цркви у Дубовцу 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. Јесењи крос 3. 2 2   
Да 

Датуми се налазе у  
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ес Дневнику 

4. Дан учитеља- израда радова за изложбу 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5. 

Свечано обележавање 30 година 

Конвенције о правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -Полигон 

препрека(Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

6. 

Израда ликовних радова на тему,,Да 

право свако –дете ужива лако“ -,,Кад си 

срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. 

Осликавати теренa у дворишту на тему " 

Да право свако- дете ужива лако". 

Недеља школског спорта: -Гађање у 

циљ( Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у 

ес Дневнику 

8. 

Осликавати теренa у дворишту на тему " 

Да право свако- дете ужива лако". 

Недеља школског спорта: -Гађање у 

циљ( Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 

,,Трка за срећније детињство“ у Ковину 

-Између две ватре(Недеља школског 

спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 

Позоришна представа " Залеђено 

шашаво краљевство", Хуманитарна 

акција,,Друг другу“ 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. 

Спортско-рекреативнапосета- 

Шумарак,(Недеља школског спорта) -

Слатка журка 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. 

Спортско-рекреативнапосета- 

Шумарак,(Недеља школског спорта) -

Посета мини ЗОО врту 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. 

Интерактивна позоришна представа 

"Кад саобраћајна правила следиш, за 

саобраћај вредиш" Посета галерији 

3. 2 2   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. 

Међуодељењскo такмичењe:Познајем 

именице Међуодељењско такмичење  

ученика 3.и 4.разреда на тему : Познајем 

именице. 

Час је одржан тимски са ученицима 4. 

разреда. 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. Дан толеранције - разговор 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 

Дан толеранције - гледање цртаног 

филма Ружно паче (заједничка 

активност ученика од првог до шестог 

разреда) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

17. 

Међународни дан учитеља - разговор и 

припрема за ликовно-литерарне радове 

и изложбу ученика на тему "Моја 

учитељица" 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику18 

18. 
Израда радова за изложбу поводом Нове 

године 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19. Нова година- итрада честитки 3 1 1   
Да 

Датуми се налазе у  
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ес Дневнику 

20. Уређење учионице за Нову годину 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у 

ес Дневнику 

21. Подела пакетића 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. Слатка журка 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 
Припрема за програм поводом Светог 

Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

24. 
Израда радова за изложбу поводом 

Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

25. Генерална проба за Светог Саву 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

26. 
Литургија за Светог Саву у сеоској 

цркви 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

27. Школска приредба поводом Светог Саве 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

28. 
Израда радова за изложбу за Дан 

заљубљених 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

29. 
Израда радова за изложбу за Дан 

заљубљених 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

30. 
Израда радова за изложбу за Дан жена-

8.март 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

31. Израда поклона за маму за 8.март 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

32. 

Такмичење" Мислиша" Припрема за 

сусрет са сеоским библиотекаром " Деца 

читају српску историју" 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

33. 
Израда радова за изложбу на тему 

Васкрс 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

34. Украшавање јаја 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

35. 
Дан планете Земље- едукација путем 

видео записа 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

36. 
Израда радова за изложбу на тему „Дан 

планете Земље“ 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

37. 
Израда радова за изложбу на тему Дан 

школе 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

38. 
Како бих провео дан школе да сам у 

школи 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  
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ес Дневнику 

 Свега: 3. 39 39 / 11  

1. Уређење учионице  1 1 / 16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. 

Дан писмености-међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 4.разреда 

посвећено Дану писмености који је био 

8.септембра.Час је одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

4. 1 1 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. Посета сеоској цркви у Дубовцу 4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

4. Јесењи крос 4. 2 2 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5. 
Моја учитељица-израда радова за 

изложбу поводом Дана учитеља 
4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

6. 

Свечано обележавање 30 година 

Конвенције о правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -Полигон 

препрека(Недеља школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. 

Израда ликовних радова на тему,,Да 

право свако –дете ужива лако“ -,,Кад си 

срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

8. 

Осликавање теренa у дворишту на тему 

" Да право свако- дете ужива лако". 

Недеља школског спорта: -Гађање у 

циљ( Недеља школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 

,,Трка за срећније детињство“ у Ковину 

-Између две ватре(Недеља школског 

спорта) 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 

Позоришна представа " Залеђено 

шашаво краљевство", Хуманитарна 

акција,,Друг другу“ 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. 

Спортско-рекреативна посета- 

Шумарак,(Недеља школског спорта) -

Слатка журка 

4. 2 2 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. 
Интерактивна позоришна представа 

“Кад саобраћајна правила следиш, за 
4. 1 1 / 16 Да 
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саобраћај вредиш” Посета галерији Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. 
Посета галерије у Дому културе у 

Ковину 
4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. Мој портфолио 4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. 

Међуодељењско такмичење ученика 3. и 

4.разреда-Знам о именицамаЧас је 

одржан тимски са ученицима 3. разреда. 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 

Међународни дан учитеља - разговор и 

припрема за ликовно-литерарне радове 

и изложбу ученика на тему "Моја 

учитељица" 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

17. 

Дан толеранције - гледање цртаног 

филма Ружно паче (заједничка 

активност ученика од првог до шестог 

разреда) 

4. 1 1 / 16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

18. 
У сусрет Новој години 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19. Изложба новогодишњих радова ученика 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

20. 
Израда новогодишњих честитки 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

21. Подела новогодишњих пакетића 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. 
Слатка журка 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 
Припрема радова за изложбу поводом 

школске славе Свети Сава 
 1 1 / 15 Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

24. 

Изложба ученичких радова поводом 

школске славе Свети Сава.Припрема 

рецитала за светосавску приредбу 

4. 1 1 / 

 

15 Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 
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25. 
Генерална проба.Презентација о Светом 

Сави 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

26. 
Литургија за Светог Саву у сеоској 

цркви 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

27. 
Школска приредба поводом школске 

славе Свети Сава 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

28. 
Израда ликовних радова за изложбу 

поводом Дана заљубљених 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

29. 
Припрема ликовних радова за изложбу 

поводом 8.марта 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

30. 
Изложба ученичких радова поводом 

8.марта 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

31. 

,,Чистоћа је пола здравља”-начин 

преношења и превенција болести 

изазваних вирусима 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

32. Васкрс-израда радова 4. 1 1 / 15 Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

33. Украшавање јаја 4. 1 1 / 15 Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

34. 
Дан планете Земље-едукација путем 

видео записа 
4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

35. Дан планете Земље-ликовни радови 4. 1 1 / 15 Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

36. ,,Моја школа”-израда ликовних радова 4. 1 1 / 15 Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

 Свега: 4. 38 38 /   

 Укупно: 1-4. 160 160    

 
Извештај о реализованим часовима слободних активности у петом разреду шк. 2019/20. 

године 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА-укупно 9 часова 

АКТИВНОСТ НИСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Надвлачење конопца 
Ученици, школски 

библиотекар, наставници 
7. 10. 2019. 

Гледање филма "Бетовен" 
Ученици, школски 

библиотекар, наставници 
8. 10. 2019. 

Гледање филма "Бетовен" 
Ученици, школски 

библиотекар, наставници 
8. 10. 2019. 

Квиз опште културе путем програма Кahoot 

Ученици, школски 

библиотекар, наставница 

српског језика 

9. 10. 2019. 

Скакање у џаковима и ношење јаја у кашики 
Ученици, школски 

библиотекар, наставник 
10. 10. 2019. 
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физичког васпитања, 

одељењске старешине 

Фудбал-ученици против наставника 

Ученици, наставник 

физичког васпитања, 

одељењске старешине, 

наставници 

11. 10. 2019. 

Литургија за Светог Саву у сеоској цркви 
Ученици, вероучитељ, 

родитељи 
27. 1. 2020. 

Школска приредба поводом Светог Саве 
Ученици, наставници, 

директор, родитељи 
27. 1. 2020. 

Дан школе-дискусија 
Слободне активности реализоване су на 
даљину. 

Ученици, одељењски 

старешина 15. 5. 2020. 

 

Извештај о реализованим осталим активностима у петом разреду шк. 2019/20. године 

 

 

Ред. 

број 

                                      Активности Носиоци активности Време 

реализације  

1. Посета ФК "Јединство" у Дубовцу ученици, наставници, 

одељењски старешина 

21. 9. 2019. 

2. Посета сеоској цркви ученици, наставници, 

одељењски старешина 

21. 9. 2019. 

3. Бесплатна ужина,  Подела школског 

прибора 

ученици, одељењски 

старешина, локална 

заједница 

1. 10. 2019. 

4. Флуоризација и стоматолошки преглед 

ученика 5. раз... 

ученици, одељењски 

старешина, 

стоматолози из Дома 

здравља Ковин 

18. 11. 2019. 

5. Подела новогодишњих пакетића ученици, наставници 23.12.2019. 

6. Посета сеоској цркви ученици, вероучитељ 27.01.2020. 

7. Предавање Завода за јавно здравље- 

"Пубертет" 

ученици, предавачи  25.2.2020.  

8. Праћење ТВ емисија на РТС2 и едукативних 

садржаја на даљину 

ученици  су пратили 

online, наставници  

10.4.2020. 

9. Обележавање васкршњих празника на 

даљину 

ученици, наставници 16.4.2020. 

10. Праћење едукативних садржаја у вези са 

Васкрсом 

ученици, наставници 17.4.2020. 

 УКУПНО : 10 часова (5 + 5)   
 

Реализовани часови слободних активности у петом  разреду евидентирани су у есДневнику 

образовно-васпитног рада и осталих облика рада.  

Слободне активности су се реализовале и кроз рад секција у школи (хорска, новинарска, драмска, 

ликовна) у којима су ученици петог разреда били чланови. 

 

                                                                   Одељенски старешина 5.разреда: 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/449538/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/449534/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/454546/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/454546/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/875498/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/875498/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/781892/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/781897/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/913664/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/913664/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/865541/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/865541/show
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Слободне активности у 6. разреду 

Број реализованих часова слободних активности  

Ред. 

бр 

Слободне активности Разред Датум Евиденција 

се води у 

дневнику 

1. Посета фудбалском клубу ,,Јединство" 6. 21.9.2019. Да 

2 Посета храму Светог Николаја у Дубовцу 6. 21.9.2019. Да 

3. Школски прибор за социјално угрожене 
ученике 

6. 2.10.2019. Да 

4. Предавање МУП “Полицијски службеник 
у служби грађана" 

6. 25.10.2019. Да 

5. Предавање МУП “Насиље и како га 
спречити” 

6. 15.11.2019. Да 

6. Флуоризација и стоматолошки преглед 
ученика 6. разреда 

6. 18.11.2019. Да 

7. Сајам књига 6. 24.10.2019. 

 

Да 

8. Св. Сава 6. 27.1.2020. Да 
 

Одељењски старешина 6. разреда  

Венера Арсенов Бојовић/ Милица Бугариновић 

 

Слободне активности у 7. разреду 

 

● Број реализованих часова слободних активности: 

Ред

. бр 

Слободне активности Разред Број 

часова 

Евиденција се води 

у дневнику 

1. Надвлачење конопца 7. 1 Да 

2 Гледање филма „Бетовен“ 7. 2 Да 

3. Квиз опште културе путем програма Kahoot 7. 1 Да 

4. Скакање у џаковима и ношење јаја у 

кашики 

7. 1 Да 

5. Фудбал-ученици против наставника 7. 1 Да 

6. Литургија за Светог Саву у сеоској цркви 7. 1 Да 

7. Школска приредба поводом обележавања 

Светог Саве 

7. 1 Да 

8. Дан школе -дискусија 7. 2 Да 

 Укупно: 7. 10 Да 

 

Одељењски старешина Марија Ћирић 
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Извештај о реализованим часовима слободних активности у осмом разреду шк. 

2019/20.године 

 

Реализовани часови слободних активности у осмом разреду евидентирани су у Дневнику осталих 

облика ваннаставних активности , а било их је у првом полугодишту 15 и у другом 12,укупно 27 

часова.У слободним активностима учествовало је свих 16 ученика осмог разреда. 

Слободне активности ученика осмог разреда су се огледале кроз: 

- Уређење школског простора (Новогодишње и Ускршње) 

- Активности везане за организовано обележавање Дечије недеље 

- Присуствовање гостовању Позоришне трупе ,,Фића и Зоки“под називом ,,Веселе чаролије“ 

- Посета Београду (Сајам књига) 

- Едукативна предавања од стране ,,Завода за јавно здравље“ из Панчева (предавање о полно 

преносивим болестима и предавање о наркоманији) 

- Учешће на школском маскембалу поводом завршетка првог полугодишта и Новогодишњих 

празника 

- Прослава школске славе Светог Саве (традиционално, ученици осмог разреда су домаћини славе) 

- Традиционално учешће на Фашанкама у сарадњи са сеоском црквом 

- Учешће у прослави Дана школе 

- Промоције средњих стручних школа (,,Васа Пелагић“ из Ковина, ,,Соња Маринковић“ из 

Пожаревца и ,,Сава Мунћан“ из Беле Цркве) 

- Посета ученика осмог разреда Средњој стручној школи ,,Васа Пелагић“у Ковину 

- Припрема за прославу матурске вечери 

 

Слободне активности су се реализовале и кроз рад секција у школи 

(хорска,новинарска,драмска,ликовна,саобраћајна) у којима су ученици осмог разреда били 

чланови. 

                                                                  

   Одељенски старешина 8.разреда 

 

                                                                                  

3.  Културна и јавна делатност школе 

 

3.1. Извештај Тима за културне активности школе на крају шк. 2019/20. године 

 

Културне активности школе на крају шк. 2019/20. годинe реализовале су се на основу 

програма културних активности за шк. 2019/20.г. 

 

Први циклус: 

 

р. бр. Разред 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким акцијама, 

манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1. 

Обележавање Међународног дана учитеља 

Обележавање Дечије недеље  

Интерактивна представа за децу ,, Шашаво залеђено краљевство 

 Међународни дан толеранције- изложба ученичких радова  

Интерактивна позоришна представа "Кад саобраћајна правила следиш, за 

саобраћај вредиш" Посета галерији 

Посета верском објекту 

Директор, 

вероучитељ 

2. 1. Новогодишња журка Директор, 

3. 
1. 

Ликовно литерарни конкурс " Твоја сигурност је у твојим рукама" 
Школа, Општина 

Ковин 

4. 1. Одржано 4  родитељска састанка родитељи 

5. 1. Обележавање Светог Саве Школа, локална 
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заједница, родитељи 

6. 1. Школска смотра рецитатора Ученици, школа 

7. 1. Обележавање Дана заљубљених 
Школа 

 

8. 1. Посета цркви за празник Свете Евдокије Школа, црква 

9. 1. Обележавање Васкрса у условима учења на даљину. 
Учитељице од 2.- 4. 

Разр. 

10. 1.  Christmas Carols (16. 12. 2020.) 
наставница енглеског 

језика 

11. 1. Happy Easter (15. 4.) 
наставница енглеског 

језика 

1. 
2. Обележавање Међународног дана учитеља- изложба ученичких радова на 

одељењском паноу, 30.09.2019. 

Учитељице 1,3. и 

4.разреда 

2. 

2. 

Обележавање Дечије недеље 07.10-11.10.2019. 

ООЦК Ковин, Актив 

жена 

Шумарак,Општина 

Ковин, МЗ Дубовац 

3. 

2. 

Интерактивна представа за децу ,, Шашаво залеђено краљевство 11.10.2019. 

Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, 

позоришна група из 

Београда, МЗ 

Дубовац 

4. 
2. Међународни дан толеранције- изложба ученичких радова у холу школе, 

18.11.2019.године  

Учитељице 1,3. и 

4.разреда 

5. 
2. Новогодишња журка, изложба ученичких радова у холу школе и подела 

новогодишњих пакетића 23.12.2019.године 

Директорка школе, 

спонзори 

6. 

2. 

Обележавање школске славе Св.Саве у сеоској цркви и школи, 27.01.2020. 

Вероучитељ, 

директорка школе, 

тим за културне 

манифестације, МЗ 

Дубовац, родитељи, 

ученици, спонзори, 

тим за школски сајт 

7. 
2. 

Обележавање Дана заљубљених и Св.Трифуна 10.02.2020. 
Учитељица, 

вероучитељ, ученици 

8. 2. Обележавање Дана жена 09.03.2020. Учитељица, ученици 

9. 

2. Обележавање Васкрса, едукативни садржаји у вези Васкрса и слободног 

времена ученика: 

Позориште из кофера Нови Сад, луткарска представа:  ,, Црвенкапа'' 10.04.2020. 

-Позориште из кофера Нови Сад, луткарска представа:,, Деда Мраз и принцеза 

на зрну грашка'' 11.04.2020. 

- Позориште из кофера Нови Сад, луткарска представа:,,Ко се боји вука 

још?'' 12.04.2020. 

- Позориште ,,Бошко Буха'', представа ,,Киша' 13.04.2020. 

Учитељице од 1. до 

4.разреда, 

вероучитељ, тим за 

школски сајт 

10. 
2. Учешће на конкурсу Завода за проучавање културног развитка- видео 

презентација пројекта ,,На обали Дунава'' 24.04.2020. 

Родитељи,ученици, 

школа 

11. 2. Обележавање Светког дана књиге и ауторских права 23.04.2020.  

12. 2. Обележавање Дана планете Земље 28.04.2020.  

13. 

2. 

Обележавање Дана школе 15.05.2020. 

Учитељице 1,3. и 

4.разреда, тим за 

школски сајт 

14. 2. Вирутелна посета музеју Николе Тесле у Београду 15.05.2020.  

15. 2. Обележавање Светског дана заштите животне средине 22.05.2020.  

16. 

2. Систематизација наставног садржаја Пројектне наставе гледањем онлајн 

луткарских представа луткарског позоришта ,,Пинокио'': 

,,Успавана лепотица'' 09.04.2020. 

,,Аги и Ема'' 16.04.2020. 
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,,Пут око света'' 23.04.2020. 

,,Бубамарац'' 30.04.2020. 

Боца и Луткица: ,,Луткарска представа'' 14.05.2020. 

,,Мала принцеза'' позориште лутака Ниш, 21.05.2020. 

17.  

     2. 

Santa Claus (23. 12. 2019.) 
наставница енглеског 

језика 

18.  

2.  Happy Easter (14. 4. 2020.) 

Мултимедијални материјал намењен ученицима за обележавање Васкрса током 

наставе на даљину, доступан на сајту школе. 

наставница енглеског 

језика, Тим за 

школски сајт 

1. 3. 3 изложбе ученичких радова Школа 

2. 3. 
Интерактивна позоришна представа "Кад саобраћајна правила следиш, за 

саобраћај вредиш" Посета галерији 

Центар за културу 

Ковин, МУП 

3. 3. Позоришна представа " Залеђено шашаво краљевство" 
Сеоска библиотека у 

МЗ дубовац 

4. 3. 
Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно паче (заједничка активност 

ученика од првог до шестог разреда) 
Школа 

5. 3. Свети Сава- школска приредба Школа 

6. 3. 

ИКТ у настави на даљину: У периоду од 10.4.до 13.04.2020.године као и од 

17.04.до 20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда тимским радом  

израдиле су едукативне садржаје за обележавање Васкрса и слободно време 

ученика употребом мултимедија у настави на даљину. 

Учитељице од 

1.до4.разреда 

6.  3.  Меrry Christmas (20. 12. 2019.) предметни наставник 

7. 3. Happy Easter! (15. 4. 2020.) 
предметни наставник, 

Тим за школски сајт 

1. 4. 3 изложбе ученичких радова Школа 

2. 4. Интерактивна позоришна представа "Кад саобраћајна правила следиш, за 

саобраћај вредиш" Посета галерији 

Центар за културу 

Ковин, МУП 

3. 4. Позоришна представа " Залеђено шашаво краљевство" Сеоска библиотека у 

МЗ Дубовац 

4. 
4. Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно паче (заједничка активност 

ученика од првог до четвртог разреда) 
Школа 

5. 4. Изложба ученичких радова поводом школске славе Свети Сава Школа 

6. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана заљубљених Школа 

7. 4. Изложба ученичких радова поводом Васкрса Школа 

8. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана школе Школа 

9.  
4.  

Happy Easter! (15. 4. 2020.) 
предметни наставник, 

Тим за школски сајт 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТЕ НА КРАЈУ 2. ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2019/20. 

 

У току школске 2019/20. године одржано је четири састанка. 

Први састанак је одржан 11.9.2019. године на ком је било присутно пет чланова од укупно 

шест. 

Дневни ред се састојао од три тачке. Прва тачка-усвојен је записник с претходне седнице. 

Друга тачка-план понуђених предлога дестинација екскурзије за први и други циклус је 

Дубовац-Нови Сад- Петроварадин-Дубовац (први циклус), Дубовац-Позаревац-Сребрно 

језеро-Голубац-Дубовац (други циклус). Под тачком разно није било питања. 

 

Други састанак тима одржан је 27.12. 2019. На другом састанку било је присутно пет 

чланова. Дневни ред се састојао од четири тачке, од којих је прва тачка била анкетирање 

родитеља и ученика од 1. до 8. разреда у вези реализације екскурзија. Друга тачка- 

динамика уплате рата за екскурзију. Трећа тачка се односила на време реализације 

екскурзије нижих (30.5. 2020.) и виших разреда  (16.5.2020. године). Под тачком разно 

није било питања. 

 

Трећи састанак је одржан 9.3. 2020. године на ком је било присутно четири члана. Дневни 

ред се сатојао од три тачке од којих је прва тачка -усвајање записника са претходне 

седнице. Друга тачка-пријављивање ученика одељењским старешинама (ученици су 

заинтересовани за екскурзију, почело је пријављивање одељењским старешинама и почело 

се са уплаћивањем рата). Под тачком разно није било питања. 

 

Четврти састанак тима за екскурзије и излете је одржан 9.6.2020. године. На састанку је 

било присутно четири члана. Дневни ред се састојао од три тачке. Усвојен је записник с 

претходне седнице под првом тачком. Друга тачка се односила на информације о 

екскурзији-планирано је да се екскурзија одржи 30.5. 2020. за ученике нижих разреда, а 

16.5.2020. за ученике виших разреда. Услед уведеног ванредног стања дошло је до 

промене у реализацији, по препоруци Министарства просвете екскурзија се може 

реализовати најкасније до 31.8.2020. године. Родитељи су упознати са информацијама 

преко чланова Савета родитеља 3.6.2020. године и одељењских старешина. Родитељи су 

се изјашњавали о одласку ученика на екскурзију. Велики број ученика је одустао од 

екскурзије, па се иста неће реализовати у овој школској години. Поменуте дестинације 

виших и нижих разреда су остале за наредну школску годину. Ученицима који не иду на 

екскурзију новац ће бити враћен до 14.1.2022. Поступиће се у складу са одредбом о 

понуди заменског путовања. Под тачком разно није било питања. 

 

Чланови тима: 

1.Славка Ивковић 

2.Милица Бугариновић 

3.Анита Меза 

4.Лидија Весели 

5.Соња Радишић 

6.Видосав Обрадовић, координатор тима за екскурзије и излете 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ОД  1.-  4.  РАЗРЕДА ШК. 2019/20. 

ГОДИНЕ  

 

Услед пандемије корона вируса,предвиђена једнодневна екскурзија нижих разреда на релацији 

Дубовац-Нови Сад-Дубовац није реализована 29.5.2020.године. 

За реализацију једнодневне ексурзије Министарство просвете је дописом указало о могућности 

реализације екскурзије од 01.јуна до 31.августа текуће године али због пандемије корона вируса, 

дошло је до смањења броја ученика који би ишли на екскурзију ,тако да се од њене реализације 

одустало. Родитељима који су одустали од екскурзије новац ће агенција вратити најкасније до 

14.јануара 2022.године. Иста дестинација за извођење једнодневне ексурзије остаје и за наредну 

школску годину. 

Учитељице : 

Адамов Гордана  

Илић Бранислава 

Ивковић Славка(координатор) 

Мирјана Бановић  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗЛЕТА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У 

ШК.2019/20.ГОДИНИ 

 

Место: Шумарак, Србија 

Водитељи: одељењске старешине ученика од 1. до 4.разреда 

У оквиру Дечије недеље и Недеље школског спорта 11. 10. 2019. године за ученике од 1. 

до 4. разреда реализован је двосатни излет у засеоку Шумарак, поред Дубовца. Полазак је 

био у 10:00 сати из Дубовца. Сви ученици су ишли на излет. Уживајући у природнмим 

лепотама овог насеља ученици су били у прилици да се играју и друже међусобно као и са 

ученицима осталих разреда и забавиштанцима. Актив жена Шумарка нас је повео у 

организовану шетњу овим крајем и посету суграђанима који узгајају више од 50 

различитих врста птица. Дружење деце и ученика је настављено у Дому културе у 

Шумарку, где су  пригодно послужење приредиле чланице актива. Ученици су уживали у 

богатству птица и прелепом окружењу. Повратак у Дубовац је био у 12:00 сати. 

 

    

     3.3.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ ЛИСТ НА КРАЈУ ШКOЛСКЕ 2019/20. 

ГОДИНЕ 

 

    

 

              У току школске 2019/20. тим за школски лист је одржао три  састанка. 

Активност Носиоци 

активности 
Време    

реализације 
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1) Донет је план рада Тима за школски лист за 

школску 2019/20. годину. 

2)Праћење и објављивање актуелних догађаја у 

школи и изван ње. Обавештавање координатора и 

слање путем имејла занимљиве догађаје и активности 

у раду са ученицима. Сарадник је Милош Лалић који 

води сајт школе. 

 

 

Тим за 

школски лист 

 

 

10.9.2019. 

1) Упознавање чланова тима са досадашњим радом 

редакције школског листа. Мотивисање чланова 

новинарске секције треба да уследи и од стране 

предметних наставника. 

2) Примећена је мања сарадња са координатором у 

вези сакупљања и слања бисера са часова, 

занимљивости, састава или песама који су 

креативност и успех наших ученика. За сарадњу се 

похваљују учитељице Бранислава Илић, Славка 

Ивковић и Мирјана Бановић. 

 

 

 

Тим за 

школски лист 

 

 

 

20.12.2019. 

1) Присутни чланови су упознати са досадашњим 

радом новинарске секције. У Републици Србији је 

проглашено ванредно стање у периоду од 17.3.2020. 

до 6.5.2020. и прекинут је непосредан образовно-

васпитни рад, па је било отежано реализовање 

новинарске секције, углавном, због лоше интернет 

везе и недоступности ученика за рад на даљину. 

Штампање ће се обавити у августу 2020.   

 

 

Тим за 

школски лист 

 

 

29.6.2020. 

             

 

Чланови тима за школски лист су: 

 

Весна Мијатовић- библиотекар (координатор тима) 

Лидија Весели-директор школе 

Милош Лалић-професор информатике и рачунарства                                                                                      

Анита Меза- професор историје 

Гордана Адамов-учитељица 

Лидија Илић-наставник ликовне културе 

Владимир Миљковић-вероучитељ 

               

       3.4. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  НА  КРАЈУ ШКOЛСКЕ  

2019/20. ГОДИНЕ 

 

1.циклус шк. 2019/20.године:  

р. бр. Разред 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 
Сарадник у реализацији 

1. 1. Дечја недеља : „Полигон препрека“ Наставници од 2.- 4. Разр. 

2. 
1. 

Едукативна дечија игра:"Кад си срећан" 
 

Наставници од 2.- 4. Разр. 
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3. 1. Гађање у циљ Наставници од 2.- 4. Разр. 

4. 1. "Игра између две ватре", Трка за срећније детињство. Наставници од 2.- 4. Разр. 

5. 1. Посета Шумарку-ЗОО-врту Наставници од 2.-4. Разр. 

6. 

1. Реализација Порграма ,,Покренимо нашу децу'': 

Септембар: ,,Весела столица" , ,,Причам ти причу" 

Октобар: ,,Здрава стопалца“ , ,,Јесење играрије“  

Новембар: ,,Разиграна палица“ , ,,музичка гимнастика“ 

Децембар:  ,,Плеши и заледи се“ , ,,Зимске играрије“  

Реализација Порграма ,,Покренимо нашу децу'': 

 

Реализација Порграма у  2. Пол. ,,Покренимо нашу децу'': уз помоћ  

инструкција, видео записа 

Родитељи,кућна варијанта,у 

оквиру  учења на даљину, 

због пандемије вируса, 

Ковида 19 

7. 
1. Програм школског спорта и спортских активности у 2. 

Полугодишту није реализован због пандемије вируса КОВИДА 19 
 

1. 

2. Реализација Порграма ,,Покренимо нашу децу'': 

Септембар: ,,Весела столица" , ,,Причам ти причу" 

Октобар: ,,Здрава стопалца“ , ,,Јесење играрије“  

Новембар: ,,Разиграна палица“ , ,,музичка гимнастика“ 

Децембар:  ,,Плеши и заледи се“ , ,,Зимске играрије“  

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

2. 
2. 

Учешће на Јесењем кросу 21.09.2019.године 
Тим за школски спорт и 

спортске активности 

3. 

2. Учешће на ,,Трци за срећније детињство'' у Ковину 

10.09.2019.године: Ивана Вајић и Давид Мали. Давид Мали је 

освојио 2.место у категорији дечака 1.и 2.разреда на територији 

општине Ковин. 

ООЦК, Општина Ковин, 

тим за школски спорт 

4. 

2. Недеља школског спорта и спортских активности:  

07.10.2019.године:Полигон препрека 

08.10.2019.године:едукативна игра ..Кад си срећан'' 

09.10.2019.године: Гађање у циљ 

10.10.2019.године: ,,Трка за срећније детињство'' у Ковину и 

Између две ватре у школи 

11.10.2019.године: спортско-рекреативан излет у Шумарку 

Актив жена Шумарак, 

ООЦК, Општина Ковин 

5. 

2. Ученици су путем наставе на даљину, свакодневно реализовали 

многобројне активности,уз помоћ  инструкција, видео записа, 

презентација као и видео презентација пројекта ,,Покренимо нашу 

децу''. 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

1. 3. „ Покренимо нашу децу“  

2. 3. Недеља школског спорта од 7. 10. До 11.10. 2019.  

3. 3. Јесењи крос 
Наставник физичког 

васпитања 

4. 3. 
Због пандемије вируса короне није реализован Програм школског 

спорта и спортских активности у 2.полугодишту. 
 

1. 4. „ Покренимо нашу децу“  

2. 4. Недеља школског спорта од 7. 10. До 11.10. 2019.  

3. 4. Јесењи крос 
Наставник физичког 

васпитања 

4. 4. 
Због пандемије вируса короне није реализован Програм школског 

спорта и спортских активности у 2.полугодишту. 
 

 

 
Чланови Тима су  упознали ученике са планом и програмом активности које их очекују у овој 

школској години. У оквиру Дечије недеље су организовани разни спортски догађаји,самим тим и 

недеља спорта. Ученици су учествовали на школском такмичењу у кросу, на општинском 

такмичењу у фудбалу, дечаци и девојчице. Ученици 3 и 4 разреда су учествовали на Општинском 

такмичењу у игри између 4 ватре у Ковину. Крис РТС-а је био одржан. 

Ученици су учествовали и на играма без граница. 
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У другом пол.је одржана и недеља спорта у периоду,где су ученици учествовали у разним 

спортским надметањима. 

Ученици су посетили и спортски фудбалски терен и реализовали међуодељењско такмичење у 

малом фудбалу.  

 

Координатор Тима:Александар Шушулић 

 

4.  Друштвене и друге организације 

 
Активна сарадња са друштвеним организацијама  је и ове школске године успешно реализована. 

Пре свега са Црвеним Крстом Ковин и Саветом за безбедност саобраћаја општине Ковин.  

 

У 1.циклусу шк.2019/20.године 

 

р. Бр. Разред Активности 
Објекти локалне средине, 

организације и институције 

Сарадник у 

реализацији 

1.  

1. 

Посета верском објекту - цркви у 

Дубовцу 

Сеоска црква  вероучитељ 

2. 1. Бесплатни уџбеници за 

коришћење од стране 

Министарства просвете 

Просторије школе Директор 

3. 1. Центар за социјални рад из 

Ковина по питању бесплатних 

ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

4. 1. " Трка за срећније детињство" Дом културе у Ковину,  Директор, Црвени 

крст Ковин 

5. 1. Предавање школског полицајца и 

саобраћајне полиције 

Просторије школе Учитељ Директор 

полиција 

6. 1. Систематски преглед  Амбуланта у Дубовцу Школа, доктор 

7. 1. Флуоризација зуба, У просторијама школе  Школа, стоматолог 

8. 
1. Посета верском објекту - цркви у 

Дубовцу 
Сеоска црква  вероучитељ 

9. 

1. Обележавање Православног 

Васкрса у условима учења на 

даљину 

Куће ученика Родитељи 

10. 

1. Немогућност сарадње са 

локалном заједницом у 2. 

Полуг.,због пандемије КОВИДА 

19 и потребе изолације 

 Родитељи 

1. 

2. Систематски преглед ученика у 

амбуланти у Дубовцу, 

19.09.2019.године 

Амбуланта у Дубовцу Школа, доктор 

2. 
2. Посета сеоској цркви у Дубовцу 

21.09.2019.године 
Сеоска црква у Дубовцу 

Вероучитељ, црква, 

школа 

3. 

2. 

Јесењи крос, 21.09.2019.године 
Фудбалски терен 

ФК ,,Јединство'' Дубовац 

Тим за школски 

спорт, школа, 

ФК,,Јединство'' 

4. 
2. Флуоризација зуба, 

30.09.2019.године 

Дом здравља у Ковину, у 

просторијама школе 
Стоматолог, школа 

5. 

2. Подела школског прибора за 

социјално угрожену децу, 

01.10.2019.године 

Центар за социјални рад у 

Ковину, у школи 

Центар за 

социјални рад, 

школа 

6. 
2. ,,Трка за срећније детињство'' у 

Ковину 10.10.2019.године 

ООЦК, Центар за културу у 

Ковину 
ООЦК, Школа 

7. 
2. Обележавање Дечије недеље у 

просторијама МЗ Дубовац у 
Просторије МЗ Дубовац 

Позоришна група 

из Београда, МЗ 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
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организацији билиотеке ,,Вук 

Караџић'' из Ковина, 

11.10.2019.године 

Дубовац, 

библиотека, школа 

8. 
2. Слатка журка у Дому културе у 

Шумарку, 11.10.2019.године 
Дом културе у Шумарку 

Актив жена 

Шумарак 

9. 

2. Посета Галерији Центра за 

културу у Ковину, 

16.10.2019.године 

Галерија Центра за културу 

у Ковину 

Центар за културу, 

школа 

10. 

2. 
Позоришна представа ,,Кад 

саобраћајна правила следиш, за 

саобраћај вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину, 

16.10.2019.године 

Позориште у Центру за 

културу у Ковину 

Аматерско 

позориште из 

Ковина,савет за 

безбедност у 

саобраћају из 

Ковина 

11. 
2. Подела новогодишњих пакетића, 

23.12.2019.године 
У просторијама школе,  школа и спонзори 

12. 

2. У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату,21. 

октобра 2019. године,  

школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

13. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан просветних 

радника, 8. новембра 2019. године 

школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

14. 

2. Обележавање школске славе Св. 

Саве- у цркви и у школи 

27.01.2020. 

Школа и црква 

Школа, црква, МЗ 

Дубовац, родитељи, 

спонзори 

15. 

2. 

Пажљивкова смотра- тест о 

познавању саобраћаја 10.02.2020. 
школа 

Општински савет за 

безбедност у 

саобраћају, Ковин, 

школа 

16. 

2. Обележавање дечије славе Св. 

Евдокије у сеоској цркви 

14.03.2020. 

Сеоска црква 
Вероучтељ, 

родитељи 

17. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом 

светском рату, 22. априла 2020. 

године 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

18. 

2. У периоду 10.4 - 13.4.2020.год. по 

допису МПРС: На основу 

измењеног школског календара 

рада за основне школе на 

територији АПВ, од 10.04.до 

13.04.2020.године реализовани су 

едукативни садржаји о Васкрсу и 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 
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за слободно време ученика 

19. 

2. У периоду 17.4 - 20.4.2020.год. по 

допису МПРС: На основу 

измењеног школског календара 

рада за основне школе на 

територији АПВ, од 10.04.до 

13.04.2020.године реализовани су 

едукативни садржаји о Васкрсу и 

за слободно време ученика 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

20. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан победе, 9. мај 

2020. године 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

21. 
2. Математичко такмичење 

Мислиша 
школа МД Архимедес 

22. 

2. Учешће на конкурсу Завода за 

проучавање културног развитка- 

видео презентација пројекта ,,На 

обали Дунава'' 24.04.2020. 

Онлајн  
Родитељи, 

ученици, школа 

 

1. 
3. 

Интерактивна позоришна 

представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај 

вредиш" 

Центар за културу Ковин 
Директор 

МУП 

2. 3. 

Сарадња са министарством 

просвете,науке и технолошког 

развоја Р Србије:бесплатни 

уџбеници за коришћење 

Просторије школе Директор 

3. 3. 

Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

4. 3. „ Трка за срећније детињство“ 
Дом културе у Ковину, 

Црвени крст Ковин 
Директор 

5. 3. 
Позоришна представа " Залеђено 

шашаво краљевство", 

Сеока библиотека и 

МЗДубовац 

Директор 

библиотеке „ Вук 

Караџић“ МЗ 

Дубовац 

6. 3. 
Спортско-рекреативнапосета- 

Шумарак 
МЗ Шумарак 

Удружење жена из 

Шумарка 

7. 3. Подела новогодишњих пакетића Просторије школе 
Школа и бројни 

пријатељи школе 

8. 3. 
Посета сеоској цркви поводом 

Светог Саве 
Сеоска црква Школа, вероучитељ 

9. 3. Фашанке Фискултурна сала 
Актив жене 

Дубовца, родитељи 

10. 3. Света Евдокија Сеоска црква Школа, вероучитељ 

 

1. 
4. 

Такмичење 

,,Мали ватрогасац"  
Ватрогасно друштво Ковин 

Ватрогасно 

друштво Ковин 

2. 4. 
Литургија поводом верског 

празника Мала Госпојина  
Сеоска црква вероучитељ 

3. 4. 

Интерактивна позоришна 

представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај 

вредиш" 

Центар за културу Ковин 
Директор 

МУП 

4. 4. Сарадња са министарством Просторије школе Директор 
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просвете,науке и технолошког 

развоја Р Србије:бесплатни 

уџбеници за коришћење 

5. 4. 

Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

6. 4. „ Трка за срећније детињство“ 
Дом културе у Ковину, 

Црвени крст Ковин 
Директор 

7. 4. 
Позоришна представа " Залеђено 

шашаво краљевство", 

Сеока библиотека и МЗ 

Дубовац 

Директор 

библиотеке „ Вук 

Караџић“ МЗ 

Дубовац 

8. 4. 
Спортско-рекреативна посета- 

Шумарак 
МЗ Шумарак 

Удружење жена из 

Шумарка 

9. 4. 
Посета сеоској цркви поводом 

школске славе Свети Сава 
црква 

Вероучитељ, 

школа 

10. 4. Фашанке -посета сеоској цркви  црква 
Вероучитељ, 

школа 

11. 4. 

Дечји верски празник,,Света 

Евдокија" 

-посета сеоској цркви 

црква 
Вероучитељ, 

школа 

12. 4. 

Пројекат МУП,,Основи 

безбедности деце", 

тема,,Превенција и заштита деце 

од опојних дрога и алкохола" 

Просторије школе Директор.МУП 

13. 4. 

Пројекат,,Основи безбедности 

деце" ,тема,, Заштита од 

пожара",од стране ОЗВС 

Панчево,ВСЈ Ковин. 

Просторије школе 
Директор,ОЗВС 

Панчево,ВСЈ Ковин 

14. 4. 
,,Mислиша"-национално 

математичко такмичење 
Просторије школе 

Школа,Друштво 

математичара 

Србије 

15. 4. 
Праћење ТВ емисија на РТС2 и 

едукативних садржаја... 
 учитељица 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 

 

           Тим се у шк.2019/20. години састао четири пута, где су чланови осим што се Тим 

конституисао извршили и поделу задужења, на основу упознавања програма рада овог 

Тима.  

Након анализе самовредновања и уочених слабости, Тим је донео план активности 

унапређења квалитета рада за период 23.01.2019.године - до краја шк.2019/20.године 

 

            На основу спроведеног самовредновања рада установе у области квалитета 2: 

Настава и учење, уочиле су се слабости у остваривању стандарда квалитета рада установе 

и то:  

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе 

(облике рада,технике, поступке...), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у 

складу са специфичним захтевима радног процеса; 

 2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања;  

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и образложе како су дошли до решења; 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења; 
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2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања; 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу; 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика; 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материјала. 

        Одређене су мере унапређења квалитета на основу анализе самовредновања области 

квалитета 2: Настава и учење и сачињен је  

 

План активности са мерама унапређења, носиоцима, задужењима и временом 

реализације 

Стандарди 

квалитета рада  
Мере уанпређења Носиоци 

активности 
задужења Време 

реализације  

За стандард 2.1.3. 

 

 Наставник успешно 

структурира и 

повезује делове часа 

користећи различите 

методе (облике 

рада,технике, 

поступке...), односно 

спроводи обуку у 

оквиру 

занимања/профила у 

складу са 

специфичним 

захтевима радног 

процеса; 

 

-Часове планирати 

тако да се садржаји 

реализују кроз 

групни рад, радом у 

пару (у редовној 

настави и 

ваннаставним 

активностима) са 

коришћењем 

различитих метода 

рада (облика, 

технике,итд.) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Током школске 

године 

За стандард 2.1.6. 

 

Наставник 

функционално 

користи постојећа 

наставна средства и 

ученицима доступне 

изворе знања; 

-Повећати број 

часова употребом 

савремене 

технологије на 

свим часовима 

(ради постизања 

функционалног 

коришћења 

наставних 

средстава) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Током школске 

године 

За стандард 2.3.1. 

 

Активности/радови 

ученика показују да 

су разумели предмет 

учења на часу, умеју 

да примене научено 

и образложе како су 

дошли до решења; 

-Израда визуелне 

информације у 

просторијама где се 

налазе са јасним и 

прецизним 

информацијама о 

целом процесу 

учења кроз 

одговарајући 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Током школске 

године 
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предмет 

За стандард 2.3.3. 

 

Ученик прикупља, 

критички процењује 

и анализира идеје, 

одговоре и решења; 

-Израда пројекта и 

укључивање 

ученика у 

пројектну наставу 

(планирање, 

реализација, 

вредновање 

пројекта) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице, 

ученици 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Током школске 

године 

За стандард 2.4.2. 

 

Ученику су јасни 

критеријуми 

вредновања; 

 

-израда визуелне 

информације о 

начину и 

критеријумима 

оцењивања ученика 

за сваки предмет  

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

од 2. до 

8.разреда , 

За сваки 

предмет 

Током школске 

године 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља 

себи циљеве у 

учењу; 

-Укључити ученике 

од 5.до 8.разреда у 

планирање наставе 

са предметним 

наставницима (ради 

постављања циљева 

учења за потребе 

ученика) 

Сви 

предметни 

наставници 

и ученици 

од 5.до 

8.разреда 

За сваки 

предмет 

Током школске 

године 

За стандард 2.4.5. 

 

Ученик уме 

критички да 

процени свој 

напредак и напредак 

осталих ученика; 

 

-Планирање и 

примена 

диференциране 

наставе, групног 

рада, рада у пару, 

самопроцена, 

програмирана 

настава и 

вршњачко 

вредновање 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

 У сваком  

облику 

образовно-

васпитног рада 

Током школске 

године 

За стандард 2.5.4. 

 

Ученик има 

могућност избора у 

вези са начином 

обраде теме, 

обликом рада или 

материјала. 

-Планирање и 

примена 

диференциране 

наставе, групног 

рада, рада у пару, 

самопроцена, 

програмирана 

настава и 

вршњачко 

вредновање 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

 У сваком  

облику 

образовно-

васпитног рада 

Током школске 

године 
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Реализација Плана унапређивања квалитета рада установе у 1.циклусу 

шк.2019/20.године 

 
Стандарди квалитета рада/ 

мера унапређења 

Начин реализације Носиоци 

активности 

За стандард 2.1.3. 

 

 Наставник успешно 

структурира и повезује делове 

часа користећи различите 

методе (облике рада,технике, 

поступке...), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу 

са специфичним захтевима 

радног процеса; 

-МУ: Часове планирати тако 

да се садржаји реализују кроз 

групни рад, радом у пару (у 

редовној настави и 

ваннаставним активностима) 

са коришћењем различитих 

метода рада (облика, 

технике,итд.) 

 

1.разред 

Часови су одржани   тако да се садржаји реализују кроз групни 

рад, рад у пару како у редовној настави тако и у ваннаставним 

активностима уз коришћење различитих метода рада српски 

језик:разговор, рад на тексту, стваралачка методаматематика: 

Дијалошка, демонстративно-илустративна, метода практичних 

радова, свет око нас Вербална, демонстративна, текстуална, 

илустративна, писаних радова, облик рада:Фронтални, 

индивидуални, самостални,музичка култура: монолошка, 

дијалошка, илустративно-демонстративна, метода практичних 

радова Ликовна култура вербално-текстуална, показивачка, 

проблемска и откривачка, метода сазнавања кроз 

праксуфизичко васпитањевербална, демонстративна Употреба 

ИКТ у настави 

Учитељица, 

 

Учитељице од 

1.до 4.разреда 

2.разред: 

1.Употреба ИКТ у настави:  Свет око нас,,,Годишња доба'', 

групни рад,14.10.2019.године. 

2. Рад у пару: Математика:Седмица и дан,08.11.2019.године 

3. Свет око нас: Правила понашања у групи, групни рад, 

18.11.2019.године 

4. Свет око нас: Одељењски задатак: Групни рад: 

Празници,04.12.2019.године 

5. 10.04-13.04.2020.године настава на даљину: тимски рад 

учитељица од 1.до 4.разреда: Едукативни садржаји о Васкрсу и 

за слободно време ученика 

6.  У периоду од 10.4.до 13.04.2020.године као и од 17.04.до 

20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда тимским 

радом  израдиле су едукативне садржаје за обележавање 

Васкрса и слободно време ученика употребом мултимедија у 

настави на даљину. 

5. Од методичких приступа  током наставе на даљину најчешће 

су коришћене демонстративна, илустративна, писаних радова, 

хеуристичка, рад на тексту,практични радови, решавање 

проблема, вербалне, метод читања и писања до критичког 

мишљења,пројектна настава- у Свету око нас, Српском језику, 

Ликовној култури, рад на истраживачким задацима, 

диференцирана настава, учење путем откривања и др.                                                                                                                         

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани,индивидуализовани. 
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3.разред 

Рад у пару- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

Групни рад- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

На почетку часа ученике упознати са предвиђеним циљем и 

задацима  

•Кратко резимирање обрађене целине у оквиру наставног часа. 

•Најава нових целина у оквиру наставног часа. 

• Привлачити пажњу ученика вербалним путем ,мењањем 

интонације у говору, невербалним путем 

Записати кључне идеје и концепте на табли, рећи  ученицима 

да запишу у свеске и др . 

.•Постављати питања како би се проверило ученичко 

разумевање обрађених наставних садржаја. 

•Постављати проблемске ситуације и подстицати ученике да 

их реше коришћењем наученог на наставном часу 

.•Повремено резимирати наставне садржаје. 

•Тражити од ученика да повремено резимирају наставне 

садржаје. 

.•Упутити ученике да консултују уџбеник или друге изворе 

који сажето представљајуосновне идеје и концепте.  

.•Правити  везе између обрађених наставних садржаја и 

садржаја који следе на наредним часовима. 

•Добро планирати време наставног часа како би се спречило 

прекидање битне активности због краја часа (звона). 

•Одвојити  време за коментарисање грешака 

4.разред 

Рад у пару- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

Групни рад- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

На почетку часа ученике упознати са предвиђеним циљем и 

задацима  

•Кратко резимирање обрађене целине у оквиру наставног часа. 

•Најава нових целина у оквиру наставног часа. 

• Привлачити пажњу ученика вербалним путем ,мењањем 

интонације у говору, невербалним путем 

Записати кључне идеје и концепте на табли, рећи  ученицима 

да запишу у свеске и др . 

.•Постављати питања како би се проверило ученичко 

разумевање обрађених наставних садржаја. 

•Постављати проблемске ситуације и подстицати ученике да 

их реше коришћењем наученог на наставном часу 

.•Повремено резимирати наставне садржаје. 

•Тражити од ученика да повремено резимирају наставне 

садржаје. 

.•Упутити ученике да консултују уџбеник или друге изворе 

који сажето представљајуосновне идеје и концепте.  

.•Правити  везе између обрађених наставних садржаја и 

садржаја који следе на наредним часовима. 

•Добро планирати време наставног часа како би се спречило 

прекидање битне активности због краја часа (звона). 

•Одвојити  време за коментарисање грешака 
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За стандард 2.1.6. 

 

Наставник функционално 

користи постојећа наставна 

средства и ученицима 

доступне изворе знања; 

-МУ: Повећати број часова 

употребом савремене 

технологије на свим часовима 

(ради постизања 

функционалног коришћења 

наставних средстава) 

1.разред 

На часу српског, математике, света око нас користим КЛЕТТ–

ову, електронску учионицу.  

-Употреба ИКТ у Пројектној настави: Рад на 

рачунару:упознсвсње са радом на рачунару  

-Сви часови редовне наставе као и других облика образовно-

васпитног рада током наставе на даљину реализовала је 

учитељица путем мејла.  

Употреба ИКТ и интернета у настави 

Учитељицa 

Учитељице од 

1.до 4.разреда, 

наставница 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 
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2.разред:  

 Употреба ИКТ у наставним и ваннаставним активностима:  

1.Ликовна култура: Оригами-двочас, 24.09.2019.године; 

2. Свет око нас: ,,Знам да мерим време часовником'' 

16.09.2019.године; 

3. Употреба ИКТ у Пројектној настави: Рад на рачунару: 

Програми за цртање 03.10.2019, 10.10.2019, 17.10.2019.године, 

Цртеж омиљеног јунака из цртаног филма- компјутерски 

цртеж, 24.10.2019.године, Рад на рачунару- претрага 

интернета:гледамо цртане филмове. 

4. Музичка култура: Гласови и боје; Камиј С.С.,,Карневал 

животиња,Птице''17.10.2019.год. 

5. Угледни час Пројектне наставе:Врсте лутака, Лутка на 

штапу, 07.11.2019.године, употреба савремених метода 

6. Пројектна настава: Гињол лутка, луткарско позориште, 

21.11.2019.године 

7. Физичко и здравствено васпитање: "Ја посејах  лубенице" - 

народна игра, 13.11-14.11. 2019.год. 

8. Српски језик: Употреба великог почетног слова (писање 

назива градова, села, планина, река и држава), 19.11.2019.год. 

9. ЧОС:Да ли сам задовољан својим успехом, 

20.12.2019.године 

10. Српски језик: Глаголи, 28.11.2019.године 

11. угледан/тимски час учитељица од 1.до 4.разреда ,,Дечија 

недеља'' 07.10.2019.године. 

12. На часу ваннаставних активности обележен је 

Међународни дан толеранције- тимски рад учитељица од 1.до 

4.разреда, 18.11.2019.године 

13. Свет око нас: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

14.Свет око нас: Безбедно понашање током временских 

непогода, 29.01.2020. 

15. Српски језик: Бајка о рибару и рибици, Пушкин, 05.02.2020. 

16. Сви часови редовне наставе као и других облика образовно-

васпитног рада током наставе на даљину које реализује 

учитељица, реализовани су употребом Мултимедија у настави 

и помоћу Веб 2.0 алата.                                              17.Током 

наставе на даљину Министарство просвете је организовало 

свакодневно по 3 часа наставе на даљину на програму РТС2/3. 

3.разред 

1. Употреба ИКТ и интернета у настави 

(евиденција се води у есДневнику) 

 

4.разред 

1. Употреба ИКТ и интернета у настави 

(евиденција се води у есДневнику) 

 

За стандард 2.3.1. 1.разред Сви предметни 
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Активности/радови ученика 

показују да су разумели 

предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и 

образложе како су дошли до 

решења; 

-МУ: -Израда визуелне 

информације у просторијама 

где се налазе са јасним и 

прецизним информацијама о 

целом процесу учења кроз 

одговарајући предмет 

Настава на даљину:  Полугодишња, годишња провера.После  

сваког часа петоминутна провера, путем наставних листића. 

наставници, 

учитељице 

2.разред 

1. Часове презентације лутака у Пројектној настави, ученици 

су реализовали израдом краћих видео записа. 

2. Математика: настава на даљину:  Петина и десетина, 

04.05.2020. видео презентација, диференцирани задаци 

3. Српски језик: настава на даљину:  Царево ново одело, 

Х.К.Андерсен,05.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација 

4. Иницијални тест, Годишње провере знања, кроз повратну 

информацију на часовима, произоди групног рада и рада у 

пару, петоминутне провере као и кроз вршњачко вредновање и 

самопроцену. 

3.разред 

1. Израда плаката 

2.Промовисање радова ученика у учионици, холу школе, 

школском сајту 

3. Кроз домаће задатке, кроз постављање конкретних питања о 

ученом, прове кроз задатке за практичну примену наученог 

градива 

4.разред 

1. Израда плаката 

2.Промовисање радова ученика у учионици, холу школе, 

школском сајту 

3. Кроз домаће задатке, кроз постављање конкретних питања о 

ученом, прове кроз задатке за практичну примену наученог 

градива 

За стандард 2.3.3. 

 

Ученик прикупља, критички 

процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења; 

-МУ: Израда пројекта и 

укључивање ученика у 

пројектну наставу 

(планирање, реализација, 

вредновање пројекта) 

1.разред 

-Ученици бирају тему, учествују у планирању рада а после 

oдржаног часа је ученичко вредновање које користим у даљем 

раду. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави 

некад самостално а понекад уз помоћ наставника. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице, 

ученици 

2.разред 

1. Ученици су активностима Пројектне наставе, на изради 

лутке прикупљали, анализирали идеје и могућа решења која су 

користили за израду и у презентацији својих лутки,као и 

приликом израде различитих врста лутки у луткарском 

позоришту- лутка на штапу, гињол лутка и др. 

2. Ученици су израдили свој портфолио у који сакупљају своје 

најбоље радове, поруке својих другара, мишљења и сл. 

3. Самопроцена, вршњачко вредновање, учење и др. 

4. Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“. 

3.разред  

Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“ 

 

 

4.разред 

Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“ 

 

За стандард 2.4.2. 

 

Ученику су јасни критеријуми 

вредновања; 

1.разред 

Даjе се потпуна и разумљива повратна информациjа ученицима 

о њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним 

корацима 

Учитељица 

 

 

секретар 
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 -МУ:израда визуелне 

информације о начину и 

критеријумима оцењивања 

ученика за сваки предмет  

 

 

2.разред 

1. Упознавање са правилима понашања у школи, оцењивање 

успеха и владања  на ЧОСу, 04.09.2019.године-плакат 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

на родитељском састанку одржаном  05.09.2019.године, као и 

са измењеним Правилником о оцењивању ученика април 

2020.године 

3. Јасне и разумљиве инструкције учитеља у раду са 

ученицима, повратна информација ученика 

 

3.разред 

1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

-на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним а измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-имдивидуални 

контакти 

 

4.разред 

1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

-на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним а измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-имдивидуални 

контакти 

 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља себи циљеве 

у учењу; 

-МУ: -Укључити ученике од 

5.до 8.разреда у планирање 

наставе са предметним 

наставницима (ради 

постављања циљева учења за 

потребе ученика) 

1.разред 

Ученици у свој портфолиио сакупљају своје најуспешније 

радове,поклоне од другара. 

Сви предметни 

наставници и 

ученици од 

5.до 8.разреда 2.разред 

1. Ученици су израдили свој портфолио у који сакупљају своје 

најбоље радове, поруке својих другара, мишљења и сл.на 

основу којих утврђује сввоје знање, ревидира циљеве учења. У 

процеу учења и постављању циљева учења, ученицима користи 

и повратна информација коју добија од учитеља, наставника, 

вршњака, родитеља и др. 

3.разред 

Ученик на дневном нивоу али и дугорочно поставља себи 

циљеве у учењу у чему му помажу наставникова 

питања,сугестије,описно образлагање оцене и препорука како  

да побољша своје учење. 

 

4.разред 

Ученик на дневном нивоу али и дугорочно поставља себи 

циљеве у учењу у чему му помажу наставникова 

питања,сугестије,описно образлагање оцене и препорука како  

да побољша своје учење. 
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За стандард 2.4.5. 

 

Ученик уме критички да 

процени свој напредак и 

напредак осталих ученика; 

-МУ: -Планирање и примена 

диференциране наставе, 

групног рада, рада у пару, 

самопроцена, програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

 

1.разред 

-Од најранијег узраста ученик се учи да процени свој напредак 

и напредак осталих ученика, вреднује себе али и 

друге,вршњачко вредновање. Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 
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2.разред 

Ученик кроз игрице, квизове, провере знања, диктате, домаће 

задатке и друго, процењује свој напредак и напредак других 

ученика. Такође, учениици вреднују и рад учитељице. Један 

део наставе на даљину, ученици су формативно оцењивани. 

1.Све провере знања у 4.класификационом периоду, током  

наставе на даљину реализоване су путем Гугл упитника, а 

диктати из Српског језика путем аудио записа.                                                   

2.Свет око нас: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 20.05.2020.                                                                             

3.Српски језик: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 25.05.2020.                                                                          

4.Математика: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 27.05.2020.                                                                                          

5. Математика:настава на даљину: Дељивост бројева, игрица 

Дељење,  wordwall алатка                                                         

6.Математика: настава на даљину: Дељивост бројева, игрица 

Дељење, genial алатка                                                              

7.Математика: настава на даљину: Одређивање непознатог  

делиоца, wordwall алатка, игрица ,,Одређивање количника''                                                          

8.Свет око нас: настава на даљину: Биљни и животињски свет 

из наше околине, игрица Делови биљке у исхрани, wordwall 

алатка                                                                                                         

9.Свет око нас: настава на даљину: Делови тела човека и тела 

животиња, разноврсност животиња, игрица Делови тела 

човека, genial алатка                                                            

10.Математика: настава на даљину:  Разломци – четвртина и 

осмина,28.04.2020. игрица Једна четвртина, wordwall алатка                                       

11.Математика: настава на даљину: Петина и десетина, 

05.05.2020.године игрица Десетина и петина, genial алатка                                                                                 

12.Математика: настава на даљину: Разломци, 08.05.2020. 

игрица Разломци, wordwall алатка 

3.разред 

1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 

3.Учествују у анализи рада(српски језик, ликовна 

култура...)свога дргуга и процењују (бројчано или описно) 

4.разред 

1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 

3.Учествују у анализи рада(српски језик, ликовна 

култура...)свога дргуга и процењују (бројчано или описно) 

За стандард 2.5.4. 

 

Ученик има могућност избора 

у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или 

материјала. 

-МУ: -Планирање и примена 

диференциране наставе, 

групног рада, рада у пару, 

самопроцена, програмирана 

настава и вршњачко 

1.разред 

- Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновање 

 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 
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вредновање 2.разред 

1. Свет око нас: Научили смо о култури живљења, 10.02.2020. 

полупрограмиран материјал, самопроцена – часу 

присуствовала директорка школе                                                                            

2.Свет око нас: настава на даљину:  Научили смо о 

материјалима, полупрограмиран материјал, самопроцена                                                                                           

3. Математика: настава на даљину:  Множење и дељење 

бројева, диференцирани задаци, пхет симулације: множење, 

чинилац, дељење                                                                                            

4. Свет око нас: настава на даљину: Делови тела човека и тела 

животиња, разноврсност животиња- дифренцирани задаци: 

wordwall алатка: делови тела човека, делови тела пса, делови 

тела врапца, делови тела рибе, делови тела пчеле, делови тела 

биљке.                                                                                        5 . 

Математика: настава на даљину:  Петина и десетина, 

04.05.2020. видео презентација, диференцирани задаци                

6. Српски језик: настава на даљину:  Царево ново одело, 

Х.К.Андерсен,05.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација                                                                                                            

7. Српски језик: настава на даљину:  Избор из поезије 

Драгомира Ђорђевића, диференцирани задаци, 13.05.2020. 

алатка thinglink                                                                                         

8.Српски језик: настава на даљину: „Бркљача“, Весна 

Видојевић Гајовић, 15.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација                                                                                         

9. Ликовна култура: настава на даљину:  Посета музеју, 

15.05.2020. диференцирани задаци, видео презентација                

10. Српски језик: настава на даљину: Писмено изражавање- 

систематизација, 16.05.2020. диференцирани задаци, игрице за 

писање речца ли и не, wordwall алатка                                                                                

11. Српски језик: настава на даљину: Врста 

речи,систематизација, 18.05.2020. игрице о врстама речи, 

диференцирани задаци, wordwall алатка 12.Српски језик: 

настава на даљину: Врста реченица,систематизација, 

19.05.2020. игрице о врстама реченица по значењу, облик, 

диференцирани задаци, wordwall алатка, learningapps. 

3.разред  

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

4.разред 

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

 

Директор школе:  Лидија Весели  
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Извештај план рада тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва за школску 2019/20. годину 

 
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају 

се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима 

при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично 

остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. 

 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 

Републици Србији су: 

 

1) компетенција за учење; 

 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

 

3) естетичка компетенција; 

 

4) комуникација; 

 

5) одговоран однос према околини; 

 

6) одговоран однос према здрављу; 

 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

 

8) рад са подацима и информацијама; 

 

9) решавање проблема; 

 

10) сарадња; 

 

дигитална компетенција. 

 

Како до краја основног образовања треба остварити све ове међупредметне компетенције, 

за ову школску годину тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

одабрао је следеће четири, које ћемо развијати код ученика петог разреда: 

- Компетенцију за учење 

- Одговоран однос према околини 

- Одговоран однос према здрављу  

- Дигитална компетенција 

 

Установи се указала прилика да кроз поменуте компетенције, а на основу обуке и помоћи 

у развијању горе поменутог које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 
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складу са Меморандумом о разумевању потписало 07.02.2019. године са организацијом 

British Council, током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.  

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

решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских 

активности. Програм ће помоћи образовним системима и ученицима омогућити усвајање 

вештина, које ће им сутра обезбедити боље шансе за запошљавање и лични напредак. Овај 

програм се фокусира на учење вештина које послодавци сматрају пожељним: критичко 

размишљање, креативност и тимски рад у проналажењу решења за свакодневне проблеме. 

У оквиру Програма, за све основне школе у Републици Србији предвиђена је:  

- реализација обука за директоре,  

- реализација обука за наставнике и  

- додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Такође, предвиђена је и подршка оснивању клубова за програмирање, израда пројеката и 

учешће на завршном сусрету.   

Након наведене обуке директора и наставника школе, циљ са поменуте обуке је детаљније 

представљање запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о најефикаснијим 

начинима његовог спровођења.  

Тим на изради пројекта ''Школа за 21. век'' и његових активности има и своју 

надлежност и то: 

- представљање свим запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о 

најефикаснијим начинима његовог спровођења; 

-Проширивање идеје, координатори, директор са обуке међу колегама и Ученичким 

парламентом са својим одељенским заједницама; 

      -Одржавање по два угледна часа, координатори са обуке; 

      -Формирање клубова за кодирање са ученицима из 7. и 8. разреда: 

      -Разрада идеја тима за пројекат и његова израда, са видео записом. 

 

НА ОСНОВУ СВЕГА ТИМ ЈЕ ДОНЕО ПЛАН АКТИВНОСТИ СА ЗАДАЦИМА НА 

ПРОЈЕКТУ ‘’ШКОЛА ЗА 21. ВЕК’’ 

КОРАК 1 (ПРИЛОГ БР.1-Решење) 

Директор, формирање тима са задацима на изради пројекта 

Директор школе је  образовао Тим у школској 2018/19. годину у следећем саставу: 

 

- Лидија Весели, директор школе 

- Марија Ћирић, наставница српског језика-координатор 

- Весна Мијатовић, наставница математике-координатор 

- Срђан Стојановић, наставник информатике-координатор 

- Лидија Илић, наставница техничког образовања-члан 

- Марко Бојовић, наставник физике-члан 

- Радосава Јаџић, наставница француског језика-члан 

- Венера Арсенов Бојовић, наставница енглеског језика-члан 

- Анита Меза, наставница историје-члан 

- Ђурђина Мунчан, представник Ученичког парламента 
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- Тијана Томић, представник Ученичког парламента 

 

КОРАК 2 (ПРИЛОГ БР.2-Записник са Тима) 

Задаци чланова Тима: 

-Проширити идеју, координатори, са обуке међу колегама и Ученичким парламентом са 

својим одељенским заједницама 

Координатори, 

директор и 

представници 

Ученичког 

парламента 

Датум и време Запослени, ученици Активности 

Лидија Весели 

Весна Мијатовић 

Марија Ћирић 

Срђан Стојановић 

 

08.04.2019. на 

одељенском већу 

Чланови одељенског 

већа виших разреда 

и представници 

Ученичког 

парламента у школи 

Упознати 

одељенско 

веће и 

Ученички 

парламент са 

програмом, 

активностима 

и задацима 

Јана Гаврилов са 

одељ.старешином 

10.04.2019. на ЧОС-

у 

 

Ученици 5. разреда Упознати 

ученике на 

ЧОС-у  

одељења са 

програмом, 

активностима 

и задацима 

Дејана Мурга и 

Страхиња Станојев са 

одељ.старешином 

10.04.2019. на ЧОС-

у 

 

 

Ученици 6. разреда Упознати 

ученике на 

ЧОС-у  

одељења са 

програмом, 

активностима 

и задацима 

Михајло Чабовић и 

Адријана Илић са 

одељ.старешином 

11.04.2019. на ЧОС-

у 

 

Ученици 7. разреда Упознати 

ученике на 

ЧОС-у  

одељења са 

програмом, 

активностима 

и задацима 

Ђурђина Мунчан и 

Тијана Томић са 

одељ.старешином 

11.04.2019. на ЧОС-

у 

 

Ученици 8. разреда Упознати 

ученике на 

ЧОС-у  

одељења са 

програмом, 

активностима 

и задацима 
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     Одржана седница одељенског већа у вишим разредима дана 08.04.2019. године са 

почетком у 17: 35 часова (ПРИЛОГ БР.4-Записник са одржане седнице) 

На седници  Одељенског већа ћете добити детаљне информације о улози директора у 

пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних алата 

и приступа који су им неопходни да би осигурали ефективно учење вештина критичког 

мишљења и решавања проблема (КMРП) у школи, укључујући и мапирање и 

препознавање вештина критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целог 

наставног плана и програма, као и у оквиру стратегија за планирање, праћење и 

унапређење наставе и учења.  

Поред тога, од наших координатора добиће полазне информације о Micro: bit уређају и 

смернице за формирање и вођење клубова за програмирање у школи. 

Предложени Дневни ред седнице одељенског већа: 

1.Упознавање учесника обуке са Програмом ‘’Школа за 21. век’’ 

2.Формирање Тима на изради пројекта школе 

3.Проширивање идеја (угледни часови координатора) и прикупљање идеја за пројекат школе 

4.Оснивање клуба за програмирање 

5.Предвиђене активности на изради пројекта у сарадњи са менторима на пројекту British Council-a 

                  Координатори са обуке и директор школе                                   

КОРАК 3 (ПРИЛОГ БР..3-Позив са протоколом посете угледним часовима, писане 

припреме, фотографије са одржаних часова и записник са одржаног састанка Ученичког 

парламента) 

Задаци координатора са обуке и представника Ученичког парламента: 

Реализација угледних часова  

До 16.04.2019. године одржати по два угледна часа, координатори са обуке 

Координатор Датум и време Наставна јединица Разред 

Весна Мијатовић 08.04.2019. 

_______________ 

11.04.2019. 

Разломци 

________________ 

Систем линеарних 

једначина 

5. 

____________ 

8. 

Марија Ћирић 

 

 

08.04.2019. 

______________ 

11.04.2019. 

Глаголски облици 

_______________ 

Књижевност, текст 

6. 

___________ 

7. 

Срђан Стојановић 12.04.2019. 

 

______________ 

12.04.2019. 

Одлучивање (Гранање) 

_________________ 

Израда пројекта 

 

 

5. 

 

_____________ 

8. 

 

Проширивањем идеје и у разредној настави, учитељице ће одржати угледни час-

радионицу ‘’Васкрс’’ 

Ученички парламент се састао 04.04.2019. ради упознавања са Програмом и проширивања 

идеје са обуке наставника и директора.  

КОРАК 4 (ПРИЛОГ БР..5-Извештај са часова-формирање клуба за програмирање 
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Формирање клубова за кодирање (ученици са Срђаном и Марком) 

Координатор Датум и време Разред  

Срђан Стојановић 05.04.2019. на часу 

информатике 

 

8.  

Марко Бојовић 10.04.2019. на часу 

физике 

 

7.  

КОРАК 5 (ПРИЛОГ БР..6-Записник са састанка Тима са  фотографијама и састанка 

Ученичког парламента након одржаних одељенских заједница са предлозима  идеја) 

Представници 

Ученичког 

парламента, 

одељенске старешине 

Разред Датум и време Идеје 

Јана Гаврилов са 

одељ.старешином, 

Венером А.Бојовић 

 

5. 

10.04.2019. на ЧОС-у 

  

Више 

спортских 

садржаја-

ваннаставне 

активности, 

недостајући 

кабинет за 

технику и 

технологију, 

изградња 

летње 

учионице, 

набавка још 

паметних 

табли, 

набавка 

ученичких 

ормарића, 

трибина за 

шк.двориште 

санација 

једног 

ученичког 

тоалета 

Дејана Мурга и 

Страхиња Станојев са 

одељ.старешином, 

Маријом Ћирић 

6. 10.04.2019. на ЧОС-у 

 

Набавка 

ученичких 

ормарића 

Михајло Чабовић и 

Адријана Илић са 

одељ.старешином, 

Радосавом Јаџић 

7. 

 

11.04.2019. на ЧОС-у 

 

Набавка 

ученичких 

ормарића, 

санација 

једног 

ученичког 
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тоалета, 

набавка 

зидног сата у 

учионици и 

завеса на 

прозорима, 

бољи 

Интернет у 

учионици 7. 

разреда 

Ђурђина Мунчан и 

Тијана Томић са 

одељ.старешином, 

Лидијом Илић 

8. 11.04.2019. на ЧОС-у 

 

Уређење 

шк.дворишта

, набавка 

ормарића за 

ученике и 

више 

спортских 

ваннаставних 

активности. 

На састанку Ученичког парламента одржаног 15.04.2019. сагледане су идеје од 

одељенских заједница и изабране су следеће: 

-Уређење школског дворишта са клупицама и цвећем, летња учионица у 

шк.дворишту, 

-Набавка ученичких ормарића у школи и 

-више спортских ваннаставних активности 

Идеја тима за пројекат до 16.04.2019. и његова израда, са видео записом, до Јуна 2019. 

године. 

Чланови Датум састанка Идеја пројекта задужења Датум 

завршетак 

пројекта 

Лидија Весели 

Весна 

Мијатовић 

Срђан 

Стојановић 

Марија Ћирић 

Лидија Илић 

Радосава 

Јаџић 

Венера 

А.Бојовић 

Марко 

Бојовић 

Анита Меза 

Ђурђина 

Мунчан 

Тијана Томић 

03.04.2019. 

____________ 

 

16.04.2019. 

 

 

-Уређење 

школског 

дворишта са 

клупицама и 

цвећем за 

отварање летње 

учионице у 

шк.дворишту са 

прилагођеним 

условима за 

примену 

спортских 

активности 

-Набавка 

ученичких 

ормарића у 

Чланови Тима 

на седници са 

запосленима 

школе ће 

представити 

идеје ученика и 

поделити 

задужења за 

реализацију 

истог.  

Сваки 

одељенски 

старешина ће са 

својим разредом 

радити на 

реализацији, 

прикупљањем 

Јуни меесц 
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школи (идеја 

која ће се у 

школским 

документима, 

Развојног плана 

рада школе и 

Годишњим 

планом 

планирати за 

наредну 

шк.2019/20. 

годину. Такође 

ће се идеје 

реализовати и 

кроз активности 

целокупног 

образовно-

васпитног рада 

са ученицима 

узраста од10-15. 

година и са 

свим 

запосленима у 

школи.Пројекат 

траје три 

године. 

информација, 

фотографисање

м које ће 

послужити за 

реализацију 

идеја. 

Са осталим 

наставницима, 

родитељима, 

ученицима 

млађих разреда 

ће се радити на 

овом задатку 

како би се 

реализовале 

идеје и израдио 

пројекат 

програма 

''Школа за 21. 

век'' 

 

 

 

5. Професионална оријентација 
 

Овом важном питању посвећује се велика пажња још од раног узраста, како бисмо нашим 

ученицима помогли да се упознају са занимањима и лакше одаберу будуће занимање и школу. У 

оквиру наставе обавезних (посебно света око нас и природе и друштва) и изборних предмета 

(посебно народне традиције) учитељи посвећују овом питању потребну пажњу о чему извештавају 

кроз реализацију Школског програма на седницама. Програм професионалне оријентације 

обухвата ученике седмог и осмог разреда. У школи делује Тим за ПО и он преноси све потребне 

информације ученицима и њиховим родитељима које су од значаја за професионални развој 

ученика. 

 

 

5.1. Годишњи извештај о раду тима за професионалну оријентацију 
 

У школској 2019/2020. години Тим за професионалну оријентацију радио је у следећем саставу: 

 

1. Александра Вајић, педагог, координатор тима и записничар (Јован Душанић, педагог од 

10.03.2020. године) 

2. Лидија Илић , одељењски старешина 8. разреда (повремени члан тима у току одсуства 

Лидије Илић, била је Весна Мијатовић) 

3. Радосава Јаџић, одељењски старешина 7. разреда 

4. Лидија Весели, директор школе 
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5. Сузана Милојков, наставник предмета техника и технологија у 5. разреду 

 

У току школске године одржано је укупно 4 састанка тима (један у првом и 3 у другом 

полугодишту). На првом састанку именовани су чланови тима за ову шк. годину уз осврт на 

годишњи план рада тима. На састанцима су се чланови тима договарали о начину на који ће ове 

године радити, начину реализације и праћења планираних активности, лицима задуженим за 

реализацију одређених активности, наставници су усмеравани како да што лакше раде на 

професионалном информисању ученика, праћена је динамика реализације активности тима кроз 

квартале/полугодишта, тимсе је упознат са Правилником о упису ученика у средњу школу (упис у 

средњу школу за ученике припаднике ромске националне мањине под повољнијим условима) итд. 

 

Педагог школе припремила је посебне упитнике за ученике којима су праћена њихова 

професионална интересовања, потом је извшила обраду добијених података и са резултатима 

упознала тим и одељењско веће виших разреда. У току ове школске године било је две овакве 

процене (у фебруару и мају). Повратна информација је дата и ученицима. Сваки ученик је од 

педагога писменим путем добио информације о средњим школама и жељеним профилима. 

 

У току редовне наставе ученици су се информисали о занимањима која су повезана садржајима 

појединих наставних области. Кроз ваннаставне активности ученици су испољавали интересовања, 

склоности и потребе, и развијали своје способности. Кроз додатну наставу и слободне активности 

и друге друштвене активности ученицима су дате шире информације о појединим занимањима 

која погодују способностима ученика.  

 

У реализацији програма рада на професионалном информисању ученика, наставници и педагог 

школе су пажњу пружили свим ученицима завршних разреда. Ове школске године није било 

ученика који су се образовали по измењеном прораму, тако да није било потребе за 

прилагођавањем завршног испита у том смислу. 

 

Рад на информисању родитеља обављао се кроз родитељске састанке и индивидуалне сусрете са 

родитељима. На тај начин родитељима ученика се скренула пажња на потребу праћења и 

подстицања деце и уочавања изражених склоности и способности, интересовања, изграћивања 

правилног односа према учењу и раду уопште. 

 

Реализација програмских задатака из области професионалне оријентације остваривала се у 

оквиру садржаја ЧОС-а, а сви задаци из овог подручја били су уграђени у планове рада 

наставничког, одељењског и стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког 

парламента. Реализација програма ПО за ученике који завршавају основну школу ( 7-8. разред), 

реализована је кроз пројекат GIZ BOSS- Професионална оријентација на прелазу у средњу 

школу за школску 2019-2020.годину. 

 

Основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика до промишљене , ваљане и реалне 

одлуке о избору школе и занимања,планирање каријере и укључивање у свет рада. Концепт 

програма ПО се остварио  кроз четири од укупно пет  модула: 

● самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и 

склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења 

● информисање о занимањима и каријери 

● упознавање са путевима образовања- мрежом школа 

● реални сусрети са светом рада ( нису планирани нити реализовани ) 

● доношење одлуке о избору школе и занимања-самостално, промишљено и одговорно 

доношење одлуке о избору школе 

 

Реални сусрети нису организовани због удаљености села од града и непостојања фирми или 

предузећа у селу која би примила ученике.  
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Радионице за ученике седмог и осмог разреда из приручника имплементиране су у годишње 

планове ЧОС-а у 7. и 8. разреду. У 7. разреду је од 10 радионица ПО планираних ЧОС-ом 

реализовано свих 10, реализатор је била Радосава Јаџић, одељењски старешина 7. разреда. У 8. 

разреду је реализовано укупно 19 активности од предвиђених 15 радионица. Реализовао је свих 15 

планираних радионица (6 у првом полугодишту и 9 у другом) уз још 4 додатне активности. 

Реализатори су били: Лидија Илић, одељењски старешина у 8.разреду (реализатор појединих 

радионица у 2.полугодишту била је и Весна Мијатовић, наставник математике, која је неко време 

обављала дужност одељењског старешинства као замена одсутне Лидије Илић) и педагог школе, 

Александра Вајић. 

Како је у приручнику дат већи број радионица од планираних и реализованих, и у овој школској 

години одељењске старешине седмог и осмог разреда и педагог су направиле одабир оних 

радионица најкориснијих за ученике, уз модификацију садржаја у зависности од ученичких 

интересовања и потреба. 

 

Педагог школе и одељењски старешина 8. разреда пратећи упутство Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја представиле су ученицима нови образовни профил у Гимназији и 

економској школи ,,Бранко Радичевић“ из Ковина која је верификована за упис ученика са 

посебним способностима за рачунарство и информатику. Ученици су упознати са условима уписа 

у ИТ одељења, могућностима које се ученицима пружају након завршетка школовања, са 

детаљима везаним за пријемни испит (благовремено обавештени о начину пријављивања, времену, 

месту полагања и са примерима тестова из претходне две године итд).    

 

 

Координатор тима за професионалну оријентацију 

                                                                
6. Остала подручја рада 

 
Остварени су у сарадњи са Домом здравља Ковин систематски прегледи ученика , вакцинација и 

флуорисање зуба.  

Спроведена је хуманитарна акција у сарадњи са Удружењем за дистрофичаре. 

Социјална заштита је остварена кроз поделу бесплатне ужине. Брига о ученицима је остварена 

кроз пријављивање непохађача.  

МП је обухватило све школе на територији РС пројектом „ Бесплатни уџбеници за школску 

2019/2020. годину“ у којем је и наша школа учествовала . 

У септембру је школа осигурала ученике од последица несрећног случаја. Осигуравајућа кућа је 

била по одлуци Савета родитеља Delta Generali. 

Пред крај школске године организовано је колективно фотографисање ученика. 

На нивоу локалне самоуправе остварена је сарадња са Месном заједницом, Домом здравља, 

Црвеним крстом, сеоском библиотеком, црквом, МУП Ковин и Саветом за безбедност саобраћаја 

општине Ковин.  

 

Реализација Програма социјалне заштите у 1. циклусу у  шк. 2019/20. години 

 

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, 

родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1-4. 
Бесплатан школски прибор за кориснике социјалне 

помоћи 

Центар за социјални 

рад, Ковин и Општина 

Ковин 
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2. 1-4. Бесплатна ужина за кориснике социјалне помоћи 
Центар за социјални 

рад, Ковин и Општина 

Ковин 

3. 1-4. 
Бесплатна уџбеници за кориснике социјалне 

помоћи 

Центар за социјални 

рад, Ковин и Општина 

Ковин 

4. 1-4. 
Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру Дечије 

недеље ученици 

 

Реализација Програма сарадње са локалном самоуправом у 1.циклусу у 

шк.2019/20.години 

 

р. Бр. Разред Активности 

Објекти локалне 

средине, 

организације и 

институције 

Сарадник у реализацији 

1. 1. 
Осам ученика у пројекту МП РС 

су добила бесплатне уџбенике 
школа 

Министарство 

просвете,науке и 

технолошког развоја РС 

2. 1. 
Предавање о безбедности 

деце у саобраћају 
школа 

Савет за безбедност 

саобраћаја општине 

Ковин,ООЦК и ПС Ковин 

3. 1. ,,Трка за срећније детињство'' 
Плато Центра за 

културу, Ковин 

ООЦК, СС, локална 

самоуправа, библиотека 

4. 1. 
Позоришна представа 

,,Пажљивко'' 

Центар за културу 

Ковин 

Савет за безбедност 

саобраћаја општине Ковин 

5. 1. 
Учлањење у огранак 

библиотеке у Дубовцу 

Библиотека 

Дубовац 

Библиотека ,,Вук Караџић'' 

Ковин 

6. 1. 
Предавање ,,Шта ради 

полицајац'' 
школа 

Пројекат о безбедности 

деце МП РС и МУПа РС 

7. 1. 

Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

8. 1. Свети Сава Црква и школа Директор, свештеник 

9. 1. ,,Трка за срећније детињство'' Плато Центра за ООЦК, СС, локална 
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културу, Ковин самоуправа, библиотека 

10. 1. ,,Фашанке'' школа Актив жена Дубовац 

11. 1. Света Евдокија-дечија слава црква Директор, свештеник 

12. 1. 
Предавање МУПа,,Безбедност 

деце у саобраћају'' 
школа Полицајац ПС у Ковину 

1. 

2. Систематски преглед ученика у 

амбуланти у Дубовцу, 

19.09.2019.године 

Амбуланта у 

Дубовцу 
Школа, доктор 

2. 
2. Посета сеоској цркви у Дубовцу 

21.09.2019.године 

Сеоска црква у 

Дубовцу 
Вероучитељ, црква, школа 

3. 

2. 

Јесењи крос, 21.09.2019.године 

Фудбалски терен 

ФК ,,Јединство'' 

Дубовац 

Тим за школски спорт, 

школа, ФК,,Јединство'' 

4. 

2. 

Флуоризација зуба, 

30.09.2019.године 

Дом здравља у 

Ковину, у 

просторијама 

школе 

Стоматолог, школа 

5. 

2. Подела школског прибора за 

социјално угрожену децу, 

01.10.2019.године 

Центар за 

социјални рад у 

Ковину, у школи 

Центар за социјални рад, 

школа 

6. 
2. ,,Трка за срећније детињство'' у 

Ковину 10.10.2019.године 

ООЦК, Центар за 

културу у Ковину 
ООЦК, Школа 

7. 

2. Обележавање Дечије недеље у 

просторијама МЗ Дубовац у 

организацији билиотеке ,,Вук 

Караџић'' из Ковина, 

11.10.2019.године 

Просторије МЗ 

Дубовац 

Позоришна група из 

Београда, МЗ Дубовац, 

библиотека, школа 

8. 
2. Слатка журка у Дому културе у 

Шумарку, 11.10.2019.године 

Дом културе у 

Шумарку 
Актив жена Шумарак 

9. 

2. Посета Галерији Центра за 

културу у Ковину, 

16.10.2019.године 

Галерија Центра 

за културу у 

Ковину 

Центар за културу, школа 

10. 

2. Позоришна представа ,,Кад 

саобраћајна правила следиш, 

за саобраћај вредиш'' у Центру 

за културу у Ковину, 

16.10.2019.године 

Позориште у 

Центру за културу 

у Ковину 

Аматерско позориште из 

Ковина,савет за 

безбедност у саобраћају 

из Ковина 

11. 

2. Подела новогодишњих 

пакетића, 23.12.2019.године. 

Мастер професор енглеског 

језика Венера А. Бојовић том 

приликом је ученицима 1. и 6. 

разреда поделила 

новогодишње пакетиће у 

У просторијама 

школе,  
школа и спонзори 
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акцији Најстарији најмлађима 

са Ученичким парламентом 

ССШ Васа Пелагић из Ковина. 

12. 

2. У складу са Правилником о 

школском календару за 

основне школе са седиштем на 

територији АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан сећања на 

српске жртве у Другом 

светском рату,21. октобра 2019. 

године,  

школа 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

13. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за 

основне школе са седиштем на 

територији АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан просветних 

радника, 8. новембра 2019. 

године 

школа 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

14. 

2. Обележавање школске славе 

Св. Саве- у цркви и у школи 

27.01.2020. 

Школа и црква 

Школа, црква, МЗ 

Дубовац, родитељи, 

спонзори 

15. 

2. Пажљивкова смотра- тест о 

познавању саобраћаја 

10.02.2020. 

школа 

Општински савет за 

безбедност у саобраћају, 

Ковин, школа 

16. 

2. Обележавање дечије славе Св. 

Евдокије у сеоској цркви 

14.03.2020. 

Сеоска црква Вероучтељ, родитељи 

17. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за 

основне школе са седиштем на 

територији АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан сећања на 

жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у 

Другом светском рату, 22. 

априла 2020. године 

Настава на 

даљину 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

18. 

2. У периоду 10.4 - 13.4.2020.год. 

по допису МПРС: На основу 

измењеног школског 

календара рада за основне 

школе на територији АПВ, од 

10.04.до 13.04.2020.године 

реализовани су едукативни 

садржаји о Васкрсу и за 

слободно време ученика 

Настава на 

даљину 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 
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19. 

2. У периоду 17.4 - 20.4.2020.год. 

по допису МПРС: На основу 

измењеног школског 

календара рада за основне 

школе на територији АПВ, од 

10.04.до 13.04.2020.године 

реализовани су едукативни 

садржаји о Васкрсу и за 

слободно време ученика 

Настава на 

даљину 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

20. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за 

основне школе са седиштем на 

територији АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан победе, 9. мај 

2020. године 

Настава на 

даљину 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 

21. 
2. Математичко такмичење 

Мислиша 
школа МД Архимедес 

22. 

2. Учешће на конкурсу Завода за 

проучавање културног 

развитка- видео презентација 

пројекта ,,На обали Дунава'' 

24.04.2020. 

Онлајн  
Родитељи, 

ученици, школа 

1. 3. Интерактивна позоришна 

представа “Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај 

вредиш” 

Центар за 

културу Ковин 

Директор, МУП 

2. 3. Сарадња са министарством 

просвете,науке и 

технолошког развоја Р 

Србије:бесплатни уџбеници 

за коришћење 

Просторије 

школе 

Директор 

3. 3. Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије 

школе 

Директор 

4. 3. „ Трка за срећније 

детињство“ 

Дом културе у 

Ковину, Црвени 

крст Ковин 

Директор 

5. 3. Позоришна представа „ 

Залеђено шашаво 

краљевство“, 

Сеока 

библиотека и 

МЗДубовац 

Директор библиотеке „ 

Вук Караџић“ МЗ 

Дубовац 

6. 3. Спортско-рекреативнапосета- 

Шумарак 

МЗ Шумарак Удружење жена из 

Шумарка 

7. 3. Подела новогодишњих 

пакетића 

Просторије 

школе 

Школа и бројни 

пријатељи школе 

8. 3. Посета сеоској цркви 

поводом Светог Саве 

Сеоска црква Школа, вероучитељ 

9. 3. Фашанке Фискултурна Актив жене Дубовца, 
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сала родитељи 

10. 3. Света Евдокија Сеоска црква Школа, вероучитељ 

1. 4. Интерактивна позоришна 

представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај 

вредиш" 

Центар за 

културу Ковин 

Директор ,МУП 

2. 4. Сарадња са министарством 

просвете,науке и 

технолошког развоја Р 

Србије:бесплатни уџбеници 

за коришћење 

Просторије 

школе 

Директор 

3. 4. Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије 

школе 

Директор 

4. 4. „ Трка за срећније 

детињство“ 

Дом културе у 

Ковину, Црвени 

крст Ковин 

Директор 

5. 4. Позоришна представа " 

Залеђено шашаво 

краљевство", 

Сеока 

библиотека и МЗ 

Дубовац 

Директор библиотеке „ 

Вук Караџић“ МЗ 

Дубовац 

6. 4. Спортско-рекреативна 

посета- Шумарак 

МЗ Шумарак Удружење жена из 

Шумарка 

7. 3. Подела новогодишњих 

пакетића 

Просторије 

школе 

Школа и бројни 

пријатељи школе 

8. 3. Посета сеоској цркви 

поводом Светог Саве 

Сеоска црква Школа, вероучитељ 

9. 3. Фашанке Фискултурна 

сала 

Актив жене Дубовца, 

родитељи 

10. 3. Света Евдокија Сеоска црква Школа, вероучитељ 

 

Реализација Програма здравственог васпитања у 1.циклусу у шк.2019/20.години 

р. бр. Разред Активности (тема, систематски преглед, вакцина ...) 
Сарадник у 

реализацији 

1. 1. Систематски преглед 
Дом здравља Ковин, 

лекар 

2. 1. Флуоризација зуба 
Дом здравља Ковин, 

стоматолог  

3. 1. 

Кроз  часове редовне наставе  

физичко и здравствено васпитање Упознај своје 

тело,растемо,видим, чујем, осећам,моје здравље,ко све брине 

о мом здрављу,лична хигијена,хигијена простора у коме 

живим,хигијена простора у коме вежбам,животне намирнице 

и правилна исхрана,заједно за столом.  

Свет око нас, наставна јединице:,,Основне животне 

потребе'',, Очување здравља одевање,исхрана, очување 

здравља хигијена, одмор, физичка активност, ,, Делови тела 

човека'', ,,Чуло вида, чуло слуха'' 

ЧОС-Здравље је када... ,Значај личне хигијене за очување 

здравља чувај своје здравље 

педагог 

4. 1. Слободне активности (-Полигон препрека(Недеља школског Учитељице, 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/492360/show
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спорта), ,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта),Недеља школског спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта),,,Трка за срећније детињство“ у 

Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта), 

Спортско-рекреативнапосета- Шумарак,(Недеља школског 

спорта) 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

васпитачица, 

наставница енглеског 

језика, Тим за 

школски спорт, актив 

жена из Шумарка, 

Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, 

Дубовац, позоришна 

група из Београда 

1. 2. Кроз редовну наставу Физичког и здравственог васпитања  

2. 

2. 
Кроз ваннаставне активности:   

Јесењи крос 21.09.2019.године,  

Недеље школског спорта и спортских активности: 

Полигон препрека 07.10.2019.године,  

Едукативна игра ,,Кад си срећан'' 08.10.2019.год. 

Гађање у циљ 09.10.2019.године,  

,,Трка за срећније детињство у Ковину'',Између две ватре, 

10.10.2019, 

Спортско-рекреативни излет у Шумарку, 11.10.2019. 

Учитељице, 

васпитачица, 

наставница енглеског 

језика, Тим за 

школски спорт, актив 

жена из Шумарка, 

Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, 

Дубовац, позоришна 

група из Београда 

3. 

2. Кроз часове одељењског старешине:  

ЧОС: Значај личне хигијене за очување здравља 

20.09.2019.године,  

ЧОС: Чувај своје здравље 06.11.2019, 

ЧОС: Како препознајемо умор и замор, 28.02.2020. 

ЧОС:Понашање на јавним местима, 06.04.2020. 

ЧОС: Брига родитеља о деци, 25.04.2020. 

ЧОС: Шта смо научили током наставе на даљину? 

04.05.2020. 

Педагог 

 

 

 

 

 

4. 
2. Систематски преглед ученика у амбуланти у Дубовцу 

19.09.2019, 

Дом здравља Ковин, 

лекар 

5. 
2. 

Флуоризација зуба 30.09.2019, 
Дом здравља Ковин, 

стоматолог 

6. 

2. Кроз часове редовне наставе: 

СОН: Чистоћа тела, 15.01.2020. 

СОН: Живим здраво, 20.01.2020. 

СОН: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

СОН: Живим здраво и безбедно, 03.02.2020. 

 

1. 3. Флуоризација зуба Дом здравља 

2. 3. 

Кроз часове редовне наставе 

Физичко васпитање (Правилна исхрана) 

Слободне активности (-Полигон препрека(Недеља школског 

спорта), ,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта),Недеља школског спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта),,,Трка за срећније детињство“ у 

Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта), 

Спортско-рекреативна посета- Шумарак,(Недеља школског 

спорта) 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

Удружење жена 

Шумарак 

     3. 3. Систематски преглед Дом здравља 

4. 3. Јесењи крос 
наставник физичког 

васпитања 

1. 4. Флуоризација зуба Дом здравља 

2. 4. 

Кроз часове редовне наставе 

Слободне активности (-Полигон препрека(Недеља школског 

спорта), ,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта), Недеља школског спорта: -Гађање у циљ( 

Удружење жена 

Шумарак 
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Недеља школског спорта), ,,Трка за срећније детињство“ у 

Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта), 

Спортско-рекреативна посета- Шумарак,(Недеља школског 

спорта) 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

3. 4. Систематски преглед Дом здравља 

4. 4. Јесењи крос 
наставник физичког 

васпитања 

5. 4. 
Како човек треба да се односи према себи, другима и 

природи(ПИД) 
 

6. 4. Здрава храна-ЧОС  

7. 4. Програм ,,Покренимо нашу децу“  

8. 4. Проучавамо природне појаве-светлост-ПИД  

9. 4. 
Стрес-извори, утицаји, стилови уочавања и превазилажења- 

ЧОС 
 

10. 4. Како се заштитити од вируса- ЧОС  

11. 4. Препоруке Лекарске коморе Србије против COVID-19 -ЧОС  

 
Реализација Програма заштите животне средине у 1.циклусу  шк.2019/20.године 

р. Бр. Разред 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким акцијама, 

манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1 1. Уређење учионице са постављањем саксија са цвећем. ученици 

2. 1. 

Посета ЗОО врту у Шумарку 

Свет око нас - Вода и њена својства                                                                                       

Свет око нас -Вода као растварач                                                                                           

Свет око нас- Земљиште, изглед земљишта                                                                          

Свет око нас - Биљке и животиње око нас                                                                             

Свет око нас - Штедимо воду                                                                                                       

Свет око нас - Сличности и разлике међу биљкама                                                              

Свет око нас -Гајење биљака                                                                                                   

Свет око нас -Гајење животиња                                                                                              

Свет око нас -Сличности и разлике међу животињама                                                      

Свет око нас -У природи је све повезано 

ученици 

3. 1. Свет око нас - Утицај човека на природу  

1. 2. На 2 часа Ликовне културе: Рециклирај, 15.10.2019.године  

2. 2. На часу Света око нас: Права и обавезе становника насеља, 13.11.2019.године  

3. 2. На часу Света око нас: Биљке у нашој околини, 01.04.2020.  

4. 2. На часу Света око нас: Животиње у нашој околини, 15.04.2020.  

5. 2. На часу Света око нас: Значај биљака и животиња за човека, 27.04.2020.  

6. 2. На часу ваннаставних активности: Дан планете Земље, 28.04.2020.  

7. 2. На часу Света око нас: Улога човека у заштити животне средине, 29.04.2020.  

8. 2. На часу Света око нас:Разноврсност природе, 04.05.2020.  

9. 2. На часу Света око нас:Сунчева светлост и топлота, 09.05.2020.  

10. 2. На часу Света око нас:Вода- услов живота, 11.05.2020.  

11. 2. На часу Српског језика: Марко и гусеница, Драгомир Ђорђевић, 12.05.2020.  

12. 2. На часу Света око нас:Без ваздуха нема живота, 13.05.2020.  

13. 2. На часу Света око нас:Земљиште, 18.05.2020.  

14. 2. На Часу одељењског старешине: Светски дан заштите животне средине, 22.05.2020.  

1. 3. Воде у крају ( природа и друштво)  

2. 3. Бара и језеро( природа и друштво)  

3. 3. 
,,Трка за срећније детињство“ у Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта) 

(слободне активности) 
 

4. 3. Спортско-рекреативна посета- Шумарак  

5. 3. Временске прилике и њихово значење за живот у окружењу       ( природа и друштво)  

6. 3. Како да сачувамо свет око себе- екологија (ЧОС)  



 

69 

 

7. 3. Значај заштите копна и воде и животних заједница у њима ( природа и друштво)  

8. 3. Дан планете Земље- едукација путем видео записа  

9. 3. Дан планете Земље-изреда ликовних радова  

1. 4. Спортско-рекреативна посета- Шумарак  

2. 4. Београд – главни град Србије(ПИД)  

3. 4. Воде Србије(ПИД)  

4. 4. Облици рељефа и воде у Србији(ПИД)  

5. 4. Упознајмо биљни и животињски свет – шуме(ПИД)  

6. 4. Упознајмо биљни и животињски свет – воде(ПИД)  

7. 4. Упознајмо биљни и животињски свет – ливаде и пашњаци(ПИД)  

8. 4. Биљни и животињски свет, станишта у Србији  

9. 4. Проучавамо природне појаве-магнетизам(ПИД)  

10. 4. Упознавање материјала(ПИД)  

11. 4. Материјали (ПИД)  

12. 4. Шта су смеше а шта раствори(ПИД)  

13. 4. Превоз водом,мостови(народна традиција)  

14. 4. Дан планете земље-едукација путем видео записа(СА)  

15. 4. Дан планете земље-израда ликовних радова(СА)  

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

 
● Реализација часова допунске наставе у 1.циклусу шк.2019/20.године 

Предмет Разред 

Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се води у 

дневнику, датум из 

Дневника рада Планирано Одржано Неодржано 

Српски језик 1 18 18 / 6 Датуми су у ес-Дневнику 

Математика 1 18 18 / 6 Датуми су у ес-Дневнику 

Свега:  36 36 / 12  

Српски језик 
2. 

14 14 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Математика  
2. 

18 18 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свет око нас 
2. 

4 4 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свега:  36 36 / 27  

Српски језик 3. 16 16 / 4 

Да 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Математика 3. 16 16 / 5 

Да 

Датуми се налазе у ес 

Дневнику 

Природа и 

друштво 
3. 4 4 / 3 

Да 

Датуми се налазе у ес 

Дневнику 

Свега:  36 36 / 12  

Српски језик 4. 16 16 / 6 Да 
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Датуми се налазе у   

ес Дневнику 

Математика 4. 16 16 / 6 

Да 

Датуми се налазе у  

 ес Дневнику 

Природа и 

друштво 
4. 4 4 / 6 

Да 

Датуми се налазе у  

 ес Дневнику 

Свега:        4. 36 36 / 18  

Укупно: 1-4.р. 144 144    
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  У 2.РАЗРЕДУ 

ШК.2019/20.ГОДИНЕ 

 

      У 2.разреду извршена је идентификација ученика који спорије напредују и имају 

потешкоћа у учењу и организована допунска настава из предмета: српски језик, 

математика и свет око нас. У току школске године реализовано је 14 часова допунске 

наставе из српског језика, 18 часова допунске наставе из математике и 4 часа допунске 

наставе из света око нас. Укупно је реализовано 36 часова допунске наставе колико је и 

планирано. Наставни садржаји реализовани током допунске наставе су они из којих су 

ученици имали слабија постигнућа и остварење исхода.  

   

● Број реализованих часова допунске наставе  

Предмет Разред Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се води у 

дневнику, датум из 

Дневника рада 

Српски језик 
2. 

14 14 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Математика  
2. 

18 18 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свет око нас 
2. 

4 4 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свега:  36 36 / 27  

 

Одељењски старешина 2.разреда: Мирјана Бановић 
 

 

● Број реализованих часова додатне  наставе  

Предмет Разред 
Број 

часова 

Број 

ученика 

Евиденција се води у дневнику, датум из 

Дневника рада 

Математика  4. 36 5 Да  
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7.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

                            Извештај о реализованој допунској настави  у шестом разреду  

                                                       у школској  2019-2020. години 

 

      реализовано планирано  

3 15 

 

 

У току школске године реализовано је 3  часа допунске наставе од планираних 15  

због  ванредних мера уведених у марту 2020. године и ванредног распуста у фебруару 

2020. због епидемије сезонског грипа. Реализовани часови допунске су пратили 

градиво које се обрађивало ,а сам план допунске је подложан изменама у складу са 

напредовањем ученика из одређених области. Допунска настава се интензивира како 

се ближи крај школске године. 

                                                            Катарина Величић Богдановић 

Извештај о реализованој додатној настави  у  шестом разреду 

у  школској 2019-2020.   години 

 

У току школске године реализовано је 3 часа додатне наставе. Додатну наставу су  

похађале Јана Гаврилов и Николина Ранисављев.  

Теме су биле: 

1. Изражајно рецитовање  

2. Акценатско- интонацијске вежбе – 2 часа  

3. Стилске  вежбе – 1 час 

Напомена: Ученице су се припремале за смотру рецитатора која није одржана због 

увођења ванредних мера и ванредног распуста који је био пре тога због сезонског 

грипа. Из истих разлога није реализован укупан број планираних часова, а то је 15. 

 

 

Предметни наставник: Катарина Величић Богдановић 

 

Извештај допунске наставе за 5., 7. и 8. разред  из српског језика 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину у 5.разреду 

планирно је 8 часова допунске наставе, а реализовано је 7 часова. Један час 

није реализован због пандемије изазване корона вирусом и одржавања 

наставе на даљину. 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину у 7.разреду 

планирно је 16 часова допунске наставе, а реализовано је 7 часова. Девет 
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часова није реализовано због пандемије изазване корона вирусом и 

одржавања наставе на даљину. 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину у 8.разреду 

планирно је 8 часова допунске наставе, а реализовано је 4 часа. Четири часа 

није реализовано због пандемије изазване корона вирусом и одржавања 

наставе на даљину. 

                                                             Наставница српског језика, Марија Ћирић 

Извештај додатне  наставе за 5., 7. и 8. разред српски језик 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину у 5.разреду 

планирано је 10 часова додатне  наставе, а реализовано је 6 часова. Четири 

часа нису реализована због пандемије изазване корона вирусом и одржавања 

наставе на даљину. 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину у 7.разреду није 

било планирано часова додатне наставе. 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину у 8.разреду 

планирано је 10 часова додатне  наставе, а реализовано је 4 часа. Часови 

додатне  наставе нису реализовани у потпуности због пандемије изазване 

корона вирусом и одржавања наставе на даљину. 

                       Извештај припремне наставе из српског језика у 8.разреду 

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину планирано је 10 

часова припремне наставе из српског језика и реализовано је свих десет 

часова. 

                                            Наставница српског језика, Марија Ћирић 

 

Реализација допунске  наставе у 5. разреду на крају 2. полугодишта шк. 2019/20. 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 6 (2+4) Предметни наставник, ученици 
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Реализација  додатне наставе у 5. разреду 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 8 (3+5) Предметни наставник, ученици 

Реализација  припремне наставе за полагање разредног испита у 5. разреду 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

4 3 Предметни наставник, ученик 

 

Реализација допунске  наставе у 6. разреду на крају 2. полугодишта шк. 2019/20. 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 5 (1+4) Предметни наставник, ученици 

 

Реализација  додатне наставе у 6. разреду 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 5 (1+4) Предметни наставник, ученици 

Због уведеног ванредног стања допунска и додатна настава из математике 

реализовала се и током наставе на даљину. Ученици су у већој мери били 

присутни на часовима.  
 

Предметни наставник Весна Мијатовић 

 

Реализација допунске  наставе од 5. до 8.  разреда на крају 2. полугодишта шк. 

2019/20. 

Предмет : Географија 

5.разред  

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 2 (1+1) Предметни наставник, ученици 
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Реализација  припремне наставе за полагање разредног испита у 5. разреду 

Предмет : Географија 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

2 1 Предметни наставник, ученик 

 

6.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 2 (1+1) Предметни наставник, ученици 

 

7.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3 (1+2) Предметни наставник, ученици 

 

8.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3 (2+1) Предметни наставник, ученици 

 

Реализација  додатне наставе од 5. до 8. разреда није реализована због 

незаинтересованости ученима.  

                                                                            предметни наставник : Видосав Обрадов 

Извештај о додатној, допунској и припремној настави математике 

VI РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 

1. Број одржаних часова допунске наставе-8 (осам) 

2. Списак обрађених тема: 

a) Сабирање и одузимање целих бројева 

b) Множење и дељење целих бројева 

c) Изрази са целим бројевима 

d) Бројевни изрази 

e) Бројевни изрази 

f) Сабирање и одузимање рационалних бројева 

g) Четвороугао 

h) Површина троугла и четвороугла 
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3. Посећеност допунској настави-  50,52% 

 

VII РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 

1. Број одржаних часова допунске наставе-4 (четири) 

2. Списак обрађених тема: 

a) Питагорина теорема 

b) Цели и рационални алгебарски изрази 

c) Цели и рационални алгебарски изрази 

d) Цели и рационални алгебарски изрази 

 

3. Посећеност допунској настави-  37,50% 

 

Предметни наставник Марко Бојовић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ   

 

Предмет : ИСТОРИЈА- допунска, додатна и припремна настава 

 

  

    У току школске 2019/20. год ., план допунске наставе реализован је у потпуности. 

Допунска настава релаизована  је од петог до осмог разреда. 

Пети разред: 3 часа  

Шести разред: 3 часова 

Седми разред: 3 часа 

Осми разред: 3 часa 

     План додатне наставе реализован је у потпуности од петог до осмог  разреда. 

Пети разред: 3 часова 

Шести разред: 0 часа 

Седми разред: 0 часа 

Осми разред: 0 часова 

        

Према Годишњем плану рада планирано је 10 часова припремне наставае. Одржано је 7  

часова припремне наставе из историје. 

Часови припремне и додатне  наставе нису реализовани у потпуности због пандемије 

изазване корона вирусом и одржавања наставе на даљину. 

наставница историје: 

 Анита Меза 
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Географија - реализација допунске, додатне и припремне наставе 

 

5. разред 

ДОДАТНА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3,  ОДРЖАНО   0 (није било заинтересованих 

ученика) 

ДОПУНСКА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3, ОДРЖАНО  2 (1+1) (ученици се нису појавили 

у заказаном термину) 

6. разред 

ДОДАТНА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3,  ОДРЖАНО   0 (није било заинтересованих 

ученика) 

ДОПУНСКА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3, ОДРЖАНО  6 (2+6) 

7. разред 

ДОДАТНА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3,  ОДРЖАНО   1 (није било заинтересованих 

ученика) 

ДОПУНСКА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3, ОДРЖАНО  3 (0+3) 

8.разред 

ДОДАТНА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО  3,  ОДРЖАНО  1 (0+1) (није било заинтересованих 

ученика) 

ДОПУНСКА НАСТАВА-ПЛАНИРАНО 3, ОДРЖАНО  1 (1+0) (ученици се нису појавили 

у заказаном термину) 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ-ПЛАНИРАНО  5, ОДРЖАНО 6 (0+6) 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ У 7. РАЗРЕДУ – ОДРЖАНО 5 

ЧАСОВА. 

 

Предметни наставник Видосав Обрадовић 

 
 

Извештај о одржаним часовима додатне, допунске и припремне наставе за школску 

2019/2020. БИОЛОГИЈА 

5.РАЗРЕД 

Облик 

рада 

Број 

часова 

Број 

ученика 

Садржај 

Допунск

а настава 

5 10 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и функције 

као основа живота,наслеђивање и еволуција 

 

 

Додатна 

настава 

4 6 Промоција здравих животних навика 

6.РАЗРЕД 

Облик рада Број 

часова 

Број 

ученика 

Садржај 

Допунска 

настава 

3 4 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и 

функције као основа живота,наслеђивање и 

еволуција 

 

 

Додатна 

настава 

0 3 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и 

функције као основа живота,наслеђивање и 
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еволуција 

 

 

7.РАЗРЕД    

Облик рада Број 

часова 

Број 

ученика 

Садржај 

Допунска 

настава 

4 12 Грађа човечијег тела 

Додатна 

настава 

0 1 Грађа човечијег тела 

8.РАЗРЕД    

Облик рада Број 

часова 

Број 

ученика 

Садржај 

Допунска 

настава 

4 10 Екологија 

Додатна 

настава 

2 3 Екологија и очување здравља 

ПРИПРЕМНА 

НАСТАВА 

ЗА УЧЕНИКЕ 

8.Р. 

   

Облик рада Број 

часова 

Број 

ученика 

Садржај 

Припремна 

настава 

7 13 Градиво 5.6.7. и 8.р.(задаци на основном,средњем и 

напредном нивоу) 

 

 

Допунска настава је планирана и одржана  са укупно 14 часова за ученике од 5. до 

8.р.Додатна настава  остварена је  са укупно 6 часова од 5.до 8.разреда.Припремна настава 

у 8.разреду реализована је тако да укључује садржаје са задацма  са основног,средњег и 

напредног нивоа.Због пандемије корона вирусом није реализовано 8 часова додатне 

наставе од 6.до 8.разреда и 3 часа припремне наставе у 8. разреду. 

                                                                   

Наставник: Ануца Славковић 

 

 
Извештај о додатној, допунској и припремној настави физике 

VI РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 

1. Број одржаних часова допунске наставе-6 (шест) 

2. Списак обрађених тема: 

i) Сила-појам и врсте 

j) Сила-мерење силе 

k) Сила и кретање 

l) Маса и густина 
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m) Притисак 

n) Систематизација градива 

 

3. Посећеност допунској настави-  62,30% 

 

VII РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 

1. Број одржаних часова допунске наставе-3 (осам) 

2. Списак обрађених тема: 

e) Сила теже и трење 

f) Равнотежа тела 

g) Сила теже, равнотежа тела 

 

3. Посећеност допунској настави-  39,39% 

 

VIII РАЗРЕД 

● ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

1. Број одржаних часова припремне наставе-10 (десет) 

2. Списак обрађених тема: 

 

a) Сила и кретање 

b) Маса и густина 

c) Притисак 

d) Мерење 

e) Електрична струја 

f) Електрично поље 

g) Осцилаторно и таласно кретање 

h) Рад и снага 

i) Електрична струја и електрично поље 

j) Систематизација градива 

3. Посећеност припремној настави-  45,62% 

 

Предметни наставник Марко Бојовић 

 
Предмет: Хемијa                                        Школска 2019.-2020. 

У току школске 2019.-2020. У оквиру наставе хемије одржано је 68 часова редовне наставе 

за ученике осмог разреда, и 72 часа за ученике седмог разреда. Сви планови и програми 

су реализовани како је планирано. 

Допунска настава реализована је током наставе која се одвијала у школи, до момента 

проглашења ванредног стања у Републици Србији.  
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Седми разред 4 часа допунске наставе, није одржана додатна  настава. 

Осми разред 4 часа допунске наставе, 2 часа додатне наставе са ученицом Андријаном 

Илић, и 10 часова припремне наставе за завршни испит. 

17.Марта је у Републици Србији проглашено ванредно стање, након чега се одвијала 

настава на даљину. Похваљујем сарадњу са ученицима, мотивисаност и ангажовање 

током наставе на даљину. Оформила сам блог, као предметни наставник, на којем су им 

биле доступне лекције, вежбе и задаци.Оформљена је и вибер група, преко које смо 

имали свакодневну комуникацију.Поједини ученици су користили и мејл.Уа ученике који 

нису имали приступ интернету, припремила сам штампани материјал, који су преузимали 

у просторијама школе.Сви ученици седмог и осмог разреда су позитивно оцењени на 

крају школске 2019.-2020. Године. 

Средња оцена у седмом разреду је 3,07. 

Средња оцена у осмом разреду је  2,92. 

Ученице које су наставу пратиле по ИОП-2, Валентина Вукан и Радојка Ника, оставриле су 

стандарде, и оцењене су оценом 3 на крају школске године.Посебно похваљујем 

Валентину Вукан, ученицу седмог разреда. 

Такмичење из хемије није одржано, због незаинересованости ученика. 

Оцене, активности ученика, похвале су  редовно евидентиране у електронском дневнику. 

Предметни наставник : Сања Тошић 

 

           Допунска настава из француског језика  

 

 

5. разред – укупно  

Области које су рађене су: 

 1.Presentation,Les nombres            (присутан 1  ученик)                

2.Exercice de lire                                (присутан 1   ученик) 

3.Faire,jouer                                       (присутан 1  ученик) 

4.Les verbes au present                   (присутно 2  ученика) 

 

 

6. разред – укупно  

Области које су рађене су: 

1.Le passe compose                              (присутно 12  ученика)                

2.Le passé compose avec avoir           (присутан 1  ученик) 

3. Le passé compose avec etre          (присутан 1  ученик) 

4.Les prepositions                                 (присутно 3  ученика) 
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5.Le future proche,les questions        (присутно 5  ученика) 

 

 

7. разред – укупно  

Области које су рађене су:  

1.Le passe compose,L imparfait    (присутно  3  ученика)                

2. Lire et ecrire                                 (присутно 6 ученика)                

2. Le pronom EN et Y                      (присутно 5  ученика)                

3.  Le superlatif                               (присутно 5  ученика)                     

 

8. разред – укупно  

Области које су рађене су: 

1. Le plus-que-parfait                    (присутно 2  ученика)      

 

2.Lire et ecrire                                   (присутно 2  ученика)      

3.Futur simple,Futur anterieur    ( присутно 2  ученика)      

 

 

 

                                                                          Наставник француског језика: Радосава Јаџић 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК (5,6,7,8. разред) 
 

 

Разред 

 

Одржани 

часови 

допунске 

наставе 

Обрађене теме - допунска настава Број ученика 

5. 5 (2+3) 1. Verb “ to be”  

2. Module 1 Review  

3. Practising reading comprehension skills  

4. Countable and uncountable nouns - extra practice  

5. Expressing the future - extra practice and preparation for the 

written assignment ( онлајн) 

 

10 

 

 

 

 

 

6. 4 (2+2) 1. Module 1 Review 

2. Module 2 Review 

3. Comparison of Adjectives - Comparatives and Superlatives 

4. Extra practice (онлајн) 

 

7 

 

 

 

 

 

7. 7 (2+5) 1. Module 1 Review 

2. Module 2 Review 

3. Тhe First Conditional (extra practice) 

4. Present perfect - revision and practice 

5. Animation basics: the optical illusion of motion 

14 
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6. Reading сomprehension 

7. Припрема за ученике који ће одговарати у школи (Extra 

practice) 

 

 

8. 3 (2+1) 1. Present Simple and Present Continuous 

2. Module 2 Review 

3. Тhe First Conditional - revision and practice 

13 

 

 

Разред 

 

Одржани 

часови 

додатне 

наставе 

Обрађене теме - додатна настава Број ученика 

5. 2 (1+1) 1. Еxtra exercises 

2. Reading - From North to South (onlajn) 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6. 2 (0+2) 1. Extra reading: A Letter from Canada (onlajn) 

2. Extra reading: The World Wild Fund for Nature (onlajn) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7. 0 - - 

 

 

 

 

 

8. 3 (1+2) 1. Present Tenses 

2. Preparation for English Competition 

3. The Second Conditional - form (exercises) 

2 

 

Часови додатне и допунске наставе из енглеског језика реализовани су у складу са 

могућностима и интересовању ученика за предмет. У току наставе на даљину, узете су у 

обзир и техничке могућности којима ученици располажу. Два часа припреме за 

општинско такмичење са учеником Владимиром Малим су одржана 21. фебруара, за 

време распуста због епидемије грипа. 

 
Предметни наставник Венера Арсенов Бојовић, Милица Бугариновић 
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7.3. Извештај о раду хорске секције у школској 2019/20.години 

 

У школи се одржавају часови хорске секције према утврђеном годишњем плану рада. 

Секција броји 8 ученика у 5.разреду,списак ученика, евиденција њиховог присуства, као и 

часови секције евидентирани су у есДневнику.У првом полугодишту одржано је пет а у 

другом полугодишту четири часа хорске секције,укупно девет, колико је и планирано у 

школској години. Школски хор је имао један наступ,на приредби за школску славу Светог 

Саву ,а  приредба поводом обележавања Дана школе није одржана због увођења ванредног 

стања одлуком Министарства просвете, науке и технологије. 

                                                                         Извештај сачинила: 

                                                            Маја Лукић - наставник музичке културе 

7.4.Извештај о реализацији ваннаставних и слободних активности у 1.циклусу шк. 

2019/20.године 

 

р. Бр 

Наведене 

Ваннаставне/слободне 

активности 

Разред 

Број часова 

Број 

ученика 

Евиденција се 

води у дневнику, 

датум из Дневника 

рада 
Пла

нира

но 

Одр

жано 

Неод

ржан

о 

1 Пријем првака 1. 1 1 / 15 

Датуми су у ес-

Дневнику 

 

2. 

Обележавање 

Meђународног дана 

писмености 

1. 

1 1 

/ 15 

 

3. 

У организацији школе и 

вероучитеља, 

реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу 

и присуствовање на 

литургији.  

1. 

1 1 

/ 15 

 

6. 

Посета стадиону 

"Јединство",,Jесењи крос 

и избор ученика за трку: 

„За срећно детињство”, у 

Ковину, поводом "Дечије 

недеље". 

1. 

3 3 

/ 15 

 

7. 
Уређење учионице на 

тему "Јесен" 

1. 
1 1 

/ 15 
 

8. 

Обележавање 

Међународног дана 

учитеља 

1. 1 1 / 15 

 

9. 

Угледни тимски час уз 

употребу ИКТ, 

учитељице од 1.- 4. Разр. 

Полигон препрека 

(Недеља школског 

спорта) 

1. 1 1 / 15 

 

10. 

Изложба ученичких 

радова на тему "Да право 

свако, ужива дете лако". 

Посета огранку 

библиотеке Вук Караџић 

1. 1 1 / 15 
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у Дубовцу. 

11. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта 

и спортских активности: 

Гађање у циљ 

1. 1 1 / 15 

 

12. 

Обележавање Дечије 

недеље,активности: 

,,Трка за срећније 

детињство '' у Ковину и 

Између две ватре у школи 

1. 1 1 / 15 

 

13. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Хуманитарна акција 

,,Друг другу'', посета 

огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и 

анимирана представа за 

децу, спортско-

рекреативни излет у 

Шумарку, слатка журка у 

Дому културе у Шумарку 

1. 

1 1 

/ 15 

 

14. 

Позоришна представа у 

режији Грујић Јована 

,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину и 

посета Галерији Центра 

за културу и 

Октобарском ликовном 

салону. 

1. 

1 1 

/ 15 

 

15. Октобар-месец старих 1. 1 1 / 15  

16. 
Уређење учионице на 

тему: Другарство 

1. 
1 1 

/ 15 
 

17. 

Oбележавање 

Међународног дана 

толеранције-гледање 

цртаног филма,,Ружно 

паче"(заједничка 

активност ученика од 1. 

до 4.разреда). 

1. 

1 1 

/ 15 

 

18. 
Обележавање 

Универзалног дана детета 

1. 
1 1 

/ 15 
 

19 У сусрет Новој години 1. 1 1 / 15  

20. 
У сусрет Новој години- 

одељењски пано 

1. 
1 1 

/ 15 
 

21. 

Изложба радова ученика 

у холу школе, Нова 

година 

1. 

1 1 

/ 15 

 

23.. 
Подела пакетића, слатка 

журка 

1. 
2 2 

/ 15 
 

2. 

ПОЛУГ. 

24. 

Припрема програма за 

Св. Саву- рецитације 

1. 

1 1 

/ 15 

 

25. Литургија за Св.Саву у 1. 1 1 / 15  
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сеоској цркви 

26. 
Приредба за школску 

славу Св.Саву 

1. 
1 1 

/ 15 
 

27. 
Проба програма за Св. 

Саву 

1. 
1 1 

/ 15 
 

28. 

Разговор и цртање 

поводом "Дана 

заљубљених" 

1. 

1 1 

/ 15 

 

29. 
Припрема за Осми март - 

Дан жена 

1. 
1 1 

/ 15 
 

30. 
Правимо поклон мамама 

за Осми март 

1. 
1 1 

/ 15 
 

31. 
Припрема за ускршње 

празнике 

1. 
1 1 

/ 15 
 

32. 
Цртање ускршњих јаја и 

украшавање. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

33. 

Гледање на јут-јубу- како 

се фарбају јаја на 

природан начин 

1. 

1 1 

/ 15 

 

34. 
Израда ускршњег зеке од 

картона. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

35. 
Цртање школе од слова и 

прављење од картона 

1. 
1 1 

/ 15 
 

36. 
Ускршњa јаја од 

пластелина 

1. 
1 1 

/ 15 
 

37. Улица у пролеће - цртање 1. 1 1 / 15  

38. 
Писање песме или 

састава о школи 

1. 
1 1 

/ 15 
 

39. 
Цртежи, школе од слова, 

слање за школски сајт. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

Свега:  1. 39 39 /   

1. Поново у школи 2. 1 1 / 9 Да, 02.09.2019. 

2. 

Обележавање 

Међународног дана 

писмености 

2. 

1 1 / 7 Да,09.09.2019. 

3. Уређење учионице 2. 1 1 / 8 Да, 16.09.2019. 

4. 

У организацији школе и 

вероучитеља, 

реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу 

и присуствовање на 

литургији. 

2. 

1 1 / 7 Да, 21.09.2019. 

5. 

У организацији Тима за 

школски спорт и 

спортске активности и 

ФК,,Јединство'' у 

Дубовцу, организован је 

одлазак ученика на 

фудбалски стадион где је 

реализован Јесењи крос. 

2. 

2 2 / 14 Да, 21.09.2019. 

6. 

Обележавање 

Међународног дана 

учитеља 

2. 

1 1 / 9 Да,30.09.2019. 

7. 

Свечано обележавање 30 

година Конвенције о 

правима детета -угледни 

тимски час уз употребу 

2. 

1 1 / 9 Да, 07.10.2019. 
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ИКТ-Полигон препрека 

(недеља школског 

спорта) 

8. 

Изложба ученичких 

радова ,,Да право свако - 

дете ужива лако'' 

2. 

1 1 / 8 Да, 08.10.2019. 

9. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта 

и спортских активности: 

Гађање у циљ 

2. 

1 1 / 8 Да, 09.10.2019. 

10. 

Обележавање Дечије 

недеље,активности: 

,,Трка за срећније 

детињство '' у Ковину и 

Између две ватре у школи 

2. 

1 1 / 7 Да, 10.10.2019. 

11. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Хуманитарна акција 

,,Друг другу'', посета 

огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и 

анимирана представа за 

децу, спортско-

рекреативни излет у 

Шумарку, слатка журка у 

Дому културе у Шумарку 

2. 

3 3 / 27 Да, 11.10.2019. 

12. 

Позоришна представа у 

режији Грујић Јована 

,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину и 

посета Галерији Центра 

за културу и 

Октобарском ликовном 

салону 

2. 

2 2 / 18 Да, 16.10.2019. 

13. Октобар-месец старих 2. 1 1 / 8 Да,21.10.2019. 

14. 

Oбележавање 

Међународног дана 

толеранције-гледање 

цртаног филма,,Ружно 

паче"(заједничка 

активност ученика од 1. 

до 4.разреда). 

2. 

1 1 / 7 Да,18.11.2019. 

15. 
Обележавање 

Универзалног дан детета 

2. 
1 1 / 9 Да,20.11.2019. 

16. У сусрет Новој години 2. 1 1 / 9 Да,02.12.2019. 

17. 
У сусрет Новој години- 

одељењски пано 

2. 
1 1 / 7 Да,09.12.2019. 

18. 

Изложба радова ученика 

у холу школе, Нова 

година 

2. 

1 1 / 8 Да,16.12.2019. 

19. 
Подела пакетића, слатка 

журка 

2. 
3 3 / 27 Да, 23.12.2019. 

20. У сусрет Св.Сави 2. 1 1 / 8 Да, 20.01.2020. 
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21. 
Генерална проба за Св. 

Саву 

2. 
1 1 / 9 Да, 23.01.2020. 

22. 
Литургија за Светог Саву 

у сеоској цркви 

2. 
1 1 / 9 Да, 27.01.2020. 

23. 
Школска приредба 

поводом Светог Саве 

2. 
1 1 / 9 Да, 27.01.2020. 

24. 
У сусрет Дану 

заљубљених 

2. 
1 1 8 8 Да, 28.01.2020. 

25. 

У сусрет Дану 

заљубљених-израда 

радова за изложбу 

2. 

1 1 / 8 Да, 04.02.2020. 

26. 

Обележавање Дана 

заљубљених - стихови о 

љубави 

2. 

1 1 / 7 Да, 10.02.2020. 

27. 
У сусрет Дану жена- 

израда честитке за маме 

2. 
1 1 / 9 Да, 25.02.2020. 

28. 
Цртање маме, баке...-за 

изложбу 

2. 
1 1 / 8 Да, 03.03.2020. 

29. 
Презентација ученичких 

радова 

2. 
1 1 / 9 Да, 09.03.2020. 

30. Васкрс 2. 2 2 / 14 Да, 24.03.2020. 

31. Васкршњи празници 2. 1 1 / 9 Да, 31.03.2020. 

32. 
У сусрет Васкрсу- 

Врбица 

2. 
1 1 / 9 Да, 06.04.2020. 

33. 

Препоручио бих другу да 

прочита- Светски дан 

књиге и ауторских права 

23. април 

2. 

1 1 / 9 Да, 21.04.2020. 

34. Дан планете Земље 2. 1 1 / 9 Да, 28.04.2020. 

35. У сусрет Дану школе 2. 1 1 / 9 Да, 04.05.2020. 

36. 
У сусрет Дану школе- 

састав 

2. 
1 1 / 6 Да, 09.05.2020. 

37. У сусрет Дану школе 2. 1 1 / 9 Да, 11.05.2020. 

 Свега: 2. 44 44 /   

1. 

Дан писмености-

међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану 

писмености који је био 

8.септембра.Час је 

одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. 
Посета сеоској цркви у 

Дубовцу 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. Јесењи крос 3. 2 2   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

4. 
Дан учитеља- израда 

радова за изложбу 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5. 

Свечано обележавање 30 

година Конвенције о 

правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -

Полигон 

препрека(Недеља 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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школског спорта) 

6. 

Израда ликовних радова 

на тему,,Да право свако –

дете ужива лако“ -,,Кад 

си срећан“-Едукативна 

дечја игра(Недеља 

школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. 

Осликавати теренa у 

дворишту на тему " Да 

право свако- дете ужива 

лако". Недеља школског 

спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у 

ес Дневнику 

8. 

Осликавати теренa у 

дворишту на тему " Да 

право свако- дете ужива 

лако". Недеља школског 

спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 

,,Трка за срећније 

детињство“ у Ковину -

Између две ватре(Недеља 

школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 

Позоришна представа " 

Залеђено шашаво 

краљевство", 

Хуманитарна 

акција,,Друг другу“ 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. 

Спортско-

рекреативнапосета- 

Шумарак,(Недеља 

школског спорта) -Слатка 

журка 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. 

Спортско-

рекреативнапосета- 

Шумарак,(Недеља 

школског спорта) -Посета 

мини ЗОО врту 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. 

Интерактивна позоришна 

представа "Кад 

саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш" Посета галерији 

3. 2 2   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. 

Међуодељењскo 

такмичењe:Познајем 

именице Међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 

4.разреда на тему : 

Познајем именице. 

Час је одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. 
Дан толеранције - 

разговор 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 

Дан толеранције - 

гледање цртаног филма 

Ружно паче (заједничка 

активност ученика од 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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првог до шестог разреда) 

17. 

Међународни дан 

учитеља - разговор и 

припрема за ликовно-

литерарне радове и 

изложбу ученика на тему 

"Моја учитељица" 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику18 

18. 
Израда радова за изложбу 

поводом Нове године 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19. 
Нова година- итрада 

честитки 
3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

20. 
Уређење учионице за 

Нову годину 
3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у 

ес Дневнику 

21. Подела пакетића 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. Слатка журка 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 
Припрема за програм 

поводом Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

24. 
Израда радова за изложбу 

поводом Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

25. 
Генерална проба за 

Светог Саву 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

26. 
Литургија за Светог Саву 

у сеоској цркви 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

27. 
Школска приредба 

поводом Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

28. 
Израда радова за изложбу 

за Дан заљубљених 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

29. 
Израда радова за изложбу 

за Дан заљубљених 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

30. 
Израда радова за изложбу 

за Дан жена-8.март 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

31. 
Израда поклона за маму 

за 8.март 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

32. 

Такмичење" Мислиша" 

Припрема за сусрет са 

сеоским библиотекаром " 

Деца читају српску 

историју" 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

33. 
Израда радова за изложбу 

на тему Васкрс 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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34. Украшавање јаја 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

35. 

Дан планете Земље- 

едукација путем видео 

записа 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

36. 

Израда радова за изложбу 

на тему „Дан планете 

Земље“ 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

37. 
Израда радова за изложбу 

на тему Дан школе 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

38. 
Како бих провео дан 

школе да сам у школи 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

 Свега: 3. 39 39 / 11  

1. Уређење учионице 4. 1 1 / 16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. 

Дан писмености-

међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану 

писмености који је био 

8.септембра.Час је 

одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. 
Посета сеоској цркви у 

Дубовцу 
4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

4. Јесењи крос 4. 2 2 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5. 

Моја учитељица-израда 

радова за изложбу 

поводом Дана учитеља 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

6. 

Свечано обележавање 30 

година Конвенције о 

правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -

Полигон 

препрека(Недеља 

школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. 

Израда ликовних радова 

на тему,,Да право свако –

дете ужива лако“ -,,Кад 

си срећан“-Едукативна 

дечја игра(Недеља 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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школског спорта) 

8. 

Осликавање теренa у 

дворишту на тему " Да 

право свако- дете ужива 

лако". Недеља школског 

спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 

,,Трка за срећније 

детињство“ у Ковину -

Између две ватре(Недеља 

школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 

Позоришна представа " 

Залеђено шашаво 

краљевство", 

Хуманитарна 

акција,,Друг другу“ 

4. 1 1 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. 

Спортско-рекреативна 

посета- 

Шумарак,(Недеља 

школског спорта) -Слатка 

журка 

4. 2 2 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. 

Интерактивна позоришна 

представа “Кад 

саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш” Посета галерији 

4. 1 1 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. 
Посета галерије у Дому 

културе у Ковину 
4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. Мој портфолио 4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. 

Међуодељењско 

такмичење ученика 3. и 

4.разреда-Знам о 

именицамаЧас је одржан 

тимски са ученицима 3. 

разреда. 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 

Међународни дан 

учитеља - разговор и 

припрема за ликовно-

литерарне радове и 

изложбу ученика на тему 

"Моја учитељица" 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

17. 
Дан толеранције - 

гледање цртаног филма 
4. 1 1 / 16 Да 
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Ружно паче (заједничка 

активност ученика од 

првог до шестог разреда) 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

18. У сусрет Новој години 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19. 
Изложба новогодишњих 

радова ученика 
4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

20. 
Израда новогодишњих 

честитки 
4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

21. 
Подела новогодишњих 

пакетића 
4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. Слатка журка 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 

Припрема радова за 

изложбу поводом 

школске славе Свети 

Сава 

 1 1 / 15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

24. 

Изложба ученичких 

радова поводом школске 

славе Свети 

Сава.Припрема рецитала 

за светосавску приредбу 

4. 1 1 / 

 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

25. 

Генерална 

проба.Презентација о 

Светом Сави 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

26. 
Литургија за Светог Саву 

у сеоској цркви 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

27. 

Школска приредба 

поводом школске славе 

Свети Сава 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

28. 

Израда ликовних радова 

за изложбу поводом Дана 

заљубљених 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

29. 

Припрема ликовних 

радова за изложбу 

поводом 8.марта 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 
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30. 
Изложба ученичких 

радова поводом 8.марта 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

31. 

,,Чистоћа је пола 

здравља”-начин 

преношења и превенција 

болести изазваних 

вирусима 

4. 1 1 / 

15 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

32. Васкрс-израда радова 4. 1 1 / 
15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

33. Украшавање јаја 4. 1 1 / 
15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

34. 

Дан планете Земље-

едукација путем видео 

записа 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

35. 
Дан планете Земље-

ликовни радови 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

36. 
,,Моја школа”-израда 

ликовних радова 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

 Свега: 4. 38 38 /   

 Укупно: 1-4.разр. 160 160    

 

7.4. Извештај о раду саобраћајне секције у школској 2019/20. години 

 

Саобраћајна секција се у школи одржава према утврђеном годишњем плану рада 

секције.Ту су ученици од 5-8 разр.,евиденција њиховог присуства,евиденција 

реализованих часова води се у ес-Дневнику.Према плану рада секције требало је да се 

реализује 20 часова ,које реализују 2 наставника. 

 

Рад саобраћајне секције се базира на едукацији ученика као учесника у саобраћају као 

пешака или бицклисту,а има за циљ да што већи број ученика развије свест о себи као 

учеснику у саобраћају,да упозна и примењује саобраћајне прописе и правила.Задатак 

секције је и да припреми ученике за општинско такмичење у Ковину,које је због 

безбедоносне ситуације отказано.       

 

                                                                                  Извештај сачинила: 

                                                               Милош Лалић и Сузана Милојков, техника 

технологија 
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7.5.  Извештај Драмске секције за школску 2019/2020. годину  

 

 
 

Извештај Драмске секције за школску 2019/2020. годину 

На првом састанку Драмске секције која је одржана 1.10.2019.године 

формирала се секција са укупно пет чланова. У питању су биле ученице 

петог, шестог и осмог разреда. Координатор секције је наставница српског 

језика Марија Ћирић, док су чланови наставница српског језика Катарина 

Величић-Богдановић и наставница француског језика Радосава Јаџић. 

На другом састанку Драмске секције која је одржана 21.10.2019. године 

донесен је план рада за текућу школску годину. 

На трећем састанку Драмске секције која је одржана 22.1.2020.године радило 

се на припремању рецитала поводом обележавања дана Светог Саве. 

На четвртом састанку  Драмске секције која је одржана 27.1.2020.године 

обележио се дан Светог Саве где су чланови Драмске секције извели рецитал 

на приредби.  

Према Годишњем плану рада за школску 2019/2020.годину планирано је 23 

часа Драмске секције, а одржано је 5 часова. Часови нису у потпуности 

рализовани због пандемије изазване корона вирусом и одржавања наставе на 

даљину. 

                                                                                   Координатор, Марија  Ћирић 

 

          7.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2019/20. 

 

 

Планирано је 18 часова годишње, реализовано је 12, док је 6 часова нереализовано. У 

периоду од 17.3. до 6.5.2020. године у Републици Србији било  је проглашено ванредно 

стање и прекинут непосредан образовно-васпитни рад у школама због пандемије 

коронавируса, а наставак образовно-васпитног рада обезбеђен је остваривањем наставе 

путем учења на даљину. Због тога и због недостатка штампача у школској библиотеци, 

штампање ће се обавити почетком септембра 2020. године.  Планирана је измена назива 

школског листа али није реализована.  

 

                                     Реализација рада новинарске секције 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

-Евидентирање чланова новинарске секције; избор Библиотекар,   16.10.2029. 
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редакције школског листа и упознавање са планом и 

програмом рада секције, обучавање  

-Упознавање са функционалним стиловима и облицима 

новинарског изражавања 

чланови новинарске 

секције 

-Говорно-писмене вежбе, основне одлике репортаже, 

аудио, ТВ, видео и штампано новинарство обучавање 

Библиотекар, 

чланови новинарске 

секције, редакција 

школског листа 

22.10.2019. 

-Прикупљање материјала и предлог темата за "Отворен 

прозор“  

-Праћење, бележење и обрада актуелних догађаја у 

школи и подела задатака за рад на школском листу 

Библиотекар, 

чланови новинарске 

секције, професори 

разредне наставе       

13.11. 2019. 

-Обрада прикупљеног материјала              

                 -II- 

20.11.2019. 

-Рад на школском листу (преглед материјала и избор 

радова) и сарадња са другим секцијама 

Библиотекар, 

чланови новинарске 

и осталих  секција 

11.12.2019. 

- Праћење, бележење и обрада актуелних догађаја у 

школи 

 Библиотекар, 

чланови новинарске, 

професори разредне 

наставе       

18.12.2019.  

- Анкета, интервју и фотографисање школске славе Библиотекар, 

чланови новинарске 

и осталих  секција 

27.1.2020. 

- Праћење и обрада актуелних догађаја у школи и ван ње                  -II- 5.2.2020. 

- Рад на школском листу на даљину, сумирање рада 

Рад на школском листу реализовао се на даљину 

-Рад на школском листу, сумирање рада 

Часови су реализовани на даљину. 

Библиотекар, 

чланови новинарске 

секције, редакција 

школског листа 

 

10.6.2020. 

- Припрема школског листа за штампање и постављање 

на сајт школе,  

- Куцање и лекторисање радова . 

 

                -II- Није 

реализовано  

- Постављање школског листа на сајт школе (наставник 

информатике), штампање  листа,  

-Анализа и сумирање рада у протеклом периоду. 

 

                 -II- Није 

реализовано  

 

                                                                     Координатор : Весна Мијатовић 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Школска 2019.-2020. Година 

Чланови тима : 

1. Сања  Тошић-координатор     Видосав Обрадовић 

2. Александар Шушулић 

3. Ануца Славковић 

4. Одељенске старешине 
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У  току школске године одржано је 7 састанака тима за заштиту , остали нису реализовани због 

проглашења ванредног стања у Републици Србији, услед пандемије Ковида 19. 

Од момента проглашења ванредног стања, реализована је настав на даљину, током које су 

ученици пратили еколошке садржаје , радили презентације, и израдили паное са еколошким 

темама. 

На почетку школске године оформљен је еко тим, чији су чланови : 

1. Илић Андријана 

2. Владимир Мали 

3. Аћимов Гордана 

4. Страхиња Станојев 

5. Дубски Станко 

6. Ена Лука 

7. Новаков Елвис 

Чланови екотима у току одвијања редовне наставе, садили су цвеће-донација ССС „Васа 

Пелагић „из Ковина, и чистили и уређивали простор око школе.Донете су саксије да се украси и 

простор унутар школе. Израђени су украси од рециклираних материјала, за украшавање школе 

за новогодишње празнике.Израђена је кутија од стране ученика, и прикључили смо се акцији „ 

Чеп за хендикеп“.Еко тим је направио хамере са еколошким мотивима, и презентацију 

„Рециклажа“, коју су остали ученици могли да погледају на ЧОСУ.Урађена је анкета међу 

ученицима , са циљем да се утврди ниво знања о заштити животне средине.Циљ овог већа, да 

се подигне еколошка свест је постигнут.На последњем састанку тима, одржаном 

9.6.2020.договорен је план рада за наредну школску годину, и анализа рада током текуће 

године. 

Координатор: Сања Тошић 

 

7.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ  

 
  Одржано је укупно 8 часова ликовне секције, 3 часа у првом и 5 часова у другом полугодишту. 

Чланови ликовне секције су ученици од 5.до 7.разреда.  

  У току септембра ученици су упознати са предметом и планом рада. Задатак је да развијају 

цртачке и сликарске способности кроз коришћење техника цртања и сликања које ученици сами 

бирају сходно свом сензибилитету и ликовној идеји. 

  У првој недељи октобра организоване су активности поводом Дечје недеље. На часовима 

Ликовне културе и на секцији ученици су реализовали радове са темо “Пријатељство“. Тим 

радовима су украшени панои школе. 

  Поводом предстојећих празника у току децембра, школски објекат је украшаван реализованим 

новогодишњим мотивима . Припремали су се ликовни радови за украшавање паноа и израђивали 

се украси за јелку на часовима ликовне културе и секцији. Јелка је постављена у сали за физичко 

где је предвиђена подела пакетића. По повратку са распуста  радило се на сликању и илустровању 

лика Светог Саве .Поводом школске славе  Светог Саве уређен је школски објекат и украшена 

сала за физичко. 
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  У фебруару су реализовани ликовни радови поводом празника Дан Заљубљених  у циљу 

подизања свести о значају међусобне љубави и толеранције којим је школа украшена.  

У време ванредног стања услед пандемије грипа, настава се одвијала на даљину па и часови 

секције,на школској интернет страници редовно су објављивљни радови ученика ,а поводом 

Ускршњег празника и Дана школе приређена је изложба радова на ове теме, објављена на 

интернет старници школе.    

 

Наставник ликовне културе: Јована Вујовић Кривошић и Лидија Илић (друго полугодиште) 

                                                             

7.9.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У шк. 2019/2020. години спортска секција одбојка и мали фудбал реализована је за 

ученике седмог и осмог разреда. Одржано је укупно 18 часова спортске секције, 6 у првом 

и 12 у другом полугодишту. Реализатор: наставник физичког васпитања, Александар 

Шушулић. 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

Табеларни преглед ЧОС-а  и осталих облика О-В рада од I до IV разреда на крају 

школске 2019/20. године 

 
Нас

тавн

и  

часо

ви  

У 

школс

кој 

годин

и 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

Допунска 

настава 

Додатни 

рад 

                Слободне и ваннаставне активности   ЧОС 

друштв. техн. хум. спорт. култ. 

Одр

жан

о 

 

I 

36 

 

/ 39 36 

 

II 
36 / 44 36 

III 36 / 39 36 

IV 36 36 –мат. 38 

 

36 

IV Припремна 

за поправни 

/ 

 

/ 

/ / 

укупно часова  144 

 
36 160 144 

 
У школској 2019/2020. години је укупно од  I до IV разреда одржано 144 часа одељењског 

старешинства (ЧОС) и 340 часова осталих облика образовно-васпитног рада, и то : 

144 часова допунске наставе, 36 часова додатног рада и 160 часова слободних активности. 
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Табеларни преглед осталих облика О-В рада од V до VIII разреда на крају школске 

2019/2020. године  

 

Наст

авни  

часо

ви 

По

луг

оди

шт

е 

ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

Допунска 

настава 

 

Додатни 

рад 

                Слободне активности  

Припремна 

настава 

ЗИ 
друштв. техн. ху

м 

спорт. култ. 

Одр

жан

о 

 

  

 

 

 I 

-српски ј.:11 

-матем.:3 

- биол:8 

-геогр.:4 

-историја:6 

-физика:4 

-хемија: 4 

-енгл. ј. : 8 

-франц.ј.:6 

 

 

 

српски ј.: 6 

-матем.: 4 

- биол: 1 

-геогр.:0 

-истори.:1 

-физика:0 

-хемија: 0 

-енгл. ј. : 2 

-франц.ј.:0 

 

- У 5.р: 13 

- У 6.р.: 10 

- У 7.р.: 15 

- У 8.р.: 15 

 

 

Саобраћ

ајна 

секција:

(6-8.р.) 

0 часова 

/ -спортска 

секција 

(одбојка 

и мали 

фудбал за 

ученике 

5,7 и 

8.разреда

): 6 

 

- новина- 

рска 

секција 

(5-8р.) : 9 

- драмска 

секција 

(6-8.р.): 3 

- ликовна 

секција 

(7-8.р.): 8 

-хорска 

(5-8.р.):8 

-српски ј.: 2 

-матем.: 7 

- биол: 0 

-геогр.: 0 

-историја: 0 

-физика: 1 

-хемија: 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 II 
 

 

 

 

 

 

-српски ј.: 15 

-матем.:8 

- биол: 6 

-геогр.: 8 

-историја: 6 

-физика: 5 

-хемија: 0 

-енгл. ј. : 11 

-франц.ј.: 10 

 

српски ј.:9 

-матем.:9 

- биол: 13 

-геогр.:2 

-истори.: 2 

-физика:0 

-хемија:3 

-енгл. ј. : 5 

-франц.ј.:0 

 

- У 5.р: 8 

- У 6.р.: 7 

- У 7.р.: 6 

- У 8.р.: 12 

 

Саобраћ

ајна 

секција:

(6-8.р.) 

13 

часова 

/ 

 

спортска 

секција 

(одбојка 

и мали 

фудбал за 

ученике 

5,7 и 

8.разреда

): 12 

 

- новина- 

рска 

секција 

(5-8р.) : 3 

- драмска 

секција 

(6-8.р.): 

18 

- ликовна 

секција 

(7-8.р.): 

10 

-хорска 

(5-8.р.):10 

-српски ј.:16 

-матем.:12 

-биол: 10 

-геогр.: 6 

-историја:7 

-физика:9 

-хемија:7 

 

 Припремна 

настава 

РИ:10  

       Припремна 

настава 

(поправни 

испит из 

географије 

и српског 

језика) 

ПИ: 

10+5=15 

 

Одржано 

укупно 

часова 

у 

шк.години 

- српски ј. : 26 

- матем.: 11+ 

- биол: 14 

- геогр.: 12 

- историја: 12 

- физика: 9 

- хемија:  4 

- енгле. ј. : 19 

-српски ј.15 

-матем.:13+ 

- биол: 14 

-геогр.:2 

-истори.:3  

-физика: 0  

-хемија: 3 

енгл. ј. : 7 

- У 5.р:  21 

- У 6.р.: 17 

- У 7.р.: 21 

- У 8.р. :27 

 

Саобраћ

ајна 

секција 

(6-8. 

разред): 

13 

/ спортска 

секција 

(одбојка 

и мали 

фудбал за 

ученике 

5,7 и 

8.разреда

новина- 

рска 

секција 

(5-8р.) : 

12 

- драмска 

секција 

(6-8.р.): 

 

ЗИ:  
српски ј.: 18 

-матема.:19 

-геогра.:6 

-историја:7 

-физика:10 
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- францу. ј.: 16 

 

 

-франц.ј.:0 ): 18 

 

21 

- ликовна 

секција 

(7-8.р.): 

18 

-хорска 

(5-8.р.):18 

 

-хемија:7 

- биологија: 

 10 

ПН за 

ПИ:15 

ПН за РИ:10 

 

 

 
Укупно  

часова  I 
65 19 53 0 / 6 26 ЗИ: 11 

Укупно 

часова  II 
73 54 33 13 / 12 49 ЗИ: 72 

ПИ: 15 

РИ:10 

Укупно:97 
 

УКУПНО 

 

138 

 

73 

 

86 

 

 

13 

 

/ 

 

18 

 

75 

ЗИ: 83 
ПИ: 15 

РИ:10 
Укупно: 

108 

У првом  полугодишту је ( убројани су и часови који су одржани за време зимског распуста ) 

укупно од V до VIII разреда одржанo 65 часова допунске наставе, 19 часовa додатног рада, 85 

часова слободних активности и 11 часова припремне наставе за завршни испит за ученике осмог 

разреда. Укупно је одржано 180 часова осталих облика о-в рада у првом полугодишту. 

У другом полугодишту (убројани су сви часови о-в рада до 31.августа) укупно је од V до VIII 

разреда одржано 73 часова допунске наставе, 54  часа  додатног рада, 72  часа припремне наставе 

за завршни испит за ученике осмог разреда, 15 часова припремне наставе из географије и српског 

језика за полагање поправних испита, 10 часова припремне наставе за полагање разредног испита 

и 107 часова слободних активности. Укупно је одржано 331 час осталих облика о-в рада у другом 

полугодишту. 

 

У школској 20192020.  години је укупно од V до VIII разреда одржано 511 часова осталих облика 

образовно-васпитног рада, и то : 

138  часова допунске наставе, 73  часова додатног рада, 83 час припремне наставе за полагање 

завршног испита ученика осмог разреда, 15 часова припремне наставе за полагање поправних 

испита, 10 часова припремне наставе за полагање разредног испита и 192 часа слободних 

активности.  

 

У школској 2019/2020. години је укупно од I до VIII разреда одржано 864 часа осталих облика 

образовно-васпитног рада, и то : 

 

282  часа допунске наставе,  

109  часова додатног рада,  

83   часа  припремне наставе за ученике осмог разреда,  

15 часова припремне наставе за поправни испит  

10 часова припремне наставе за полагање разредног испита и  

365 часова слободних активности. 

 

ЧОС није изражен кроз укупан број часова осталих облика, а реализован је кроз 144 часа у нижим 

разредима ( што се види у табеларном прегледу) и кроз 142 часа у вишим разредима. Укупно ЧОС 

од I до VIII разреда – 286 часова. 

 

 



 

99 

 

Извештај тима за информатички кабинет и школски сајт  

 
Тим чини наставник информатике Милош Лалић  

у координацији са директором школе Лидијом Весели, са наставницом Весном Мијатовић и 

учитељицом Мирјаном Бановић. 

 

Информатички кабинет – рачунарска учионица 

Акценат рада био је на припремању рачунарске опреме за извођење наставе информатике и 

рачунарства. Наиме, током школске године набављана је опрема из различитих извора, највише 

личним ангажовањем наставника информатике и рачунарства. Неисправни делови су замењени и 

на све рачунаре инсталиран је неопходан софтвер за извођење наставе. Почетак школске године 

кабинет је дочекао са 6 исправних рачунара. За потребе наставе коришћен је и школски лаптоп. 

Почетком другог полугодишта школа је набавила 6 рачунара и 2 монитора путем јавне набавке, а 

искоришћена су 4 половна монитора. Два монитора донирала је ученица школе Тијана Томић. 

Кабинет је преуређен у складу са техничким препорукама за опремање кабинета РИ, а до свих 

рачунара доведена је мрежа, тако да сви рачунари имају приступ интернету. Остаје да се поправи 

још два рачунара. 

Током године наставник рачунарства је одржавао опрему у кабинету (хардвер и софтвер). 

У сарадњи са ученицима сачињена су Правила понашања у дигиталном кабинету. Предлажем да 

овај документ постае саставни део одговарајућих школских докумената (Правилници, Статут)... 

Предлог за формирање пописне комисије 

Неопходно је оформити комисију за попис која ће утврдити стање опреме у кабинету. 

Предлог за проширивањем кабинета 

Потребно је проширити кабинет за још 4 радна места. 

Препоруке за набавку опреме 

Неопходно је за следећу школску годину набавити следећу опрему: 

● 6 нова рачунара са мониторима 

● 2 веб камере 

● Неколико пари слушалица 

● Штампач ласерски 

Литература 

У току ове школске године одустало се од набавке уџбеничке литературе ради промењених 

наставних планова и програма. 

Школски сајт 

Носилац рада је наставник информатике Милош Лалић.  

Школски сајт уређује наставник информатике и рачунарства Милош Лалић. 

Адреса сајта је ospredragkozic.webs.com  

На сајту наставници, ученици, родитељи, као и сви заинтересовани могу пронаћи основне 

информације о школи, дешавањима, завршном испиту и слично. 

Препоруке за следећу школску годину 

Неопходно је у рад сајта укључити све запослене, који ће објављивањем чланака остварити бодове 

у оквиру интерне едукације, што треба предвидети и одговарајућим Правилником.  

Кроз ИТ подршку планирати да осим, подршке наставницима у циљу ефикаснијег коришћења 

хардвера и софтвера у настави почне обука наставника у партиципацији у модерирању школског 

сајта кроз неколико интерних обука, као и да предметни наставници чији су предмети заступљени 

на ЗИ креирају и користе блогове за наставу из својих предмета! 

Подршка у спровођењу ЗИ 

Наставник информатике је у складу са задужењима пружио подршку спровођењу ЗИ, као и у 

каснијој обради података за потребе школе.  

Семинари : Семинар програмски језик Python 
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Наставник информатике  је 2. и 3.фебруара.2019. присуствовао стручном семинару Програмски 

језик Python за наставнике информатике шестог и седмог разреда основног васпитања. (16 

бодова) 

 

Школе за 21.век 

Наставник је такође, присуствовао обуци и био део пројектног тима за пројекат «Школе за 

21.век» 

Обука је била одржана у  периоду од 21. до 23. марта 2019. Године (24 бодова). 

 

7.6. Употреба софтвера у школи, стање употребе ИКТ-а у настави 
 

Интерна Анкета о употреби софтвера у школи имплицира да већина наставника не користи ИКТ у 

настави, те стога предлажем спровођење интерних едукација у смислу обуке наставника за 

употребу ИКТ-а у настави. Евалуација треба да буде сагледана кроз одржавање минимално једног 

часа током школске године употребом ИКТ. 

Преглед софтвера дат је у оквиру посебног документа: 

 

 

Преглед софтвера у ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 

 

Школа поседује један кабинет информатике и рачунарства са 11 десктоп рачунара и 2 лаптоп 

рачунара. На основу Анкете (у Прилогу) даје се преглед употребе софтвера у ОШ „Предраг 

Кожић“ Дубовац. Резултати ове анкете ће се искористити приликом састављања новог РПШ у 

коме ће значајно место заузети примена ИКТ у настави. 

 

Разредна настава 

Анкетирано 4 од 4 

4 наставника разредне наставе користе софтвер и то програме из програмског пакета Microsoft 

Office 2010 (Word 2010, Excel 2010 и PowerPoint 2010).   

 

Наставник: Гордана Адамов Предмет који предаје: Наставник разредне 

наставе 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: Презентације, припремање неке теме за 

образовне сврхе, забавно учење 

Намена софтвера ван наставе: Израда педагошке документације, извештаја, 

задатака и слично... 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

Узраст за који је намењен: Сви узрасти 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Славка Ивковић Предмет који предаје: Наставник разредне 

наставе 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: Презентације, припремање неке теме за 
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образовне сврхе, забавно учење 

Намена софтвера ван наставе: Израда презентација, израда педагошке 

документације, извештаја, задатака и слично... 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

Узраст за који је намењен: Нижи разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Бранислава Илић Предмет који предаје: Наставник разредне 

наставе 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: Презентације, припремање неке теме за 

образовне сврхе, забавно учење 

Намена софтвера ван наставе: Израда презентација 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

Узраст за који је намењен: Нижи разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Лидија Илић, Милојков Сузана Предмет који предаје: техника и технологија, 

техничко и информатичко образовање 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: Презентације, припремање неке теме за 

образовне сврхе, забавно учење 

Намена софтвера ван наставе: Израда презентација 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Нижи разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

 

 

Предметна настава 

Анкетирано 6 од 15 

6 наставника користи софтвер у настави (и ван наставе) и то програме из програмског пакета 

Microsoft Office 2010 (Word 2010, Excel 2010 и PowerPoint 2010), те програме за репродукцију 

мултимедијалног садржаја, енциклопедије и образовни софтвер из математике. Наставник 

информатике и рачунарства користи широк распон софтвера. 

 

 

Наставник: Венера Арсенов-Бојовић Предмет који предаје: Енглески језик 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Classware player 

CyberLink PowerDVD player 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Classware player 1.2.2 

CyberLink PowerDVD 14 
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Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: Унапређивање наставе енглеског језика 

Намена софтвера ван наставе: Усавршавање у струци 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Нижи и виши разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Ануца Славковић Предмет који предаје: Биологија 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: Приликом обраде градива или понављања 

градива, Приказивања резултата анкета да би 

ученици стекли навику да паметно користе 

рачунар, истраживања, да би настава била 

забавнија,доприноси развоју мотивације 

Намена софтвера ван наставе: Израда школске документације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Виши разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник:Анита Меза Предмет који предаје:Историја 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година:2017/18. 

Намена софтвера у настави: Приликом обраде градива или понављања 

градива, Приказивања резултата анкета да би 

ученици стекли навику да паметно користе 

рачунар, истраживања, да би настава била 

забавнија 

Намена софтвера ван наставе: Израда школске документације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Виши разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Марија Ћирић, Катарина В. 

Богдановић 

Предмет који предаје: Српски језик и 

књижевност 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. 

Намена софтвера у настави: За приказивање презентација 

Намена софтвера ван наставе: Израда школске документације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Виши разреди 

Наставник: Јована Кривошић Вујовић Предмет који предаје:Ликовна култура  
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Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Намена софтвера у настави: За приказивање презентација,репродукција 

уметничких дела 

Намена софтвера ван наставе: Израда школске документације 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Весна Мијатовић Предмет који предаје: Математика 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Дигитална енциклопедија 

Матиш – образовни софтвер 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2015-16. За Microsoft Office 

2010 

Школска година 2007-08. За матиш и дигиталну 

енциклопедију 

Намена софтвера у настави: Истраживање, презентације, проучавање неке 

теме за образовне сврхе, решавање прблема у 

настави, забавно учење 

 

Намена софтвера ван наставе: Презентације, рачунарске игрице, забава, 

истраживање 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Сви узрасти 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Марко Бојовић Предмет који предаје: физика 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2007-08 за раније верзије 

офиса 

Школска година 2015-16. за актуелну верзију 

Намена софтвера у настави: Истраживање, презентације, проучавање неке 

теме за образовне сврхе 

Намена софтвера ван наставе: Презентације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Виши разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Видосав Обрадовић Предмет који предаје: Географија 

Назив софтвера: Microsoft Word 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Office 2010, верзија 14 

Период од када се користи у школи: Школска година 2016-17. 

Намена софтвера у настави: Презентације 

Намена софтвера ван наставе: Израда педагошке документације 
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Број рачунара на којима је инсталиран: 1 (школски лаптоп) намењен наставницима 

1 десктоп рачунар у учионици 8. разреда 

Узраст за који је намењен: Виши разреди 

Наставник одговоран за одржавање софтвера у 

школи: 

Срђан Стојановић 

Наставник: Срђан Стојановић Предмет који предаје: Информатика и 

рачунарство  

Назив софтвера: Microsoft Office 

Верзија софтвера која се користи у школи: 

 
Microsoft Office 2007 

Microsoft Office 2010 

Microsoft Office Access 2007, 2010 

Microsoft Office Excel 2007, 2010 

Microsoft Office Outlook 2007, 2010  

Microsoft Office PowerPoint 2007, 2010  

Microsoft Office Publisher 2007, 2010 

Microsoft Office Word 2007, 2010 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

до тада се користио Office 2003 

Намена софтвера у школи: 

 

За потребе наставе 

Израда школске документације (планови, 

програми, писане припреме, тестови, извештаји, 

материјал за наставу и слично) 

За потребе ЗИ користи се и Access за базе 

података 

За креирање школског часописа 

Намена софтвера у настави: 

 

Реализација наставних тема: 

Рад са текстом 

Рад са табелама 

Слајд презентације 

Електронскса поша 

Ван наставе: 

 

употреба софтвера у употреби електронских 

садржаја на  семинарима, секцијама, допунској 

и додатној настави 

Правна служба 

Израда правних аката 

Педагог 

Креирање материјала за рад, едукацију, разних 

обавештења 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Internet Explorer 

Верзија софтвера која се користи у школи: 

 
Internet Explorer 11 (IE11) 
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Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

преглед веб-страница, веб апликације 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Интернет, преглед веб-страница 

Ван наставе: преглед веб-страница, веб апликације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић  

Назив софтвера: Google Chrome 

Верзија софтвера која се користи у школи: Google Chrome 58.0.3.3029.96 

програм се стално ажурира 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

преглед веб-страница, веб апликације 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Интернет, преглед веб-страница 

Ван наставе: 

 

преглед веб-страница, веб апликације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Mozilla Firefox 

Верзија софтвера која се користи у школи: Mozilla Firefox 51.0.1 

програм се стално ажурира 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

преглед веб-страница, веб апликације 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Интернет, преглед веб-страница 

Ван наставе: 

 

преглед веб-страница, веб апликације 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 
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Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

 

Назив софтвера: Microsoft Paint 

Верзија софтвера која се користи у школи: верзија 6.1 

саставни део ОС-а 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за израду једноставне рачунарске 

графике 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

часови допунске наставе, израда материјала за 

ученике који раде по ИОП-у 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Adobe Photoshop 

Верзија софтвера која се користи у школи: Adobe Photoshop 8.0 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Програм за обраду растерске графике 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

новинарска секција, израда слика за шкослки 

сајт 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Corel Draw  

Верзија софтвера која се користи у школи: Corel Draw 12.0.0.458 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за израду и обраду векторске графике 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 
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Ван наставе: 

 

новинарска секција, израда материјала за 

ученике који раде по ИОП-у, школски часопис 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Учионице 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић  

Назив софтвера: Gimp 

Верзија софтвера која се користи у школи: Gimp 2.8.4. 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Обрада слика 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

часови допунске наставе, израда материјала за 

ученике који раде по ИОП-у 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: INKSCAPE 

Верзија софтвера која се користи у школи: INKSCAPE 0.91. 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

векторско–графички програм за цртање 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

 

Назив софтвера: Active GIF Creator  

Верзија софтвера која се користи у школи: Active GIF Creator 3.6. 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за израду једноставне рачунарске 

графике 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

часови допунске наставе, израда материјала за 

ученике који раде по ИОП-у 

Број рачунара на којима је инсталиран: кабинет рачунарства 11 



 

108 

 

 лаптоп 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Audacity 

Верзија софтвера која се користи у школи: Audacity 2.1.3 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за обраду звука 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Обрада звука 

Ван наставе: 

 

Припрема материјала за школске прославе и 

приредбе, материјал за сајт школе, помоћ за 

ученике који раде по ИОП-у 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

  

 

Назив софтвера: Windows Movie Maker 

Верзија софтвера која се користи у школи: Windows Movie Maker 2016 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за израду и обраду видео материјала 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Обрада видео записа 

Ван наставе: школски сајт 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић  

Назив софтвера: Picasa 

Верзија софтвера која се користи у школи: Picasa верзија 3.9 Build 36.12 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за креирање онлајн албума 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

Школски сајт 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање Наставник: Срђан Стојановић 
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софтвера у школи  

Назив софтвера: Adobe Photoshop 

Верзија софтвера која се користи у школи: Adobe Photoshop CS4 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за обраду слика 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарска графика 

Ван наставе: 

 

Школски сајт, школски часопис 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 1 

лаптоп1 

зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Free Sound Recorder 

Верзија софтвера која се користи у школи: Free Sound Recorder 10.8.8 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за снимање звучног записа 

Намена софтвера у настави: 

 

Наставна тема Рачунарси звук, мултимедија 

Ван наставе: 

 

Приредбе, новинарска секција 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: InteractivePhysics 

Верзија софтвера која се користи у школи: InteractivePhysics2005 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за симулацију физичких процеса 

Намена софтвера у настави: 

 

Подршка наставнику физике, симулација 

процеса, наставник Срђан Стојановић 

Ван наставе: 

 

Припрема наставе 

 

 

Ван наставе: 

 

Припрема наставе 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 1 

лаптоп 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5 до 8. разреда 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник:  

Срђан Стојановић  

Назив софтвера: aSc Raspored 
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Верзија софтвера која се користи у школи: aSc Raspored 2005 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

програм за израду распореда часова 

Намена софтвера у настави: 

 

 

Ван наставе: 

 

Израда распореда часова 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 1 

лаптоп 1 

зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић  

Назив софтвера: Notepad++ 

Верзија софтвера која се користи у школи: Notepad++ 7.2.2 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Текст едитор и едитор кода 

Намена софтвера у настави: 

 

Елементи HTML језика 

Ван наставе: 

 

Школски сајт 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Узраст за који је намењен: 

 

8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Small Basic 

Верзија софтвера која се користи у школи: Microsoft Small Basic 1.0. 

Период од када се користи у школи: од школске 2016-17. 

Намена софтвера у школи: 

 

Програмски језик 

Намена софтвера у настави: 

 

Рачунарство, програмирање, израда пројекта 

Ван наставе: 

 

 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Scratch 

Верзија софтвера која се користи у школи: Scratch 2.0 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Програмски језик, визуелни програмски језик 

Намена софтвера у настави: 

 

Рачунарство, програмирање, израда пројекта 
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Ван наставе: 

 

Додатна настава, секција 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: 360 Total Security 

Верзија софтвера која се користи у школи: 360 Total Security 9.0.0.1138 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Антивирус 

Намена софтвера у настави: 

 

Рачунарска заштита, одржавање и перформансе 

рачунара 

Ван наставе: 

 

Одржавање рачунара 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић  

Назив софтвера: GeoGebra 

Верзија софтвера која се користи у школи: GeoGebra 5.0.3444 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Интерактивна геометрија, алгебра и рачун 

Намена софтвера у настави: 

 

Израда пројекта 

Ван наставе: 

 

Секција, додатна настава, подршка настави 

математике, физике,... 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Учионице 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: Graph 

Верзија софтвера која се користи у школи: Graph 4.4.2. 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Цртање графика  

Намена софтвера у настави: 

 

Израда пројекта 



 

112 

 

Ван наставе: 

 

Секција, додатна настава, подршка настави 

математике, физике,... 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Учионице 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: CDBurnerXP 

Верзија софтвера која се користи у школи: CDBurnerXP 4.5.5. 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Нарезивање оптичких медија 

Намена софтвера у настави: 

 

Мултимедија 

Ван наставе: 

 

Нарезивање материјала на оптичке медије 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Учионице 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: FormatFactory 

Верзија софтвера која се користи у школи: FormatFactory 3 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Конвертор мултимедијалних формата 

Намена софтвера у настави: 

 

Мултимедија 

Ван наставе: 

 

Припрема приредбе 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 1 

Зборница 1 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: FastStone Image Viewer 

Верзија софтвера која се користи у школи: FastStone Image Viewer 5.3. 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Прегледник дигиталних форографија, едитор 

фотографија 

Намена софтвера у настави: 

 

Мултимедија 

Ван наставе: 

 

Школски сајт и школски лист 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 
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Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: CCleaner 

Верзија софтвера која се користи у школи: CCleaner 5.05.5176 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Одржавање рачунара 

Намена софтвера у настави: 

 

Рачунарство 

Ван наставе: 

 

Оптимизација рада рачунара 

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Зборница 1 

Учионице 1 

Стручна служба 2 

Директор 1 

Рачуноводство 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић  

Назив софтвера: Daemon tools lite  

Верзија софтвера која се користи у школи: Daemon tools lite 10 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Виртуал драјв менаџер 

Намена софтвера у настави: 

 

Рачунарство 

Ван наставе:  

Број рачунара на којима је инсталиран: 

 

кабинет рачунарства 11 

лаптоп 2 

Узраст за који је намењен: 

 

5-8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

Назив софтвера: SolveELec 

Верзија софтвера која се користи у школи: SolveELec 2.5 

Период од када се користи у школи: од школске 2015-16. 

Намена софтвера у школи: 

 

Симулатор електричних кола 

Намена софтвера у настави: 

 

Рачунарство, физика 

Ван наставе: Припрема за наставу, такмичари,.... 

Број рачунара на којима је инсталиран: кабинет рачунарства 3 
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 лаптоп 1 

Узраст за који је намењен: 8. разред 

Наставник/оператер одговоран за одржавање 

софтвера у школи 

Наставник: Срђан Стојановић 

 

 

Остали наставници не користе ИКТ у настави.  

Поред ових програма наставник информатике користи и сет дијагностичких програма, као и 

програме за одржавање система и оптимизацију система. 

 

 

Милош Лалић, наставник информатике и рачунарства 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

и програм превенције других облика ризичних понашања на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020. године 

Тим за заштиту ученика од насиља од почетка  школске године чинили су следећи 

чланови: 

1.   Лидија Весели– директор школе и особа задужена за контакт, 767-081 

2.      Александра Вајић, од 10. 3. 2020. Јован Душанић - педагог 

3.      Драган Сретков- локална заједница 

4.      Милица Гаврилов, родитељ 

5.      Соња Радишић- секретар 

6.      Адријана Илић-ученички парламент 

7.      Михајло Чабовић-ученички парламент 

8.      Венера Арсенов Бојовић – наставник енглеског језика, замена од 02.12.2019. Милица 

Бугариновић, координатор Тима  

Школску 2019/2020. годину, школа је започела са конституисањем Тима за школску 

2019/20. годину, упознавање са програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, упознавање са Правилником о протоколу поступка у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање (''Сл.гласник РС број. 46 од 26. јуна 2019. 

године''), Упознавање са Годишњим планом рада Тима за заштиту за шк. 2019/20. годину. 

Од 15. марта до 31. маја настава се одвијала на даљину. За све време трајања наставе на 

даљину нису забележени случајеви електронског (дигиталног) насиља. Постојали су мања 

задиркивања (вербално) која би се окончавали одмах након интервенције одељењских 

старешина. Ученици су упућени да међусобно сарађују, на вршњачко учење, што се 

позитивно одразило и на њихове међусобне односе. Ученицима је указано да треба да 
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буду солидарни са другарима који можда немају све потребне техничке услове за рад, као 

мера превенције дигиталног насиља. 

Осим случаја који су у првом и другом полугодишту шк. 2019/20. године забележени и 

спроведени, чланови Тима радили су и на сагледавању безбедности ученика у школи, 

путем анкетирања ученика, родитеља и наставника из области ЕТОС-а самовредновања, 

У оквиру Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време боравка у школи и свим активностима које организује школа, допунио се исти са 

планом мера ради спровођења безбедности и заштите ученика. У плану мера јасно су 

прецизирани задаци и одговорности свих запослених у школи. 

Такође се Тим упознао и са новим Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика.  

САСТАНЦИ ЧЛАНОВА ТИМА  

У другом полугодишту школске 2019/2020. године одржано је 4 састанка (укупно 8 за шк. 

год.) којима су присуствовали  чланови Тима.  О састанцима се води евиденција у 

посебној свесци као ''Записник тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања''. На 5. састанку Тима одржаног 14. 1. 2020. чланови тима су упознати са 

извештајем за прво полугодиште и спроведеним активностима друштвено корисног рада 

са ученицима.  На 6. састанку Тима 7. 2. 2020. чланови  су упознати са случајем у 7. 

разреду, где је уз сарадњу стручног сарадника-педагога и одељењских старешина 

успешно спречено ширење дигиталног насиља. Седми састанак Тима одржан је 27. 2. 

2020. На 8. састанку Тима 26.08.2020. разматран је нови План за развој установе, 

вредновање Етоса (кључна област 5) на основу анкета ученика и родитеља, као и 

упознавање са новим Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање од 31. јула 2020. који ће се примењивати убудуће.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА  

Вршњачки тим, који чине ученици од 5. до 8. разреда, чини важну карику у превенцији 

насилног понашања. Координатор је педагог школе, а са радом се почело у децембру, 

када је тим и оформљен. У ходнику школе се налази „кутија поверења“, где ученици могу 

убацивати питања под шифром, а одговоре на проблеме који их муче могу наћи на паноу 

(под истом шифром). 

Пред завршетак школске године, координатор Тима је тражила je од одељењских 

старешина писмени извештај о реализацији превентивних активности у раду са 

ученицима, о евидентираним случајевима насилног понашања, предузетим мерама и 

делотворности предузетих мера, те о сарадњи са родитељима на унапређењу 

безбедности ученика. Све старешине су поднеле извештаје. 
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ПРВИ РАЗРЕД 

ИЗВЕШТAЈ ТИМУ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И                                                      

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Школска 2019/2020.год.  

      У 1. разреду није било алармантних ситуација везаних за насиље. 

      У одељењу је било стално подстицање и развијање климe толеранције.        

      Насиље којe се  појављивало је на 1. нивоу, решавала сам га самостално  у оквиру 

одељења. 

       Свакодневни саветодавни рад, указивање на лепо понашање и објашњење да 

лепим речима може много да се постигне. 

       Одређени су и дани за отворена врата. 

        На часу ЧОС-а одрађене су радионице за превенцију дигиталног насиља. 

      Кроз слободне активности примена протокола се огледа у активностима, припреми 

изложби поводом: Међународног дана учитеља, Нове године,Дана жена.У изолацији због 

Ковида 19 на сајту школе за Васкрс деца су користила линкове за игрице, дечије 

представе 

       У сарадњи са родитељима, кроз индивидуалне контакте решавани су проблеми 

који су се појављивљли у разреду.  

                                                                 Одељењски старешина, Гордана Адамов  

ДРУГИ РАЗРЕД  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

У 2.РАЗРЕДУ НА КРАЈУ 2.ПОЛУГОДИШТА ШК.2019/2020.ГОДИНЕ 

 Није било насилних ситуација као ни других потешкоћа у интеракцији између ученика. 

Ученици су током ванредног стања били у физичкој изолацији и нису имали интеракцију 

физичким путем. Током наставе на даљину није било електронског насиља. 
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р. Бр. Разред Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 
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1. 2. На часовима редовне наставе: 

- Свет око нас: Чистоћа тела, 15.01.2020.године 

- Свет око нас: Живим здраво, 20.01.2020.године 

- Свет око нас: Безбедно понашање током временских 

непогода, 29.01.2020.г. 

- Српски језик: Златне рибице не праве штету, Мирјана 

Стефановић 28.02.2020.године 

- Српски језик: Седам прутова- народна прича, 

29.04.2020.године 

- Српски језик: Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен, 

05.05.2020.год. 

- Српски језик: Девојчица са шибицама, Ханс Кристијан 

Андерсен, 07.05.2020.године 

- Српски језик: Принцеза на зрну грашка, Ханс Кристијан 

Андерсен, 08.05.2020.године 

Српски језик: Избор из поезије Драгомира Ђорђевића, 

13.05.2020.године 

- Ликовна култура: Изрази лица, 25.05.2020.године 

- Пројектна настава: Бубамарац, позориште лутака 

,,Пинокио'', 30.04.2020.год. 

- Пројектна настава: Систематизација знања о луткарској 

представи, 30.04.2020.године 

- на часовима наставе физичког и здравственог васпитања 
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2. 2. На Часу одељењског старешине: 

- Испричаћу вам о свом хобију,  31.01.2020.године 

- Лепа реч гвоздена врата отвара,  27.02.2020.године 

- Како препознати умор и замор,  28.02.2020.године 

- Пријатељство,  27.03.2020.године 

- Понашање на јавним местима,  06.04.2020.године 

- Брига родитеља о деци, 25.04.2020. 
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3. 2. На часовима ваннаставних активности: 

-У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 

27.01.2020.године поводом школске славе Св. Саве 

- Школска приредба и и изложба радова у ходнику школе 

- У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 

14.03.2020.године поводом дечије славе Св. Евдокије 

- Обележавање Дана заљубљених и Св. Трифуна- ученички 

цртежи и изложба радова у ходнику школе 

- Обележавање Дана жена- ученички цртежи и поклони за 

маме и изложба радова у ходнику школе 

- Oбележавање Васкрса- ученички цртежи и рукотворине на 

сајту школе 

- Едукативни садржаји за ученике и слободно време од 10.4. 

до 13.04.2020.године и од 17.04. до 20.04.2020.године 

- Обележавање Светског дана књиге и ауторских права 

23.04.2020.- ученичке препоруке књиге уз употребу дигиталне 

библиотеке за децу Народне библиотеке Србије 

-Обележавање Дана планете земље 28.04.2020.- ученички 

цртежи 

- Обележавање Дана школе- изложба радова ученика на сајту 

школе и ППТ презентација 

- Обележавање Светског дана заштите животне средине 

22.05.2020.године – ученички цртежи 

Вероучитељ, 

тим за 

културне 

активности, 

директорка 

школе, 

Учитељице од 

1.до 

4.разреда,  

ученици, 

родитељи, 

хранитељи, 

старатељи, 

локална 

самоуправа, 

месна 

заједница 

Дубовац 

  

  

  

  

  

  

20.06.2020.године                 Одељењски старешина 2.разреда: Мирјана Бановић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

3.разред 

Школска 2019/2020.година    

ИЗВЕШТАЈ ТИМУ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И НАСИЉА 

3.разред редовно похађа 11 ученика,  у току првог полугодишта један ученик се 

исписао. Школску годину завршава завршава 11 ученика. 

У одељењу 3. разреда спроводи се Посебан протоколза заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, кроз наставне садржаје обавезних предмета, часове 

ЧОСа, слободних активности. 

Стално сам подстицала и развијала климу прихватања, толеранције и међусобног 

прихватања. Омогућила сам ученицима који имају сазнање о могућем насилном акту 

да без излагања опасности врше пријављивање насиља. 

Због ванредне ситуације и учења од куће није било насиља у 3. разреду. 

Што се тиче превенције израђена су одељенска правила са реституцијом, саветодавним 

радом, указивањем на лепо понашање и објашњењем да лепим речима може много да 

се постигне, редован индивидуални контакт са родитељима, кроз часове ЧОС-а, српског 

језика и слободних активности  обрађене су неке наставне јединице: 

На часу ЧОС-а такође су обрађене неке наставне јединице: 

1." Лепа реч и гвоздена врата отвара" 

2. Пријатељство 

3. Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко 

4. Кад имаш проблем... 

На часу српског језика такође су обрађене неке наставне јединице: 

1. Ветар и сунце – народна приповетка 

2. " Лабуд, рак и штука" 

На часу слободних активности 

1. Израда поклона за маму за 8.март 
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На 1. родитељском састанку упознала сам родитеље са Посебним протоколом за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. 

 Што се тиче интервенције , разговарала сам са ученицима, подсећала их на правила 

понашања која смо донели у оквиру одељења, радила на емпатији, подсетила их на 

права детета, обавила саветодавни рад. 

                                                            Одељењски старешина: Бранислава Илић 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине  4. разреда 

Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

на крају 2. полугодишта шк.2019/2020.г. 

На почетку шк.године уписано је 16 ученика.У току 1.полугодишта,ученица Силађи 

Анђела преселила се,па је свега 15 ученика у одељењу.Сви ученици редовно похађају 

наставу. У 4.разреду спроводио се Програм Превенције насиља, злостављања и 

занемаривања и других ризичних облика понашања  кроз наставне садржаје обавезних 

предмета, кроз и  часове ЧОС-а. 

[2] 

,,Златно јагње“-С.В.Јанковић(српски језик) 

,,Најбоље задужбине“-народна прича(српски језик) 

,,Пепељуга“-А.Поповић(српски језик) 

,,Бели Витез“-Р.Гијо(српски језик) 

,,Ружно паче“Ј.К.Андерсен(српски језик) 

,,Мајка“-Р.Јовановић(српски језик) 

Драге личности мог детињства(српски језик) 

Моја мајка-утврђивање(српски језик) 

,,Моја Милена“-П.Жебељан(српски језик) 

,,Бела и жута девојчица“-П.Бак(српски језик) 
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,,Босоноги и небо“-Б.Црнчевић(српски језик) 

,,Јеленче“-народна песма(српски језик) 

Конфликти и шта са њима(ЧОС) 

У циљу превенције насиља у учионици су била истакнута Одељењска правила са 

реституцијом.У одељењу  није било насиља на ниједном нивоу. 

Сви  ученици су примерног владања и истичу се у извршавању својих обавеза као и 

односом према запосленима. 

Саветодавни васпитни рад: 

 Учитељица је свакодневно са ученицима спроводила саветодавни рад у циљу 

превенирања насилних ситуација и решавању конфликта који су могли да се продубе. 

Сарадња са родитељима  се огледа кроз разговоре о заштити деце од насиља , 

злостављања и занемаривања на родитељским састанцима и индивидуалним 

контактима као и присуством  и учествовањем  родитеља  у културном животу школе. 

                                                     Одељењски старешина,  Славка Ивковић 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Извештај Тиму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним установама  ученика 5. разреда на крају 2. полугодишта 

школске 2019/20. године 

        У пети разред уписано је 18 ученика (10 дечака и 8 девојчица) од којих један 

ученик није похађао наставу редовно, Д.Н. нити је био укључен у настави на даљину. У 

периоду од  17.3. до 6.5.2020. године у Републици Србији било  је проглашено ванредно 

стање и прекинут непосредан образовно-васпитни рад у школама због пандемије 

коронавируса, а наставак образовно-васпитног рада обезбеђен је остваривањем 

наставе путем учења на даљину. Након укидања ванредног стања настављен је 

образовно-васпитни рад путем наставе на даљину до 29.5.2020. године. У јуну су 

ученици по позиву долазили у школу уз одговарајуће мере безбедности и заштите. 

       У току другог полугодишта  реализовале су се мере и активности превенције 

насиља, злостављања и занемаривања ученика док је настава реализована у школи, а 

након тога и путем наставе на даљину. Стварана је и подстицајна пријатна атмосфера за 

рад на даљину без дигиталног насиља кроз редовну наставу, ЧОС-а и разне ваннаставне 

активности.  Родитељи су путем групног и појединачног разговора на даљину добијали 

информације о понашању њихове деце,  као и саветима о  настави на даљину без 

дигиталног насиља. 
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       Превентивне активности реализовале су се путем ширења другарства и 

пријатељства међу ученицима, сузбијања насилног понашања, дигиталног  и др. видова 

насиља. 

                         Активности Носиоци 

активности 

Време 

Кроз редовну наставу су се често прожимали 

дијалози са ученицима на тему заштите од сваке 

врсте насиља (часови историје, географије, 

музичке културе,  ликовне културе, енглеског 

језика, српског језика, француског језика, физичког 

васпитања, верске наставе...), 

  

  

Ученици, 

предметни 

наставници 

Јануар-јун 

 Кроз реализацију ваннаставних активности 

ученика реализују се превентивне мере сузбијања 

насиља : 

  

- Литургија за Светог Саву у сеоској цркви, 

27.1.2020. 

- Школска приредба поводом Светог Саве, 

27.1.2020. 

-Обележен је Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма и нацизма у 

Другом светском рату,22.4.2020. 

- Ученици су пратили едукативне садржаје у вези 

са Ускрсом у слободно време, као и разне 

едукативне садржаје из света науке, спорта, 

културе по свом избору, од 10.4. до 13.4.2020., 

-Током наставе на даљину није било могуће 

организовати спортска такмичења и смотре. 

  

  

  

  

Ученици, 

предметни 

наставници 

  

  

  

  

Јануар-јун 



 

125 

 

 Кроз ЧОС-е : 

-Обележавање Дана Светог Саве, 23.1.2020. 

-Разрешавање сукоба (радионица), 25.2.2020. 

-Грађење и јачање личних вредности и 

ставова,3.3.2020. 

- Лична хигијена и превентивне мере заштите 

ученика у ванредном стању, 24.3.2020. 

- Обележавање васкршњих празника на даљину, 

реализован је тимски рад са наставником ликовне 

културе. 16.4.2020. 

- Развој сарадничке комуникације у разреду током 

наставе на даљину, 28.4.2020. 

- Гледање на You Tube : Коцка, коцка, коцкица : 

Лепа реч и гвоздена врата отвара, rазговор о 

пријатељству, утисци ученика после одгледане 

емисије, 19.5.2020. 

-Укључивање председника одељења у одржавању 

пристојног понашања ученика у току наставе на 

даљину. 

  

  

  

Ученици, 

одељењски 

старешина 

  

  

  

  

Јануар-јун 

  

  

  

  

  

Кроз обавезна дежурства за време малих и 

великог одмора  главног дежурног наставника и 

дежурних наставника у ходнику школе, школском 

дворишту, трпезарији, ученичком тоалету свеког 

наставног дана, 

  

  

Ученици, 

наставници 

  

Јануар-јун 
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Кроз сарадњу педагога школе- 

Рад са децом која врше насиље; 

Подршка деци која трпе насиље; 

Саветодавни рад са родитељима; 

Помоћ наставницима у решавању случајева 

насиља у одељењу; 

  

  

Ученици, педагог, 

одељењски 

старешина 

  

јануар-јун 

Кроз сарадњу са родитељима- појединачни 

разговори са родитељима на даљину (март-јун) 

Родитељи, 

одељењски 

старешина, 

ученици 

март-јун 

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника 

и стручних сарадника. 

  

Наставници јануар-јун 

Мере интервенције- 

У другом  полугодишту није било насиља другог и трећег нивоа у 5. разреду. Први ниво 

насиља- дигитално насиље (подсмевање) десио се два пута током наставе на даљину и 

то је решавао  је одељењски старешина. Појаву насиља спречавали су и наставници 

редовне наставе као и дежурни наставници. 

      Кораци у интервенцији били су: сазнање о насиљу, прекидање (дигиталног) 

насиља,  смиривање ситуације, разговори, разговори на даљину, чешће праћење 

ученика за време боравка у школи, позивање родитеља/старатеља. 

 У 2. полугодишту није било потребе за спровођењем појачаног васпитног рада. 

  

                                                                   Одељењски старешина 5. разреда Весна Мијатовић 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

Извештај Тиму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним установама  ученика 6. разреда на крају 2. полугодишта 

школске 2019/20. године 

У шестом разреду се у другом полугодишту налази 7 ученика, 3 девојчице и 4 дечака. 

Један ученик се образује према ИОП-у 2. 

Услед пандемије корона вируса, од 17. 3. до 31. 5. настава се одвијала на даљину. 

За време наставе на даљину нису забележени случајеви дигиталног насиља, осим 

неколико мањих вербалних случајева, који су одмах разрешени посредством 

одељењског старешине и нису захтевали даље деловање. 

Из разлога пандемије и донекле отежаних услова рада, ученици су упућени на 

солидарност и сарадњу током наставе на даљину. 

Ученик С. Д., који је завршио прво полугодиште са оценом из владања задовољавајуће 

(2) након појачаног васпитног рада током првог полугодишта, показао је прилично 

ангажовање у настави, у складу са техничким могућностима. Он не само да није 

понављао сличне изгреде из првог полугодишта, већ је поред тога помагао другу који 

није располагао одговарајућим техничким условима. Због тога је на предлог 

одељењског старешине Одељењско веће виших разреда донело одлуку да се ученику 

на крају школске године оцена из владања повећа на врло добро (4). 

         Активности мере заштите током трајања наставе на даљину су реализоване кроз 

ЧОС, обележавање Васкрса на даљину, изложбе ликовних радова ученика на сајту 

школе и остало. 

У другом полугодишту није било насиља 2. и 3. нивоа. 

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ РЕАЛИЗОВАЛА СЕ: 

  

  

Кроз редовну наставу се често  прожимају дијалози са ученицима на тему заштите 

од сваке врсте насиља (часови историје, географије, музичке културе,  ликовне 

културе, енглеског језика, српског језика, француског језика, физичког васпитања, 

верске наставе...), 
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Обележавање Међународног дана толеранције- 16.новембар(14.11.2019.) у сеоској 

библиотеци,„У разликама је наша сличност“ радионица(27.11.2019.) 

  

Кроз ЧОС: „Сурфуј интернетом безбедно! Злоупотреба интернета“ – час који је 

одржао представник МУП-а Ковин 29. 1. 2020. На овом часу, ученици су научили 

како да препознају дигитално насиље и да се заштите од њега. 

Кроз обавезна дежурства за време малих и великог одмора  главног дежурног 

наставника и дежурних наставника у ходнику школе, школском дворишту, 

трпезарији, ученичком тоалету сваког радног и наставног дана. 

  

Кроз сарадњу са родитељима- родитељски састанци,индивидуални контакти са  

родитељима. 

Кроз сарадњу  педагога школе, одељењског старешине  и ученика 6. разреда кроз 

индивидуалне разговоре са ученицима који врше насиље и жртвама насиља у 

циљу спречавања даљих видова непримереног понашањa. 

  

Кроз реализацију ваннаставних активности ученика(секције). 

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника и стручних сарадника. 

  

Кораци у интервенцији: Ученица 6. разреда Д. М. је одељењском старешини пријавила 

вербално вређање од стране ученице 7. разреда у тоалету. Одмах је обављен разговор 

са стручним сарадником – педагогом, након чега је ово престало да се догађа. 

У 2. полугодишту није било потребе за појачаним васпитним радом. 

Одељењски старешина: Милица Бугариновић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

Извештај Тиму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним установама  ученика 7. разреда на крају 2. полугодишта 

школске 2019/20. године 

        У седми разред уписано је 14 ученика (4 дечака и 10 девојчица). У периоду од  

17.3. до 6.5.2020. године у Републици Србији било  је проглашено ванредно стање и 

прекинут непосредан образовно-васпитни рад у школама због пандемије 

коронавируса, а наставак образовно-васпитног рада обезбеђен је остваривањем 

наставе путем учења на даљину. Након укидања ванредног стања настављен је 

образовно-васпитни рад путем наставе на даљину до 29.5.2020. године. У јуну су 

ученици по позиву долазили у школу уз одговарајуће мере безбедности и заштите. 

       У току другог полугодишта  реализовале су се мере и активности превенције 

насиља, злостављања и занемаривања ученика док је настава реализована у школи, а 

након тога и путем наставе на даљину. Стварана је и подстицана пријатна атмосфера за 

рад на даљину без дигиталног насиља кроз редовну наставу, ЧОС-а и разне ваннаставне 

активности.  Родитељи су путем групног и појединачног разговора на даљину добијали 

информације о понашању њихове деце,  као и саветима о  настави на даљину без 

дигиталног насиља. 

       Превентивне активности реализовале су се путем ширења другарства и 

пријатељства међу ученицима, сузбијања насилног понашања, дигиталног  и др. видова 

насиља. 

                         Активности Носиоци 

активности 

Време 

Кроз редовну наставу су се често прожимали 

дијалози са ученицима на тему заштите од сваке 

врсте насиља (часови историје, географије, 

музичке културе,  ликовне културе, енглеског 

језика, српског језика, француског језика, физичког 

васпитања, верске наставе...), 

  

Ученици, 

предметни 

наставници 

Јануар-јун 



 

130 

 

 Кроз реализацију ваннаставних активности 

ученика реализују се превентивне мере сузбијања 

насиља : 

  

-Литургија за Светог Саву у сеоској цркви, 

27.1.2020. 

- Школска приредба поводом Светог Саве, 

27.1.2020. 

-Обележен је Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма и нацизма у 

Другом светском рату,22.4.2020. 

- Ученици су пратили едукативне садржаје у вези 

са Ускрсом у слободно време, као и разне 

едукативне садржаје из света науке, спорта, 

културе по свом избору, од 10.4. до 13.4.2020., 

-Током наставе на даљину није било могуће 

организовати спортска такмичења и смотре. 

  

  

  

Ученици, 

предметни 

наставници 

  

  

  

  

Јануар-јун 
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 Кроз ЧОС-е : 

-Обележавање Дана Светог Саве, 23.1.2020 

-Разред као вредносни суд 15.4.2020. 

- Лична хигијена и превентивне мере заштите 

ученика у ванредном стању 22.4.2020.. 

- Обележавање васкршњих празника на даљину, 

реализован је тимски рад са наставником ликовне 

културе. 16.4.2020. 

- 

- Гледање на You Tube : Коцка, коцка, коцкица : 

Лепа реч и гвоздена врата отвара, rазговор о 

пријатељству, утисци ученика после одгледане 

емисије, 19.5.2020. 

-Укључивање председника одељења у одржавању 

пристојног понашања ученика у току наставе на 

даљину. 

  

  

  

Ученици, 

одељењски 

старешина 

  

  

  

  

Јануар-јун 

  

  

  

  

  

Кроз обавезна дежурства за време малих и 

великог одмора  главног дежурног наставника и 

дежурних наставника у ходнику школе, школском 

дворишту, трпезарији, ученичком тоалету свеког 

наставног дана, 

  

  

Ученици, 

наставници 

  

Јануар-јун 

Кроз сарадњу педагога школе- 

Рад са децом која врше насиље; 

Подршка деци која трпе насиље; 

Саветодавни рад са родитељима; 

Помоћ наставницима у решавању случајева 

насиља у одељењу; 

  

Ученици, педагог, 

одељењски 

старешина 

  

јануар-јун 
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Кроз сарадњу са родитељима- појединачни 

разговори са родитељима на даљину (март-јун) 

Родитељи, 

одељењски 

старешина, 

ученици 

март-јун 

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника 

и стручних сарадника. 

  

Наставници јануар-јун 

 Мере интервенције- 

У другом  полугодишту није било насиља другог и трећег нивоа у 7. разреду.  

 У 2. полугодишту није било потребе за спровођењем појачаног васпитног рада. 

                                                                   Одељењски старешина 7. разреда Марија Ћирић 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

На почетку школске 2019/2020. године ,осми разред је уписало 14 ученика.Једна 

ученица је непохађач,због трудноће,постоји изјава родитеља. 

Реализовале су се мере и активности превенције насиља како би се створило што 

сигурније и безбедније окружење за ученике.  Стварана је и подстицана пријатна 

атмосфера за рад  и боравак у школи кроз редовну наставу, ЧОС-а и разне ваннаставне 

активности, као што су обележавање значајних датума, спортске активности, 

приредбе...Родитељи су на родитељском састанку и индивидуалним разговорима 

добијали информације о понашању њихове деце, као и саветима за даљи напредак 

своје деце, безбедан боравак у школи и поштовању правила лепог понашања. 

Превентивне активности реализовале су се у циљу ширења другарства и пријатељства 

међу ученицима, у циљу сузбијања насилног понашања, дигиталног насиља и др. 

видова. 

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ РЕАЛИЗОВАЛА СЕ: 
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Кроз редовну наставу се често  прожимају дијалози са ученицима на тему заштите 

од сваке врсте насиља (часови историје, географије, музичке културе,  ликовне 

културе, енглеског језика, српског језика, француског језика, физичког васпитања, 

верске наставе...), 

  

Обележавање Међународног дана толеранције- 16.новембар(14.11.2019.) у сеоској 

библиотеци,„У разликама је наша сличност“ радионица(27.11.2019.) 

  

Кроз ЧОС: Примена  Посебног протокола  за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања,радионица по избору из приручника ,,Школа без 

насиља“(30.09.2019.) 

Кроз обавезна дежурства за време малих и великог одмора  главног дежурног 

наставника и дежурних наставника у ходнику школе, школском дворишту, 

трпезарији, ученичком тоалету сваког радног и наставног дана 

  

Кроз сарадњу са родитељима- родитељски састанци,индивидуални контакти са  

родитељима 

Кроз сарадњу  педагога школе, одељењског старешине  и ученика 8. разреда кроз 

индивидуалне разговоре са ученицима који врше насиље и жртвама насиља у 

циљу спречавања даљих видова непримереног понашањa 

  

Кроз реализацију ваннаставних активности ученика(секције) 

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника и стручних сарадника. 
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У току 1.полугод.дешавало се насиље првог нивоа које је  решавао  одељењски 

старешина у оквиру појачаног васпитног рада са појединим ученицима. Јављало се 

физичко, емоционално ,социјално и дигитално насиље. 

Кораци у интервенцији били су: сазнање о насиљу, прекидање насиља,  смиривање 

ситуације, разговори, вођење појачаног васпитног рада,чешће обилажење и праћење 

ученика за време боравка у школи, позивање родитеља, укључивање педагога школе у 

решавање проблема, позивање родитеља/старатеља,  доношење правила од стране 

одељењске заједнице за оне који крше правила понашања. 

У току 2.полугодишта нису забележене појаве насиља. Већи део наставе се због 

пандемије дешавао on line,ученици су лепо сарађивали између себе. 

                                           Одељењски старешина 8.разреда: Радосава Јаџић 

  

У школској 2019/2020. години није било насиља 3. нивоа. 

Резултати вредновања Етоса показали су да велика већина родитеља сматра да је 

школа безбедно окружење, да се поклања пажња превенцији насиља, као и рад са 

ученицима који врше насиље, али исто тако и жртвама и сведоцима насиља. У случају 

ученика 7. и 8. разреда, пријављено је родитељима, а као додатни корак у заштити и 

превенцији, одржан је састанак са школским полицајцем ради превентивног деловања, 

како би се спречиле сличне радње убудуће. Одељењске старешине су обавиле 

разговоре са овим, али и осталим ученицима у циљу превенције, што се показало 

ефикасним. 

САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

Школска управа је укључена у праћење реализације пројекта МП и МУП-а – „Развој 

безбедносне културе младих“, те јој се шаљу извештаји. 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања је установи на седници 

Већа, и ШУ на електронску адресу поднео извештај на крају другог полугодишта. 

 

                                                                                                  координатор, Милица Бугариновић 
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Превенција насиља у образовно-васпитним установама 

 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програм 

превенције других облика ризичних понашања на крају  другог  полугодишта шк. 

2019/2020. године 

 

Тим за заштиту ученика од насиља од почетка  школске године чинили су следећи 

чланови: 

 

1. Лидија Весели– председавајући Тима, директор школе и особа задужена за 

контакт, 767-081 

2. Александра Вајић, Јован Душанић – педагог 

3. Соња Радишић- секретар 

4. Милица Гаврилов- родитељ 

5. Драган Сретков - представник локалне заједнице  

6. Адријана Илић-ученички парламент 

7. Михајло Чабовић - ученички парламент 

8. Венера Арсенов Бојовић, Милица Бугариновић – наставник енглеског језика, 

координатор Тима 

 

 

Школску 2019/2020. годину, школа је започела Школским програмом за први и други 

циклус образовања у који је имплементиран Посебни протокол за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичних понашања ( кроз 

садржаје наставних и ваннаставних активности). 

Школску 2019/2020. годину, школа је започела са  израђеним  Програмом установе за 

заштиту ученика од насиља у коме су дефинисане мере превенције насиља, мере 

интервенције у случајевима насилног понашања и прецизиране улоге и одговорност свих 

запослених и ученика. Такође је дефинисан начин вођења документације и чување 

документације, те обавеза извештавања НВ-а  и ШУ-е. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је донео Годишњи план 

активности за школску 2019/2020. годину, који је усвојен на седници Наставничког већа. 

 

већа.  О састанцима се води евиденција у посебној свесци као ''Записник тима за заштиту 

деце од насиља, злостављања и занемаривања''.  На основу Правилника о стандардима 

квалитета рада установе- област „Подршка ученицима“ у школи функционише систем 

пружања подршке свим ученицима и родитељи активно учествују у животу и раду 

установе.   

ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

Пред завршетак полугодишта, координатор Тима је тражила je од одељ. старешина 

писмени извештај о реализацији превентивних  активности у раду са ученицима, о 

евидентираним случајевима насилног понашања, предузетим мерама и делотворности 

предузетих мера, те о сарадњи са родитељима на унапређењу безбедности ученика. Све 

старешине су поднеле извештаје. 

 

1.разред 

Ученици 1.разреда су у периоду адаптације на услове живота и рада у школи и у вези са 

тим уче се правилима понашања у школи,односима према својим обавезама и 
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одговорностима, успостављању социјалних интеракција са другом децом као и 

запосленима у школи. Нема изречених васпитних као ни васпитно-дисциплинских мера. 

 

р. Бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у реализацији 

1. 1. 
на ЧОСу, наставна јединица  ,, Непожељна понашања у 

школи' 
 

2. 1. 
на ЧОСу, наставна јединица  ,, Размена личних 

искустава у конфликту''  
 

    

4. 1. 
на ЧОСу, наставна јединица  ,, Шта да радим кад ме 

другови одбацују?'' 
 

5. 1. 
на ЧОСу, наставна јединица  ,, Да ли си задовољан 

својим понашањем у школи? 
 

6. 1. 
Српски језик, наставна јединица,, Први дан у 

школи'',Бора Ољачић 
 

    

8. 1. 
Кроз ваннаставне активности и манифестације 

организоване у установи и изван ње: 

Школа, општина 

Ковин,  

 

 

2.разред 

2.разред редовно похађа 9 ученика. 

р. 

Бр. 
Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) у току 1.полугодишта шк.2019/20.године 

Сарадник у 

реализацији 

1. 

2. На родитељском састанку 05.09.2019.године: 

-Упознавање  родитеља ученика са Програмом заштите 

ученика од насиља,злостављања и занемаривања и других 

облика ризичних понашања; Упознавање са правилима 

понашања и Правилником о дисциплинској одговорности 

ученика  

 

2. 

2. На родитељском састанку 18.10.2019.године: 

-Упознавање родитеља са Планом појачаног васпитног рада 

са свим ученицима другог разреда  

 

3. 

2.  На родитељском састанку 11.12.2019.године  

-Упознавање родитеља са Правилником о васпитно-

дисциплинској одговорности ученика дел.бр. 1130 од 

12.11.2019.године ,  

-Упознавање родитеља о мерама, начину и поступку заштите 

и безбедности ученика за време боравка у школи и свих 

активности које организује школа дел.бр. 1129/1 од 

12.11.2019.године 

-Упознавање родитеља са Процедурама поступања у случају 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Упознавање родитеља са Извештајем о ефектима 

реализације појачаног васпитног рада и праћењу понашања 
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ученика II1 дел.бр. 906/4 од 09.12.2019.године  

4. 

2. 

Реализација плана појачаног васпитног рада са ученицима 

II1одељења поводом догађаја од 04.10.2019.године у 

периоду од 07.10.до 01.12.2019.године. 

Директор, 

педагог, тим 

зазаштиту деце 

од насиља, 

родитељи, 

ученици 

5. 

2. На Часу одељењског старешине: 

-Упознавање са правилима понашања у школи 

04.09.2019.године 

- Одељењска правила и реституција 11.09.2019.године 

- Другарство у одељењу 27.09.2019.године 

-Обележавање Дечије недеље 02.10.2019.године 

-Појачан васпитни рад: Вршњачко насиље 09.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: Како реагујемо на насиље 

14.10.2019.године 

-Појачан васпитни рад: Да ме не боли кад сам у школи 

16.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: ,,У туђим ципелама'' 

18.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад:По чему смо исти, по чему смо 

различити 25.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: Посредовање у сукобу између 

дечака и девојчица 30.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: Моја права и моје одговорности-

реституција 15.11.2019.године 

- Појачан васпитни рад; Та лепа реч ,,Извини'' 

22.11.2019.године 

- Појачан васпитни рад:Праћење предузетих мера и анализа 

понашања ученика и избора ненасиља у спорним 

ситуацијама 27.11.2019.године 

Тим за 

заштиту деце, 

родитељи 

ученика, 

директорка, 

секретар 

школе, 

Педагог школе 

6. 

2. На часовима ваннаставних активности: 

-У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 

21.09.2019.године 

-У организацији Тима за школски спорт и спортске 

активности и ФК,,Јединство'' у Дубовцу, организован је 

одлазак ученика на фудбалски стадион где је реализован 

Јесењи крос 21.09.2019.године 

-Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима 

детета -угледни тимски час уз употребу ИКТ-Полигон 

препрека (недеља школског спорта) 07.10.2019.године 

-Изложба ученичких радова ,,Да право свако - дете ужива 

лако'' 08.10.2019.године 

-Обележавање Дечије недеље, активности: Осликавање 

дворишта и Недеље школског спорта и спортских 

активности: Гађање у циљ 09.10.2019.године 

- Обележавање Дечије недеље, активности: Хуманитарна 

Вероучитељ, 

тим за 

школски спорт 

и спортске 

активности,  

Учитељице од 

1.до 4.разреда 

као и ученици 

 

 

 

Директорка 

школе, 

васпитачица, 

наставница 

енглеског 

језика, 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/476395/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/481777/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/583365/show
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акција ,,Друг другу'', посета огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и анимирана представа за децу, 

спортско-рекреативни излет у Шумарку, слатка журка у 

Дому културе у Шумарку 11.10.2019.године 

- Позоришна представа у режији Грујић Јована ,,Кад 

саобраћајна правила следиш, за саобраћај вредиш'' у Центру 

за културу у Ковину и посета Галерији Центра за културу и 

Октобарском ликовном салону 16.10.2019.године 

- Oбележавање Међународног дана толеранције-гледање 

цртаног филма,,Ружно паче"(заједничка активност ученика 

од 1. до 4.разреда) 18.11.2019.године 

- Обележавање Универзалног дан детета 20.10.2019.године 

-Подела новогодишњих пакетића и слатка журка, 

23.12.2019.године 

 

 

Актив жена 

Шумарак 

7. 

2. На часовима редовне наставе: 

-Српски језик: „Свитац тражи пријатеље“, Су Ју Ђин, 

01.10.2019.године 

-Српски језик: Два јарца“, Душко Трифуновић 

10.10.2019.године 

- Пројектна настава: Угледни час Пројектне наставе:Врсте 

лутака, Лутка на штапу 07.11.2019.године 

- Свет око нас:Правила понашања у групи, 18.11.2019.године 

- Српски језик: Одељењско такмичење у брзом читању 

23.12.2019.године 

Директорка, 

библиотекарка, 

учитељице 3. 

И 4. Разреда, 

наставник 

географије 

2.разред, 2.полугодиште шк.2019/20.године  

 

Није било насилних ситуација као ни других потешкоћа у интеракцији између 

ученика. Ученици су током ванредног стања били у физичкој изолацији и нису 

имали интеракцију физичким путем. Током наставе на даљину није било 

електронског насиља. 

р. 

Бр

. 

Разр

ед 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 2.разред, 

2.полугодиште шк.2019/20.године  

 

Сарадник у 

реализациј

и 

1

. 

2. На часовима редовне наставе: 

- Свет око нас: Чистоћа тела, 15.01.2020.године 

- Свет око нас: Живим здраво, 20.01.2020.године 

- Свет око нас: Безбедно понашање током временских непогода, 

29.01.2020.г. 

- Српски језик: Златне рибице не праве штету, Мирјана Стефановић 

28.02.2020.године 

- Српски језик: Седам прутова- народна прича, 29.04.2020.године 

- Српски језик: Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен, 

05.05.2020.год. 

- Српски језик: Девојчица са шибицама, Ханс Кристијан Андерсен, 

07.05.2020.године 

- Српски језик: Принцеза на зрну грашка, Ханс Кристијан Андерсен, 
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08.05.2020.године 

Српски језик: Избор из поезије Драгомира Ђорђевића, 

13.05.2020.године 

- Ликовна култура: Изрази лица, 25.05.2020.године 

- Пројектна настава: Бубамарац, позориште лутака ,,Пинокио'', 

30.04.2020.год. 

- Пројектна настава: Систематизација знања о луткарској представи, 

30.04.2020.године 

- на часовима наставе физичког и здравственог васпитања 

2

. 

2. На Часу одељењског старешине: 

- Испричаћу вам о свом хобију,  31.01.2020.године 

- Лепа реч гвоздена врата отвара,  27.02.2020.године 

- Како препознати умор и замор,  28.02.2020.године 

- Пријатељство,  27.03.2020.године 

- Понашање на јавним местима,  06.04.2020.године 

- Брига родитеља о деци, 25.04.2020. 

 

3

. 

2.  
На часовима ваннаставних активности: 

-У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета сеоској 

цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 27.01.2020.године 

поводом школске славе Св. Саве 

- Школска приредба и и изложба радова у ходнику школе 

- У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета сеоској 

цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 14.03.2020.године 

поводом дечије славе Св. Евдокије 

- Обележавање Дана заљубљених и Св. Трифуна- ученички цртежи и 

изложба радова у ходнику школе 

- Обележавање Дана жена- ученички цртежи и поклони за маме и 

изложба радова у ходнику школе 

- Oбележавање Васкрса- ученички цртежи и рукотворине на сајту 

школе 

- Едукативни садржаји за ученике и слободно време од 10.4. до 

13.04.2020.године и од 17.04. до 20.04.2020.године 

- Обележавање Светског дана књиге и ауторских права 23.04.2020.- 

ученичке препоруке књиге уз употребу дигиталне библиотеке за децу 

Народне библиотеке Србије 

-Обележавање Дана планете земље 28.04.2020.- ученички цртежи 

- Обележавање Дана школе- изложба радова ученика на сајту школе и 

ППТ презентација 

- Обележавање Светског дана заштите животне средине 

22.05.2020.године – ученички цртежи 

Вероучите

љ, тим за 

културне 

активности

, 

директорка 

школе, 

Учитељице 

од 1.до 

4.разреда,  

ученици, 

родитељи, 

хранитељи, 

старатељи, 

локална 

самоуправ

а, месна 

заједница 

Дубовац 

 

 

 

 

 

 

                                                             Одељењски старешина 2.разреда: Мирјана Бановић 
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3.разред 

На почетку школске године уписано је 12 ученика.3.разред редовно похађа 11 ученика,  у 

току првог полугодишта један ученик се исписао. Школску годину завршава завршава 11 

ученика.  

У одељењу 3. разреда спроводи се Посебан протоколза заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, кроз наставне садржаје обавезних предмета, часове ЧОСа, 

слободних активности. 

Стално сам подстицала и развијала климу прихватања, толеранције и међусобног 

прихватања. Омогућила сам ученицима који имају сазнање о могућем насилном акту да 

без излагања опасности врше пријављивање насиља. 

Због ванредне ситуације и учења од куће није било насиља у 3. разреду.  

Што се тиче превенције израђена су одељенска правила са реституцијом, саветодавним 

радом, указивањем на лепо понашање и објашњењем да лепим речима може много да се 

постигне, редован индивидуални контакт са родитељима, кроз часове ЧОС-а, српског 

језика и слободних активности  обрађене су неке наставне јединице: 

На часу ЧОС-а такође су обрађене неке наставне јединице: 

1." Лепа реч и гвоздена врата отвара" 

2. Пријатељство 

3. Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко 

4. Кад имаш проблем... 

На часу српског језика такође су обрађене неке наставне јединице: 

1. Ветар и сунце – народна приповетка 

2. " Лабуд, рак и штука" 

На часу слободних активности 

1. Израда поклона за маму за 8.март 

На 1. родитељском састанку упознала сам родитеље са Посебним протоколом за заштиту 

деце од насиља, злостављања и занемаривања. 

 Што се тиче интервенције , разговарала сам са ученицима, подсећала их на правила 

понашања која смо донели у оквиру одељења, радила на емпатији, подсетила их на права 

детета, обавила саветодавни рад. 

 

4.разред 

На почетку шк.године уписано је 16 ученика.У току 1.полугодишта,ученица Силађи 

Анђела преселила се,па је свега 15 ученика у одељењу.Сви ученици редовно похађају 

наставу. У 4.разреду спроводио се Програм Превенције насиља, злостављања и 

занемаривања и других ризичних облика понашања  кроз наставне садржаје обавезних 

предмета, кроз и  часове ЧОС-а. 

,,Дечја недеља“(слободне активности) 

Упознавање са Конвенцијом дечјих права-ЧОС 

Наше обавезе, наше одговорности-ЧОС 

Друг другу – Драган Лукић(српски језик) 

Босоноги и небо – Б. Црнчевић(српски језик) 

Пепељуга – народна бајка(српски језик) 

Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима детета (Угледни тимски час-ИКТ) 

-Израда ликовних радова на тему,,Да право свако –дете ужива лако“ 

Позоришна представа,,Залеђено шашаво краљевство" 

Хуманитарна акција,,Друг другу" 
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Дан толеранције-гледање цртаног филма,,Ружно паче"(заједничка активност ученика од 1. 

до 4.разреда) 

Страшно сам се уплашио(српски језик) 

,,Златно јагње“-С.В.Јанковић(српски језик) 

,,Најбоље задужбине“-народна прича(српски језик) 

,,Пепељуга“-А.Поповић(српски језик) 

,,Бели Витез“-Р.Гијо(српски језик)  

,,Ружно паче“Ј.К.Андерсен(српски језик) 

,,Мајка“-Р.Јовановић(српски језик) 

Драге личности мог детињства(српски језик) 

Моја мајка-утврђивање(српски језик) 

,,Моја Милена“-П.Жебељан(српски језик) 

,,Бела и жута девојчица“-П.Бак(српски језик) 

,,Босоноги и небо“-Б.Црнчевић(српски језик) 

,,Јеленче“-народна песма(српски језик) 

Конфликти и шта са њима(ЧОС) 

У циљу превенције насиља у учионици су била истакнута Одељењска правила са 

реституцијом.У одељењу  није било насиља на ниједном нивоу.  

Сви  ученици су примерног владања и истичу се у извршавању својих обавеза као и 

односом према запосленима. 

Саветодавни васпитни рад: 

 Учитељица је свакодневно спа ученицима спроводила саветодавни рад у циљу 

превенирања насилних ситуација и решавању конфликта који су могли да се продубе. 

Сарадња са родитељима  се огледа кроз разговоре о заштити деце од насиља , 

злостављања и занемаривања на родитељским састанцима и индивидуалним контактима 

као и присуством  и учествовањем  родитеља  у културном животу школе. 

                                                                                             Oдељењски старешина 

4.разреда:Славка Ивковић 

 

Кроз слободне активности примена протокола се огледа у активностима везаним за 

обележавање :“Дана жена“ ,“Дана школе“,“Ускршњи празници“,.На слободним 

активностима се реализују мере превенције. Врши се промоција другарства и 

хуманитарних вредности у циљу јачања одељенске заједнице         На часовима редовне 

наставе кроз наставне јединице: " Аждаја своме чеду тепа" -Српски језик 

На часовима ЧОСа кроз наставне јединице: 

- Вредности, правила и реституција- радионица за дигитално насиље 

- Трагови које остављамо на интернету- радионица за дигитално насиље 

- Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична 

непожељна понашања. 

- Реаговање у случају дигиталног насиља- радионица за дигитално насиље 

- Активности у оквиру недеље школског спорта 

Врсте насиља су  на 1. нивоу и решавала сам их самостално, уз разговор са учеником, 

саветодавним радом, указивањем на лепо понашање и објашњењем да лепим речима може 

много да се постигне. 
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У сарадњи са родитељима кроз индивидуалне контакте решавани су проблеми који су се 

појављивали у разреду. 

Што се тиче интервенције , разговарала сам са ученицима, подсећала их на правила 

понашања која смо донели у оквиру одељења, На првом родитељском састанку сам 

упознала родитеље са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља,злостављања и 

занемаривања. 

Стално сам подстицала и развијала климу толеранције и међусобног прихватања. 

Омогућила сам ученицима који имају сазнање о могућем насиљу, да без излагања 

опасности врше пријављивање насиља. 

Одређени су датуми за долазак родитеља на наставу, „Дан отворених врата“. 

Обележавање рођендана ученика 4. разреда, 

                                                                                       Одељењски старешина:Гордана Адамов 

5.разред 
У пети разред уписано је 18 ученика (10 дечака и 8 девојчица) од којих један ученик није похађао 

наставу редовно, Д.Н. нити је био укључен у настави на даљину. У периоду од  17.3. до 6.5.2020. 

године у Републици Србији било  је проглашено ванредно стање и прекинут непосредан 

образовно-васпитни рад у школама због пандемије коронавируса, а наставак образовно-васпитног 

рада обезбеђен је остваривањем наставе путем учења на даљину. Након укидања ванредног стања 

настављен је образовно-васпитни рад путем наставе на даљину до 29.5.2020. године. У јуну су 

ученици по позиву долазили у школу уз одговарајуће мере безбедности и заштите. 

          У току другог полугодишта  реализовале су се мере и активности превенције насиља, 

злостављања и занемаривања ученика док је настава реализована у школи, а након тога и путем 

наставе на даљину. Стварана је и подстицана пријатна атмосфера за рад на даљину без дигиталног 

насиља кроз редовну наставу, ЧОС-а и разне ваннаставне активности.  Родитељи су путем групног 

и појединачног разговора на даљину добијали информације о понашању њихове деце,  као и 

саветима о  настави на даљину без дигиталног насиља.  

          Превентивне активности реализовале су се путем ширења другарства и пријатељства међу 

ученицима, сузбијања насилног понашања, дигиталног  и др. видова насиља.  

 

                            Активности Носиоци 

активности 

Време  

Кроз редовну наставу су се често прожимали дијалози са 

ученицима на тему заштите од сваке врсте насиља (часови 

историје, географије, музичке културе,  ликовне културе, 

енглеског језика, српског језика, француског језика, 

физичког васпитања, верске наставе...), 

 

 

Ученици, 

предметни 

наставници 

Јануар-јун  

 Кроз реализацију ваннаставних активности ученика 

реализују се превентивне мере сузбијања насиља :  

 

- Литургија за Светог Саву у сеоској цркви, 27.1.2020. 

- Школска приредба поводом Светог Саве, 27.1.2020.  

-Обележен је Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма и нацизма у Другом светском 

рату,22.4.2020. 

- Ученици су пратили едукативне садржаје у вези са 

Ускрсом у слободно време, као и разне едукативне 

садржаје из света науке, спорта, културе по свом избору, од 

10.4. до 13.4.2020., 

 

 

 

Ученици, 

предметни 

наставници 

 

 

 

 

Јануар-јун 



 

143 

 

-Током наставе на даљину није било могуће организовати 

спортска такмичења и смотре. 

 

 Кроз ЧОС-е :  

-Обележавање Дана Светог Саве, 23.1.2020. 

-Разрешавање сукоба (радионица), 25.2.2020. 

-Грађење и јачање личних вредности и ставова,3.3.2020. 

- Лична хигијена и превентивне мере заштите ученика у 

ванредном стању, 24.3.2020. 

- Обележавање васкршњих празника на даљину, 

реализован је тимски рад са наставником ликовне културе. 

16.4.2020. 

- Развој сарадничке комуникације у разреду током наставе 

на даљину, 28.4.2020. 

- Гледање на You Tube : Коцка, коцка, коцкица : Лепа реч и 

гвоздена врата отвара, rазговор о пријатељству, утисци 

ученика после одгледане емисије, 19.5.2020.  

-Укључивање председника одељења у одржавању 

пристојног понашања ученика у току наставе на даљину. 

 

 

 

Ученици, 

одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Јануар-јун 

 

 

 

 

 

Кроз обавезна дежурства за време малих и великог одмора  

главног дежурног наставника и дежурних наставника у 

ходнику школе, школском дворишту, трпезарији, 

ученичком тоалету свеког наставног дана, 

 

 

Ученици, 

наставници  

 

Јануар-јун 

Кроз сарадњу педагога школе-  

Рад са децом која врше насиље; 

Подршка деци која трпе насиље; 

Саветодавни рад са родитељима; 

Помоћ наставницима у решавању случајева насиља у 

одељењу; 

 

 

Ученици, педагог, 

одељењски 

старешина 

 

јануар-јун 

Кроз сарадњу са родитељима- појединачни разговори са 

родитељима на даљину (март-јун) 

Родитељи, 

одељењски 

старешина, 

ученици  

март-јун 

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника и 

стручних сарадника. 

 

Наставници  јануар-јун 

 

Мере интервенције- 

У другом  полугодишту није било насиља другог и трећег нивоа у 5. разреду. Први ниво 

насиља- дигитално насиље (подсмевање) десио се два пута током наставе на даљину и то 

је решавао  је одељењски старешина. Појаву насиља спречавали су и наставници редовне 

наставе као и дежурни наставници. 

         Кораци у интервенцији били су: сазнање о насиљу, прекидање (дигиталног) насиља,  

смиривање ситуације, разговори, разговори на даљину, чешће праћење ученика за време 

боравка у школи, позивање родитеља/старатеља. 
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 У 2. полугодишту није било потребе за спровођењем појачаног васпитног рада. 

 

                                                                   Одељењски старешина 5. разреда Весна Мијатовић 

 

  И у току  другог полугодишта, као и у првом, реализовале су се мере и активности 

превенције насиља, злостављања и занемаривања ученика ради сигурнијег и безбеднијег 

окружења за ученике. Стварана је и подстицана пријатна атмосфера за рад и боравак у 

школи кроз редовну наставу, ЧОС и разне ваннаставне активности, као што су 

обележавање значајних датума, спортске и културне активности. Родитељи су на 

родитељском састанку и индивидуалним разговорима добијали информације о понашању 

њихове деце, као и саветима за даљи напредак своје деце. Посебна пажња била је 

усмерена на поштовању школских правила понашања. Превентивне активности 

реализовале су се путем ширења другарства и пријатељства међу ученицима,  сузбијања 

насилног понашања, дигиталног  и др. видова насиља. 

 

Р. бр. 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

еализацији 

1. 

Кроз редовну наставу се често  прожимају дијалози са ученицима на тему 

заштите од сваке врсте насиља (часови историје, географије, музичке 

културе,  ликовне културе, енглеског језика, српског језика, француског 

језика, физичког васпитања, верске наставе, технике и технологије, 

рачунарства и информатике...) 

 

Ученици, 

предметни 

наставници 

2. 

Кроз реализацију ваннаставних активности ученика реализују се 

превентивне мере сузбијања насиља : 

- ликовни и литерарни радови ученика 5. разреда на тему насиља 

- учешће ученика на конкурсу ЦК ,,Крв живот значи” и промовисање 

хуманих вредности 

- израда школског паноа од ученичких продуката (литерарних, ликовних 

радова и технике и технологије) 

- праћење ИКТ каравана ,,Како да најлакше упропастите свој живот 

онлајн” у оквиру кампање ,,Паметно и безбедно” 

Ученици, 

наставници 

српског језика и 

ликовне културе 

3. 

Кроз час одељењског старешине: Примена Посебног протокола  за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања са 

темама „Разрешавање сукоба“, „Ризична понашања у дечјем узрасту 

(пушење, алкохолизам, наркоманија), „Грађење и јачање личних ставова 

и вредности“, „Социјални притисак вршњака и проблеми понашања“, 

„Превенција дигиталног насиља“. 

Ученици, 

одељењски 

старешина 

4. 

Кроз обавезна дежурства за време малих и великог одмора  главног 

дежурног наставника и дежурних наставника у ходнику школе, школском 

дворишту, трпезарији, ученичком тоалету сваког радног и наставног дана 

 

Ученици, 

наставници 

5. 

Кроз сарадњу  педагога школе, одељењског старешине  и ученика 5. 

разреда 

 

Ученици, 

педагог, 

одељењски 
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старешина 

 

Ученик за кога се израђује овај план је ученик 5. разреда: Дамир Недељко. 

Оперативни план друштвено-корисног, односно хуманитарног рада доноси Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у складу са 

Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, а са циљем 

развоја друштвено одговорног понашања ученика, умањења или отклањања начињене 

штете, развијања свести о одговорности и последицама сопственог понашања и 

поправљања односа укључених страна. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује се у просторијама школе под 

надзором наставника, одељењског старешине или другог запосленог лица.Лице 

задуженоза праћење планираних активности дужно је и да врши евалуацију истих и 

извештава о њиховом остваривању и ефектима у складу са изреченом васпитном или 

васпитно-дисциплинском мером. 

Оперативни план друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

Ученик: Д. Н., изрекнута васпитна мера – укор одељењског старешине. Уз изрекнуту 

васпитну меру опомена или укор одељењског старешине, активности одређује одељењски 

старешина. Одељењски старешина такође прати, евидентира и извештава одељењско веће 

о ефектима предузетих активности.  

 

АКТИВНОСТИ 

(садржај и начин 

остваривања активности) 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(динамика) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ  

(ученици и лица 

задужена за 

праћење) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКТИВНОСТИ 

(извештава лице 

задужено за 

праћење) 

Прочитати  једно од правила 

понашања одељењске 

заједнице (истакнуто на 

паноу у учионици) и 

говорити на тему тог 

правила. 

На часу 

одељењског 

старешинства 

Другови из разреда, 

Дамир Недељко и 

одељењски 

старешина 

Одељењски 

старешина  

Ученик помаже дежурном 

наставнику у дежурству 

За време великог 

одмора 

Дежурни наставник 

и ученик  Дамир 

Недељко 

Вреднује и 

извештава дежурни 

наставник 

 

 

Радионица за ученике 5. 

разреда 

 (Тема: За школу без насиља) 

Децембар 2019. 

 

На 13.часу ЧОС-а 

(уместо 

реализације 

темеМлади и 

екологија) 

Педагог 

Александра Вајић, 

одељењски 

старешина Венера 

А. Бојовић, ученик 

Дамир Недељко 

као помоћ у 

реализацији 

радионице 

 

Вреднују ученици 

5.разреда путем 

евалуационих 

листића 

 

Напомена: Наведене активности могу се кориговати, проширити и другим активностима у 

складу са специфичностима случаја и потребама школе, а задужено лице може бити и 

неко друго поред одељењског старешине у зависности од активности. 
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Мере интервенције: 

 

У другом полугодишту дешавало се насиље првог нивоа које је решавао одељењски 

старешина у оквиру појачаног васпитног рада са поједниним ученицима. Обављани су и 

разговори са родитељима због приметног насиља на првом нивоу – углавном психичко 

насиље  (давање ружних надимака, вређање), физичко насиље (гурање, подметање ноге). 

Кораци у интевенцији били су: сазнање о насиљу, прекидање насиља, смиривање 

ситуације, разговори, чешће обилажење и праћење ученика за време боравка у школи, 

позивање родитеља, укључивање педагога школе у решавање проблема. 

Одељењски старешина је обављао појачан васпитни рад са уч. Н.Д. који живи са баком, 

која се и стара о њему. Ученик је нередовано похађао наставу, ометао наставу појединих 

предмета, као и поједине наставнике, својим непримереним понашањем. Такође је 

учествовао у раду само када је он то желео, ометао остале ученике у школи и ван ње. 

После наставе је избегавао да остане на додатне разговоре измишљајући свакојаке 

изговоре. Због свега наведеног ученику је изречена мера друштвено корисног рада у 

складу са Правилником о друштвено корисном, односно хуманитарном раду. Ученик је 

додељена активност друштвено корисног рада према његовим афинитетима, али ни то 

није обавио у потпуности, тј предвиђеној динамици трајања. О случају  уч. Н.Д. је упознат 

и Центар за социјални рад. Бака се нередовно одазивала позивима одељењског старешине, 

јер мора да ради. 

 

6.разред 

Реализовале су се мере и активности превенције насиља како би се створило што 

сигурније и безбедније окружење за ученике. Стварана је и подстицана пријатна 

атмосфера за рад  и боравак у школи кроз редовну наставу, ЧОС-а и разне ваннаставне 

активности.  Родитељи су на родитељским састанцима и индивидуалним разговорима 

добијали информације о понашању њихове деце, као и саветима за безбедан боравак у 

школи и поштовању правила лепог понашања. Велика сарадња остварена је са 

педагогомшколе у циљу спречавања насиља међу децом и побољшања понашања. Опис и 

датуми примењених мера превенције и интервенције налазе се у Извештају Тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Задужено лице у оквиру планираних активности (одељењски старешина, дежурни 

наставник или стручни сарадник) прати, евидентира и извештава директора школе о 

ефектима реализованих активности.  

 

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ РЕАЛИЗОВАЛА СЕ: 

 

 

Кроз редовну наставу се често  прожимају дијалози са ученицима на тему заштите од сваке врсте 

насиља (часови историје, географије, музичке културе,  ликовне културе, енглеског језика, српског 

језика, француског језика, физичког васпитања, верске наставе...) 

Кроз реализацију ваннаставних активности ученика реализују се превентивне мере сузбијања 

насиља: Завод за јавно здравље Панчево-Предавање о наркоманији  

 

Кроз ЧОС: Примена  Посебног протокола  за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Кроз обавезна дежурства за време малих и великог одмора  главног дежурног наставника и дежурних 
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наставника у ходнику школе, школском дворишту, трпезарији, ученичком тоалету сваког радног и 

наставног дана 

 

Кроз сарадњу са родитељима- родитељски састанци  

Индивидуални контакти са  родитељима 

Кроз сарадњу  педагога школе, одељењског старешине  и ученика 7. разреда кроз индивидуалне 

разговоре са ученицима који врше насиље и жртвама насиља у циљу спречавања даљих видова 

непримереног понашањa 

 

Кроз реализацију ваннаставних активности ученика(секције, недеља школског спорта-међувршњачко 

такмичење ...): реализација излета, учешће и допринос у школском листу., мескенбал на крају првог 

полугодишта 

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника и стручних сарадника. 

 

Помоћу свеске за евидентирање недоличног понашања ученика у току наставе како би одељењски 

старешина имао увид о ситуацији. 

 

У току 1.полугод.дешавало се насиље првог нивоа које је  решавао  одељењски старешина 

у оквиру појачаног васпитног рада са појединим ученицима. Јављало се физичко, 

емоционално и социјално насиље, и то углавном код истих ученика (гурање,  шутирање..., 

вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање..., добацивање, подсмевање,...). 

Кораци у интервенцији били су: сазнање о насиљу, прекидање насиља,  смиривање 

ситуације, разговори, чешће обилажење и праћење ученика за време боравка у школи, 

позивање родитеља, укључивање педагога школе у решавање проблема, позивање 

родитеља/старатеља,  доношење правила од стране одељењске заједнице за оне који крше 

правила понашања. 

 

У току 2.полугод.дешавало се насиље првог нивоа које је  решавао  одељењски старешина 

у оквиру појачаног васпитног рада са појединим ученицима. Јављало се физичко, 

емоционално и социјално насиље, и то углавном од истих ученика (вређање, ругање, 

називање погрдним именима, псовање..., добацивање, подсмевање,...). 

Кораци у интервенцији били су: сазнање о насиљу, прекидање насиља,  смиривање 

ситуације, разговори, чешће обилажење и праћење ученика за време боравка у школи, 

позивање родитеља, укључивање педагога школе у решавање проблема, позивање 

родитеља/старатеља,  доношење правила од стране одељењске заједнице за оне који крше 

правила понашања. 

 

8.разред 

 

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ 8. РАЗРЕДА РЕАЛИЗОВАЛА 

СЕ 

- Кроз редовну наставу (часови историје, српскогјезика, физичког васпитања, верске 

наставе, информатике и рачунарства ,музичке културе…); 

- кроз реализацију ваннаставних активности ученика (секције), учешће и допринос у 

школском листу, школском хору, драмској секцији.. 

- кроз часове одељењског старешине: кроз реализацију тема на часовима ЧОС-а као 

што су: мирно решавање конфликта, међувршњачко насиље, реаговање у случају 

дигиталног насиља 
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- кроз обавезна дежурства за време малих и великог одмора главног дежурног 

наставника и дежурних наставника у ходнику школе, школском дворишту, трпезарији, 

ученичком тоалету сваког радног и наставног дана; 

- кроз подсећање на Посебан протокол о заштити деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама: ЧОС-

Међувршњачконасиље; 

- кроз сарадњу са педагогом школе и појачаним васпитним радом са ученицима - 

саученицама И.А.и А.У.К.-израђен је и реализован оперативни план заштите од 

међувршњаћког насиља првог степена 

- кроз сарадњу са родитељима - родитељскисастанци, васпитни и појачан васпитни 

рад одељењског старешине; 

- помоћу образца за евидентирање недоличног понашања ученика у току наставе 

како би одељењски старешина имао увид о ситуацији. 

 

У школској 2018-19. год. није било насиља 3. нивоа. 

 
Превенција насиља се такође остваривала кроз наставне ( на часовима обавезних и изборних 

предмета ) и ваннаставне ( спортске, хуманитане, друштвене, културне ) активности. 

Исто тако школа је бројним  реализованим ваннаставним активностима настојала да се 

негује дух уважавања различитости, и сарадња и поштовање међу ученицима. 

Маркирана су мање безбедна места ( ходник и тоалет ), и урађена су правила понашања у 

свлачионицама, испред свлачионица и у фискултурној сали, правила фер- плеј игре и 

навијања. У зборници је јасно истакнут поступак збрињавања ученика у случају 

повређивања. 

У нашој школи се примењује ''Правилник о протоколу поступања у установама у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање '' – Сл. Гл. РС бр. 30 

 

САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 
Школска управа је укључена у праћење реализације пројекта МП и МУП-а – ''Развој безбедносне 

културе младих '', те јој се шаљу извештаји. Тим за заштиту деце од насиља , злостављања 

изанемаривања је установи на седници наставничког већа ,  и ШУ  на електронску адресу  , поднео 

извештај на  крају другог полугодишта. 

10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ,,ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 

Програм безбедности ученика у шк. 2019/20. години реализован је у првом, четвртом и шестом 

разреду у сарадњи са службеницима Полицијске станице у Ковину и ватрогасне службе. Часови су 

реализовани на ЧОС-у у наведеним одељењима/разредима. 

У 1.разреду је реализован Програм о безбедности ученика на основу сарадње Министарства 

унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.  

Разред/ 

одељење 
Часови одељењског старешине 

Евиденција се 

води у Дневнику 

рада, навести 

датум из 

Дневника 

 

Сарадници у реализацији 

часова 

1.  Предавање о безбедности деце у саобраћају Да,  Полицајац Ковин и локалне 
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самоуправе, директор школе 

1. 
 Основи безбедности деце, Шта ради 

полицајац 
Да,  

Полицајац ПС Ковин, 

директор школе  

1. 
 Предавање МУПа ,,Безбедност деце у 

саобраћају'' 
Да,  

Полицајац ПС Ковин, 

директор школе  

1 
Позоришна представа,,Кад саобраћајна 

правила следиш,за саобраћај вредиш" 
 Да,  

Савет за безбедност 

саобраћаја Ковин, директор 

школе 

2. 
Позоришна представа,,Кад саобраћајна 

правила следиш,за саобраћај вредиш" 
 Да, 16.10.2019. 

Савет за безбедност 

саобраћаја Ковин, директор 

школе 

2. 
Пажљивкова смотра, ,,Шта знаш о 

саобраћају'' 
Да, 10.02.2020. 

Савет за безбедност 

саобраћаја Ковин, директор 

школе 

3. 
Позоришна представа,,Кад саобраћајна 

правила следиш,за саобраћај вредиш" 
Да 

Савет за безбедност 

саобраћаја Ковин, директор 

школе 

4. 
Такмичење,,Мали ватрогасац" у организацији 

Ватрогасног друштва Ковин. 
да 

Ватрогасац ДВД Ковин, 

директор школе 

4. 
Позоришна представа,,Кад саобраћајна 

правила следиш,за саобраћај вредиш" 
Да 

Савет за безбедност 

саобраћаја Ковин, директор 

школе 

4. 

Пројекат,,Основи безбедности деце",на 

тему,,Насиље као негативна друштвена 

појава"  

Да 

Полицајац ПС Ковин, 

директор школе 

4. 

Пројекат,,Основи безбедности деце" ,тема,, 

Заштита од пожара",од стране ОЗВС 

Панчево,ВСЈ Ковин 

Да 

Ватрогасац ДВД Ковин, 

директор школе 

Одељењски старешина 1.разреда – Гордана Адамов 

Одељењски старешина 2.разреда: Мирјана Бановић,мастер учитељ 

Одељењски старешина 4. разреда: Славка Ивковић 

Одељењски старешина 3. разреда Илић Бранислава 

Одељењски старешина 8. разреда Марија Ћирић 

 

11. ПРОЈЕКАТ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ 

Министарство просвете,науке и технолошког развоја покренуло је програм,,Покренимо нашу децу 

“ у циљу побољшања физичког и здравственог стања деце.У току шк.2019/2020.г.учитељице од 1. 

до 4.разреда програм,,Покренимо нашу децу“спроводиле су свакодневно,15 мин.пре почетка 

наставе.За вежбање су користиле „Водич за вежбање“ и плакат,,Јутарња гимнастика“. 

 

Пројекат је реализован кроз следеће активности: 
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Разред/одељење 

 

Назив активности Време реализације Време трајања 

 

 

 

 

 

 

I - IV 

,,Весела столица“, 

,,Причам ти причу“ 

СЕПТЕМБАР  

 

 

 

 

15 минута пре наставе 

,,Здрава стопалца“, 

,,Јесење играрије“ 

ОКТОБАР 

,,Разиграна полица“, 

,,Музичка гимнастика“ 

НОВЕМБАР 

,,Плеши и заледи се“, 

,,Зимске играрије“ 

ДЕЦЕМБАР 

,,Књига као разбибрига" 

,,Ова штафета је забава 

сваког детета" 

 

ЈАНУАР 

,,Другови из клупе нека 

наступе" 

,,Школска клупа сада 

наступа“ 

 

ФЕБРУАР 

,,Јутарња гимнастика" 

,,Весела столица" 

МАРТ 

,,Пролећне играрије" 

,,Причам ти причу" 

 

АПРИЛ 

,,Музичка гимнастика" 

,,Плеши и заледи се" 

МАЈ 

 

Учитељице од 1. до 4.р. уписивале су на крају сваког месеца реализоване активности у 

напоменама у дневницима рада. 

 

 

IV  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

1. Наставничко веће 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

 

На основу члана 81. Статута школе, Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа , обавља посебно следеће послове : 

1) стара се о остваривању Школског програма; 

2) врши анализу извршавања задатака образовања и васпитања у Школи; 

3) даје мишљење о организовању предметне наставе за ученике првог циклуса; 

4) планира и организује облике ваннаставних активности ученика; 

5) предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима; 

6) припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање; 

7) врши надзор над радом других стручних органа; 

8) разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа; 

9) даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа; 

10) доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика; 

11) изриче ученицима васпитно-дисциплинску меру „укор наставничког већа“; 

12) доноси одлуку о премештању ученика који је учинио повреду забране у другу школу; 

13) утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика; 
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14) именује чланове Стручног актива за развој Школског програма; 

15) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених; 

16) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова наставника и  стручних 

сарадника; 

17) даје мишљење за избор директора; 

 

Наставничко веће ради на седницама које сазива директор. 

Седнице се одржавају у просторији Школе коју одреди директор. 

Седницама Наставничког већа руководи директор, без права одлучивања. 

Поред лица која имају право да присуствују седницама, седници Наставничког већа могу да 

присуствују и друга лица, по одобрењу директора.  

Наставничко веће је у школској 2019/20. години одржало 14 својих седница, у оквиру својих 

надлежности и послова, са прецизнијим садржајима дневног реда који су евидентирани у свесци 

записника наставничког већа.   

 

 

2.   Одељењско веће 

 
Одељењско веће радило је према Програму рада као што је евидентирано у разредним књигама. 

Седнице су држане по завршетку сваког квартала, а према потреби и за друга питања. На овим 

седницама вршена је анализа остваривања образовно-васпитног рада за сва одељења. На истим су 

давани предлози за побољшање образовно-васпитног рада са одељењима и ученицима. 

 

 

2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА I-IV РАЗРЕДА 

 
Одељењско веће нижих разреда чинили су  следећи чланови: 

1.Ивковић Славка-председавајући 

2.Адамов Гордана 

3. Бановић Мирјана 

4.Илић Бранислава 

5.Бугариновић Милица-наставница енглеског језика 

6.Бладимир Миљковић  - вероучитељ 

7.Лидија Весели-директор 

8.Јован Душанић, педагог 

9.Весна Новаков-наставница ромског језика 

У току шк.2019/2020.г.одржано  је  10 седница Одељењског већа.Записници седница осељењског 

већа за школску 2019/2020.г. налаѕе се у електронском дневнику. 

Наставни план и програм,Програм наставе и учења,План и програм слободних и ваннаставних 

активности,изборне наставе,пројектне наставе,допунске наставе и додатне наставе реализован је у 

потпуности од 1. до 4.разреда. 

Према Плану реализације наставе у 4.разреду, у 2.полугодишту предметни наставници нису 

држали часове јер је настава организована на даљину,због пандемије вируса COVID 19.Због 

пандемије вируса COVID 19 није реализована Недеља школског спорта и спортских активности у 

2.полугодишту, Дани отворених врата у 4.кварталу као ни планирана једнодневна екскурзија 

ученика. 

План и програм Ромске наставе са елементима националне културе није реализован у 

потпуности(од 72 планирана часа одржано је 58 часова).Настава није реализована због болести 

наставнице,а адекватна замена није пронађена. 
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Реализација образовно-васпитног рада школе током шк.2019/20.године више пута је прекидана по 

дописима Министарства просвете РС. 

По допису Министарства просвете РС, образовно-васпитни рад у установама образовања и 

васпитања на територији АП Војводине обустављен је у периоду од 12.02.2020.године закључно са 

21.02.2020.године због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед регистровања 

интезитета вируса грипа изнад епидемијског прага. Школа је сачинила план надокнаде овог 

периода који се и реализовао. 

Због пандемије вируса короне и увођења ванредног стања настава се од 17.марта 2020.године 

одвијала путем наставе на даљину до 29.маја 2020.године. 

-Реализовани су часови у складу са ШРП-ом: уз примену ИКТ,у складу са Програмом превенције 

насиља, злостављања и занемаривања и других ризичних облика понашања, у складу са 

Програмом за заштиту животне средине,Здравственог васпитања.Учитељице су у току године 

држале угледне и угледне тимске часове.Квартално је вршено праћење остваривања исхода у 1. и 

2.разреду а у 3. и 4.разреду остваривање стандарда.Поједини ученици и су обухваћени ИОП-ом 

или индивидуализацијом.  

Сви ученици од 1.до 4.разреда су оцењени и прешли су у наредни разред.Сви ученици су 

примерног владања. 

Извештај поднела:  

                                                                            Славка Ивковић,координатор Одељењског већа 

 

 
2.2. Извештај о раду Одељенског већа виших разреда у школској 2019/20. години 

 

У школској 2019/20. години Одељенско веће виших разреда одржало је 13 седница. Одељенско 

веће виших разреда су чинили сви предметни наставници од 5. до 8. разреда.Већем је  

председавала одељенски старешина 8.разреда Лидија Илић,а неким седницама су присуствовале 

директорка школе и стручни сарадник педагог. 

На дневном реду седница Одељенског већа анализирао се успех и владање ученика (на 

кварталима,полугодишту,после полагања поправног испита,на крају школске године),разматрали 

су се и усвајали или упућивали предлози  Наставничком већу, предлози одељенских старешина за 

изрицање васпитних мера као и за смањење оцене из владања за поједине ученике,давали су се  

предлози  мера унапређивања наставе у циљу побољшања успеха ученика, предлагало је и 

усвајало оперативне планове заштите које је доносио тим за заштиту деце од насиља, усвајало је и 

утврђивало распоред часова редовне наставе као и ваннаставних активности,распоред контролних 

и писмених вежби,извештавало се о реализацији часова редовне наставе као и ваннаставних 

активности , о осварености образовних стандарда и о евалуацији ИОП-а.Одељенско веће се такође 

бавило и текућим питањима везаним за наставу,дежурство наставника… 

Сви записници Одељенског већа виших разреда водили су се у посебној свесци за записнике 

Одљенског већа. 

                                                   
  

 Председавајући Одељенског већа:  

                                                           Лидија Илић 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Одељењски старешина 

 
Сваки одељењски старешина одржавао је свакодневне контакте са својим одељењем, а кроз 

организоване часове одељенског старешине  преузимао комплетне мере, пре свега за побољшање 
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успеха и дисциплине ученика. Ову своју улогу одељенски старешина остварује и кроз сарадњу са 

осталим наставницима, педагогом  и директором школе.Одељењске старешине су на полугодишту 

и крају шк. године Тиму за заштиту ученика од насиља подносиле извештај о интервентним 

мерама са првог нивоа насилног понашања и превентивним мерама и активностима са ученицима 

и родитељима. 

  Одељењске старешине су редовно пратиле оцењивање ученика свог одељења и сарађивале са 

предметним наставницима ако је било потребе. Такође су редовно на кварталима извештавале 

одељењско и наставничко веће о успеху и владању , те изостанцима ученика са наставе. Сваки 

старешина је уредно водио евиденцију за своје одељење у Дневнику образовно-васпитног рада, 

матичној књизи, ђачким књижицама и сведочанствима. 

Сарадња са родитељима је обављана на родитељским састанцима и приликом индивидуалних  

долазака. Родитељи су могли да кроз организацију отвореног дана школе сваког месеца- “Дан 

отворених врата“ присуствују реализацији наставних часова. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОД 1. ДО 4.РАЗРЕДА У 

ШК.2019/20.ГОДИНИ 

разред 
Број часова  

Евиденција се води у Дневнику рада, 

навести датум из Дневника 

Сарадници у реализацији часова 

Плани

рано 

Одржа

но 

Неодржа

но 

1. 36 36 / Датуми се налазе у ес- Дневнику Педагог,службеници МУП-а 

2. 
36 36 / 

Да 

Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Педагог школе, 

3. 36 36 / 

Евиденција се води у ес Дневнику 

васпитно-образовног рада 3.разреда 

 

Један час је одржао педагог 

школе 

4. 
36 36 / 

Да 

Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Педагог,службеници МУП-а 

Свега: 144 144 /   

 

Реализација часова одељењског старешинства у вишим разредима 

Часови одељењског 

старешине 

Број часова Евиденција се води у 

Дневнику рада 

Сарадници у 

реализацији часова 

Пети разред  36 Да  Педагог 

Шести разред  36 Да  Педагог 

Седми разред 36 Да  Педагог 

Осми разред  34 Да  Педагог 

Свега  132   
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

ШК.2019/2020.ГОДИНЕ  

У току шк.2019/2020.г.одржано је 10 седница Стручног већа за разредну наставу у саставу: 

1.Славка Ивковић,професор разредне наставе-координатор 

2.Бранислава Илић,професор разредне наставе-члан 

3.Гордана Адамов,професор разредне наставе-члан 

4.Мирјана Бановић.мастер учитељ-члан 

6.Лидија Весели,директор 

7.Јован Душанић,педагог 

8.Милица Бугариновић,професор енглеског језика-члан 

9.Владимир Миљковић,вероучитељ-члан 

10.Весна Новаков, наставник ромске наставе-члан 

Веће је радило у складу са Годишњим планом и прогрмамом  рада Стручног већа за разредну 

наставу. 

На одржаним седницама у току шк.2019/2020.г.реализоване су следеће активности : 

-Донет је и усвојен Годишњи програм рада Стручног већа за разредну наставу 

-Донет је план употребе постојећих наставних средстава ,набавка потребних наставних средстава и 

дидактичког  наставних средстава и дидактичког материјала  реализацију васпитно-образовног 

рада 

-Спроведено је иницијално тестирање ученика од 2.р. до 4.р. и годишње провере знања из 

предмета:српски језик, математика,свет око нас,природа и друштво 

-Донет је распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво и друго 

полугодиште 

Утврђен је предлог индивидуализације наставе ,ИОП1,ИОП2 И ИОП3, у шк.2019/2020.години 

-Подељена су задужења и извршене организационе припреме за обележавање Дечје недеље 

-Направљен је Програм екскурзије за ученике од 1. до 4. разреда на релацији Дубовац—Нови Сад- 

Дубовац. 

-Извршен је избор штампе за ученике и понуђен ученицима 

-Учитељице од 1. до 4.разреда реализовале су програм ,,Покренимо нашу децу“,покренут од 

стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја у циљу побољшања физичке 

активности и здравственог стања деце.Вежбе су рађене15 мин.пре наставе(у 

учионици,холу,шк.дворишту у зависности од временских прилика). 
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Учитељице од 1. до 4.разреда направиле су план  иновација како би се унапредио наставни процес 

и резултати учења. 

Угледни тимски часови: 

 - Учитељице од 1. до 4.разреда одржале су угледни тимски час на слободним/ваннаставним 

активностима на тему,,Дечја недеља"7.10.2019. 

-Учитељице од 1. до 4.разреда и вероучитељ реализовали су пројекат Светосавље 

Угледни часови: 

1.разред-учитељица Гордана Адамов и библиотекар Весна Мијатовић 

,,Од сликовнице до енциклопедије"(28.10.2019.) 

3.разред-учитељица Бранислава Илић-Казанџија(народна традиција)-27.10.2019. 

4.разред-учитељица Славка Ивковић-Koњ као превозно средство (народна традиција) -28.10.2019. 

1.разред-учитељица Гордана Адамов и наставница биологије АнуцаСлавковић:,,Здрава 

храна"(25.11.2019.) 

2.разред-учитељица Мирјана Бановић :-Врсте лутака;Лутка на штапу(пројектнанастава)07.11.2019. 

Учитељица 4.разреда Славка Ивковић и школски библиотекар Весна Мијатовић одржале су 

угледни тимски час из српског језика,,Библиотекарка вам препоручује"(26.2.2020.г.) 

-Учитељице од 1. до 4.разреда реализовале су часове у току године на којима је примењена 

ИКТ(сви часови су побројани у записницима Већа за разредну наставу) 

-Рад и напредовање свих ученика континуирано су се пратили у току школске године и 

евидентирали у есДневнику,у педагошкој документацији као и у електронској педагошкој 

документацији одељењских старешина. 

-Ученици су израдили ученички портфолио којим прате свој наредак. 

- Родитељи ученика од 1. до 4.разреда имали су приступ есДневнику преко портала за ученике и 

родитеље. 

-Учитељице од 1. до 4. разреда стручно су се усавршавале на семинарима ,вебинарима и 

конференцијама. 

-Реализован је пројекат,,Бесплатни уџбеници“ 

-Извршен је избор уџбеника  за шк.2020/2021.г. 

-Oд 17.3.2020.године,па до даљњег,због пандемије вируса COVID 19,настава се одвија на даљину 

кроз употребу различитих информационих технологија ,од 1. до 4.разреда. 

  

                                                                                    координатор, Славка Ивковић 
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V  РАД  ОРГАНА  РУКОВОЂЕЊА, РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА, 

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 
1.Директор школе  

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ 

 

 

Извештај о раду директора школе постоји као посебан документ,  дел. бр. 612 од 

15.9.2020. године. 

  

                                                                                                        

Директор школе: 

                                                                                                        Лидија Весели 

 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА 

 
Током  шк. 2019/2020. године у оквиру ангажовања 50% од пуног радног времена, педагог је кроз 

следеће сегменте остваривала свој рад:   

 
I    Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Активност Време 

реализације 
Реализатор/ 
сарадници 

Анализа предлога одељењских већа и израда финалног  

Распореда  контролних задатака дужих од 15 минута и 

писмених задатака за I и за II полугодиште, поштујући 

Правилник о оцењивању ученика у основној школи. 

 
септембар 

2019. 
јануар 2020. 

 
педагог, директор, 

предметни наставници 

Пријем, евиденција и праћење израде глобалних и месечних 

оперативних планова учитеља и предметних наставника, 

односно њихове припремљености за рад. 

од септембра 

2019.до јуна 

2020. 
сваког месеца 

 
Педагог, предметни 

наставници 

Сарадња са старешинама у остваривању плана рада ОС. током школске 

године 

педагог,одеље. 

старешине 
 

Учешће у припреми ИОП-1 и ИОП-2  за ученике 

 

Квартално 

и/или 

полугодишње 

педагог, предметни 
наставници 

Планирање и организација сарадње са Центром за промоцију 

здравља ЗЗЈЗ Панчево ради одржавања едукативних предавања 

ученицима 5-8. разреда. 

 
октобар 2019. 

педагог, стручњак ЗЗЈЗ 

Панчево 

Учешће у изради оперативног плана заштите ученика (3. 

разред) 

2.квартал  педагог,одеље. 

старешине, чланови 

ТЗЗУ 
Учешће у изради оперативног плана заштите ученика (5. 

разред) 
септембар 

2019.  
педагог,одеље. 

старешине, чланови 
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ТЗЗУ 
Учешће у изради плана друштвено-корисног рада за ученика 

5.разреда 

септембар 

2019.  
педагог,одеље. 

старешине, чланови 

ТЗЗУ 
Учешће у изради оперативног плана заштите ученика (6. 

разред) 
2.квартал  педагог,одеље. 

старешине, чланови 

ТЗЗУ 
Учешће у изради оперативног плана заштите ученика (6. 

разред) 
2.полугодиште педагог,одеље. 

старешине, чланови 

ТЗЗУ 
Учешће у изради плана друштвено-корисног рада за ученике 

6.разреда 

2.квартал  педагог,одеље. 

Старешине, чланови 

ТЗЗУ 
Учешће у изради оперативног плана заштите за ученицу 

8.разреда 

2.квартал Педагог, 

одеље.старешина, 

чланови ТЗЗУ 

Учешће у изради оперативног плана заштите ученице 3. 

разреда 

3.квартал  педагог,одеље. 

Старешине, чланови 

ТЗЗУ 
Учешће у изради плана појачаног васпитног рада са учеником 

4.разреда 

Друго 

полугодиште 

педагог, учитељица, 

родитељ 

Учешће у изради оперативног плана заштите ученика (8. 

разред) 

 

 

2.полугодиште  педагог,одеље. 

старешине, чланови 

ТЗЗУ 

Израда личног годишњег плана рада септембар 

2019. 
педагог 

Учешће у изради делова Годишњег плана рада школе за шк. 

2020/21. годину  

септембар 

2020. 

Педагог, сви наставници, 

директор 
Учешће у изради делова Годишњег плана самовредновања рада 

школе у шк. 2019/20.години 

септембар 

2019. 

Педагог, чланови тима за 

самовредновање 

II    Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Активност Време 

реализације  
Реализатор/ 
сарадници 

Израда годишњег извештаја о свом раду за шк. 2018/19. годину септембар 2019. педагог 
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе у 

школској 2018/19. години. 

Август-

септембар 2020. 

педагог, наставници 

Пратила и вредновала наставни процес и напредовање ученика 

учествујући у изради извештаја за потребе школе ( о успеху 

ученика у учењу и владању, о реализацији активности 

Стручног тима за ИО). 

на крају 

квартала и 

полугодишта 

 
педагог 

Пратила  поступке оцењивања ученика кроз преглед  

педагошке документације појединих наставника. 

током школске 

године 

педагог, 
директор 

Учествовала у праћењу реализације остварености општих и 

посебних стандарда, постигнућа ученика.  

на крају 1. и на 

крају 2. 

полугодишта 

педагог, 
одељењске старешине 

Пратила реализацију ОВ рада кроз посету часовима учитеља и 

предметних наставника; евиденција: припреме за часове и 

обрасци педагога за снимање, анализирање и процењивање 

наставног часа. 

од октобра 

2019. године до 

маја 2020.г. 

 
педагог, директор 

Пратила реализацију и евиденцију осталих облика О-В рада и   
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извршила преглед Дневника као задужено лице од стране 

директора школе. 
полугодишње Педагог, директор 

Праћење реализације и начина вођења евиденције у 

Дневницима рада уз уношење личних запажања/преглед  

полугодишње педагог, директор, 

одељењске старешине 
Израда, примена и обрада упитника за спровођење 

самовредновања рада школе у оквиру 2. кључне области – 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ (за ученике, запослене, родитеље), на 

основу новог Правилника о стандардима квалитета рада 

установе и приручника. 

 

прво 

полугодиште 

 

педагог, тим за 

самовредновање 

Израда, примена и обрада упитника за наставнике и запослене 

ради спровођења процеса самовредновања рада школе –у 

оквиру 3. кључне области- ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА на основу новог Правилника о стандардима 

квалитета рада установе и приручника. 

 
друго 

полугодиште 

 
педагог, тим за 

самовредновање 

Израда, примена и обрада упитника за наставнике и запослене 

ради спровођења процеса самовредновања рада школе –у 

оквиру 4. кључне области - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА на 

основу новог Правилника о стандардима квалитета рада 

установе и приручника. 

 
прво 

полугодиште 

 
педагог, тим за 

самовредновање 

Израда, примена и обрада упитника за наставнике и запослене 

ради спровођења процеса самовредновања рада школе –у 

оквиру 6. кључне области – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУСРСИМА на основу новог Правилника о стандардима 

квалитета рада установе и приручника. 

 
друго 

полугодиште 

 
педагог, тим за 

самовредновање 

Израда извештаја о спроведеном процесу самовредновања у 

шк. 2019/20. години 
август 2020.  педагог, тим за 

самовредновање 

Пратила реализацију и учествовала у евалуацији ИОП-а 1 и 

ИОП-а 2 за ученике, давала сугестије наставницима у изради 

ИОП-а и начину вредновања истих. 

на крају 1. и  на 

крају 2. 

полугодишта 

или квартално 

 

педагог, наставници, 

СТЗИО 

Учествовала у организовању и спровођењу пробног завршног  

испита ученика 8. разреда  
април 2020. педагог, директор, 

одеље. старешина, 

предметни наставници 
Учествовала у организацији и спровођењу завршног  испита 

ученика 8. разреда као члан школске комисије за ЗИ – 

шифровање и дешифровање  

мај/јуни 2020. педагог, директор, 
школска комисија, 

предметни наставници, 

тим за спровођење ЗИ 
Израда извештаја и табела постигнућа уеника осмог разреда на 

пробном и на завршном испиту, анализа резултата 

Након пробног 

и након ЗИ 

Педагог, предметни 

наставници 

Израда личног извештаја о стручном усавршавању септембар 2020. педагог 
Праћење понашања ученика на часовима увидом у евиденције 

понашања 
у току 

шк.године по 

потреби 

педагог 

Учешће у изради извештаја о реализованим оперативним  

плановима заштите (за све сачињене и реализоване оперативне 

планове) 

У току 

шк.године 

Педагог, 

одеље.старешине, ТЗЗУ 

Израда извештаја (крај шк.2018/19. и почетак шк. 2019/20.) 

Републичког завода за статистику, одељења у Панчеву 

октобар 2019. Педагог, директор 
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III   Рад са наставницима 
Активност Време 

реализације  
Реализатор/ 
сарадници 

Припремио и проследио учитељици првог разреда резултате 

испитивања и провере спремности деце пред полазак у први 

разред основне школе школске 2020/2021. Године, податке 

добијене анкетирањем родитеља, уз сву уписну документацију 

која ће бити део портфолиа ученика 1.разреда. 

 

 
септембар 2020. 

 

 
Педагог 

Присуствовање и праћење извођења наставе на часовима 

учитеља и предметних наставника уз повратну информацију 

(препоруке). 

Октобар 2019.-

мај 2020. 

Педагог, директор 

Сарадња са одељењским старешинама и наставницима који 

пружају образовну подршку појединим ученицима и спроводе 

(ИОП-1 или ИОП-2, мере индивидуализације за ученике 

којима је потребна додатна подршка, помоћ у изради плана и 

педа.профила детета) и као координатор СТЗИО  

на класифика-

ционим 

периодима 

педагог, чланови 

СТЗИО, предметни 

наставници 

Сарађивала са старешинама у реализацији  појединих часова 

ЧОС-а. 
Током школске 

године 
педагог,одеље. 

Старешине 
Сарађивала са одеље.старешинама ученика са којима се водио 

појачан васпитни рад. 

Током школске 

године 

педагог,одељ. 

Старешине 
Сарађивала са наставницима по питању вођења педагошке 

документације. 

Током школске 

године 

педагог, 
наставници 

Сарадња са одељењским старешинама и предметним 

наставницима (самовредновање) 

у току 

шк.године 

педагог, наставници 

Прослеђивање свих релевантних информација/писмених 

обавештења наставницима (путем мејла школе и огласне 

табле). 

 

У току 

шк.године 
педагог, директор 

Учешће у осмишљавању активности у оквиру ,,Дечје недеље“-

гледање филма са ученицима као начин развоја културе 

толеранције, ненасиља и уважавања међусобних разлика 

Прва недеља 

октобра 2019. 

педагог, 

одеље.старешине 

ПРЕГЛЕД ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ У ТОКУ 

ШК. 2019/20. ГОДИНЕ НАЛАЗИ СЕ У ИЗВЕШТАЈУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

 

IV Рад са ученицима 

Активност Време 

реализације  
Реализатор/ 
сарадници 

Водила и евидентирала индивидуалне саветодавне разговоре са 

ученицима који су вршили повреду правила понашања као и оних 

са елементима насилничког понашања. 

Током школске 

године 

педагог 

Водила појачан васпитни рад са ученицима код којих је то било 

потребно, уз сарадњу са одељењским старешинама и родитељима. 
Током школске 

године 
педагог, 

директор,одеље. 

старешина 
Помоћ и подршка ученицима који се образују према мерама 

индивидуализације,  ИОП-у и са ученицима који имају тешкоће у 

учењу (корективно-педагошки рад). 

Током школске 

године по 

потреби 

 
педагог, ученици 

Учествовала у изради нових педагошких профила за поједине 

ученике којима је била потребна додатна подршка кроз образовање 

Током школске 

године 
педагог, 

одеље. старешина 
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по ИОП-у. 
Саветодавни рад са ученицима 6. разреда (социометријско 

испитивање ученика, израда социограма и анализа, саветодавни 

разговор са ученицима о ризичном понашању) 

Током школске 

године 
педагог, ученици 

6.разреда 

Саветодавни рад са ученицима 5. разреда (прелазак са разредне на 

предметну наставу- примена упитника за ученике, попуњавање, 

анализа и социометријско испитивање, израда социограма). 

Током школске 

године 
педагог, ученици 

петог разреда 

Радионица за ученике 3.разреда на тему насиља  и примена 

социометријске методе 

Током школске 

године 
Педагог,ученици 

3.р. 

Радионица за ученике 4.разреда -  Агресивно испољавање и вређање 

других, претње, физички обрачуни и слично непожељно понашање, 

примена социометријске методе 

Током школске 

године 

Педагог,ученици 

4.р. 

Радионица за ученике 6.разреда на тему насиља   Током школске 

године 

педагог, ученици 

6.разреда 

Радионица за ученике 6.разреда – Опасности које вребају на 

интернету 

Током школске 

године 
педагог, ученици 

6.разреда 

Примена социометријске методе у 8.разреду Током школске 

године 

Педагог, ученици 

8.р. 

Саветодавни рад са ученицима првог разреда на тему дигиталног 

насиља 

Током школске 

године 
педагог, ученици 

1.р. 

Провера брзине читања ученика трећег разреда Током школске 

године 

педагог, ученици 

3.р. 

Провера брзине читања ученика другог разреда Током школске 

године 

педагог, ученици 

2.р. 

Организација и реализација квиза ,,За школу без насиља“ за 

ученике петог и шестог разреда (квиз-презентација)  

Током школске 

године 

педагог, ученици 

Пратила напредовање ученика кроз анализу успеха и дисциплине. На 

класификаци-

оним периодима 

педагог, 
одеље.старешине 

Радила на професионалној оријентацији ученика 8. разреда 
(вођење радионица, презентације, анкетирања-интересовања/избор 

будућег позива, разговори и сл). 

Према плану 

ЧОС-а у 

8.разреду 

педагог,одеље. 

старешина 8.разреда 

Испитивање и провера спремности деце пред полазак у први разред 

oсновне школе школске 2020/2021. године  

Мај-јуни-јули 

2020. 

Педагог, будући 

прваци,родитељи 
Организација и реализација активности са предшколцима (будућим 

првацима), радионица упознавања - Емоције 
Јуни 2020. педагог, будући 

прваци 
V   Рад са родитељима, односно старатељима 

Активност Време 

реализације 
Реализатор/ 
сарадници 

Индивидуални/групни саветодавни разговори са родитељима чија 

деца су вршила повреду правила понашања као и оних са 

елементима насилничког понашања. 

Током школске 

године 

педагог, одеље. 

старешина, ТЗЗУ, 

директор 
Саветодавни разговори са родитељима ученика код којих је 

спровођен појачан васпитни рад/ учешће у вођењу васпитно-

дисциплинског поступка.   

Током школске 

године 

педагог, 

директор,одеље. 

старешина, 

родитељи, ученици 
Сарађивала са родитељима чија деца се образују по ИОП-у. Током шк. Год. Педагог,родитељи 
Сарађивала и саветодавно радила са родитељима будућих првака, 

приликом уписа деце у први разред и приликом провере 

спремности за полазак у школу, као и на родитељском састанку на 

тему,,Зрелост и припрема детета за полазак у школу“. 

Март-јули 2020. Педагог, родитељи, 

директор 
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Сачињавање упитника и анкетирање родитеља о условима у којима 

деца расту у породици, и о особинама и интересовањима саме деце  

будућих првака. 

Мај 2020. Педагог, родитељи 

Родотељски састанак на тему,,Зрелост и припрема детета за 

полазак у школу“. 

Јун 2020 Педагог, 

родитељи/ДЗЗ 

Сарадња са родитељима члановима Савета родитеља, Школског 

одбора на појединим састанцима и упознавање са анализом успеха 

и дисциплине ученика, као и са резултатима анкета у оквиру 

процеса самовредновања  

 
квартално/ 

полугодишње 

 
педагог, директор, 

родитељи у СР и 

ШО 
Позиви и обавештења за родитеље ученика који нередовно похађају 

наставу/непохађаче. 

По потреби у 

току године 

педагог, директор, 

одеље. старешина 
Упис у први разред шк. 2020/21. године (систем Е-упис) 

 

Март-јули 2020. Педагог,директор, 

родитељи 

VI   Рад са директором 

Активност Време 

реализације 
Реализатор/ 
сарадници 

Сарадња на планирању активности, изради стратешких докумената 

установе , анализи и извештају о успеху и дисциплини ученика на 

кварталима и раду школе на крају школске године. 

Током школске 

године 

педагог, директор 

Сарадња око инструктивно-педагошког рада са наставницима након 

посећених часова. 

Током школске 

године 

педагог, директор 

Сарадња  у оквиру рада стручних већа , актива и тимова. Током школске 

године 
педагог, директор 

Размена информација од важности за образовно-васпитни рад и рад 

школе. Сарадња са директором о свим питањима битним за 

функционисање установе 

током школске 

године 

педагог, 
директор 

Организација замена одсутних наставника у сарадњи са 

директорком. 

По потреби у 

току шк.године 

педагог, 
директор, дежурни 

наставник 
 

VII   Рад у стручним органима и тимовима 

Активност Време 

реализације 
Реализатор/ 
сарадници 

Учествовање у раду и присуствовање седницама стручних органа       

(одељењских и наставничког већа), Савета родитеља, Школског 

одбора 

током школске 

године 

педагог,чланови 

стручних органа  

Координација  рада  Стручног тима за инклузивно образовање 

(СТЗИО), вођење записника 

током школске 

године 

педагог, чланови 

СТИО 
Координација рада  тима за професионалну оријентацију ученика 

(вођење записника). 

Током школске 

године 

педагог, чланови 

СТИО 
Рад у осталим тимовима/активима: Тим за спровођење ЗИ 

(записничар, стални члан тима), Тим за самовредновање 

(повремено записничар, стални члан тима), Тим за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

(помоћ у изради оперативних планова заштите, подршка, стални 

члан тима), педагошком колегијуму, активу за развој школског 

програма, активу за развојно планирање, тиму за друштвено-

користан, хуманитари рад ученика итд. 

 

 

 
Током школске 

године 

 

 

 
педагог, чланови 

тимова 

Размена информација од важности за образовно-васпитни рад и рад 

школе. 

Током школске 

године 

педагог, 
чланови стручних 

органа 
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VIII   Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Активност Време 

реализације 
Реализатор/ 
сарадници 

Попуњавање статистичких упитника и табела за потребе одређених 

институција ( Републичког и Покрајинског завода за статистику ). 

Октобар 2019. Педагог, 
директор 

Сарадња са: Центром за социјални рад Ковин, ОУ Ковин, Судом за 

прекршаје (сачињавање и слање дописа, обавештења о 

неоправданом непохађању наставе и сл.) 

у току 

шк.године по 

потреби 

педагог, 

одеље.старешина, 

директор 
Сарадња са основним и средњим школама (слање документације, 

преводница, извештаја о упису ученика, ИОП документације, 

дописа итд).  

У току 

шк.године по 

потреби 

педагог, 

одеље.старешина, 

директор 
IX   Вођење документације, припрема за рад  и стручно усавршавање 

Активност Време 

реализације 
Реализатор/ 
сарадници 

Водила евиденцију о сопственом раду на дневном нивоу.  током школске 

године 

педагог 

Прикупљала податаке о ученицима који садрже личне податке и 

податке о индивидуалном раду  у складу са етичким кодексом 

педагога. 

током школске 

године 

педагог,одеље. 

старешине, 

родитељи/старатељи 
Стручно усавршавање - похађање акредитованих семинара и 

стручно усавршавање у оквиру установе. 

током школске 

године 

педагог 

Размена искустава и сарадња  са другим педагозима/психолозима и   

стручним сарадницима у образовању. 
током школске 

године 
педагог 

Вођење и чување педагошке документације о раду (евиденција о 

обављеним разговорима са ученицима, васпитно-дисциплинским 

поступцима, дописи релевантним установама, коришћени 

инструменти процене, извештаји, табеле, статистички подаци, 

месечни и годишпњи планови рада наставника, обрасци за 

наставнике потребни за анализу успеха, евиденције о насилном 

понашању, упитници за самовредновање, социометријски 

упитници, други упитници, протоколи посматрања часова, 

документација о ИОП плановима-регистратори, преводнице, 

спискови ученика школе, брошура за родитеље првака, службене 

белешке, праћење стручне литературе...) 

 

 
током школске 

године  

 

 
педагог, наставници, 

ученици, директор, 

родитељи 

 

Извештај сачинио стручни сарадник- педагог 
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3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА –БИБЛИОТЕКАРА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2019/20. године 

 

 Програм рада школског библиотекара са 50 % радног ангажовања обухватао је задатке и послове 

из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена 

културних и уметничких аспеката образовања. Школски библиотекар је, реализовањем задатака и 

послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена 

културних активности школске библиотеке, доприносио у већој мери унапређивању свих облика и 

подручја рада, тако што је учествовао у пословима планирања, организовања, унапређивања и 

праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса. У школској библиотеци се води 

Инвентар монографских публикација, стручна класификација води се по систему UDK,  каталога 

нема, програма за обраду књига нема. Некњижна грађа води  се у свесци, као и серијске 

публикације. У посебној свесци води се и евиденција коришћења бесплатних уџбеника за ученике 

из социјаално угрожених породица за ниже и више разреде добијених од Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја.  

Школа је  издвојила финансијска средства за набавку књига за богаћење фонда, школских лектира 

и књига за награђивање ученика за заслуге у образовно-васпитном процесу. Такође, добила је 

новчана средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од  22 000 

динара  за набавку публикација ради богаћења библиотечког фонда, а које доприносе 

унапређивању образовања и васпитања деце основношколског узраста. Богаћење фонда 

библиотеке основне школе обавило се избором публикација са Листе изабраних публикација и то 

из следећих категорија: домаћа књижевност за децу основношколског узраста, публикације које 

представљају националну културну баштину, позната дела светске културне баштине прилагођене 

основношколском узрасту, научна и научно-популарна издања, публикације намењене ученицима 

са сметњама у развоју и индивидуалитетом, итд. 

Књижни фонд обновљен је у школској 2019/20. години за 89  монографских  публикација, тако да 

их укупно има 4 911. Због уведеног ванредног стања има и доста неинвентарисаних публикација. 

Школску библиотеку користило је 103 ученика, 22 наставника, осталих  9. Укупно је школска 

библиотека имала 134 члана ове школске године.  

 

                                     АКТИВНОСТ  НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ 

ЗАЦИЈЕ 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за 

ученике, наставнике и стручне сараднике обављено је у октобру,  

децембру и мају месецу. Евидентирано је у фолдеру о  активностима 

школског библиотекара (рачунар се налази у школској библиотеци). 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова 

реализовало се у септембру и током сваког месеца школске 2019/20. 

године.  

3. Планирање рада са ученицима у школској библиотеци 

реализовано је током школске године.  

4. Израда програма рада библиотечке секције је урађена у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

библиотекар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар

-јун 
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септембру 2019. Програм рада налази се у ГПРШ за школску 2019/20.   

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке 

грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада 

обављено је у септембру и децембру 2019. године. 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада 

установе обављено је августу 2019. и  јуну 2020. године. 

Самовредновање школског библиотекара није реализовано због 

ванредног стања због пандемије коронавируса.  

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у 

наставне планове и програме рада школе реализовано је у мањој 

мери.  

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 

образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, 

допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.) 

- реализовано је у октобру 2019. поводом Дечије недеље, 

припремљена је литература за учешће на Математичком такмичењу 

„Мислиша 2020“, припремљена литература за приредбу поводом 

школске славе у децембру 2019. 

-реализовано је 10.12. 2019. корективан рад са ученицом 2. разреда 

(ИОП 2), 

-рад на школском листу,  

- 27.11. 2019. године, 9.12. 2019. године са учеником 5. разреда 

(појачан васпитни рад). 

4.   / 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености корисника развијањем критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности- реализовано је у октобру 2019. поводом Дечије 

недеље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

библиотекар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар

-јун 

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства 

кроз све облике образовно-васпитног рада реализовала се током 

целе школске године.  

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење разних извора информација реализовала се током целе 
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школске године. 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у 

школској библиотеци није могуће због недостатка простора. У 

просторији школске библиотеке може стати до 2 ученика, а 

такозвана „читаоница“ није оформљена за такав вид организовања 

часова (мала просторија препуна ормана). 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана 

обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела 

школске библиотеке се одвијала без тешкоћа. Успостављена је 

одлична сарадња школског библиотекара и наставника.  

-Успостављена сарадња око одласка на Сајам књига 24.10.2019. 

-рад на школском листу са наставницима и члановима тима за 

школски лист. 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе се реализовало 

током школске године до марта 2020. када је избила пандемија 

коронавируса. Примећена је мања потражња библиотечке грађе 

(лексикони, енциклопедије итд.) у односу на прошлу годину због 

инсистирања на употреби ИКТ.  

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о 

новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о 

тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, 

акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање 

појединих књига и часописа реализовало се током школске године 

-23.10. 2019. године прваци су посетили школску библиотеку када је 

и реализован заједнички час на тему пројектне наставе „Од 

сликовнице до енциклопедије“, 

-14.11. 2019. године одржан час у сеоској библиотеци са ученицима 

8. разреда (обележен  Дан толеранције), 

26.2. 2020. реализован угледни тимски час са ученицима 4. разреда 

на тему „Библиотекар нам поручује“, 

-договор око враћања бесплатних уџбеника, јуни 2020. 
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IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1. Припрема ученика за самостално коришћење различитих извора 

сазнања и свих врста информација у настави и ван ње вршила се 

током целе школске године употребом интернета и библиотечке 

грађе.   

2. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода 

самосталног рада на тексту и другим материјалима 
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- -23.10. 2019. године прваци су посетили школску библиотеку када 

је и реализован заједнички час на тему пројектне наставе „Од 

сликовнице до енциклопедије“ 

 

-14.11. 2019. године одржан час у сеоској библиотеци са ученицима 

8. разреда (обележен  Дан толеранције), 

3. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 

 -26.2. 2020. реализован угледни тимски час са ученицима 4. разреда 

на тему „Библиотекар нам поручује“, 

-учешће у реализацији новогодишње прославе. 

4. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања 

и библиографског цитирања реализовано на угледним часовима.   

5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности 

разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада 

(употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању 

претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за 

самостално коришћење. 

6. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају 

библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну 

 

ученици, 

чланови 

новинарске 
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чланови 

ликовне и 
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разреда   
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библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним 

активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама 

(часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; 

читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.) је 

реализовано у већој мери.  

7. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности,  

8. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на 

реализацији школских пројеката ( Школа без насиља, Дечија права, 

конкурси и друго) 

-рад на школском листу са ученицима и члановима новинарске 

секције током школске године. 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања 

читалачких и других навика ученика и формирању личних и 

породичних библиотека 

-реализовано је на родитељском састанку 5. разреда. 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика 

-сарадња са родитељима је успостављена око преузимања и 

враћања уџбеника и школске литературе. 

3. Учлањивање родитеља у библиотеку. 

 

 

 

Школски 

библиотекар 

 

 

родитељи/ 

старатељи  

 

 

 

Септембар

-јун 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом  и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 

библиотеке реализована је по потреби.  

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о 

набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-

методичке и педагошко-психолошке литературе реализовано је по 

потреби.  
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3.                       / 

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних 

пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких 

пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих 

облика зависности,  

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за 

школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни 

сарадници реализована је са директором.  

6. Припремање и организовање културних активности школе 

 -обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: 

"Месец књиге", "Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан 

толеранције" итд. Реализовано је у договору са директором.  

7. Учешће у припремању прилога и изради школског листа „Отворен 

прозор“ и интернет презентације школе није у потпуности 

реализован.  

Директор Школе је направио табелу са временом долазака ученика 

у школску библиотеку због враћања уџбеника. 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

Школски библиотекар је члан тимова, стручних актива и већа, 

координатор је стручног актива за развој Школског програма за 2. 

циклус основног образовања и васпитања, координатор новинарске 

секције, тима за школски лист.  
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VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Сарадња са другим школама, школским библиотекама, сеоском 

библиотеком на територији локалне самоуправе 

-14.11. 2019. године одржан час у сеоској библиотеци са ученицима 

8. разреда (обележен  Дан толеранције), остале планиране 

активности нису реализоване.  

2.    / 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама 

(новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском 
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(сеоски 
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центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и 

културно просветним заједницама и организацијама које се баве 

радом и слободним временом омладине и другим образовним 

установама) одвијала се током целе школске године по потреби. 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других 

стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији-

праћење преко електронске поште.   

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

 Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци извршена је на дневном, месечном и годишњем нивоу.  

Реализовани су библиотечки послови, као и премештање књига са 

полица, брисање полица, уређивање ормара у читаоници, ређање 

уџбеника по разредима итд. 

Анализа и вредновање рада школске библиотеке на крају школске 

године није реализовано због ванредног стања.  

Стручно усавршавање -  
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Назив семинара Број 

бодова 
Компетенција Документ који 

доказује 

реализацију  

Програм стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и директора за развој 

кључних вештина ученика основних школа: 

критичко мишљење и решавање проблема, 

дигитална писменост и програмирање 

микробит уређаја, од марта до октобра 2019.  

 

 

 

 

40  

Компетенција за 

поучавање и 

учење 

 

П1 и П3 

 

 

 

 

     Уверење  

Семинар : „Тимски рад и сарадња наставника 

у функцији осигурања квалитета рада 

установе“, 18.01.2020. 

 

8 

К4 

П4  

      

     Уверење  

Употреба УДК таблица ( током школске 

године) 
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  ИЗВЕШТАЈ СА САЈМА КЊИГА 

Ученици и наставници ОШ „Предраг Кожић“ из Дубовца посетили су Сајам књига 24. 10. 2019. 

План активности је био следећи: 

Полазак испред школе у 09:00h 

Посета Аде Циганлије од 10:30- 12:30 h 

Обилазак штандова на Сајму књига од 13:00- 15:30 h 

Посета  Шопинг центра „BIG FASHION“ од  16:00-17:45 h 

Повратак у 17:45 h 

ПРЕВОЗ: Владимир Топаловић из Ковина 

Ученика: 30 

Наставника: 4 ( Радосава Јаџић, Венера А. Бојовић, Марија Ћирић и Весна Мијатовић) 

Све планиране активности су реализоване.  У Дубовац смо стигли у 19:15 h.  

Ученици су испоштовали сваки договор, показали пристојност у току вожње и при 

обиласцима, дружили се, разгледали Београд и уживали.  

Циљ посете сајма био је промовисање књиге и читања код ученика. 

 Наставнице су имале одличну сарадњу са превозником и са ученицима, тако да је дан 

протекао без проблема. 

Возач је испоштовао сваки договор, показао толерантност и професионализам у свом 

раду.  

                                                                                                   школски библиотекар : Весна Мијатовић 

          

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ОШ „ ПРЕДРАГ КОЖИЋ“ 

ДУБОВАЦ  ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 
 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС“ 

број 88/17,10/19,27/18,6/20 ) секретар школe обавља нормативно правне и друге 

правне послове , те су сходно томе послови извршени у Школској 2019/2020. 

години од стане секретара следећи : 

 

- Израда појединачних правних аката који се односе на радне односе-заснивање и 

престанак радног односа, годишње одморе, одсуства , одлуке поводом приговора 

кандидата по расписаним конкурсима и сл., као и друге активности које се односе 

на вођење и ажурирање матичне евиденције, попуну слободних радних места, 

пријаву и одјаву радника, стручно усавршавање наставника и стручних сарадника( 

пријаве приправника и захтеви за полагање испита за лиценцу ), такође упућивање 

на психолошку процену код НСЗ у Панчеву, сарадња са њиховим службеницима у 

вези строгог чувања података. 
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- Ажурирање персоналне документације заполених . 

- Праћење законске регулативе и усклађивање општих аката Школе са Законском 

регулативом 

- Спровођење васпитно-дисциплинских поступака против ученика и израде одлука . 

- Стручни послови у припреми и при одржавању седница Школског одбора, 

присуствовање седницама , израда записника са седница . 

- Издавање потврда ученицима и запосленима . 

- Спровођење поступка јавних набавки, у вези са финансијским планом, и 

планираним средствима . 

- Административни послови, пословна коресподенција, вођење деловодника и 

архивирање предмета и вођење архиве, као и послови око регулисања здравственог 

осигурања односно овере и израде нових здравствених књижица. 

-  Учествовање и похађање програма обуке стручног усавршавања  . 

- Други послови у складу са описом радног места и потребама школе  

 

Секретар школе, 

Жарков Соња 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. Години  

 

Школски одбор је у школској 2019/2020.години одржао укупно 8  седница. 

Школски одбор одржао је седнице у протеклој школској години у следећем сазиву : 

Решењем скупштине општине Ковин број 61-44/2018-I од 05.јуна 2018. Године именовани 

су следећи чланови : Славка Ивковић, Бранислава Илић, Весна Мијатовић, Снежана 

Секулић, Марија Аћимов, Кристина Мијуца Станојев , Златко Тилић , Владан Илић, 

Драган Сретков . 

Функцију председника Школског одбора током школске 2019/2020.године обављао је 

Илић Владан , члан Школског одбора из реда локалне самоуправе У школској 

2019/2020.години Школски одбор је:     

- Усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2018/2019.годину; 

- Разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе; 

-  Усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2019/2020.годину; 

- Усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2018/2019.години; 

-  Усвојио  Развојни план школе ; 

 -  Усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2019/2020.годину; 

- упознао се са организовањем ужине и осигурања ученика у школи  

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

полугодиштима; 

- разматрао извештаје о остварености образовних стандарда на крају првог и другог 

полугодишта;  

-  усвојио извештај о редовном годишњем попису; 

- Усвојио годишњи финансијски извештај за 2019.годину (завршни рачун); 
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- Упознао се са записницима о инспекцијском надзору Општинског просветног 

инспектора;  

-  Донео финансијски план и план набавки установе за 2020.годину и њихове измене, 

као и измену финансијског плана за 2018.годину; 

- Усвојио општа акта школе усаглашена са новим Законом о основама система 

образовања и васпитања ( „ Сл. Гласник РС „ број 88/2017,10/19,27/18,6/20 )  

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на пробном завршном испиту и на 

самом завршном испиту . 

- Упознао се са прекидом рада и наставку онлине наставе због проглашеног ванредног 

стања и пандемије „ Ковид19“ 

 

 

Извештај сачинила, секретар школе 

Жарков Соња 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

На првом родитељском састанку у школској 2019/2020.години свако одељење изабрало 

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

18.09.2020.године конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  

 

1.  Гаврилов Милица   -представник ученика првог разреда 

2. Мењхарт Сања -представник ученика другог разреда 

3. Вучетић Ержебет -представник ученика трећег разреда 

4. Аћимов Марија -представник ученика четвртог разреда 

5. Ника Лепа -представник ученика петог разреда 

6. Сретков Оливија -представник ученика шестог разреда 

7. Николић Маријана  -представник ученика седмог разреда 

8. Михајловић Виолета -представник ученика осмог разреда 

 

Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Марија 

Аћимов ,а за заменика председника Гаврилов Милица . 

У школској 2019/2020 .години Савет родитеља је одржао 8 седница на којима су 

разматрана следећа питања: 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика и остварености образовних стандарда; 

- Разматрање предлога Годишњег  извештаја о раду школе у школској 

2018/2019.години; 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2019/2020.годину; 

- Разматрање предлога Развојног плана школе; 

- Ужина и осигурање ученика у школској 2019/2020.години; 

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

разреда за школску 2019/2020.годину; 

- Упознавање са одабиром агенција за реализацију екскурзија у школској 

2019/2020.години; 

- Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 

- Упознавање са одлагањем екскурзије за следећу годину због проглашења пандемије“ 

Ковид 19“. 
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- Разматрање извештаја о самовредновању; 

- Одлучивање о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту и информисање о 

календару одржавања редовног завршног испита; 

- Разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на пробном и редовном 

завршном испиту  

- Организација матурске вечери; 

- Уџбеници и изборни предмети у школској 2019/2020.години; 

- Упознавање са пројектом МПНТР „Бесплатни уџбеници“. 

-Упознавање са обустављањем рада због проглашења ванредног стања и епидемије „ 

Ковид 19“  

 

Извештај сачинила,секретар школе 

Жарков  Соња 
 

 

VI ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМОВА 

И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

ШК.2019/2020.ГОДИНЕ 

 

 Координатор:Славка Ивковић  

У току шк.2019/2020.г.одржано је 10 седница Стручног већа за разредну наставу у саставу: 

1.Славка Ивковић,професор разредне наставе-координатор 

2.Бранислава Илић,професор разредне наставе-члан 

3.Гордана Адамов,професор разредне наставе-члан 

4.Мирјана Бановић.мастер учитељ-члан 

6.Лидија Весели,директор 

7.Јован Душанић,педагог 

8.Милица Бугариновић,професор енглеског језика-члан 

9.Владимир Миљковић,вероучитељ-члан 

10.Весна Новаков, наставник ромске наставе-члан 

 

Веће је радило у складу са Годишњим планом и прогрмамом  рада Стручног већа за 

разредну наставу. 

  

На одржаним седницама у току шк.2019/2020.г.реализоване су следеће активности : 

-Донет је и усвојен Годишњи програм рада Стручног већа за разредну наставу 

-Донет је план употребе постојећих наставних средстава ,набавка потребних наставних 

средстава и дидактичког  наставних средстава и дидактичког материјала  реализацију 

васпитно-образовног рада  

-Спроведено је иницијално тестирање ученика од 2.р. до 4.р. и годишње провере знања из 

предмета:српски језик, математика,свет око нас,природа и друштво  

-Донет је распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво и 

друго полугодиште 

Утврђен је предлог индивидуализације наставе ,ИОП1,ИОП2 И ИОП3, у 

шк.2019/2020.години 
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-Подељена су задужења и извршене организационе припреме за обележавање Дечје 

недеље 

-Направљен је Програм екскурзије за ученике од 1. до 4. разреда на релацији Дубовац—

Нови Сад- Дубовац. 

-Извршен је избор штампе за ученике и понуђен ученицима 

-Учитељице од 1. до 4.разреда реализовале су програм ,,Покренимо нашу децу“,покренут 

од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја у циљу побољшања 

физичке активности и здравственог стања деце.Вежбе су рађене15 мин.пре наставе(у 

учионици,холу,шк.дворишту у зависности од временских прилика). 

Учитељице од 1. до 4.разреда направиле су план  иновација како би се унапредио наставни 

процес и резултати учења. 

Угледни тимски часови: 

 - Учитељице од 1. до 4.разреда одржале су угледни тимски час на 

слободним/ваннаставним активностима на тему,,Дечја недеља"7.10.2019. 

-Учитељице од 1. до 4.разреда и вероучитељ реализовали су пројекат Светосавље 

Угледни часови: 

1.разред-учитељица Гордана Адамов и библиотекар Весна Мијатовић 

,,Од сликовнице до енциклопедије"(28.10.2019.) 

3.разред-учитељица Бранислава Илић-Казанџија(народна традиција)-27.10.2019. 

4.разред-учитељица Славка Ивковић-Koњ као превозно средство (народна традиција) -

28.10.2019. 

1.разред-учитељица Гордана Адамов и наставница биологије АнуцаСлавковић:,,Здрава 

храна"(25.11.2019.) 

2.разред-учитељица Мирјана Бановић :-Врсте лутака;Лутка на 

штапу(пројектнанастава)07.11.2019. 

Учитељица 4.разреда Славка Ивковић и школски библиотекар Весна Мијатовић одржале 

су угледни тимски час из српског језика,,Библиотекарка вам препоручује"(26.2.2020.г.) 

-Учитељице од 1. до 4.разреда реализовале су часове у току године на којима је 

примењена ИКТ(сви часови су побројани у записницима Већа за разредну наставу) 

-Рад и напредовање свих ученика континуирано су се пратили у току школске године и 

евидентирали у есДневнику,у педагошкој документацији као и у електронској педагошкој 

документацији одељењских старешина.  

-Ученици су израдили ученички портфолио којим прате свој наредак. 

- Родитељи ученика од 1. до 4.разреда имали су приступ есДневнику преко портала за 

ученике и родитеље . 

Учитељице Гордана Адамов,Мирјана Бановић,Бранислава Илић и Славка Ивковић 

стручно су се усавршавале на семинару,,Тимски рад и сарадња наставника у функцији 

осигурања квалитета рада установе"(18.1.2020.). 

-Учитељице од 1. до 4. разреда стручно су се усавршавале на семинарима ,вебинарима и 

конференцијама. 

Учитељице су се стручно усавршавале на вебинарима: 

1.Ивковић Славка: 

-,,Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе" 

(18.1.2020.)-семинар 

-Настава оријентисана ка исходима учења (15.мај 2020.г.)- вебинар 

-Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 1 (15.мај 2020.г.) - вебинар 

-Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 2 (27.мај 2020.г.) - вебинар 

-Шта нас спречава да се понашамо асертивно? (29.5.2020.) - вебинар 

2.Илић Бранислава: 
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-,,Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе" 

(18.1.2020.)-семинар 

-Настава оријентисана ка исходима учења(15.мај 2020.г.) - вебинар 

-Шта нас спречава да се понашамо асертивно? (29.5.2020.) - вебинар 

3.Бановић Мирјана: 

-,,Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе" 

(18.1.2020.)-семинар 

-Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 1 (15.мај 2020.г.) - вебинар 

-Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 2 (27.мај 2020.г.) - вебинар 

-Шта нас спречава да се понашамо асертивно? (29.5.2020.) - вебинар 

-Т4 Конференција-Међународна конференција у образовању(30.5.2020.г.) 

4.Адамов Гордана:/ 

-,,Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе" 

(18.1.2020.)-семинар 

 

-Реализован је пројекат,,Бесплатни уџбеници“ 

-Извршен је избор уџбеника  за шк.2020/2021.г. 

-Oд 17.3.2020.године,па до даљњег,због пандемије вируса COVID 19,настава се одвија на 

даљину кроз употребу различитих информационих технологија ,од 1. до 4.разреда. 

 

 

2.  Извештај о раду Стручног актива учитеља на крају шк. 2019/2020.г. 

 
Извештај о радуСтручног актива учитеља на крају шк.2019/2020.г. 

У школској  2019/2020.године одржано је 11 састанака. 

У августу је донет годишњи програм радаАктиваучитељашколе и остварене су следеће 

активности: 

1 . Учитељица 1. Разреда и ученици који су завршили 4. Разред припремили су пригодан програм 

за пријем првака.Општина је првацима поклонила две књиге, а учитељица добродошлицу. 

2. Презентовна је штампа „ Мали забавник“ 

3. Није било конкурса. 

4. Ученици 2. разреда су у оквиру одељења обележили Дан писмености, док су ученици 3.и 

4.разреда на тимском часу у такмичарском духу међуодељењског такмичења обележили Дан  

писмености. Најуспешнији су добили дипломе.  

5.Дечја недеља у коју је организована и Недеља школског спорта је обележена са следећим 

активностима: 

Понедељак: 

-Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима детета(Учледни тимски час-ИКТ) 

-Полигон препрека(Недеља школског спорта) 

Уторак: 

-Израда ликовних радова на тему,,Да право свако –дете ужива лако“ 

-,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља школског спорта) 

-Учлањење ученика 1.разреда у сеоску библиотеку 

Среда: 

-Осликавање дворишта 

-Гађање у циљ(Недеља школског спорта) 

Четвртак: 

,,Трка за срећније детињство“ у Ковину 

-Између две ватре(Недеља школског спорта) 

Петак: 

-Аниматорска представа за ученике нижих разреда у МЗ Дубовац 
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-Хуманитарна акција,,Друг другу“ 

-Спортско-рекреативна посета  - Шумарак,(Недеља школског спорта) 

-Слатка журка 

6.По два ученика из одељења( 1.,2.,3. и4. разреда) су учествовала у Трци за срећније детињство у 

Ковину. 

7.Међународни Дан учитеља је обележен изложбом ученичких радова у холу школе чији је 

организатор учитељица Адамов Гордана. 

8. Организатор изложбе у оквиру Дечје недеље је учитељица Мирјана Бановић. Тема изложбе: ,,Да 

право свако –дете ужива лако“ 

9. Ученици 1.разреда су се учланили у сеоску библиотеку, а у договору са школском 

библиотекарком учланиће се и у школску библиотеку. 

10. Ученици од 1.до4.разреда су у ддому културе у Ковину одгледали позоришну представу „Кад 

саобраћајна правила следиш, за саобраћај вредиш“. 

11. Ученици су у галерији Дома културе погледали поставку уметничких слика. 

12. 18.11.2019. обележен је Дан толеранције гледањем цртаног филма Ружно паче (заједничка 

активност ученика од првог до шестог разреда)  

13. Није стигао конкурс МУП-а 

14. Прво полугодиште је обележено 23.12.2019.године поделом пакетића и слатком журком. 

15. Нова година је обележена изложбом ученичких радова у холу школе чији је организатор 

учитељица Бранислава Илић. 

16. Није било учешћа на конкурсу. 

17. Поводом Светог Саве ученици од 1. до 4. разреда су радили радове за изложбу у холу школе 

чији је координатор Ивковић Славка.Ученици су радили радове и за изложбу у учионици 

Ученици од 1. до 4. разреда су учествовали на приредби поводом Светог Саве . 

18. Дан заљубљених је обележен изложбом ученичких радова у холу школе чији је организатор 

учитељицаГордана Адамов. 

19. Ученици нижих разреда неће учествовати на такмичењу рецитатора. 

20. Општинско такмичење из математике је било у октобру и ученици нижих разреда нису 

учествовали. 

21.Ученици нижих разреда нису учествовали  на такмичењу рецитатора. 

22.Ученици 2.,3.и 4.разреда  су учествовали на такмичењу из математике „ Мислиша“ 

23.Дан жена је обележен израдом поклона за маме, баке,... Поклоне су израђивали ученици од 1. до 

4. разреда. 

  Такође су ученици од 1. до 4.разреда радили радове за изложбу на тему „ Дан жена“, координатор 

изложбе је учитељица Илић Бранислава. 

24.Електронским путем учитељице од 1.до4. разреда су се договориле око обележавања Васкрса. 

Ученици су имали едукативне садржаје и за католички и за православни Васкрс. 

25.Ученици од 1. до 4.разреда су радили радове за изложбу на тему „ Васкрс“, координатор      

изложбе је учитељицаМирјана Банововић. 

26.Због пандемије вируса COVID 19 ученици нису имали могућност учешћа на конкурсима. 

27. Дан школе је обележен израдом ученичких радова за изложбу. Изложба је постављена на сајту 

школе. 

28. Због ванредне ситуације COVID19. ове школске године није се организовала приредба, КРОС 

РТСа и екскурзија. 

29. Координатор изложбе је учитељица Славка Ивковић. 

30.Учитељица 4.разреда се договорила са ученицима око припреме за пријем првака. Припрему ће 

одржати у августу, пред почетак школске године. 

31.Извршена је анализа рада стручног Актива учитеља. 

32.Координатор стручног актива је сачинио извештај и упознао чланове . 

33. Задња, 11. Седница Стручног актива учитеља биће одржана у августу. 

 

ЧлановиАктива:   

 1.БраниславаИлић- Координатор  
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2.СлавкаИвковић     

 3.ГорданаАдамов     

 4.Мирјана Бановић                                                                                      

 

                                                                                           Координатор Актива учитеља: 

Бранислава Илић 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

                      Извештај Стручног већа за друштвене науке за школску 2019/2020. године 

Стручно веће за друштвене науке је у школској 2019/2020. години радило у следећем саставу: 

1. Марија Домазет,Катарина Величић Богдановић– наставнице српског језика  

2. Венера Арсенов Бојовић –  наставница енглеског језика 

3. Анита Меза – наставница историје 

4. Радосава Јаџић – наставник француског језика – координатор Стручног већа, записничар 

Стручног већа 

Број 

седнице 
Планиране активности Носиоци активности Време реализације 

1. 

- анализа и усвајање 

наставних планова; 

- договор око 

коорелације наставних 

садржаја; 

- планирање термина 

за извођење писмених и 

контролних задатака; 

- анализа потреба за 

извођењем допунске и 

додатне наставе; 

- договор око 

активности у вези са 

прославом Дечје недеље. 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током септембра месеца 

2. 

      -  формирање секције 

(драмско-рецитаторска); 

- обележавање Дечје 

недеље 

- посета Сајму књига; 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током октобра месеца 

3. 

- анализа успеха 

ученика на крају 

1.полугодишта. 

 

- организовање 

допунске и додатне 

наставе; 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током новембра месеца 

4. 
- успех ученика на 

крају 1. полугодишта; 

- реализација 

наставног плана и 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током децембра месеца 
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програма; 

- испуњеност 

стандарда; 

- евалуација ИОП-а; 

израда ИОП-а за 2. 

полугодиште; 

- термини извођења 

допунске и додатне 

наставе за време зимског 

распуста; 

- мере за побољшање 

успеха ученика; 

5. 
- календар такмичења 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током јануара месеца 

6. 

- распоред писмених 

провера и контролних 

задатака из српског, 

енглеског, француског 

језика и историје у 

2.полугодишту 

 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током фебруара месеца 

7. 

       -     предлог 

Правилника о вредновању 

сталног стручног 

усавршавања. 

       -    избор уџбеника за 

школску 

2020/2021.годину(5.7.и8. 

разред)  

  

      -  успех ученика на 

крају 3. квартала школске 

2019/20. 

     -постигнути успеси на 

такмичењима 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током марта месеца 

8. 

- припрема програма 

за Дан школе; 

 

      - избор уџбеника     за 

школску 

2020/2021.годину(6. 

разред) 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  маја    месеца 

9. - успех ученика на 

крају другог полугодишта; 
Чланови Стручног већа за Током  јуна   месеца 
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- испуњеност 

стандарда; 

- евалуација ИОП-а; 

- анализа рада 

допунске и додатне 

наставе 

- анализа рада већа у 

протеклој години и израда 

извештаја;  

- анализа резултата 

завршних тестова ученика 

8. разреда. 

- реализација 

наставног плана и 

програма 

друштвене науке 

10. 

- успех ученика на 

крају другог 

полугодишта,након 

полагања поправног 

испита 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  августа  месеца 

 

                                                      

3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
Стручно Веће природних наука је у току школске године своје активности остварило у складу са 

важећим планом рада :   

1.Припрема  годишњег плана рада,утврђивање распореда остваривања наставних целина и 

јединица и усаглашавање остваривања наставних садржаја 

2.Утврђивање наставних облика и метода ,као и коришћења адекватне школске опреме   и 

наставних средстава 

3. Усклађивање индивидуалних планова рада наставника 

4. Предлагање примене нових метода интерпретације наставних садржаја 

5. Праћење остваривања школског програма и предлагање за његово иновирање,  измену и допуну 

6. Праћење уџбеничке и друге  литературе и давање  предлога Наставничком већу за 

њихово коришћење 

7. Потпомаже и прати имплементацију образовних стандарда и исхода у наставне планове 

и програме као и њихову реализацију у току наставног процеса 

8. Прати и анализира постигнућа ученика у складу са образовним стандардима и исходима 

9.Прати резултате такмичења ученика из природних наука 

 

У школској 2019/2020.Веће природних наука одржало је укупно пет састанака. На првом састанку 

од 4.09.2019. године извршена је припрема иницајлних тестова, као и организација допунске, 

додатне и припремне наставе . На истом састанку предложен је и распоред одржавања контролних 

и писмених задатака и згрупе предмета природних наука. 

 

Други састанак одржан је 30.10.2019. на коме је извршена контрола остваривања образовних 

стандарда и критеријуми вредновања и оцењивања ученика усклађени са образовним стандардима. 

 

Трећи састанак одржан је 30.12.2019. на коме је извршена анализа додатне и допунске наставе, као 

и разматрање стручног усавршавања наставника,али и задатака  и резултата рада стручног актива. 
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Четврти састанак Већа одржан је 29.01.2020. године .Посвећен је анализи предлога и термина за 

такмичења и организацији школских такмичења. 

 

Пети састанак Већа одржан је 01.07.2020. на коме је праћено извршавање наставних планова и 

програма у школској 2019/2020. Години и извршена анализа резултата постигнутих на 

такмичењима. На истом састанку разматрано је стручно усавршавање наставника у школској 

2019/2020, као и предлог плана рада за наредну школску годину. 

 

 

Координатор  

Марко Бојовић 

 
 

3.2. Извештај Стручног већа за област вештина за школску 2019/2020.годину 

 
Стручни актив је одржао осам седница у току године: 

Прву седницу: 17.09.2019.године 

Другу седницу: 03.10.2019.године 

Трећу седницу: 07.11.2019.године 

Четврту седницу: 26.12.2019.године 

Пету седницу: 17.01.2020.године 

Шесту седницу: 07.02.2020.године 

Седму седницу: 04.06.2020.године 

Осму седницу : 19.08.2020.године 

 

Чланови су: наставнице ликовне културе Јована Вујовић Кривошић и од 15.01 2020. Лидија Илић 

,наставнице музичке културе Данијела Стојковић и Маја Лукић и наставник физичког васпитања 

Александар Шушулић 

  

 На првој седници разматране су тачке дневног реда: годишњи договор Актива вештина 

повезивање ових вештина кроз редовну наставу, ваннаставне активности, слободне активности 

договор око евентуалних такмичења током ове школске године као и набавци одређених средстава 

за рад-Записник са предходне седнице је усвојен. Годишњи план рада и програм је урађен и 

усвојен. Договорене су бројне активности које ће се организовати поводом разних обележавања 

током године (Дечја недеља, Свети Сава,Ускрс) Договорена је набавка материјала за ликовну 

културу (блокови,хамери,разне врсте бојица...),спортска опрема (лопте). 

  

 На другој седници разматране су тачке дневног реда: Организовање рада секција,организовање 

активности поводом Дечје недеље и разно. Формирана је ликовна секција са укупно 18 часова у 

току школске године. Спортска секција са 36 часова годишње и слободне спортске активности. 

Одржава се четвртком и петком пре подне. Хор и оркестар се држи четвртком и предвиђено је 

укупно 28 часова.У првој недељи октобра организоване су активности поводом Дечје недеље. На 

часовима Ликовне културе и на секцији ученици су реализовали радове са темом Дечије недеље“. 

Украшени су панои тим радовима. Одржана је „Трка за срећније детињство“ на платоу у центру 

Ковина.  

  

 На трећој седници тачке дневног реда биле су: Анализа остварења стандарда из сва три 

предмета,анализа такмичења и конкурса и разматрање стручног усавршавања наставника. Сви 

ученици од 5-8 разреда су остварили основни ниво образовних стандарда . Није било актуелних 

такмичења и конкурса из предмета стручног Већа вештина. 

 

  На четвртој седници разматране су тачке дневног реда:припремања новогодишње приредбе која 

се састоји из учешћа хора и уређења паноа сликама и припремање фискултурне сале. Припремају 
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се ликовни радови за украшавање паноа и израђују се украси за јелку на часовима ликовне културе 

и секцији. 21.децембра.сваки одењенски старешина је са својим одељењем прославио крај првог 

полугодишта.Уфискултурној сали је окићена јелка а Деда Мраз је поделио поклоне свим 

ученицима. 

 На часовима се редовно примењују аудио-визуелна средства, пушта се музика и показују се 

репродукције уметничких дела. 

   

  На петој седници  разматране су припреме за Светог Саву (припреме су се обављале на крају 

првог полугодишта и самом почетку другог): пробе хора, израда ликовних радова и уређење сале 

за приредбу. Анализа такмичења и конкурса и анализа остварења стандарда из сва три предмета. 

На крају првог полугодишта  ученици од 5-8 разреда су постигли позитиван успех из сва три 

предмета и постигли основни ниво образовних стандарда. 

   

  На шестој седници се говорило о обележавању Дана љубави,. На часовима ликовне културе, 

ученици су реализовали радове на тему „Љубав“ у различитим техникама.Тим радовима су 

украшавани панои у холу школе.Педагог школе је дала предлог да се у холу школе постави,, 

кутија поверења“,да је ученици на ликовној секцији украсе и да у њу сви ученици убацују своја 

питања под шифром ,питања која не могу да поставе ником,а она би им шифровано и одговарала. 

   

  На седмој седници анализирана је настава на дањину из предмета вештина као и одступање од 

годишњег плана рада због ванредног стања услед пандемије грипа.За ове предмете настава на 

дањину је била отежана због часова практичног рада,али ипак на интренет страници су редовно 

објављивљни ликовни радови ученика,а за Ускрс и Дан школе је организована изложба радова са 

овим темама.Приредба поводом Дана школе , 15.05.2020. није одржана. 

  На осмој седници разматране су тачке дневног реда:анализа постигнућа Актива вештина током 

школске године,анализа остварених стандарда из сва три предмета, урађен је договор о плану и 

програму за следећу школску годину .Наведене су све активности реализоване током године, 

разматран је успех ученика 5-8 разреда . 

                                                                                                                                                                                                                                         

Кординатор тима:  

Јована Вујовић Кривошић и (од 15.1.2019.) Лидија Илић  
                                                                                                                   

4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 1.ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ 

Стручни актив је у школској 2019/20.години радио на својим планираним активностима и 

задацима. У току године састајао се и радио кроз 7 седница актива. Разматране су 

планиране активности и њихова реализација у складу са надлежностима.  

1.састанак  актива одржан је 03.09.2020.године на коме је донет план рада актива у 

шк.2019/20.години. Договорено спровођење инцијалног тестирања ученика од 2.до 

4.разреда из предмета српски језик, математика и свет око нас/ природа и друштво. 

Разматране су маршуте за реализацију једнодневне екскурзије као и реализација излета. 

Донети су програми сарадње са породицом, разматрани предлози распореда контролних и 

писмених задатака за 1.полугодиште и утврђени су ученици који имају потребу да се 

образују по ИОПу и индивидуализацији. 

2.састанак  актива одржан је 28.10.2020.године на коме је разматрана реализација 

предвиђених садржаја на крају 1.класификационог периода. Такође је актив разматрао 
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реализацију Школског програма у складу са Развојним планом установе. Актив се упознао 

са планираним активностима обележавања Дечије недеље. 

3.састанак  актива одржан је 27.12.2019.године на коме је актив разматрао реализацију 

планираних садржаја у 1.полугодишту шк.2019/20.године. Такође, актив је разматрао и 

реализацију осталих облика образовно-васпитног рада као и посебних програма 

предвиђених Школским програмом.  

4.састанак  актива одржан је27.02.2020.године на коме је актив разматрао стручно 

усавршавање  у устаннови и изван установе у 1.циклусу и реализацију пројекта 

,,Светосавље'' у јануару 2020.године. 

 
5.састанак  актива  одржан је 31.03.2020.године. Састанак је реализован онлајн због 

увођења ванредног стања због пандемије коронавируса. Актив се упознао са предлогом  

уџбеничких комплета за наредну школску годину. 

 

6.састанак актива одржан је 12.06.2020.године. Актив се упознао са новим правилницима 

и утврдио начин израде Извештаја о реализацији Школског програма  у 

шк.2019/20.години  као и анекса Школског програма за шк.2020/21.годину. 
 

7.састанак  актива одржан је 26.06.2020.године на коме је актив разматрао реализацију 

планираних садржаја у 2.полугодишту шк.2019/20.године. Такође, актив је разматрао и 

реализацију осталих облика образовно-васпитног рада као и посебних програма 

предвиђених Школским програмом у шк.2019/20.години. Актив се упознао са резултатима 

анкете родитеља  у вези обавезних изборних и изборних предмета за наредну школску 

годину. 

 

У Дубовцу, 26.06.2020.године         подносилац извештаја: координатор актива: Мирјана 

Бановић 

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У 1. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ   

 
Реализација образовно-васпитног рада школе током шк.2019/20.године више пута је прекидана по дописима 

Министарства просвете РС. По допису Министарства просвете РС, образовно-васпитни рад у установама 

образовања и васпитања на територији АП Војводине обустављен је у периоду од 12.02.2020.године 

закључно са 21.02.2020.године због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед 

регистровања интезитета вируса грипа изнад епидемијског прага. Школа је сачинила план надокнаде овог 

периода који се и реализовао. 

Због пандемије вируса короне и увођења ванредног стања настава се од 17.марта 2020.године одвијала 

путем наставе на даљину до 29.маја 2020.године.  

Реализоване су сви предвиђени наставни садржаји редовне наставе, пројектне наставе, допунске 

наставе,додатне наставе, слободних/ ваннаставних активности и верске наставе док се настава предмета 

Ромског језика са елементима националне културе није реализовала у потпуности током 1.полугодишта због 

дужег боловања предметне наставнице а није се могла обезбедити адекватна замена. Реализовано је 58 

часова од планираних 72 часа. 

Планирана једнодневна екскурзија ученика није реализована као и Дани отворених врата у 4.кварталу, 

недеља школског спорта и спортских активности у 2.полугодишту због ванредног стања. 

Редовна, допунска ,додатна настава 

Реализација часова редовне наставе  

Предмет Разред 
Број часова 

недељно 

Број  

Планираних часова 

Број 

часова 

Број 

неодржаних 
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планираних одржаних часова 

Српски језик 1. 5 180 180 / 

Математика 1. 5 180 180 / 

Свет око нас 1. 2 72 72 / 

Ликовна култура 1. 1 36 36 / 

Музичка култура 1. 1 36 36 / 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1. 3 108 108 / 

Енглески јетик 1. 2 72 72 / 

Свега:  19 684 684 / 

Српски језик 2. 5 180 180 / 

Енглески језик 2. 2 72 72 / 

Математика 2. 5 180 180 / 

Свет око нас 2. 2 72 72 / 

Ликовна култура 2. 2 72 72 / 

Музичка култура 2. 1 36 36 / 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

2. 3 108 108 / 

Свега:   20 720 720 / 

Српски језик 3. 5 180 180 / 

Математика 3. 5 180 180 / 

Природа и друштво 3. 2 72 72 / 

Ликовна култура 3. 2 72 72 / 

Музичка култура 3. 1 36 36 / 

Физичко васпитање 3. 3 108 108 / 

Енглески јетик 3. 2 72 72 / 

Свега :  20  720  720 / 

Српски језик 4. 5 180 180 / 

Математика 4. 5 180 180 / 

Природа и друштво 4. 2 72 72 / 

Ликовна култура 4. 2 72 72 / 

Музичка култура 4. 1 36 36 / 

Физичко васпитање 4. 3 108 108 / 

Енглески језик 4. 2 72 72 / 

Свега:   20 720 720 / 

Укупно: 1-4.разр. 79 2844 2844 / 

 

● Број реализованих часова додатне наставе у 4.разреду 

Предмет Разред 

Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се води у ес 

Дневнику, датум из 

Дневника рада Планирано Одржано Неодржано 

Математика 4. 36 36 

Да,датуми 

се налазе у  

ес  

Дневнику 

5 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

Свега:  36 36 / 5  

 

● Број реализованих часова допунске наставе  
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Предмет Разред 

Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се води у 

дневнику, датум из 

Дневника рада Планирано Одржано Неодржано 

Српски језик 1 18 18 / 6 Датуми су у ес-Дневнику 

Математика 1 18 18 / 6 Датуми су у ес-Дневнику 

Свега:  36 36 / 12  

Српски језик 
2. 

14 14 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Математика  
2. 

18 18 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свет око нас 
2. 

4 4 / 9 
Да, Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свега:  36 36 / 27  

Српски језик 3. 16 16 / 4 

Да 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Математика 3. 16 16 / 5 

Да 

Датуми се налазе у ес 

Дневнику 

Природа и 

друштво 
3. 4 4 / 3 

Да 

Датуми се налазе у ес 

Дневнику 

Свега:  36 36 / 12  

Српски језик 4. 16 16 / 6 

Да 

Датуми се налазе у   

ес Дневнику 

Математика 4. 16 16 / 6 

Да 

Датуми се налазе у  

 ес Дневнику 

Природа и 

друштво 
4. 4 4 / 6 

Да 

Датуми се налазе у  

 ес Дневнику 

Свега:  36 36 / 18  

Укупно: 1-4.р. 144 144    

 

Обавезни изборни и изборни предмети 

● Број реализованих часова изборних предмета  

Предмет Разред 

Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се 

води удневнику, 

датум из Дневника рада 
Планир

ано 

Одрж

ано 

Неодр

жано 

Верска настава 1. 
36 36 

/ 15 
Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Ромски језик са елементима 

националне културе 
1. 72 58 14 5 У Дневнику 4.разреда 

Свега:   108 94 14 20  

Верска настава 2. 36 36 / 9 Да 

Ромски језик са елементима 

националне културе 
2. 72 58 14 3 У Дневнику 4.разреда 

Свега:  108 94 14 12  

Народнатрадиција 3. 36 36 / 11 

Да 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 
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Верска настава 3. 36 36 / 11 

Да 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Ромски језик са елементима 

насионалне културе 
3. 72 58 14 5 

Да 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику 

Свега:   144 130 14       27  

Народна традиција 4. 36 36 / 15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

Верска настава 4. 36 36 / 15 
Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

Ромски језик са елементима 

националне културе 
4. 72 58 14 6 

Да,датуми се налазе  

у  ес Дневнику 

Свега:  4. 144 130 14 36  

 

Слободне / Ваннаставне активности 

● Број реализованих часова слободних и  ваннаставних активности  

р. Бр 

Наведене 

Ваннаставне/слободне 

активности 

Разред 

Број часова 

Број 

ученика 

Евиденција се 

води у дневнику, 

датум из Дневника 

рада 
Пла

нира

но 

Одр

жано 

Неод

ржан

о 

1 Пријем првака 1. 1 1 / 15 

Датуми су у ес-

Дневнику 

 

2. 

Обележавање 

Meђународног дана 

писмености 

1. 

1 1 

/ 15 

 

3. 

У организацији школе и 

вероучитеља, 

реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу 

и присуствовање на 

литургији.  

1. 

1 1 

/ 15 

 

6. 

Посета стадиону 

"Јединство",,Jесењи крос 

и избор ученика за трку: 

„За срећно детињство”, у 

Ковину, поводом "Дечије 

недеље". 

1. 

3 3 

/ 15 

 

7. 
Уређење учионице на 

тему "Јесен" 

1. 
1 1 

/ 15 
 

8. 

Обележавање 

Међународног дана 

учитеља 

1. 1 1 / 15 

 

9. 

Угледни тимски час уз 

употребу ИКТ, 

учитељице од 1.- 4. Разр. 

Полигон препрека 

(Недеља школског 

спорта) 

1. 1 1 / 15 

 

10. 

Изложба ученичких 

радова на тему "Да право 

свако, ужива дете лако". 

Посета огранку 

1. 1 1 / 15 
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библиотеке Вук Караџић 

у Дубовцу. 

11. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта 

и спортских активности: 

Гађање у циљ 

1. 1 1 / 15 

 

12. 

Обележавање Дечије 

недеље,активности: 

,,Трка за срећније 

детињство '' у Ковину и 

Између две ватре у школи 

1. 1 1 / 15 

 

13. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Хуманитарна акција 

,,Друг другу'', посета 

огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и 

анимирана представа за 

децу, спортско-

рекреативни излет у 

Шумарку, слатка журка у 

Дому културе у Шумарку 

1. 

1 1 

/ 15 

 

14. 

Позоришна представа у 

режији Грујић Јована 

,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину и 

посета Галерији Центра 

за културу и 

Октобарском ликовном 

салону. 

1. 

1 1 

/ 15 

 

15. Октобар-месец старих 1. 1 1 / 15  

16. 
Уређење учионице на 

тему: Другарство 

1. 
1 1 

/ 15 
 

17. 

Oбележавање 

Међународног дана 

толеранције-гледање 

цртаног филма,,Ружно 

паче"(заједничка 

активност ученика од 1. 

до 4.разреда). 

1. 

1 1 

/ 15 

 

18. 
Обележавање 

Универзалног дана детета 

1. 
1 1 

/ 15 
 

19 У сусрет Новој години 1. 1 1 / 15  

20. 
У сусрет Новој години- 

одељењски пано 

1. 
1 1 

/ 15 
 

21. 

Изложба радова ученика 

у холу школе, Нова 

година 

1. 

1 1 

/ 15 

 

23.. 
Подела пакетића, слатка 

журка 

1. 
2 2 

/ 15 
 

2. 

ПОЛУГ. 

24. 

Припрема програма за 

Св. Саву- рецитације 

1. 

1 1 

/ 15 
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25. 
Литургија за Св.Саву у 

сеоској цркви 

1. 
1 1 

/ 15 
 

26. 
Приредба за школску 

славу Св.Саву 

1. 
1 1 

/ 15 
 

27. 
Проба програма за Св. 

Саву 

1. 
1 1 

/ 15 
 

28. 

Разговор и цртање 

поводом "Дана 

заљубљених" 

1. 

1 1 

/ 15 

 

29. 
Припрема за Осми март - 

Дан жена 

1. 
1 1 

/ 15 
 

30. 
Правимо поклон мамама 

за Осми март 

1. 
1 1 

/ 15 
 

31. 
Припрема за ускршње 

празнике 

1. 
1 1 

/ 15 
 

32. 
Цртање ускршњих јаја и 

украшавање. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

33. 

Гледање на јут-јубу- како 

се фарбају јаја на 

природан начин 

1. 

1 1 

/ 15 

 

34. 
Израда ускршњег зеке од 

картона. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

35. 
Цртање школе од слова и 

прављење од картона 

1. 
1 1 

/ 15 
 

36. 
Ускршњa јаја од 

пластелина 

1. 
1 1 

/ 15 
 

37. Улица у пролеће - цртање 1. 1 1 / 15  

38. 
Писање песме или 

састава о школи 

1. 
1 1 

/ 15 
 

39. 
Цртежи, школе од слова, 

слање за школски сајт. 

1. 
1 1 

/ 15 
 

Свега:  1. 39 39 /   

1. Поново у школи 2. 1 1 / 9 Да, 02.09.2019. 

2. 

Обележавање 

Међународног дана 

писмености 

2. 

1 1 / 7 Да,09.09.2019. 

3. Уређење учионице 2. 1 1 / 8 Да, 16.09.2019. 

4. 

У организацији школе и 

вероучитеља, 

реализована је посета 

сеоској цркви у Дубовцу 

и присуствовање на 

литургији. 

2. 

1 1 / 7 Да, 21.09.2019. 

5. 

У организацији Тима за 

школски спорт и 

спортске активности и 

ФК,,Јединство'' у 

Дубовцу, организован је 

одлазак ученика на 

фудбалски стадион где је 

реализован Јесењи крос. 

2. 

2 2 / 14 Да, 21.09.2019. 

6. 

Обележавање 

Међународног дана 

учитеља 

2. 

1 1 / 9 Да,30.09.2019. 

7. 

Свечано обележавање 30 

година Конвенције о 

правима детета -угледни 

2. 

1 1 / 9 Да, 07.10.2019. 
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тимски час уз употребу 

ИКТ-Полигон препрека 

(недеља школског 

спорта) 

8. 

Изложба ученичких 

радова ,,Да право свако - 

дете ужива лако'' 

2. 

1 1 / 8 Да, 08.10.2019. 

9. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта 

и спортских активности: 

Гађање у циљ 

2. 

1 1 / 8 Да, 09.10.2019. 

10. 

Обележавање Дечије 

недеље,активности: 

,,Трка за срећније 

детињство '' у Ковину и 

Између две ватре у школи 

2. 

1 1 / 7 Да, 10.10.2019. 

11. 

Обележавање Дечије 

недеље, активности: 

Хуманитарна акција 

,,Друг другу'', посета 

огранку библиотеке ,,Вук 

Караџић'' у Дубовцу и 

анимирана представа за 

децу, спортско-

рекреативни излет у 

Шумарку, слатка журка у 

Дому културе у Шумарку 

2. 

3 3 / 27 Да, 11.10.2019. 

12. 

Позоришна представа у 

режији Грујић Јована 

,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину и 

посета Галерији Центра 

за културу и 

Октобарском ликовном 

салону 

2. 

2 2 / 18 Да, 16.10.2019. 

13. Октобар-месец старих 2. 1 1 / 8 Да,21.10.2019. 

14. 

Oбележавање 

Међународног дана 

толеранције-гледање 

цртаног филма,,Ружно 

паче"(заједничка 

активност ученика од 1. 

до 4.разреда). 

2. 

1 1 / 7 Да,18.11.2019. 

15. 
Обележавање 

Универзалног дан детета 

2. 
1 1 / 9 Да,20.11.2019. 

16. У сусрет Новој години 2. 1 1 / 9 Да,02.12.2019. 

17. 
У сусрет Новој години- 

одељењски пано 

2. 
1 1 / 7 Да,09.12.2019. 

18. 

Изложба радова ученика 

у холу школе, Нова 

година 

2. 

1 1 / 8 Да,16.12.2019. 

19. 
Подела пакетића, слатка 

журка 

2. 
3 3 / 27 Да, 23.12.2019. 

20. У сусрет Св.Сави 2. 1 1 / 8 Да, 20.01.2020. 
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21. 
Генерална проба за Св. 

Саву 

2. 
1 1 / 9 Да, 23.01.2020. 

22. 
Литургија за Светог Саву 

у сеоској цркви 

2. 
1 1 / 9 Да, 27.01.2020. 

23. 
Школска приредба 

поводом Светог Саве 

2. 
1 1 / 9 Да, 27.01.2020. 

24. 
У сусрет Дану 

заљубљених 

2. 
1 1 8 8 Да, 28.01.2020. 

25. 

У сусрет Дану 

заљубљених-израда 

радова за изложбу 

2. 

1 1 / 8 Да, 04.02.2020. 

26. 

Обележавање Дана 

заљубљених - стихови о 

љубави 

2. 

1 1 / 7 Да, 10.02.2020. 

27. 
У сусрет Дану жена- 

израда честитке за маме 

2. 
1 1 / 9 Да, 25.02.2020. 

28. 
Цртање маме, баке...-за 

изложбу 

2. 
1 1 / 8 Да, 03.03.2020. 

29. 
Презентација ученичких 

радова 

2. 
1 1 / 9 Да, 09.03.2020. 

30. Васкрс 2. 2 2 / 14 Да, 24.03.2020. 

31. Васкршњи празници 2. 1 1 / 9 Да, 31.03.2020. 

32. 
У сусрет Васкрсу- 

Врбица 

2. 
1 1 / 9 Да, 06.04.2020. 

33. 

Препоручио бих другу да 

прочита- Светски дан 

књиге и ауторских права 

23. април 

2. 

1 1 / 9 Да, 21.04.2020. 

34. Дан планете Земље 2. 1 1 / 9 Да, 28.04.2020. 

35. У сусрет Дану школе 2. 1 1 / 9 Да, 04.05.2020. 

36. 
У сусрет Дану школе- 

састав 

2. 
1 1 / 6 Да, 09.05.2020. 

37. У сусрет Дану школе 2. 1 1 / 9 Да, 11.05.2020. 

 Свега: 2. 44 44 /   

1. 

Дан писмености-

међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану 

писмености који је био 

8.септембра.Час је 

одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. 
Посета сеоској цркви у 

Дубовцу 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. Јесењи крос 3. 2 2   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

4. 
Дан учитеља- израда 

радова за изложбу 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5. 

Свечано обележавање 30 

година Конвенције о 

правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -

Полигон 

препрека(Недеља 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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школског спорта) 

6. 

Израда ликовних радова 

на тему,,Да право свако –

дете ужива лако“ -,,Кад 

си срећан“-Едукативна 

дечја игра(Недеља 

школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. 

Осликавати теренa у 

дворишту на тему " Да 

право свако- дете ужива 

лако". Недеља школског 

спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у 

ес Дневнику 

8. 

Осликавати теренa у 

дворишту на тему " Да 

право свако- дете ужива 

лако". Недеља школског 

спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 

,,Трка за срећније 

детињство“ у Ковину -

Између две ватре(Недеља 

школског спорта) 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 

Позоришна представа " 

Залеђено шашаво 

краљевство", 

Хуманитарна 

акција,,Друг другу“ 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. 

Спортско-

рекреативнапосета- 

Шумарак,(Недеља 

школског спорта) -Слатка 

журка 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. 

Спортско-

рекреативнапосета- 

Шумарак,(Недеља 

школског спорта) -Посета 

мини ЗОО врту 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. 

Интерактивна позоришна 

представа "Кад 

саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш" Посета галерији 

3. 2 2   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. 

Међуодељењскo 

такмичењe:Познајем 

именице Међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 

4.разреда на тему : 

Познајем именице. 

Час је одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. 
Дан толеранције - 

разговор 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 

Дан толеранције - 

гледање цртаног филма 

Ружно паче (заједничка 

активност ученика од 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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првог до шестог разреда) 

17. 

Међународни дан 

учитеља - разговор и 

припрема за ликовно-

литерарне радове и 

изложбу ученика на тему 

"Моја учитељица" 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику18 

18. 
Израда радова за изложбу 

поводом Нове године 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19. 
Нова година- итрада 

честитки 
3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

20. 
Уређење учионице за 

Нову годину 
3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у 

ес Дневнику 

21. Подела пакетића 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. Слатка журка 3 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 
Припрема за програм 

поводом Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

24. 
Израда радова за изложбу 

поводом Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

25. 
Генерална проба за 

Светог Саву 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

26. 
Литургија за Светог Саву 

у сеоској цркви 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

27. 
Школска приредба 

поводом Светог Саве 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

28. 
Израда радова за изложбу 

за Дан заљубљених 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

29. 
Израда радова за изложбу 

за Дан заљубљених 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

30. 
Израда радова за изложбу 

за Дан жена-8.март 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

31. 
Израда поклона за маму 

за 8.март 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

32. 

Такмичење" Мислиша" 

Припрема за сусрет са 

сеоским библиотекаром " 

Деца читају српску 

историју" 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

33. 
Израда радова за изложбу 

на тему Васкрс 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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34. Украшавање јаја 3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

35. 

Дан планете Земље- 

едукација путем видео 

записа 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

36. 

Израда радова за изложбу 

на тему „Дан планете 

Земље“ 

3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

37. 
Израда радова за изложбу 

на тему Дан школе 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

38. 
Како бих провео дан 

школе да сам у школи 
3. 1 1   

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

 Свега: 3. 39 39 / 11  

1. Уређење учионице  1 1 / 16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. 

Дан писмености-

међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану 

писмености који је био 

8.септембра.Час је 

одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. 
Посета сеоској цркви у 

Дубовцу 
4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

4. Јесењи крос 4. 2 2 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5. 

Моја учитељица-израда 

радова за изложбу 

поводом Дана учитеља 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

6. 

Свечано обележавање 30 

година Конвенције о 

правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -

Полигон 

препрека(Недеља 

школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. 

Израда ликовних радова 

на тему,,Да право свако –

дете ужива лако“ -,,Кад 

си срећан“-Едукативна 

дечја игра(Недеља 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 
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школског спорта) 

8. 

Осликавање теренa у 

дворишту на тему " Да 

право свако- дете ужива 

лако". Недеља школског 

спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 

,,Трка за срећније 

детињство“ у Ковину -

Између две ватре(Недеља 

школског спорта) 

4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 

Позоришна представа " 

Залеђено шашаво 

краљевство", 

Хуманитарна 

акција,,Друг другу“ 

4. 1 1 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. 

Спортско-рекреативна 

посета- 

Шумарак,(Недеља 

школског спорта) -Слатка 

журка 

4. 2 2 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. 

Интерактивна позоришна 

представа “Кад 

саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш” Посета галерији 

4. 1 1 / 

16 
Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. 
Посета галерије у Дому 

културе у Ковину 
4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. Мој портфолио 4. 1 1 / 

16 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. 

Међуодељењско 

такмичење ученика 3. и 

4.разреда-Знам о 

именицамаЧас је одржан 

тимски са ученицима 3. 

разреда. 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 

Међународни дан 

учитеља - разговор и 

припрема за ликовно-

литерарне радове и 

изложбу ученика на тему 

"Моја учитељица" 

4. 1 1 / 

16 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

17. 
Дан толеранције - 

гледање цртаног филма 
4. 1 1 / 16 Да 
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Ружно паче (заједничка 

активност ученика од 

првог до шестог разреда) 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

18. У сусрет Новој години 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19. 
Изложба новогодишњих 

радова ученика 
4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

20. 
Израда новогодишњих 

честитки 
4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

21. 
Подела новогодишњих 

пакетића 
4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. Слатка журка 4. 1 1 / 15 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 

Припрема радова за 

изложбу поводом 

школске славе Свети 

Сава 

 1 1 / 15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

24. 

Изложба ученичких 

радова поводом школске 

славе Свети 

Сава.Припрема рецитала 

за светосавску приредбу 

4. 1 1 / 

 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

25. 

Генерална 

проба.Презентација о 

Светом Сави 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

26. 
Литургија за Светог Саву 

у сеоској цркви 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

27. 

Школска приредба 

поводом школске славе 

Свети Сава 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

28. 

Израда ликовних радова 

за изложбу поводом Дана 

заљубљених 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

29. 

Припрема ликовних 

радова за изложбу 

поводом 8.марта 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 
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30. 
Изложба ученичких 

радова поводом 8.марта 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

31. 

,,Чистоћа је пола 

здравља”-начин 

преношења и превенција 

болести изазваних 

вирусима 

4. 1 1 / 

15 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

32. Васкрс-израда радова 4. 1 1 / 
15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

33. Украшавање јаја 4. 1 1 / 
15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

34. 

Дан планете Земље-

едукација путем видео 

записа 

4. 1 1 / 

15 
Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

35. 
Дан планете Земље-

ликовни радови 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

36. 
,,Моја школа”-израда 

ликовних радова 
4. 1 1 / 

15 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

 Свега: 4. 38 38 /   

 Укупно: 1-4.разр. 160 160    

 

ИОП и ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

● Ученици који су обухваћени ИОП-ом у вашем раду и /или индивидуализацијом  

р. бр. 
Ученик 

(ИНИЦИЈАЛИ) 

Разред-

одељење 

Врсте подршке у зависности од 

потешкоће у развоју 

 

Сарадници 

1. М.К. 1. индивидуализација Педагог 

2. Н.К. 1. индивидуализација Педагог 

3. И.К. 
1. ИОП1 Педагог,тим за 

додатну подршку 

4. А.М. 1. индивидуализација Педагог 

5. Ј.Н. 1. индивидуализација Педагог 

6. М.Т. 1. индивидуализација Педагог 

1. 
Ф. К.  

Д. М. 
2. 

Индивидуализација: 

- (због социо-емоционалних 

потешкоћа) из Српског језика и 

Математике 

- (због потешкоћа с видом на једном 

оку) из српског језика 

Педагог школе, 

психолог из 

Развојног 

саветовалишта 

Панчево, дечији 

психијатар Вршац, 

хранитељ/ родитељ 

2. Џ. Н.   2. 

ИОП1: (због потешкоће у учењу,касно 

се уписала у 1.разред прошле 

шк.године јер је живела у Америци и 

тамо није ишла у школу) из Српског 

језика и Математике 

Мајка ученице 

3. Н.С. 2. 

ИОП2: ( комбиноване вишеструке 

сметње по медицинској документацији 

и мишљењу ИРК) из Српског 

Педагог школе, 

логопед, наставница 

енглеског језика, 
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језика,Математике, Света око нас, 

Енглеског језика, развоја говора и 

ситне моторике. 

старатељ 

4. Л.Р.  2. ИОП3: из енглеског језика родитељ 

1. Ј.Б. 3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА педагог 

2. В.Н. 3. ИОП1 педагог 

3. Д.М. 3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА педагог 

4. К.Н. 3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА педагог 

5. Р.Ј. 3. 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА која је 

након 1. квартала укинута. 

педагог 

1. П.Т. 4. ИОП1 Педагог,Тим 

2. Ј.М. 4. ИОП1 Педагог,Тим 

3. Н.Н. 4. ИОП1 Педагог,Тим 

4. Д.М. 4. Индивидуализација Педагог,Тим 

 

Часови одељењског старешине 

● Реализација часова одељењског старешине  

разред 
Број часова  

Евиденција се води у Дневнику рада, 

навести датум из Дневника 

Сарадници у 

реализацији часова 

Плани

рано 

Одржа

но 

Неодржа

но 

1. 
36 36 / Датуми се налазе у ес- Дневнику 

Педагог,службеници 

МУП-а 

2. 
36 36 / 

Да 

Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Педагог школе, 

3. 36 36 / 

Евиденција се води у ес Дневнику 

васпитно-образовног рада 3.разреда 

 

Један час је одржао 

педагог школе 

4. 
36 36 / 

Да 

Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Педагог,службеници 

МУП-а 

Свега: 144 144 /   

 

Пројектна настава 

● Реализација Пројектне наставе 

разред 
Број часова Евиденција се води у Дневнику 

рада,  

Сарадници у реализацији 

часова 

Планирано Одржано Неодржано 

1. 36 36 / Датуми се налазе у ес- Дневнику 

Предметни наставници, 

Родитељи 

ученика,библиотекарка 

2. 36 36 / 
Да 

Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Родитељи ученика, 

наставници, 

Свега: 72 72 /   

 

Програм здравственог васпитања  

● Реализација Програма здравственог васпитања ( из улоге одељенског старешине или члана  

неког тима )  

р. бр. Разред Активности (тема, систематски преглед, вакцина ...) 
Сарадник у 

реализацији 
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1. 1. Систематски преглед 
Дом здравља Ковин, 

лекар 

2. 1. Флуоризација зуба 
Дом здравља Ковин, 

стоматолог  

3. 1. 

Кроз  часове редовне наставе  

физичко и здравствено васпитање Упознај своје 

тело,растемо,видим, чујем, осећам,моје здравље,ко све брине 

о мом здрављу,лична хигијена,хигијена простора у коме 

живим,хигијена простора у коме вежбам,животне намирнице 

и правилна исхрана,заједно за столом.  

Свет око нас, наставна јединице:,,Основне животне 

потребе'',, Очување здравља одевање,исхрана, очување 

здравља хигијена, одмор, физичка активност, ,, Делови тела 

човека'', ,,Чуло вида, чуло слуха'' 

ЧОС-Здравље је када... ,Значај личне хигијене за очување 

здравља чувај своје здравље 

педагог 

4. 1. 

Слободне активности (-Полигон препрека(Недеља школског 

спорта), ,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта),Недеља школског спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта),,,Трка за срећније детињство“ у 

Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта), 

Спортско-рекреативнапосета- Шумарак,(Недеља школског 

спорта) 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

Учитељице, 

васпитачица, 

наставница енглеског 

језика, Тим за 

школски спорт, актив 

жена из Шумарка, 

Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, 

Дубовац, позоришна 

група из Београда 

1. 2. Кроз редовну наставу Физичког и здравственог васпитања  

2. 

2. 
Кроз ваннаставне активности:   

Јесењи крос 21.09.2019.године,  

Недеље школског спорта и спортских активности: 

Полигон препрека 07.10.2019.године,  

Едукативна игра ,,Кад си срећан'' 08.10.2019.год. 

Гађање у циљ 09.10.2019.године,  

,,Трка за срећније детињство у Ковину'',Између две ватре, 

10.10.2019, 

Спортско-рекреативни излет у Шумарку, 11.10.2019. 

Учитељице, 

васпитачица, 

наставница енглеског 

језика, Тим за 

школски спорт, актив 

жена из Шумарка, 

Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, 

Дубовац, позоришна 

група из Београда 

3. 

2. Кроз часове одељењског старешине:  

ЧОС: Значај личне хигијене за очување здравља 

20.09.2019.године,  

ЧОС: Чувај своје здравље 06.11.2019, 

ЧОС: Како препознајемо умор и замор, 28.02.2020. 

ЧОС:Понашање на јавним местима, 06.04.2020. 

ЧОС: Брига родитеља о деци, 25.04.2020. 

ЧОС: Шта смо научили током наставе на даљину? 

04.05.2020. 

Педагог 

 

 

 

 

 

4. 
2. Систематски преглед ученика у амбуланти у Дубовцу 

19.09.2019, 

Дом здравља Ковин, 

лекар 

5. 
2. 

Флуоризација зуба 30.09.2019, 
Дом здравља Ковин, 

стоматолог 

6. 

2. Кроз часове редовне наставе: 

СОН: Чистоћа тела, 15.01.2020. 

СОН: Живим здраво, 20.01.2020. 

СОН: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

СОН: Живим здраво и безбедно, 03.02.2020. 

 

1. 3. Флуоризација зуба Дом здравља 

2. 3. 
Кроз часове редовне наставе 

Физичко васпитање (Правилна исхрана) 

Удружење жена 

Шумарак 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/492360/show
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Слободне активности (-Полигон препрека(Недеља школског 

спорта), ,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта),Недеља школског спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта),,,Трка за срећније детињство“ у 

Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта), 

Спортско-рекреативнапосета- Шумарак,(Недеља школског 

спорта) 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

     3. 3. Систематски преглед Дом здравља 

4. 3. Јесењи крос 
наставник физичког 

васпитања 

1. 4. Флуоризација зуба Дом здравља 

2. 4. 

Кроз часове редовне наставе 

Слободне активности (-Полигон препрека(Недеља школског 

спорта), ,,Кад си срећан“-Едукативна дечја игра(Недеља 

школског спорта), Недеља школског спорта: -Гађање у циљ( 

Недеља школског спорта), ,,Трка за срећније детињство“ у 

Ковину -Између две ватре(Недеља школског спорта), 

Спортско-рекреативна посета- Шумарак,(Недеља школског 

спорта) 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

Удружење жена 

Шумарак 

3. 4. Систематски преглед Дом здравља 

4. 4. Јесењи крос 
наставник физичког 

васпитања 

5. 4. 
Како човек треба да се односи према себи, другима и 

природи(ПИД) 
 

6. 4. Здрава храна-ЧОС  

7. 4. Програм ,,Покренимо нашу децу“  

8. 4. Проучавамо природне појаве-светлост-ПИД  

9. 4. 
Стрес-извори, утицаји, стилови уочавања и превазилажења- 

ЧОС 
 

10. 4. Како се заштитити од вируса- ЧОС  

11. 4. Препоруке Лекарске коморе Србије против COVID-19 -ЧОС  

 

Програм сарадње са стручним сарадницима 

● Реализација Програма сарадње са педагогом  

р. бр. Разред 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1.  

Дато мишљење развојног психолога, у Панчеву. ученику К.И. 

Психолог Развојног 

саветовалишта из 

Панчева 

2.       1. Евалуација  ИОП1,  за К.И. Педагог, Тим за 

додатну подршку 

3. 1. Подршка учениоцима у вези индивидуализације педагог 

4. 1. Саветодавни рад у вези ученика који раде по ИОП1 и евалуација. педагог 

1. 2. Рад са ученицом С.Н. 01.10.2019, библиотекар, логопед 

2. 2. Рад са ученицом С.Н. 09.10.2019, библиотекар, логопед 

3. 
2. На ЧОСу: Појачан васпитни рад: Да ме не боли кад сам у школи 

16.10.2019, 
 

4. 

2. 

Рад са учеником Ф.К. 29.10.2019, 

Психолог Развојног 

саветовалишта из 

Панчева, дечији 

психијатар Вршац 

5. 
2. На ЧОСу:Појачан васпитни рад: Посредовање у сукобу између 

дечака и девојчица 30.10.2019, 
 

6. 2. На ЧОСу:Појачан васпитни рад: Чувај своје здравље 7.06.11.2019.  
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7. 2. Рaд са ученицом С.Н. 05.11.2019, библиотекар, логопед 

8. 2. Рад са ученицом С.Н. 26.11.2019, библиотекар, логопед 

9. 2. Рад са ученицом С.Н. и учеником Ф.К. 03.12.2019,  

10. 

2. Учешће у поступку прикупљања изјава од родитеља и ученика у 

вези догађаја који се десио 4.10.2019.године 

: 11. 10. 2019, 15. 10. 2019, 22. 10. 2019, 23.10.2019.године, 

29.10.2019.године, 

Директор, учитељица, 

родитељи 

11. 

2. 

Праћење и извештавање о ефектима реализације појачаног 

васпитног рада са ученицима II1 одељења 

Директор, учитељица, 

родитељи, Тим за 

заштиту деце од 

ДНЗЗ 

12. 2. Саветодавни рад са ученицима  

13. 

2. 

Сарадња са учитељицом у планирању, спровођењу и евалуацији 

индивидуализације рада са ученицима као и ИОП1, ИОП2. 

Родитељи, Тим за 

инклузивно 

образовање, 

наставница енглеског 

језика 

14. 
2. Сарадња са учитељицом у планирању, реализацији и праћењу 

ефеката појачаног васпитног рада са ученицима 
Родитељи, директор 

1. 3. Рад са педагогом 1 ученик В.Н.  

2. 3. Саветодавни рад у вези ученика који ради по ИОП1  

3. 3. Умем, могу, хоћу (стицање самопоуздања)-радионица  

4. 3. Континуирано обавештавање о новинама везано за инклузију   

5. 3. Достављање материјала ученицима за време COVID 19  

1. 4. Саветодавни рад у вези ученика који раде по ИОП1 педагог 

2. 4. 
Шта све штети мом организму (превенција злоупотребе дувана и 

алкохола)-радионица 
педагог 

3. 4. Континуирано обавештавање о новинама везаним за инклузију  педагог 

4. 4. 
Достављање материјала ученицима за време пандемије вируса 

короне 
педагог 

 

   *    Реализација Програма сарадње са школском библиотекарком  

р. Бр. Разред 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1. 
Ученици су постали чланови школске библиотеке  и коришћење 

књига из школске библиотеке 

Школа, 

Библиотекар 

2. 
1. Употреба рачунара и коришћење информација са интернета у 

сврху образовног процеса ученика и наставника 

Ученици, 

наставници 

3.  1. Ученици су из библиотеке добили уџбенике на коришћење. Библиотекар 

4. 
1. Учешће на угледном часу пројектне наставе: од сликовнице до 

енциклопедије 

Библиотекар 

 

5.  

1. 

Сарадња са наставницима око одабира и набавке књига за 

школску библиотеку као и  књига за награђивање ученика за 

одличан успех. 

Наставник 

српског језика, 

директор, 

наставници 

разредне 

наставе  

1. 
2. 

Рад са ученицом по ИОПу, С.Н. 05.09.2019, 
Учитељица 

2.разреда 

2. 
2. Присуство на Угледном часу Пројектне наставе: Врсте лутака, 

Лутка на штапу 07.11.2019. 

Учитељица 

2.разреда 

3. 2. Рад са ученицом по ИОПу, С.Н. 11.12.2019,  

4. 2. Сарадња са родитељима ученика око бесплатних уџбеника родитељи 
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5. 
2. 

Сарадња са учитељицом око набавке књига и стручне литерартуре 
Учитељица 

2.разреда 

6. 
2. Сарадња са ученицима и развој читалачких навика и љубави 

према књизи 
 

7. 
2. Сарадња са родитељима и ученицима око повраћаја књига и 

уџбеника на крају шк.године у библиотеку 

Родитељи, 

учитељица 

8. 
2. Сарадња са учитељицом 2.разреда око набавке књига за одличан 

успех ученика на крају 2.разреда 

Учитељица 

2.разреда 

1. 3. Ученици користе литературу из библиотеке библиотекарка 

2. 3. Пружање помоћи у образовно-васпитном раду библиотекарка 

3. 3. 
Сарадња са  родитељима и одељењским старешинама око давања 

бесплатних уџбеника на коришћење 
библиотекарка 

4. 3. Сарадња око одабира и набавке књига за школску библиотеку библиотекарка 

5. 
3. 

Угледни тимски час учитељице и школског 

библиотекара,,Библиотекарка нам препоручује“ 

библиотекар 

6. 3. Књиге за похваљивање ученика библиотекар 

1. 4. Ученици користе литературу из библиотеке библиотекарка 

2. 4. Пружање помоћи у образовно-васпитном раду библиотекарка 

3. 4. 
Сарадња са  родитељима и одељењским старешинама око давања 

бесплатних уџбеника на коришћење 
библиотекарка 

4. 4. Сарадња око одабира и набавке књига за школску библиотеку библиотекарка 

5. 
4. 

Угледни тимски час учитељице и школског 

библиотекара,,Библиотекарка нам препоручује“ 

библиотекар 

6. 4. Књиге за похваљивање ученика библиотекар 

Програм културних активности 

● Реализација Програма културних активности  

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у реализацији 

1. 1. 

Обележавање Међународног дана учитеља 

Обележавање Дечије недеље  

Интерактивна представа за децу ,, Шашаво залеђено 

краљевство 

 Међународни дан толеранције- изложба ученичких 

радова  

Интерактивна позоришна представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај вредиш" Посета галерији 

Посета верском објекту 

Директор, 

вероучитељ 

2. 1. Новогодишња журка Директор, 

3. 
1. Ликовно литерарни конкурс " Твоја сигурност је у твојим 

рукама" 
Школа, Општина Ковин 

4. 1. Одржано 4  родитељска састанка родитељи 

5. 1. Обележавање Светог Саве 
Школа, локална 

заједница, родитељи 

6. 1. Школска смотра рецитатора Ученици, школа 

7. 1. Обележавање Дана заљубљених Школа 
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8. 1. Посета цркви за празник Свете Евдокије Школа, црква 

9. 1. Обележавање Васкрса у условима учења на даљину. 
Учитељице од 2.- 4. 

Разр. 

10. 1.  Christmas Carols (16. 12. 2020.) 
наставница енглеског 

језика 

11. 1. Happy Easter (15. 4.) 
наставница енглеског 

језика 

1. 
2. Обележавање Међународног дана учитеља- изложба 

ученичких радова на одељењском паноу, 30.09.2019. 

Учитељице 1,3. и 

4.разреда 

2. 

2. 

Обележавање Дечије недеље 07.10-11.10.2019. 

ООЦК Ковин, Актив 

жена 

Шумарак,Општина 

Ковин, МЗ Дубовац 

3. 

2. 

Интерактивна представа за децу ,, Шашаво залеђено 

краљевство 11.10.2019. 

Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, 

позоришна група из 

Београда, МЗ Дубовац 

4. 
2. Међународни дан толеранције- изложба ученичких 

радова у холу школе, 18.11.2019.године  

Учитељице 1,3. и 

4.разреда 

5. 

2. Новогодишња журка, изложба ученичких радова у холу 

школе и подела новогодишњих пакетића 

23.12.2019.године 

Директорка школе, 

спонзори 

6. 

2. 

Обележавање школске славе Св.Саве у сеоској цркви и 

школи, 27.01.2020. 

Вероучитељ, 

директорка школе, тим 

за културне 

манифестације, МЗ 

Дубовац, родитељи, 

ученици, спонзори, тим 

за школски сајт 

7. 
2. 

Обележавање Дана заљубљених и Св.Трифуна 10.02.2020. 
Учитељица, 

вероучитељ, ученици 

8. 2. Обележавање Дана жена 09.03.2020. Учитељица, ученици 

9. 

2. Обележавање Васкрса, едукативни садржаји у вези 

Васкрса и слободног времена ученика: 

Позориште из кофера Нови Сад, луткарска представа:  ,, 

Црвенкапа'' 10.04.2020. 

-Позориште из кофера Нови Сад, луткарска представа:,, 

Деда Мраз и принцеза на зрну грашка'' 11.04.2020. 

- Позориште из кофера Нови Сад, луткарска 

представа:,,Ко се боји вука још?'' 12.04.2020. 

- Позориште ,,Бошко Буха'', представа ,,Киша' 13.04.2020. 

Учитељице од 1. до 

4.разреда, вероучитељ, 

тим за школски сајт 

10. 

2. Учешће на конкурсу Завода за проучавање културног 

развитка- видео презентација пројекта ,,На обали Дунава'' 

24.04.2020. 

Родитељи,ученици, 

школа 

11. 
2. Обележавање Светког дана књиге и ауторских права 

23.04.2020. 
 

12. 2. Обележавање Дана планете Земље 28.04.2020.  

13. 

2. 

Обележавање Дана школе 15.05.2020. 

Учитељице 1,3. и 

4.разреда, тим за 

школски сајт 

14. 
2. Вирутелна посета музеју Николе Тесле у Београду 

15.05.2020. 
 

15. 
2. Обележавање Светског дана заштите животне средине 

22.05.2020. 
 

16. 
2. Систематизација наставног садржаја Пројектне наставе 

гледањем онлајн луткарских представа луткарског 
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позоришта ,,Пинокио'': 

,,Успавана лепотица'' 09.04.2020. 

,,Аги и Ема'' 16.04.2020. 

,,Пут око света'' 23.04.2020. 

,,Бубамарац'' 30.04.2020. 

Боца и Луткица: ,,Луткарска представа'' 14.05.2020. 

,,Мала принцеза'' позориште лутака Ниш, 21.05.2020. 

17.  

     2. 

Santa Claus (23. 12. 2019.) 
наставница енглеског 

језика 

18.  

2.  Happy Easter (14. 4. 2020.) 

Мултимедијални материјал намењен ученицима за 

обележавање Васкрса током наставе на даљину, доступан 

на сајту школе. 

наставница енглеског 

језика, Тим за школски 

сајт 

1. 3. 3 изложбе ученичких радова Школа 

2. 3. 
Интерактивна позоришна представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај вредиш" Посета галерији 

Центар за културу 

Ковин, МУП 

3. 3. Позоришна представа " Залеђено шашаво краљевство" 
Сеоска библиотека у 

МЗ дубовац 

4. 3. 

Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно паче 

(заједничка активност ученика од првог до шестог 

разреда) 

Школа 

5. 3. Свети Сава- школска приредба Школа 

6. 3. 

ИКТ у настави на даљину: У периоду од 10.4.до 

13.04.2020.године као и од 17.04.до 20.04.2020.године 

учитељице од 1. До 4.разреда тимским радом  израдиле су 

едукативне садржаје за обележавање Васкрса и слободно 

време ученика употребом мултимедија у настави на 

даљину. 

Учитељице од 

1.до4.разреда 

6.  3.  Меrry Christmas (20. 12. 2019.) предметни наставник 

7. 3. Happy Easter! (15. 4. 2020.) 
предметни наставник, 

Тим за школски сајт 

1. 4. 3 изложбе ученичких радова Школа 

2. 4. Интерактивна позоришна представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај вредиш" Посета галерији 

Центар за културу 

Ковин, МУП 

3. 4. Позоришна представа " Залеђено шашаво краљевство" Сеоска библиотека у 

МЗ Дубовац 

4. 

4. Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно паче 

(заједничка активност ученика од првог до четвртог 

разреда) 

Школа 

5. 
4. Изложба ученичких радова поводом школске славе Свети 

Сава 

Школа 

6. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана заљубљених Школа 

7. 4. Изложба ученичких радова поводом Васкрса Школа 

8. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана школе Школа 

9.  
4.  

Happy Easter! (15. 4. 2020.) 
предметни наставник, 

Тим за школски сајт 

 

Програм социјалне заштите 

● Реализација Програма социјалне заштите  

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1-4. Подела бесплатних уџбеника ученицима из материјално Центар за социјални 
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угрожених породица, по Решењу Центра за социјални рад из 

Ковина 

рад,Ковин 

2. 

1-4. Подела бесплатног школског прибора ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу Центра за 

социјални рад из Ковина 

Центар за социјални 

рад,Ковин 

3. 
1-4. Бесплатна ужина за ученике из материјално угрожених 

породица, по Решењу Центра за социјални рад из Ковина 

Министарство 

просвете 

4. 1-4. Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру Дечије недеље родитељи 

Програм сарадње са породицом 

● Реализација Програма  сарадње са породицом 

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1. Индивидуални контакти родитељи 

2. 1. Реализована су у 1.полугодишту  4 родитељска сатанка 

Представник у 

Савету родитеља, 

родитељи, 

3. 1. Одређени су датуми за Отворена врата и није било контаката. родитељи 

4. 
1. Учешће родитеља у оквиру Пројектне наставе у изради 

пројекта и присуства на извођењу угледног часа 
Школа,родитељи 

5. 1. 

Учешће родитеља у планирању ужине,избору осигурања, 

уџбеничког комплета за ученике,избору обавезних изборних 

предмета за ученике, давању сагласности за фотографисање 

ученика, екскурзију  и др. 

Школа ,родитељи 

6. 1. 

У  2. полугодишту је реализован 1 родитељски састанак због 

пандемије КОВИДА 19, реализовани су контакти са 

родитељима путем мејла,разговором преко мобилног телефона. 

Школа, родитељи 

1. 

2. Одржано 7 родитељских састанака: 05.09,25.09,18.10, 06.11, 

11.12. 27.12.2019.гоидне и 26.06.2020.док један родитељски 

током пандемије није одржан. 

Савет родитеља, 

педагог, директорка 

школе 

2. 
2. Присуство на часу Света око нас ради праћења понашања 

ученика Ф.К. 20.11.2019.године 
хранитељи 

3. 
2. Дани отворених врата: није било контаката, док за време 

пандемије се нису реализовали. 
 

4. 
2. Индивидуални контакти: по потреби родитељи су остваривали 

индивидуалне контакте са учитељицом 
 

5. 
2. Учествовању у прикупљању чињеница поводом догађаја од 

04.10.2019.године које је водила директорка школе 
Учитељица, педагог 

6. 

2. Учествовали су и дали сагласност за реализацију једнодневне 

екскурзије у мају 2020.године и излета у Шумарак 

11.10.2019.године, избор ужине, осигурања ученика 

Савет родитеља 

7. 
2. Упознавање родитеља са Пројектном наставом и предстојећим 

пројектним задацима 12.09.2019.године 
 

8. 
2. У сарадњи са родитељима ученика реализована је настава на 

даљину у периоду од 17.03.2020.године до 29.маја 2020.године 
 

9. 
2. Родитељи ученика 2.разреда учествовали су у Анкети школе о 

спровођењу наставе на даљину 
школа 

10. 

2. Активно учешће родитеља ученика током наставе на дасљину у 

фб групи ,,Родитељи мојих ученика'', виберу, телефонским 

разговорима- фотографисање ученичких активности током 

наставе на даљину. 

 

1. 3. Индивидуални контакти 
Представник у 

Савету родитеља 

2. 3. Реализована у 1.полугодишту  4 родитељска сатанка 
Представник у 

Савету родитеља 

     3.     3. Одређени датуми за Отворена врата   
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4. 
3. За време COVID19 свакодневни контакт са родитељима око 

израде задатака 
Учитељ, родитељи 

5. 
3. Помоћ у изради анкете за ученике која је имала циљ помоћи у 

извођењу наставе на даљину 
Учитељ, родитељи 

6. 

3. Учешће у планирању ужине,избору осигурања, избору 

обавезних изборних предмета за ученике, давању сагласности 

за фотографисање ученика.... 

Представник у 

Савету родитеља, 

родитељи 

7. 

3. Због COVID19 у 2. полугодишту реализован је један  

родитељски састанак. Родитељи су о свему обавештени и 

информисани путем ВИБЕР групе. 

Представник у 

Савету родитеља 

8. 
3. Због COVID19 у 2. полугодишту од марта месеца  нису 

реализовани дани отворених врата. 
 

1. 4. Индивидуални контакти 
Представник у 

Савету родитеља 

2. 4. Реализована у 1.полугодишту  4 родитељска сатанка 
Представник у 

Савету родитеља 

3. 4. Одређени датуми за Отворена врата   

4. 4. 
Због пандемије вируса корона реализован 1 родитељски 

састанак у 2.полугодишту. 

Представник у 

Савету родитеља 

5. 
4. Контакти са родитељима у оквиру Viber групе у вези 

обавештења и информација везаних за 4.разред 
родитељи 

6. 
4. Због пандемије вируса короне нису реализованИ Дани 

отворених врата 
 

 *Подаци се односе на активности у оквиру улоге одељенског старешине и предметног наставника. Потребно 

је навести  што више реализованих активности.  

 

Програм школског спорта и спортских активности 

● Реализација Програма школског спорта  

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1. Дечја недеља : „Полигон препрека“ 
Наставници од 2.- 4. 

Разр. 

2. 

1. 

Едукативна дечија игра:"Кад си срећан" 

 

Наставници од 2.- 4. 

Разр. 

3. 
1. 

Гађање у циљ 
Наставници од 2.- 4. 

Разр. 

4. 
1. 

"Игра између две ватре", Трка за срећније детињство. 
Наставници од 2.- 4. 

Разр. 

5. 
1. 

Посета Шумарку-ЗОО-врту 
Наставници од 2.-4. 

Разр. 

6. 

1. Реализација Порграма ,,Покренимо нашу децу'': 

Септембар: ,,Весела столица" , ,,Причам ти причу" 

Октобар: ,,Здрава стопалца“ , ,,Јесење играрије“  

Новембар: ,,Разиграна палица“ , ,,музичка гимнастика“ 

Децембар:  ,,Плеши и заледи се“ , ,,Зимске играрије“  

Реализација Порграма ,,Покренимо нашу децу'': 

 

Реализација Порграма у  2. Пол. ,,Покренимо нашу децу'': уз 

помоћ  инструкција, видео записа 

Родитељи,кућна 

варијанта,у оквиру  

учења на даљину, 

због пандемије 

вируса, Ковида 19 

7. 

1. Програм школског спорта и спортских активности у 2. 

Полугодишту није реализован због пандемије вируса КОВИДА 

19 

 

1. 
2. Реализација Порграма ,,Покренимо нашу децу'': 

Септембар: ,,Весела столица" , ,,Причам ти причу" 

Министарство 

просвете, науке и 
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Октобар: ,,Здрава стопалца“ , ,,Јесење играрије“  

Новембар: ,,Разиграна палица“ , ,,музичка гимнастика“ 

Децембар:  ,,Плеши и заледи се“ , ,,Зимске играрије“  

технолошког развоја 

РС 

2. 

2. 

Учешће на Јесењем кросу 21.09.2019.године 

Тим за школски 

спорт и спортске 

активности 

3. 

2. Учешће на ,,Трци за срећније детињство'' у Ковину 

10.09.2019.године: Ивана Вајић и Давид Мали. Давид Мали је 

освојио 2.место у категорији дечака 1.и 2.разреда на територији 

општине Ковин. 

ООЦК, Општина 

Ковин, тим за 

школски спорт 

4. 

2. Недеља школског спорта и спортских активности:  

07.10.2019.године:Полигон препрека 

08.10.2019.године:едукативна игра ..Кад си срећан'' 

09.10.2019.године: Гађање у циљ 

10.10.2019.године: ,,Трка за срећније детињство'' у Ковину и 

Између две ватре у школи 

11.10.2019.године: спортско-рекреативан излет у Шумарку 

Актив жена 

Шумарак, ООЦК, 

Општина Ковин 

5. 

2. Ученици су путем наставе на даљину, свакодневно реализовали 

многобројне активности,уз помоћ  инструкција, видео записа, 

презентација као и видео презентација пројекта ,,Покренимо 

нашу децу''. 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

РС 

1. 3. „ Покренимо нашу децу“  

2. 3. Недеља школског спорта од 7. 10. До 11.10. 2019.  

3. 3. Јесењи крос 
Наставник физичког 

васпитања 

4. 3. 
Због пандемије вируса короне није реализован Програм 

школског спорта и спортских активности у 2.полугодишту. 
 

1. 4. „ Покренимо нашу децу“  

2. 4. Недеља школског спорта од 7. 10. До 11.10. 2019.  

3. 4. Јесењи крос 
Наставник физичког 

васпитања 

4. 4. 
Због пандемије вируса короне није реализован Програм 

школског спорта и спортских активности у 2.полугодишту. 
 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 

ризичног понашања 

● Реализација Програма превенције насиља, злостављања и занемаривања и других ризичних 

облика понашања  

р. 

Бр. 
Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 
1. Како се ко креће, 

Лепе речи ( српски језик) 
 

2. 1. Понашање у учионици –(СОН)  

3. 1. Понашање у школи –(СОН)  

4. 1. Посета верском објекту - цркви у Дубовцу  

5. 1. Посета стадиону "Јединство",јесењи крос  

6. 
1. Изложба ученичких радова  на тему "Да право свако, ужива дете лако". 

Посета огранку библиотеке Вук Караџић у Дубовцу.(ВН-активности) 
 

7. 1. Осликавање школског дворишта (ВН-активности)  

8. 1. "Игра између две ватре",(ВН-активности)  

9. 
1. Aниматорска представа за ученике нижих разреда у МЗ Дубовац (ВН-

активности) 
 

10. 1. Од сликовнице до енциклопедије Пројектна настава   
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11. 1. „Бодљикава прасад”, Артур Шопенхауер                 ( српски језик)  

12. 1. Бонтон није бадминтон ЧОС   

13. 
1. Ваннаставна активност Дан толеранције- гледање цртаног филма: 

"Ружно паче" 
 

14. 1. Пројектна настава -Новогодишњи обичаји   

15. 
1. На ЧОС-у, наставне јединице:„Лепа реч гвоздена врата отвара”, Шта нас 

вређа, Другарство је, Наш цвет другарства, Кривица,Шта ценим код себе. 
 

16. 
1. Кроз наставне активности,Српски језик:„Складан брак”, Бранко 

Стевановић„Лисица и рода”, Езоп,„Добар друг ти вреди више“, П. Зубац 
 

17. 

1. Кроз ваннаставне активности организоване у условима учења на даљину: 

Израда ускршњег зеке од картона,цртање,вајање,украшавање јаја, 

Осмишљени су едукативни садржаји, у вези са Васкрсом. Цртање школе 

од слова и прављење од картона,за Дан школе. 

 

1. 

2. На родитељском састанку 05.09.2019.године: 

-Упознавање  родитеља ученика са Програмом заштите ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања и других облика ризичних 

понашања; Упознавање са правилима понашања и Правилником о 

дисциплинској одговорности ученика  

родитељи 

2. 

2. На родитељском састанку 18.10.2019.године: 

-Упознавање родитеља са Планом појачаног васпитног рада са свим 

ученицима другог разреда  

родитељи 

3. 

2.  На родитељском састанку 11.12.2019.године  

-Упознавање родитеља са Правилником о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика дел.бр. 1130 од 12.11.2019.године ,  

-Упознавање родитеља о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које 

организује школа дел.бр. 1129/1 од 12.11.2019.године 

-Упознавање родитеља са Процедурама поступања у случају 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Упознавање родитеља са Извештајем о ефектима реализације појачаног 

васпитног рада и праћењу понашања ученика II1 дел.бр. 906/4 од 

09.12.2019.године  

родитељи 

4. 

2. 

Реализација плана појачаног васпитног рада са ученицима II1одељења 

поводом догађаја од 04.10.2019.године у периоду од 07.10.до 

01.12.2019.године. 

Директор, 

педагог, тим 

зазаштиту деце 

од насиља, 

родитељи, 

ученици 

5. 

2. На Часу одељењског старешине: 

-Упознавање са правилима понашања у школи 04.09.2019.године 

- Одељењска правила и реституција 11.09.2019.године 

- Другарство у одељењу 27.09.2019.године 

-Обележавање Дечије недеље 02.10.2019.године 

-Појачан васпитни рад: Вршњачко насиље 09.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: Како реагујемо на насиље 14.10.2019.године 

-Појачан васпитни рад: Да ме не боли кад сам у школи 16.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: ,,У туђим ципелама'' 18.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад:По чему смо исти, по чему смо различити 

25.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: Посредовање у сукобу између дечака и 

девојчица 30.10.2019.године 

- Појачан васпитни рад: Моја права и моје одговорности-реституција 

15.11.2019.године 

- Појачан васпитни рад; Та лепа реч ,,Извини'' 22.11.2019.године 

- Појачан васпитни рад:Праћење предузетих мера и анализа понашања 

ученика и избора ненасиља у спорним ситуацијама 27.11.2019.године 

Тим за заштиту 

деце, родитељи 

ученика, 

директорка, 

секретар школе, 

Педагог школе 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/866298/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/876315/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/876315/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/882402/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/889456/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/866304/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/476395/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/481777/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/583365/show
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- Испричаћу вам о свом хобију,  31.01.2020.године 

- Лепа реч гвоздена врата отвара,  27.02.2020.године 

- Како препознати умор и замор,  28.02.2020.године 

- Пријатељство,  27.03.2020.године 

- Понашање на јавним местима,  06.04.2020.године 

- Брига родитеља о деци, 25.04.2020. 

6. 

2. На часовима ваннаставних активности: 

-У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета сеоској 

цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 21.09.2019.године 

-У организацији Тима за школски спорт и спортске активности и 

ФК,,Јединство'' у Дубовцу, организован је одлазак ученика на фудбалски 

стадион где је реализован Јесењи крос 21.09.2019.године 

-Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима детета -угледни 

тимски час уз употребу ИКТ-Полигон препрека (недеља школског 

спорта) 07.10.2019.године 

-Изложба ученичких радова ,,Да право свако - дете ужива лако'' 

08.10.2019.године 

-Обележавање Дечије недеље, активности: Осликавање дворишта и 

Недеље школског спорта и спортских активности: Гађање у циљ 

09.10.2019.године 

- Обележавање Дечије недеље, активности: Хуманитарна акција ,,Друг 

другу'', посета огранку библиотеке ,,Вук Караџић'' у Дубовцу и 

анимирана представа за децу, спортско-рекреативни излет у Шумарку, 

слатка журка у Дому културе у Шумарку 11.10.2019.године 

- Позоришна представа у режији Грујић Јована ,,Кад саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај вредиш'' у Центру за културу у Ковину и посета 

Галерији Центра за културу и Октобарском ликовном салону 

16.10.2019.године 

- Oбележавање Међународног дана толеранције-гледање цртаног 

филма,,Ружно паче"(заједничка активност ученика од 1. до 4.разреда) 

18.11.2019.године 

- Обележавање Универзалног дана детета 20.10.2019.године 

-Подела новогодишњих пакетића и слатка журка, 23.12.2019.године 

-У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета сеоској 

цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 27.01.2020.године 

поводом школске славе Св. Саве 

- Школска приредба и и изложба радова у ходнику школе 

- У организацији школе и вероучитеља, реализована је посета сеоској 

цркви у Дубовцу и присуствовање на литургији 14.03.2020.године 

поводом дечије славе Св. Евдокије 

- Обележавање Дана заљубљених и Св. Трифуна- ученички цртежи и 

изложба радова у ходнику школе 

- Обележавање Дана жена- ученички цртежи и поклони за маме и 

изложба радова у ходнику школе 

- Oбележавање Васкрса- ученички цртежи и рукотворине на сајту школе 

- Едукативни садржаји за ученике и слободно време од 10.4. до 

13.04.2020.године и од 17.04. до 20.04.2020.године 

- Обележавање Светског дана књиге и ауторских права 23.04.2020.- 

ученичке препоруке књиге уз употребу дигиталне библиотеке за децу 

Народне библиотеке Србије 

-Обележавање Дана планете земље 28.04.2020.- ученички цртежи 

- Обележавање Дана школе- изложба радова ученика на сајту школе и 

ППТ презентација 

- Обележавање Светског дана заштите животне средине 

22.05.2020.године – ученички цртежи 

Вероучитељ, тим 

за школски спорт 

и спортске 

активности,  

Учитељице од 

1.до 4.разреда као 

и ученици 

 

 

 

Директорка 

школе, 

васпитачица, 

наставница 

енглеског језика, 

 

 

Актив жена 

Шумарак 

 

Вероучитељ, тим 

за културне 

активности, 

директорка 

школе, 

Учитељице од 

1.до 4.разреда,  

ученици, 

родитељи, 

хранитељи, 

старатељи, 

локална 

самоуправа, 

месна заједница 

Дубовац 

7. 

2. На часовима редовне наставе: 

-Српски језик: „Свитац тражи пријатеље“, Су Ју Ђин, 01.10.2019.године 

-Српски језик: Два јарца“, Душко Трифуновић 10.10.2019.године 

Директорка, 

библиотекарка, 

учитељице 3. И 4. 
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- Пројектна настава: Угледни час Пројектне наставе:Врсте лутака, Лутка 

на штапу 07.11.2019.године 

- Свет око нас:Правила понашања у групи, 18.11.2019.године 

- Српски језик: Одељењско такмичење у брзом читању 23.12.2019.године 

- Свет око нас: Чистоћа тела, 15.01.2020.године 

- Свет око нас: Живим здраво, 20.01.2020.године 

- Свет око нас: Безбедно понашање током временских непогода, 

29.01.2020.године 

- Српски језик: Златне рибице не праве штету, Мирјана Стефановић 

28.02.2020.године 

- Српски језик: Седам прутова- народна прича, 29.04.2020.године 

- Српски језик: Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен, 

05.05.2020.године 

- Српски језик: Девојчица са шибицама, Ханс Кристијан Андерсен, 

07.05.2020.године 

- Српски језик: Принцеза на зрну грашка, Ханс Кристијан Андерсен, 

08.05.2020.године 

Српски језик: Избор из поезије Драгомира Ђорђевића, 13.05.2020.године 

- Ликовна култура: Изрази лица, 25.05.2020.године 

- Пројектна настава: Бубамарац, позориште лутака ,,Пинокио'', 

30.04.2020.године 

- Пројектна настава: Систематизација знања о луткарској представи, 

30.04.2020.године 

Разреда, 

наставник 

географије 

8. 

2. Није било насилних ситуација као ни других потешкоћа у социјалној 

интеракцији између ученика. Ученици су током ванредног стања били у 

физичкој изолацији и нису имали интеракцију физичким путем. Током 

наставе на даљину није било електронског насиља. 

 

1. 3. Кућни ред у школи( ЧОС)  

2. 3. Обавезе, права и дужности ученика( ЧОС)  

3. 3. Посета сеоској цркви у Дубовцу(СА)  

4. 3. Јесењи крос( СА)  

5. 3. Другарство у одељењу( ЧОС)  

6. 3. 
Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима детета(Учледни 

тимски час-ИКТ) -Полигон препрека(Недеља школског спорта)(СА) 
 

7. 3. Ругати се не значи шалити се(ЧОС)  

8. 3. ,,Лав и човек“-арапска народна прича ( српски језик)  

9.  3. „Свитац тражи пријатеља“-Су Ју Ђин  

9. 3. 
Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно паче (заједничка 

активност ученика од првог до шестог разреда)(СА) 
 

10. 3. " Лепа реч и гвоздена врата отвара"  

11. 3. Пријатељство  
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12. 3. Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко  

13. 3. Кад имаш проблем...  

14. 3. Ветар и сунце  

15. 3. " Лабуд, рак и штука"  

16. 3. Израда поклона за маму за 8.март  

1. 4. 
 [2] 

Друг другу – Драган Лукић(српски језик) 
 

2. 4. Босоноги и небо – Б. Црнчевић(српски језик)  

3. 4. Пепељуга – народна бајка(српски језик)  

4. 4. 
Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима 

детета (Угледни тимски час-ИКТ) 
 

5. 4. 
-Израда ликовних радова на тему,,Да право свако –дете 

ужива лако“ 
 

6. 4. Позоришна представа,,Залеђено шашаво краљевство"  

7. 4. Хуманитарна акција,,Друг другу"  

8. 4. 
Дан толеранције-гледање цртаног филма,,Ружно 

паче"(заједничка активност ученика од 1. до 4.разреда) 
 

9. 4. Страшно сам се уплашио(српски језик)  

10. 4. 
,,Дечја недеља“(слободне активности) 

 

11. 4. 
Упознавање са Конвенцијом дечјих права-ЧОС 

 

12. 4. 
Наше обавезе, наше одговорности-ЧОС 

 

13. 4. 
  

,,Златно јагње“-С.В.Јанковић(српски језик) 
 

14. 4. ,,Најбоље задужбине“-народна прича(српски језик)  

15. 4. ,,Пепељуга“-А.Поповић(српски језик)  

16. 4. ,,Бели Витез“-Р.Гијо(српски језик)   

17. 4. ,,Ружно паче“Ј.К.Андерсен(српски језик)  

18. 4. ,,Мајка“-Р.Јовановић(српски језик)  
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19. 4. Драге личности мог детињства(српски језик)  

20. 4. Моја мајка-утврђивање(српски језик)  

21. 4. ,,Моја Милена“-П.Жебељан(српски језик)  

22. 4. 
,,Бела и жута девојчица“-П.Бак(српски језик) 

 

23. 4. 
,,Босоноги и небо“-Б.Црнчевић(српски језик) 

 

24. 4. 
,,Јеленче“-народна песма(српски језик) 

 

25. 4. 
Конфликти и шта са њима(ЧОС) 

 

*Подаци се односе на активности у оквиру улоге одељенског старешине и предметног наставника. Потребно 

је навести  што више реализованих активности.  

Програм заштите животне средине 

● Реализација Програма заштите животне средине  

р. Бр. Разред 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1 1. Уређење учионице са постављањем саксија са цвећем. ученици 

2. 1. 

Посета ЗОО врту у Шумарку 

Свет око нас - Вода и њена својства                                                               

Свет око нас -Вода као растварач                                                                  

Свет око нас- Земљиште, изглед земљишта                                               

Свет око нас - Биљке и животиње око нас                                                       

Свет око нас - Штедимо воду                                                                                

Свет око нас - Сличности и разлике међу биљкама                                 

Свет око нас -Гајење биљака                                                                         

Свет око нас -Гајење животиња                                                                      

Свет око нас -Сличности и разлике међу животињама                              

Свет око нас -У природи је све повезано 

ученици 

3. 1. Свет око нас - Утицај човека на природу  

1. 2. На 2 часа Ликовне културе: Рециклирај, 15.10.2019.године  

2. 
2. На часу Света око нас: Права и обавезе становника насеља, 

13.11.2019.године 
 

3. 2. На часу Света око нас: Биљке у нашој околини, 01.04.2020.  

4. 2. На часу Света око нас: Животиње у нашој околини, 15.04.2020.  

5. 
2. На часу Света око нас: Значај биљака и животиња за човека, 

27.04.2020. 
 

6. 2. На часу ваннаставних активности: Дан планете Земље, 28.04.2020.  

7. 
2. На часу Света око нас: Улога човека у заштити животне средине, 

29.04.2020. 
 

8. 2. На часу Света око нас:Разноврсност природе, 04.05.2020.  

9. 2. На часу Света око нас:Сунчева светлост и топлота, 09.05.2020.  

10. 2. На часу Света око нас:Вода- услов живота, 11.05.2020.  

11. 
2. На часу Српског језика: Марко и гусеница, Драгомир Ђорђевић, 

12.05.2020. 
 

12. 2. На часу Света око нас:Без ваздуха нема живота, 13.05.2020.  

13. 2. На часу Света око нас:Земљиште, 18.05.2020.  

14. 
2. На Часу одељењског старешине: Светски дан заштите животне 

средине, 22.05.2020. 
 

1. 3. Воде у крају ( природа и друштво)  
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2. 3. Бара и језеро( природа и друштво)  

3. 3. 
,,Трка за срећније детињство“ у Ковину -Између две ватре(Недеља 

школског спорта) (слободне активности) 
 

4. 3. Спортско-рекреативна посета- Шумарак  

5. 3. 
Временске прилике и њихово значење за живот у окружењу       ( 

природа и друштво) 
 

6. 3. Како да сачувамо свет око себе- екологија (ЧОС)  

7. 3. 
Значај заштите копна и воде и животних заједница у њима ( природа и 

друштво) 
 

8. 3. Дан планете Земље- едукација путем видео записа  

9. 3. Дан планете Земље-изреда ликовних радова  

1. 4. Спортско-рекреативна посета- Шумарак  

2. 4. Београд – главни град Србије(ПИД)  

3. 4. Воде Србије(ПИД)  

4. 4. Облици рељефа и воде у Србији(ПИД)  

5. 4. Упознајмо биљни и животињски свет – шуме(ПИД)  

6. 4. Упознајмо биљни и животињски свет – воде(ПИД)  

7. 4. Упознајмо биљни и животињски свет – ливаде и пашњаци(ПИД)  

8. 4. Биљни и животињски свет, станишта у Србији  

9. 4. Проучавамо природне појаве-магнетизам(ПИД)  

10. 4. Упознавање материјала(ПИД)  

11. 4. Материјали (ПИД)  

12. 4. Шта су смеше а шта раствори(ПИД)  

13. 4. Превоз водом,мостови(народна традиција)  

14. 4. Дан планете земље-едукација путем видео записа(СА)  

15. 4. Дан планете земље-израда ликовних радова(СА)  

 

*Подаци се односе на активности у оквиру улоге одељенског старешине и предметног наставника. Потребно 

је навести  што више реализованих активности.  

Друштвено-користан рад 

● Реализација Друштвено-корисног рада  

р. Бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће 

на заједничким акцијама, манифестацијама, 

родитељски састанци,...) 

локација 
Сарадник у 

реализацији 

1 1. 

Уређење учионице поводом Дечије недеље, Нове 

године, Свети Сава, Дан заљубљених , на тему 

годишњих доба. 

учионица  

1. 
2. На часу Ваннаставне активности:Уређење 

учионице, 16.09.2019.године 
школа  

2. 

2. Уређење учионице поводом значајних датума у 

школи: Дечија недеља, Нова година, Свети Сава, 

Дан заљубљених и др. 

школа  

3. 
2. Уређење изложбеног паноа у ходнику 

школе:Дечија недеља 
школа  

1. 3. Уређење учионице и хола учионица и хол  

2. 3. Уређење учионице на тему „ Нова година“ учионица  

3. 3. Уређење учионице на тему Свети Сава учионица  

 4. / /  

 

Програм сарадње са друштвеном средином (локалном заједницом) 

● Реализација Програма сарадње са локалном самоуправом  

р. Бр. Разред Активности Објекти локалне средине, Сарадник у 
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организације и институције реализацији 

1.  

1. 

Посета верском објекту - цркви у 

Дубовцу 

Сеоска црква  вероучитељ 

2. 1. Бесплатни уџбеници за 

коришћење од стране 

Министарства просвете 

Просторије школе Директор 

3. 1. Центар за социјални рад из 

Ковина по питању бесплатних 

ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

4. 1. " Трка за срећније детињство" Дом културе у Ковину,  Директор, Црвени 

крст Ковин 

5. 1. Предавање школског полицајца и 

саобраћајне полиције 

Просторије школе Учитељ Директор 

полиција 

6. 1. Систематски преглед  Амбуланта у Дубовцу Школа, доктор 

7. 1. Флуоризација зуба, У просторијама школе  Школа, стоматолог 

8. 
1. Посета верском објекту - цркви у 

Дубовцу 
Сеоска црква  вероучитељ 

9. 

1. Обележавање Православног 

Васкрса у условима учења на 

даљину 

Куће ученика Родитељи 

10. 

1. Немогућност сарадње са 

локалном заједницом у 2. 

Полуг.,због пандемије КОВИДА 

19 и потребе изолације 

 Родитељи 

1. 

2. Систематски преглед ученика у 

амбуланти у Дубовцу, 

19.09.2019.године 

Амбуланта у Дубовцу Школа, доктор 

2. 
2. Посета сеоској цркви у Дубовцу 

21.09.2019.године 
Сеоска црква у Дубовцу 

Вероучитељ, црква, 

школа 

3. 

2. 

Јесењи крос, 21.09.2019.године 
Фудбалски терен 

ФК ,,Јединство'' Дубовац 

Тим за школски 

спорт, школа, 

ФК,,Јединство'' 

4. 
2. Флуоризација зуба, 

30.09.2019.године 

Дом здравља у Ковину, у 

просторијама школе 
Стоматолог, школа 

5. 

2. Подела школског прибора за 

социјално угрожену децу, 

01.10.2019.године 

Центар за социјални рад у 

Ковину, у школи 

Центар за 

социјални рад, 

школа 

6. 
2. ,,Трка за срећније детињство'' у 

Ковину 10.10.2019.године 

ООЦК, Центар за културу у 

Ковину 
ООЦК, Школа 

7. 

2. Обележавање Дечије недеље у 

просторијама МЗ Дубовац у 

организацији билиотеке ,,Вук 

Караџић'' из Ковина, 

11.10.2019.године 

Просторије МЗ Дубовац 

Позоришна група 

из Београда, МЗ 

Дубовац, 

библиотека, школа 

8. 
2. Слатка журка у Дому културе у 

Шумарку, 11.10.2019.године 
Дом културе у Шумарку 

Актив жена 

Шумарак 

9. 

2. Посета Галерији Центра за 

културу у Ковину, 

16.10.2019.године 

Галерија Центра за културу 

у Ковину 

Центар за културу, 

школа 

10. 

2. 
Позоришна представа ,,Кад 

саобраћајна правила следиш, за 

саобраћај вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину, 

16.10.2019.године 

Позориште у Центру за 

културу у Ковину 

Аматерско 

позориште из 

Ковина,савет за 

безбедност у 

саобраћају из 

Ковина 

11. 
2. Подела новогодишњих пакетића, 

23.12.2019.године 
У просторијама школе,  школа и спонзори 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
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12. 

2. У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату,21. 

октобра 2019. године,  

школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

13. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан просветних 

радника, 8. новембра 2019. године 

школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

14. 

2. Обележавање школске славе Св. 

Саве- у цркви и у школи 

27.01.2020. 

Школа и црква 

Школа, црква, МЗ 

Дубовац, родитељи, 

спонзори 

15. 

2. 

Пажљивкова смотра- тест о 

познавању саобраћаја 10.02.2020. 
школа 

Општински савет за 

безбедност у 

саобраћају, Ковин, 

школа 

16. 

2. Обележавање дечије славе Св. 

Евдокије у сеоској цркви 

14.03.2020. 

Сеоска црква 
Вероучтељ, 

родитељи 

17. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом 

светском рату, 22. априла 2020. 

године 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

18. 

2. У периоду 10.4 - 13.4.2020.год. по 

допису МПРС: На основу 

измењеног школског календара 

рада за основне школе на 

територији АПВ, од 10.04.до 

13.04.2020.године реализовани су 

едукативни садржаји о Васкрсу и 

за слободно време ученика 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

19. 

2. У периоду 17.4 - 20.4.2020.год. по 

допису МПРС: На основу 

измењеног школског календара 

рада за основне школе на 

територији АПВ, од 10.04.до 

13.04.2020.године реализовани су 

едукативни садржаји о Васкрсу и 

за слободно време ученика 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

20. 

2.  У складу са Правилником о 

школском календару за основне 

школе са седиштем на територији 

АПВ за школску 

2019/2020.годину у школи се 

обележава Дан победе, 9. мај 

2020. године 

Настава на даљину 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 
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21. 
2. Математичко такмичење 

Мислиша 
школа МД Архимедес 

22. 

2. Учешће на конкурсу Завода за 

проучавање културног развитка- 

видео презентација пројекта ,,На 

обали Дунава'' 24.04.2020. 

Онлајн  
Родитељи, 

ученици, школа 

 

1. 
3. 

Интерактивна позоришна 

представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај 

вредиш" 

Центар за културу Ковин 
Директор 

МУП 

2. 3. 

Сарадња са министарством 

просвете,науке и технолошког 

развоја Р Србије:бесплатни 

уџбеници за коришћење 

Просторије школе Директор 

3. 3. 

Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

4. 3. „ Трка за срећније детињство“ 
Дом културе у Ковину, 

Црвени крст Ковин 
Директор 

5. 3. 
Позоришна представа " Залеђено 

шашаво краљевство", 

Сеока библиотека и 

МЗДубовац 

Директор 

библиотеке „ Вук 

Караџић“ МЗ 

Дубовац 

6. 3. 
Спортско-рекреативнапосета- 

Шумарак 
МЗ Шумарак 

Удружење жена из 

Шумарка 

7. 3. Подела новогодишњих пакетића Просторије школе 
Школа и бројни 

пријатељи школе 

8. 3. 
Посета сеоској цркви поводом 

Светог Саве 
Сеоска црква Школа, вероучитељ 

9. 3. Фашанке Фискултурна сала 
Актив жене 

Дубовца, родитељи 

10. 3. Света Евдокија Сеоска црква Школа, вероучитељ 

 

1. 
4. 

Такмичење 

,,Мали ватрогасац"  
Ватрогасно друштво Ковин 

Ватрогасно 

друштво Ковин 

2. 4. 
Литургија поводом верског 

празника Мала Госпојина  
Сеоска црква вероучитељ 

3. 4. 

Интерактивна позоришна 

представа "Кад саобраћајна 

правила следиш, за саобраћај 

вредиш" 

Центар за културу Ковин 
Директор 

МУП 

4. 4. 

Сарадња са министарством 

просвете,науке и технолошког 

развоја Р Србије:бесплатни 

уџбеници за коришћење 

Просторије школе Директор 

5. 4. 

Центар за социјални рад из 

Ковина и школа по питању 

бесплатних ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

6. 4. „ Трка за срећније детињство“ 
Дом културе у Ковину, 

Црвени крст Ковин 
Директор 

7. 4. 
Позоришна представа " Залеђено 

шашаво краљевство", 

Сеока библиотека и МЗ 

Дубовац 

Директор 

библиотеке „ Вук 

Караџић“ МЗ 

Дубовац 

8. 4. 
Спортско-рекреативна посета- 

Шумарак 
МЗ Шумарак 

Удружење жена из 

Шумарка 

9. 4. 
Посета сеоској цркви поводом 

школске славе Свети Сава 
црква 

Вероучитељ, 

школа 
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10. 4. Фашанке -посета сеоској цркви  црква 
Вероучитељ, 

школа 

11. 4. 

Дечји верски празник,,Света 

Евдокија" 

-посета сеоској цркви 

црква 
Вероучитељ, 

школа 

12. 4. 

Пројекат МУП,,Основи 

безбедности деце", 

тема,,Превенција и заштита деце 

од опојних дрога и алкохола" 

Просторије школе Директор.МУП 

13. 4. 

Пројекат,,Основи безбедности 

деце" ,тема,, Заштита од 

пожара",од стране ОЗВС 

Панчево,ВСЈ Ковин. 

Просторије школе 
Директор,ОЗВС 

Панчево,ВСЈ Ковин 

14. 4. 
,,Mислиша"-национално 

математичко такмичење 
Просторије школе 

Школа,Друштво 

математичара 

Србије 

15. 4. 
Праћење ТВ емисија на РТС2 и 

едукативних садржаја... 
 учитељица 

 

 

 

Праћење остваривања исхода и образовних стандарда постигнућа ученика у настави 

 

Ре

д.б

рој  

Наставни 

предмет 

2. полуг. 

1. 

Разред 

Остваривање исхода/напредовање Ангажовање 

Број 

ученика 

Самосталн

о  

Уз мању 

помоћ 

Уз већу помоћ ИО

П2 

Стално  Повремен

о  

1. Српски језик 15 7 2 6 / 9 6 

2. Енглески језик 15 10 3 1 / 12 3 

3. Математика  15 7 2 6 / 9 6 

4. СОН 15 8 2 5 / 9 6 

5. Музичка 

култура 

15 8 7 / / 9 6 

6. Ликовна 

култура 

15 10 5 / / 14 1 

7. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

15 12 3 / / 15 / 

 

2.разред 

Број 

учени

ка у 

одеље

њу 

ИОП2 

Постигнућа ученика 

Одличан  

 

Врло добар 

 

Добар  

 

Довољан  
Недовоља

н 

Неоцење

н 

Српски језик  9 1 
11,11

% 

22,

22

% 

2 

22,

22

% 

2 55,5

6% 

5 / / 

/ / / 

/ 

Математика  9 1 
11,11

% 
11,

11
1 

22,

22

2 55,5

6% 

5 11,

11
1 / / / 

/ 
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% % % 

Свет око нас 9 1 

11,11

% 
44,

44

% 

4 

22,

22

% 

2 33,3

3% 

3 / / 

/ / / 

/ 

Eнглески језик 9 

1 11,11

% 
44,

44

% 

4 

44,

44

% 

4 

11,1

1% 

1 / / 

/ / / 

/ 

Ликовна 

култура 
9 

/ /  

88,

89

% 

8 

11,

11

% 

1 / / / / 

/ / / 

/ 

Музичка 

култура 
9 

/ / 77,

78

% 

7 

11,

11

% 

1 11,1

1% 

1 / / 

/ / / 

/ 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
9 

/ / 
100 

% 
9 

/ / / / / / 
/ / / 

/ 

Средња оцена 

одељења: 
4,29     

      
   

 

      

 

 

2.разред 

ОСТАВРИВАЊЕ 

ИСХОДА 

 

Ученик остварује исходе уз 

већу помоћ наставника 

 

Ученик остварује исходе уз 

мању помоћ наставника  

  

Ученик остварује исходе  

потпуно самостално 

Српски језик   6 ( 66,67%) 2 (22,22%)  

Математика  1 (11,11%) 4 ( 44,44%)  3 ( 33,33%) 

Свет око нас  5 ( 55,56%)  4 ( 44,44%) 

Eнглески језик  6 ( 66,67%)  2 (22,22%) 

Ликовна култура  1 (11,11%) 8 ( 88,89%)  

Музичка култура  1 (11,11%) 8 ( 88,89% ) 

Физичко и здравствено 

васпитање 

  9 ( 100% ) 

Пројектна настава    9 ( 100% ) 

ИОП2: српски језик, 

енглески језик, 

математика, свет око нас 

– 1 ученик (11,11%) 

   

 

3.разред 

Број 

учени

ка у 

одеље

њу 

ИОП2 О.Н. С.Н. Н.Н. Недовољан Неоцењен 

Српскијезик 11 / / 11 100% 7 63,63% 3 27,27% / / / / 

Математика 11 / / 11 100% 8 72,73% 1 9,09% / / / / 

Природа и 

друштво 
11 / / 11 100% 9 81,82% 1 9,09% / / / 

/ 

Eнглески језик 11 / / 11 100% 5 45,45% 3 27,27% / / / / 

укупно 44 / / 44 100% 29 65,91% 8 18,18% / / / / 

           

 

4.разред Број 

ученика у 

одељењу 

ИОП

2 

О.Н. С.Н. Н.Н. Недовољан Неоцењен 

Српскијезик 15 / 15 100% 10 66,67% 5 33,33% / / 
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Математика 15 / 15 100% 8 52,33% 5 33,33% / / 

Природа и 

друштво 

15 / 15 100% 10 66,67% 
5 33,33% 

/ / 

Eнглески језик 15 / 15 100% 12 80% 6 40% / / 

укупно 60 / 60 100% 40 66,67% 21 35% / / 

 

 

Праћење реализације Плана унапређивања квалитета рада установе 

Стандарди квалитета рада/ 

мера унапређења 

Начин реализације Носиоци 

активности 

За стандард 2.1.3. 

 

 Наставник успешно 

структурира и повезује делове 

часа користећи различите 

методе (облике рада,технике, 

поступке...), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу 

са специфичним захтевима 

радног процеса; 

-МУ: Часове планирати тако 

да се садржаји реализују кроз 

групни рад, радом у пару (у 

редовној настави и 

ваннаставним активностима) 

са коришћењем различитих 

метода рада (облика, 

технике,итд.) 

 

1.разред 

Часови су одржани   тако да се садржаји реализују кроз групни 

рад, рад у пару како у редовној настави тако и у ваннаставним 

активностима уз коришћење различитих метода рада српски 

језик:разговор, рад на тексту, стваралачка методаматематика: 

Дијалошка, демонстративно-илустративна, метода практичних 

радова, свет око нас Вербална, демонстративна, текстуална, 

илустративна, писаних радова, облик рада:Фронтални, 

индивидуални, самостални,музичка култура: монолошка, 

дијалошка, илустративно-демонстративна, метода практичних 

радова Ликовна култура вербално-текстуална, показивачка, 

проблемска и откривачка, метода сазнавања кроз 

праксуфизичко васпитањевербална, демонстративна Употреба 

ИКТ у настави 

Учитељица, 

 

Учитељице од 

1.до 4.разреда 
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2.разред: 

1.Употреба ИКТ у настави:  Свет око нас,,,Годишња доба'', 

групни рад,14.10.2019.године. 

2. Рад у пару: Математика:Седмица и дан,08.11.2019.године 

3. Свет око нас: Правила понашања у групи, групни рад, 

18.11.2019.године 

4. Свет око нас: Одељењски задатак: Групни рад: 

Празници,04.12.2019.године 

5. 10.04-13.04.2020.године настава на даљину: тимски рад 

учитељица од 1.до 4.разреда: Едукативни садржаји о Васкрсу и 

за слободно време ученика 

6.  У периоду од 10.4.до 13.04.2020.године као и од 17.04.до 

20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда тимским 

радом  израдиле су едукативне садржаје за обележавање 

Васкрса и слободно време ученика употребом мултимедија у 

настави на даљину. 

5. Од методичких приступа  током наставе на даљину најчешће 

су коришћене демонстративна, илустративна, писаних радова, 

хеуристичка, рад на тексту,практични радови, решавање 

проблема, вербалне, метод читања и писања до критичког 

мишљења,пројектна настава- у Свету око нас, Српском језику, 

Ликовној култури, рад на истраживачким задацима, 

диференцирана настава, учење путем откривања и др.                                                                                                                         

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани,индивидуализовани. 

3.разред 

Рад у пару- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

Групни рад- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

На почетку часа ученике упознати са предвиђеним циљем и 

задацима  

•Кратко резимирање обрађене целине у оквиру наставног часа. 

•Најава нових целина у оквиру наставног часа. 

• Привлачити пажњу ученика вербалним путем ,мењањем 

интонације у говору, невербалним путем 

Записати кључне идеје и концепте на табли, рећи  ученицима 

да запишу у свеске и др . 

.•Постављати питања како би се проверило ученичко 

разумевање обрађених наставних садржаја. 

•Постављати проблемске ситуације и подстицати ученике да 

их реше коришћењем наученог на наставном часу 

.•Повремено резимирати наставне садржаје. 

•Тражити од ученика да повремено резимирају наставне 

садржаје. 

.•Упутити ученике да консултују уџбеник или друге изворе 

који сажето представљајуосновне идеје и концепте.  

.•Правити  везе између обрађених наставних садржаја и 

садржаја који следе на наредним часовима. 

•Добро планирати време наставног часа како би се спречило 

прекидање битне активности због краја часа (звона). 

•Одвојити  време за коментарисање грешака 
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4.разред 

Рад у пару- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

Групни рад- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

На почетку часа ученике упознати са предвиђеним циљем и 

задацима  

•Кратко резимирање обрађене целине у оквиру наставног часа. 

•Најава нових целина у оквиру наставног часа. 

• Привлачити пажњу ученика вербалним путем ,мењањем 

интонације у говору, невербалним путем 

Записати кључне идеје и концепте на табли, рећи  ученицима 

да запишу у свеске и др . 

.•Постављати питања како би се проверило ученичко 

разумевање обрађених наставних садржаја. 

•Постављати проблемске ситуације и подстицати ученике да 

их реше коришћењем наученог на наставном часу 

.•Повремено резимирати наставне садржаје. 

•Тражити од ученика да повремено резимирају наставне 

садржаје. 

.•Упутити ученике да консултују уџбеник или друге изворе 

који сажето представљајуосновне идеје и концепте.  

.•Правити  везе између обрађених наставних садржаја и 

садржаја који следе на наредним часовима. 

•Добро планирати време наставног часа како би се спречило 

прекидање битне активности због краја часа (звона). 

•Одвојити  време за коментарисање грешака 

За стандард 2.1.6. 

 

Наставник функционално 

користи постојећа наставна 

средства и ученицима 

доступне изворе знања; 

-МУ: Повећати број часова 

употребом савремене 

технологије на свим часовима 

(ради постизања 

функционалног коришћења 

наставних средстава) 

 

1.разред 

На часу српског, математике, света око нас користим КЛЕТТ–

ову, електронску учионицу.  

-Употреба ИКТ у Пројектној настави: Рад на 

рачунару:упознсвсње са радом на рачунару  

-Сви часови редовне наставе као и других облика образовно-

васпитног рада током наставе на даљину реализовала је 

учитељица путем мејла.  

Употреба ИКТ и интернета у настави 

 

Учитељицa 

Учитељице од 

1.до 4.разреда, 

наставница 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 
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2.разред:  

 Употреба ИКТ у наставним и ваннаставним активностима:  

1.Ликовна култура: Оригами-двочас, 24.09.2019.године; 

2. Свет око нас: ,,Знам да мерим време часовником'' 

16.09.2019.године; 

3. Употреба ИКТ у Пројектној настави: Рад на рачунару: 

Програми за цртање 03.10.2019, 10.10.2019, 17.10.2019.године, 

Цртеж омиљеног јунака из цртаног филма- компјутерски 

цртеж, 24.10.2019.године, Рад на рачунару- претрага 

интернета:гледамо цртане филмове. 

4. Музичка култура: Гласови и боје; Камиј С.С.,,Карневал 

животиња,Птице''17.10.2019.год. 

5. Угледни час Пројектне наставе:Врсте лутака, Лутка на 

штапу, 07.11.2019.године, употреба савремених метода 

6. Пројектна настава: Гињол лутка, луткарско позориште, 

21.11.2019.године 

7. Физичко и здравствено васпитање: "Ја посејах  лубенице" - 

народна игра, 13.11-14.11. 2019.год. 

8. Српски језик: Употреба великог почетног слова (писање 

назива градова, села, планина, река и држава), 19.11.2019.год. 

9. ЧОС:Да ли сам задовољан својим успехом, 

20.12.2019.године 

10. Српски језик: Глаголи, 28.11.2019.године 

11. угледан/тимски час учитељица од 1.до 4.разреда ,,Дечија 

недеља'' 07.10.2019.године. 

12. На часу ваннаставних активности обележен је 

Међународни дан толеранције- тимски рад учитељица од 1.до 

4.разреда, 18.11.2019.године 

13. Свет око нас: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

14.Свет око нас: Безбедно понашање током временских 

непогода, 29.01.2020. 

15. Српски језик: Бајка о рибару и рибици, Пушкин, 05.02.2020. 

16. Сви часови редовне наставе као и других облика образовно-

васпитног рада током наставе на даљину које реализује 

учитељица, реализовани су употребом Мултимедија у настави 

и помоћу Веб 2.0 алата.                                              17.Током 

наставе на даљину Министарство просвете је организовало 

свакодневно по 3 часа наставе на даљину на програму РТС2/3. 

3.разред 

2. Употреба ИКТ и интернета у настави 

(евиденција се води у есДневнику) 

 

4.разред 

2. Употреба ИКТ и интернета у настави 

(евиденција се води у есДневнику) 
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За стандард 2.3.1. 

 

Активности/радови ученика 

показују да су разумели 

предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и 

образложе како су дошли до 

решења; 

-МУ: -Израда визуелне 

информације у просторијама 

где се налазе са јасним и 

прецизним информацијама о 

целом процесу учења кроз 

одговарајући предмет 

1.разред 

Настава на даљину:  Полугодишња, годишња провера.После  

сваког часа петоминутна провера, путем наставних листића. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 

2.разред 

1. Часове презентације лутака у Пројектној настави, ученици 

су реализовали израдом краћих видео записа. 

2. Математика: настава на даљину:  Петина и десетина, 

04.05.2020. видео презентација, диференцирани задаци 

3. Српски језик: настава на даљину:  Царево ново одело, 

Х.К.Андерсен,05.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација 

4. Иницијални тест, Годишње провере знања, кроз повратну 

информацију на часовима, произоди групног рада и рада у 

пару, петоминутне провере као и кроз вршњачко вредновање и 

самопроцену. 

3.разред 

1. Израда плаката 

2.Промовисање радова ученика у учионици, холу школе, 

школском сајту 

3. Кроз домаће задатке, кроз постављање конкретних питања о 

ученом, прове кроз задатке за практичну примену наученог 

градива 

4.разред 

1. Израда плаката 

2.Промовисање радова ученика у учионици, холу школе, 

школском сајту 

3. Кроз домаће задатке, кроз постављање конкретних питања о 

ученом, прове кроз задатке за практичну примену наученог 

градива 

За стандард 2.3.3. 

 

Ученик прикупља, критички 

процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења; 

-МУ: Израда пројекта и 

укључивање ученика у 

пројектну наставу 

(планирање, реализација, 

вредновање пројекта) 

1.разред 

-Ученици бирају тему, учествују у планирању рада а после 

oдржаног часа је ученичко вредновање које користим у даљем 

раду. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави 

некад самостално а понекад уз помоћ наставника. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице, 

ученици 

2.разред 

1. Ученици су активностима Пројектне наставе, на изради 

лутке прикупљали, анализирали идеје и могућа решења која су 

користили за израду и у презентацији својих лутки,као и 

приликом израде различитих врста лутки у луткарском 

позоришту- лутка на штапу, гињол лутка и др. 

2. Ученици су израдили свој портфолио у који сакупљају своје 

најбоље радове, поруке својих другара, мишљења и сл. 

3. Самопроцена, вршњачко вредновање, учење и др. 

4. Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“. 

3.разред  

Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“ 

 

 

4.разред 

Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“ 

 

За стандард 2.4.2. 

 

Ученику су јасни критеријуми 

1.разред 

Даjе се потпуна и разумљива повратна информациjа ученицима 

о њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним 

Учитељица 
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вредновања; 

 -МУ:израда визуелне 

информације о начину и 

критеријумима оцењивања 

ученика за сваки предмет  

 

 

корацима секретар 

2.разред 

1. Упознавање са правилима понашања у школи, оцењивање 

успеха и владања  на ЧОСу, 04.09.2019.године-плакат 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

на родитељском састанку одржаном  05.09.2019.године, као и 

са измењеним Правилником о оцењивању ученика април 

2020.године 

3. Јасне и разумљиве инструкције учитеља у раду са 

ученицима, повратна информација ученика 

 

3.разред 

1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

-на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним а измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-имдивидуални 

контакти 

 

4.разред 

1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

-на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним а измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-имдивидуални 

контакти 

 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља себи циљеве 

у учењу; 

-МУ: -Укључити ученике од 

5.до 8.разреда у планирање 

наставе са предметним 

наставницима (ради 

постављања циљева учења за 

потребе ученика) 

1.разред 

Ученици у свој портфолиио сакупљају своје најуспешније 

радове,поклоне од другара. 

Сви предметни 

наставници и 

ученици од 

5.до 8.разреда 2.разред 

1. Ученици су израдили свој портфолио у који сакупљају своје 

најбоље радове, поруке својих другара, мишљења и сл.на 

основу којих утврђује сввоје знање, ревидира циљеве учења. У 

процеу учења и постављању циљева учења, ученицима користи 

и повратна информација коју добија од учитеља, наставника, 

вршњака, родитеља и др. 

3.разред 

Ученик на дневном нивоу али и дугорочно поставља себи 

циљеве у учењу у чему му помажу наставникова 

питања,сугестије,описно образлагање оцене и препорука како  

да побољша своје учење. 

 

4.разред 

Ученик на дневном нивоу али и дугорочно поставља себи 

циљеве у учењу у чему му помажу наставникова 

питања,сугестије,описно образлагање оцене и препорука како  

да побољша своје учење. 

 



 

223 

 

За стандард 2.4.5. 

 

Ученик уме критички да 

процени свој напредак и 

напредак осталих ученика; 

-МУ: -Планирање и примена 

диференциране наставе, 

групног рада, рада у пару, 

самопроцена, програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

 

1.разред 

-Од најранијег узраста ученик се учи да процени свој напредак 

и напредак осталих ученика, вреднује себе али и 

друге,вршњачко вредновање. Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 
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2.разред 

Ученик кроз игрице, квизове, провере знања, диктате, домаће 

задатке и друго, процењује свој напредак и напредак других 

ученика. Такође, учениици вреднују и рад учитељице. Један 

део наставе на даљину, ученици су формативно оцењивани. 

1.Све провере знања у 4.класификационом периоду, током  

наставе на даљину реализоване су путем Гугл упитника, а 

диктати из Српског језика путем аудио записа.                                                   

2.Свет око нас: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 20.05.2020.                                                                             

3.Српски језик: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 25.05.2020.                                                                          

4.Математика: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 27.05.2020.                                                                                          

5. Математика:настава на даљину: Дељивост бројева, игрица 

Дељење,  wordwall алатка                                                         

6.Математика: настава на даљину: Дељивост бројева, игрица 

Дељење, genial алатка                                                              

7.Математика: настава на даљину: Одређивање непознатог  

делиоца, wordwall алатка, игрица ,,Одређивање количника''                                                          

8.Свет око нас: настава на даљину: Биљни и животињски свет 

из наше околине, игрица Делови биљке у исхрани, wordwall 

алатка                                                                                                         

9.Свет око нас: настава на даљину: Делови тела човека и тела 

животиња, разноврсност животиња, игрица Делови тела 

човека, genial алатка                                                            

10.Математика: настава на даљину:  Разломци – четвртина и 

осмина,28.04.2020. игрица Једна четвртина, wordwall алатка                                       

11.Математика: настава на даљину: Петина и десетина, 

05.05.2020.године игрица Десетина и петина, genial алатка                                                                                 

12.Математика: настава на даљину: Разломци, 08.05.2020. 

игрица Разломци, wordwall алатка 

3.разред 

1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 

3.Учествују у анализи рада(српски језик, ликовна 

култура...)свога дргуга и процењују (бројчано или описно) 

4.разред 

1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 

3.Учествују у анализи рада(српски језик, ликовна 

култура...)свога дргуга и процењују (бројчано или описно) 

За стандард 2.5.4. 

 

Ученик има могућност избора 

у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или 

1.разред 

- Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновање 

 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 
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материјала. 

-МУ: -Планирање и примена 

диференциране наставе, 

групног рада, рада у пару, 

самопроцена, програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

2.разред 

1. Свет око нас: Научили смо о култури живљења, 10.02.2020. 

полупрограмиран материјал, самопроцена – часу 

присуствовала директорка школе                                                                            

2.Свет око нас: настава на даљину:  Научили смо о 

материјалима, полупрограмиран материјал, самопроцена                                                                                           

3. Математика: настава на даљину:  Множење и дељење 

бројева, диференцирани задаци, пхет симулације: множење, 

чинилац, дељење                                                                                            

4. Свет око нас: настава на даљину: Делови тела човека и тела 

животиња, разноврсност животиња- дифренцирани задаци: 

wordwall алатка: делови тела човека, делови тела пса, делови 

тела врапца, делови тела рибе, делови тела пчеле, делови тела 

биљке.                                                                                        5. 

Математика: настава на даљину:  Петина и десетина, 

04.05.2020. видео презентација, диференцирани задаци                

6. Српски језик: настава на даљину:  Царево ново одело, 

Х.К.Андерсен,05.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација                                                                                                            

7. Српски језик: настава на даљину:  Избор из поезије 

Драгомира Ђорђевића, диференцирани задаци, 13.05.2020. 

алатка thinglink                                                                                         

8.Српски језик: настава на даљину: „Бркљача“, Весна 

Видојевић Гајовић, 15.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација                                                                                         

9. Ликовна култура: настава на даљину:  Посета музеју, 

15.05.2020. диференцирани задаци, видео презентација                

10. Српски језик: настава на даљину: Писмено изражавање- 

систематизација, 16.05.2020. диференцирани задаци, игрице за 

писање речца ли и не, wordwall алатка                                                                                

11. Српски језик: настава на даљину: Врста 

речи,систематизација, 18.05.2020. игрице о врстама речи, 

диференцирани задаци, wordwall алатка 12.Српски језик: 

настава на даљину: Врста реченица,систематизација, 

19.05.2020. игрице о врстама реченица по значењу, облик, 

диференцирани задаци, wordwall алатка, learningapps. 

3.разред  

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

4.разред 

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 
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Корективни и васпитни рад 

р. бр. Разред Активности 
Сарадник у 

реализацији 

1. 

1. -Превенције непожељних понашања ученика су: рад на 

информисању и образовању ученика, наставника и родитеља о 

важности и проблемима превенције непожељних понашаља 

ученика; развој система подршке ученицима са проблемима у 

понашању, као и др. Категоријама ученика. 

 

2. 

1. -Учешће ученика у свим фазама остваривања превентивних 

активности развија се њихова свест о значају и потреби 

спровођења различитих превентивних мера чиме се постиже 

дубље разумевање пожељних и непожељних понашања. 

 

3. 

1. -Активним учешћем родитеља у раду школе постиже се један 

виши облик сарадње и партнерства између школе и 

породице.Сараднички и партнерски односи између школе и 

породице представљају значајан извор подршке интелектуалном, 

социјалном и емоционалном развоју деце.  

 

4. 
1. - У интеракцији са ученицима развијам толеранцију и 

осетљивост за ученичке поблеме. 
 

5. 1. - Корективни рад са ученицима: А.М.,И.К.  

1. 
2. 

Корективни рад са ученицом С.Н. 
Педагог, 

библиотекарка 

2. 

2. 

Корективни рад са учеником Ф.К. 

Педагог, психолог из 

Развојног 

саветовалишта 

Панчево, дечији 

психијатар Вршац 

3. 
2. Појачан васпитни рад са целим одељењем у периоду од  

09.октобра до 01.децембра 2019.године 
Педагог, директор 

4. 

2. Кроз редовну наставу: ЧОС:Упознавање са правилима понашања 

у школи, оцењивање успеха и владања, 04.09.2019.године, 

Одељењска правила и реституција 11.09.2019.године, Другарство 

у одељењу 27.09.2019.године, Обележавање Дечије недеље 

02.10.2019.године, Појачан васпитни рад: Како реагујемо на 

насиље 14.10.2019.године,  Појачан васпитни рад: Да ме не боли 

кад сам у школи 16.10.2019.године, Појачан васпитни рад: ,,У 

туђим ципелама'' 18.10.2019.године, Појачан васпитни рад:По 

чему смо исти, по чему смо различити 25.10.2019.године, 

Појачан васпитни рад: Посредовање у сукобу између дечака и 

девојчица 30.10.2019.године, Појачан васпитни рад: Чувај своје 

здравље 06.11.2019.године, Појачан васпитни рад: Моја права и 

моје одговорности-реституција 15.11.2019.године, Појачан 

васпитни рад; Та лепа реч ,,Извини'' 22.11.2019.године, Појачан 

васпитни рад:Праћење предузетих мера и анализа понашања 

ученика и избора ненасиља у спорним ситуацијама 

27.11.2019.године. 

Педагог,директор, 

родитељи 

 

Учитељица, родитељи 

ученика, 

педагог 

 3. /  

1. 4. индивидуализација  

2. 4. ИОП1  
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Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

● Реализација Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

р. бр. Разред Активности Локација 
Сарадник у 

реализацији 

1. 1-4.разреда Спортско-рекреативни излет у 

Шумарку, 11.10.2019.године 

Шумарак Актив жена у 

Шумарку,МЗ Дубовац, 

школа, родитељи 

ученика 

2. 1-4.разреда Због пандемије вируса короне 

планирана једнодневна  екскурзија 

није реализована. 

/ ТА, школа, МП РС 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕДМЕТНЕ  НАСТАВЕ У 4. РАЗРЕДУ 

 Наставник ПРЕДМЕТ Наставна јединица Датум 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Видосав Обрадовић  Предмет 

 

Становништво Србије-обрада 16.09.2019. 

2. Видосав Обрадовић  Географија(П И Д) Рељеф Србије – равнице-обрада 18.09.2019. 

3. Ануца Славковић Географија(П И Д) Ретке и угрожене биљке и 

животиње у Србији-обрада 

18.11.2019. 

4. Ануца Славковић Биологија(П И Д) Национални паркови Србије-обрада 20.11.2019. 

5. Данијела Стојиљковић Биологија(П И Д) Цела нота и пауза-обрада 3.12.2019. 

6. Марија Ћирић Српски језик Глаголи 6.12.2019. 

7. Маја Лукић Музичка култура Тон СИ 12.12.2019. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 1. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СКЛАДУ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

УСТАНОВЕ у шк.2019/20.години  
ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 1:  Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије 

рада са њима 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

Реализатори  
Критеријум 

успех 

Идентификациј

а даровитих 

ученика 

1.разред:/ 
  

2.разред 

ИОП3 се реализује у 2.разреду из Енглеског језика 

за ученика Ранисављев Лазара.Користи посебан 

уџбеник у раду, чита и пише на енглеском језику 

развијајући говор и комуникацијске вештине. 

учитељи, 

стручна 

служба 

Предметни 

наставници, 

критеријуми за 

утврђивање 

даровитости за 

наставне предмете 

Листа ученика, 

постигнућа ученика, 

3.разред:/   

4.разред:/ 
  

Сачињавање 

плана рада са 

даровитим 

ученицима-

ИОП3 

1.разред:/ 

Предметни 

наставници, 

учитељи, 

стручна 

служба 

Сачињен план рада 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

4.разред:/ 
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Сарадња са 

родит. даровит. 

ученика у циљу 

промов. плана 

рада са њима 

1.разред:/ 

Предметни 

наставници, 

учитељи,стру

чна служба 

Записници са 

разговора са 

родитељима 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

4.разред:/ 

Припрема 

даровитих 

ученика за 

такмичења на 

свим нивоима 

1.разред:/ 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Успеси ученика на 

такмичењима 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

Додатна настава из математике/једном 

недељно/4.разред 

Промовисање 

успеха 

даровитих 

ученика на 

сајту школе  

1.разред:/ 

Тим за 

школски сајт 

Прилози на школском 

сајту 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

4.разред:/ 

 

Циљ 2:  Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здр. стилова живота 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Реализација радионица 

у оквиру ЧОС-а које 

промовишу вредности 

и здраве стилове  

1.разред: Радионица са педагогомЗдравље је када.. 

Кро часове физичког васпитања 

Кроз ваннаставне активности    

Педагог,  разредне 

старешине 

 

Педагог 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/492360/show
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живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмишљавање и 

реализација програма 

развоја социјалних 

вештина за ученике 

У 2.разреду  

На  ЧОСу: Упознавање са правилима понашања у 

школи, оцењивање успеха и владања, 04.09.2019.године, 

Одељењска правила и реституција 11.09.2019.године,                                                        

Другарство у одељењу 27.09.2019.године, Обележавање 

Дечије недеље 02.10.2019.године, Појачан васпитни рад: 

Како реагујемо на насиље 14.10.2019.године,  Појачан 

васпитни рад: Да ме не боли кад сам у школи                               

16.10.2019.године, Појачан васпитни рад: ,,У туђим 

ципелама''                                                                       

18.10.2019.године, Појачан васпитни рад:По чему смо 

исти, по чему смо различити 25.10.2019.године, Појачан 

васпитни рад: Посредовање у сукобу између дечака и 

девојчица 30.10.2019.године, Појачан васпитни рад: 

Чувај своје здравље                                                   

06.11.2019.године, Појачан васпитни рад: Моја права и 

моје одговорности-реституција 15.11.2019.године, 

Појачан васпитни рад; Та лепа реч ,,Извини''                                                    

22.11.2019.године, Појачан васпитни рад:Праћење 

предузетих мера и анализа понашања ученика и избора 

ненасиља у спорним ситуацијама 27.11.2019.године,                                                        

Испричаћу вам о свом хобију,  31.01.2020.године Лепа 

реч гвоздена врата отвара, 27.02.2020.године Како 

препознати умор и замор,  28.02.2020.године 

Пријатељство,  27.03.2020.године                           

Понашање на јавним местима,  06.04.2020.године Брига 

родитеља о деци, 25.04.2020. 

Учитељица, 

Родитељи ученика 

3.разред: Радионица са педагогом 

Кроз часове ЧОС-а 

Кро часове физичкок васпитања 

 

Кроз слободне активности   3.разред 

 

4.разред: Радионица са педагогом/4.12.2019./4.разред 
 

1.разред: Педагог је осмислила радионице развоја 

социјалних вештина за ученике у сваком разреду у 

школи, по једна радионица у 1. и 2.полугодишту.                                                        

У 1. Разр. У 1. Полуг. није била та једна радионица а у 2. 

Полуг. спреченост због пандемије вируса Ковид 19.  

Социјална компетенција подразумева низ компоненти 

(интерперсоналних вештина и спо-собности), а међу 

њима су: 

–регулaција емоција и разумевање других индивидуа и 

група; 

–могућност усаглашавања личних циљева појединца са 

циљевима и организацијом групе;–лидерство (бити 

вођен и бити вођа); 

–комуникативност;–пружање подршке другима–

могућност уважавања различитости, толеранција, 

демократија 

-Социјална компетенција се спроводи кроз ЧОС, српски 

 



 

230 

 

језик, физичко и здравствено васпитање., ваннаставне 

активности, 

2.разред:  

Педагог је осмислила радионице развоја социјалних 

вештина за ученике у сваком разреду у школи, по једна 

радионица у 1. и 2.полугодишту. 

Да ме не боли кад сам у школи 16.10.2019.године и Чувај 

своје здравље 06.11.2019.године, 
 

3.разред: Радионица са педагогом 3.разред  

4.разред:/  

Излет ученика у 

Шумарку у културном 

центру 

1.разред: У оквиру Дечије недеље био је  излет у 

Шумарку.Учитељица и ученици 1. Разреда. 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена 

Шумарак 

2.разред: 

Реализован је спортско-рекреативни излет у оквиру 

Дечије недеље и Недеље школског спорта у Шумарку, 

11.октобра 2019.године. Учитељица и ученици 2. 

разреда. 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена 

Шумарак 

3.разред: 

Излет ученика у Шумарку у културном центру 

11.10.2019. , учитељица и ученици 3.разреда 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена 

Шумарак 

4.разред: 

Посета ученика  Шумарку /11.10.2019. /учитељица и 

ученици 4.разреда 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена 

Шумарак 

 

Циљ 3:  Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада (секције, 

допунска и додатна настава) 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 
Критеријум 

успех 

Формирање  

ваннаставних 

/слободних активности 

које ће одељењске 

старешине, наставници 

у школи реализовати 

током године 

1.разред: Планиране активности су условљене 

могућностима школе, средине, могућностима 

родитеља и интересовањима ученика. 

У 2. Полугодишту је реализовано 16 часова 

ваннаставних активности. Укупно је 

реализовано 39 часова 

-Реализована васкршња активност као и за Дан 

школе  промовисане су на школском сајту, у 

условима учења на даљину. 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Учешће 

ученика 
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2.разред: 

Годишњим планом и програмом рада школе 

предвиђене су ваннаставне активности ученика 

2.разреда. Запланиране активности су 

условљене могућностима школе, средине, 

могућностима родитеља и интересовањима 

ученика. Реализоване активности се промовишу 

на школском сајту и друштвеним мрежама. 

Укупно  је реализовано 44 часова  ваннаставних 

активности. 

Предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина 

Учешће 

ученика 

3.разред: 24 часа слободних активности у 1. 

полугодишту. 

15 часова слободних активности у 2. 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Учешће 

ученика 

4.разред: 24 часа слободних активности/ у 1. 

полугодишту/4.разред 

14 часова слободних активности/ у 2. 

полугодишту/4.разред 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Учешће 

ученика 

Промовисање рада у 

оквиру ваннаставних 

активности на 

школском сајту 

1.разред:Новогодишњи пакетићи и слатка 

журка 

Реализована васкршња активност као и за Дан 

школе  промовисане су на школском сајту, у 

условима учења на даљину. 

Тим за школски 

сајт, одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

2.разред: Дечија недеља, Одељењско 

такмичење у брзом читању, Нова година, 

Васкрс, Дан школе 

Тим за школски 

сајт, одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

3.разред: 

1. Дан писмености-међуодељењско такмичење  

ученика 3.и 4.разреда посвећено Дану 

писмености који је био 8.септембра.Час је 

одржан тимски са ученицима 4. разреда. 

2.Познајем именице-међуодељењско такмичење  

ученика 3.и 4.разреда .Час је одржан тимски са 

ученицима 4. разреда. 

3.Дечја недеља  3.разред 

4.Квизови 

5.ИКТ у настави на даљину: У периоду од 

10.4.до 13.04.2020.године као и од 17.04.до 

20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда 

тимским радом  израдиле су едукативне 

садржаје за обележавање Васкрса и слободно 

време ученика употребом мултимедија у 

настави на даљину. 

Тим за школски 

сајт, одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

4.разред: 

 1.Дечја недеља 

2.Васкрс 

3.Дан школе 

4.Дан писмености-међуодељењско такмичење 

ученика 3. И 4.разреда 

5.Познајем именице међуодељењско такмичење 

ученика 3. И 4.разреда 

Тим за школски 

сајт, одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

Идентификовање 

ученика који би 

требало да похађају 

1.разред:  Да 

Ученици су идентификовани,за допунску 

наставу, имена се налазе у ес-Дневнику. 

одељењске 

старешине 
есдневник 
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допунску и додатну 

наставу 

-Укупно је одржано 20 часова допунске наставе 

у 2.полугодишту, из српског језика и 

математике 

2.разред: Формирана је допунска настава за 

ученике који спорије напредују из наставних 

предмета: српски језик,математика,свет око нас. 

Укупно је одржано 36 часова допунске наставе. 

одељењски 

старешина 

есдневник 

3.разред: Ученици су идентификовани, списак 

се налази у есДневнику. 3.разред 

одељењске 

старешине 
есдневник 

4.разред: Ученици су идентификовани, списак 

се налази у есДневнику. 4.разред 

одељењске 

старешине 
есдневник 

Континуирано праћење 

реализације допунске и 

додатне наставе 

1.разред: Да-Датуми су у Е- дневнику 

Континуирано се прати реализација допунске 

наставе 

одељењске 

старешине 
есдневник 

2.разред:Допунска настава евидентира се у 

есдневнику. Укупно је одржано 36 часова 

допунске наставе. Укупно је реализовано: 14 

часова допунске наставе из Српског језика, 18 

часова доупнске наставе из Математике и 4 

часа допунске наставе из Света око нас. 

одељењски 

старешина 
есдневник 

3.разред: Да , Српски језик, математика, 

природа и друштво укупно 36 часова, ученици 

који похађају допунску наставу евидентирани 

су у есДневнику. 

одељењске 

старешине 
есдневник 

4.разред: Да ,  

Допунска настава: 

Српски језик, математика, природа и друштво 

укупно 36 часова, ученици који похађају 

допунску наставу евидентирани су  у 

есДневнику. 

Додатна настава: 

Математика: укупно 36 часова, ученици који 

похађају додатну  наставу евидентирани су у 

есДневнику. 

одељењске 

старешине 

есдневник 

 

Циљ 4:  Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Промовисање Протокола о заштити 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања наставницима, 

ученицима и родитељима 

1.разред: Да. На родитељском састанку.Организоване 

радионице на тему толеранција.Побољшана атмосфера 

у одељењу.Ученици и родитељи упознати са врстама 

насиља. 

2.полуг. 

-Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, ВНА 

учитељ 

2.разред: 

На родитељском састанку родитељи су упознати са 

Протоколом о заштити деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, а на часовима 

одељењског старешине, редовне наставе и 

ваннаставних активности и сами ученици. 

Разредне  

старешине, 

педагог 

3.разред Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, СА  учитељица 

4.разред: Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, СА  учитељица 
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Реализација трибине на тему 

превенције вршњачког насиља 

1.разред:/  

2.разред:/:  

3.разред:/  

4.разред:/  

Формирање вршњачког тима у циљу 

медијације у конфликтима 

1.разред:/  

2.разред:/:  

3.разред:/  

4.разред:/  

Обука вршњачког тима за 

спровођење медијације и ненасилног 

реаговања у сукобима 

1.разред:/  

2.разред:/:  

3.разред:/  

4.разред:/  

Циљ 5: Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Организовање одељењских 

такмичења 

1.разред:/ Тим за  

2.разред: 

Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 

Тим за 

школски 

спорт, 

учитељице, 

ученици 

3.разред:/  

4.разред:/  

Реализација одељењских 

такмичења од 1-4.разреда 

1.разред: 

У условима учења на даљину организована је квизоманија 

у оквиру одељења са циљем систематизације градива. 

 

2.разред: На нивоу школе 21.09.2019.године организован 

је био Јесењи крос где су одабрани најбржи тркачи из 

сваког одељења по један дечак и једна девојчица и тиме су 

стекли право за учешће на ,,Трци за срећније детињство'' у 

Ковину 10.10.2019.године. 

Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 

Тим за 

школски 

спорт, 

Учитељица, 

ученици 

3.разред: 

Дан писмености-међуодељењско такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану писмености који је био 

8.септембра.Час је одржан тимски са ученицима 4. разреда. 

Међуодељењскo такмичењe:Познајем именице 

Међуодељењско такмичење  ученика 3.и 4.разреда на тему 

: Познајем именице. 

Час је одржан тимски са ученицима 4. разреда.  

 

4.разред: 1.Дан писмености-међуодељењско такмичење  

ученика 3.и 4.разреда –тимски час 

2. Знам о именицама-међуодељењско такмичење ученика 

3. и 4.разреда-тимски час 

 

Промовисање резултата 

одељењскх такмичења на сајту 

школе 

1.разред:/  

2.разред:Одељењско такмичење у брзом читању, 

23.12.2019.године на сајту школе 

Тим за 

школски сајт 

3.разред: Дан писмености-међуодељењско такмичење  

ученика 3.и 4.разреда посвећено Дану писмености који је 

био 8.септембра.Час је одржан тимски са ученицима 4. 

разреда. 3.разред 
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4.разред: 

Да  
 

 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ 1:  Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда (основног, средњег и 

напредног нивоа) на завршном испиту 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Упознавање са Правилником о 

оцењивању 

1.разред: 

-оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика 

-прилагођава захтеве могућностима ученика 

-похваљује напредак ученика 

-даје потпуну и разумљиву повратну информацију 

ученицима  

-учи ученике како да процењују свој напредак 

-Вредновање сваког ученик појединачно што значи на 

крају часа петоминутна провера,на крају наставне теме 

контролни задатак. Често давање повратне информације 

ученицима о њиховом квалитету рада, о њиховој 

успешности, стварање подстицајне атмосфере. 

- Редовно извештавање о постигнућима путем 

родитељских састанака на крају квартала, 

-Омогућавање ученицима да учествују у процесу 

самооцењивања.Вршњачко вредновање. 

2. полугод. 

-Упознавање родитеља мејлом  са измењеним 

Правилником о оцењивању у условима пандемије ковида- 

19.. као и процесом измене описне оцене, ако се са истом 

не слажу. 

УЧИТЕЉ 

2.разред: 

Ученици су упознати са Правилником о оцењивању 

ученика на ЧОСу, а родитељи на родитељском састанку 

одржаном 05.09.2019.године, израђен је плакат са 

критеријумима оцењивања успеха и владања ученика.  

Родитељи су упознати са изменама Правилника о 

оцењивању ученика у основној школи, април 

2020.године. 

Учитељица 

Секретар 

школе 

3.разред: Ученици су упознати са критеријумима за 

оцењивање који су видно истакнути у одељењу 3.разреда. 

Кроз ЧОС, на родитељским састанцима и индивидуалним 

контактима  у току 1. и 2. полугодишта 3. разреда. 

учитељица 

4.разред:  

На Чос-у,родитељским  састанцима/ индивидуалним 

контактима у току 1. и 2.полугодишта/ /4.разред 

Ученици су упознати са критеријумима оцењивања који 

су видно истакнути у учионици 4.разреда. 

учитељица 

Континуирано праћење рада и 

напредовања ученика 

1.разред: Систематски се прате и вреднују постигнућа 

ученика. Систематски  се пратила  и вредновала израда 

домаћих задатака, провера у 2. Полугодишту преко мејла 

и евидентирало се у ес-Дневник  у условима учења на 

даљину. 

 - Од укупно 15 родитеља, само 3 родитеља немају 

приступ ес-Дневнику,јер немају мејл. 

учитељица 
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2.разред: 

Рад и напредовање свих ученика континуирано се прати и 

евидентира у есдневнику као и у електронској педагошкој 

документацији и педагошкој свесци одељењског 

старешине. Ученици су израдили ученички портфолио 

којим прате свој наредак. 

Сви родитељи ученика имају приступ есдневнику. 

Током наставе на даљину рад и напредовање ученика 

свакодневно су пратили и родитељи ученика путем 

повратне информације учитељице, прегледање ученичких 

радова и објаве  коментара у фејсбук групи ,,Родитељи 

мојих ученика''. Праћење рада и напредовања ученика 

реализовано је помоћу многобројних средстава: 

телефоном, смс-ом, вибером, уз употребу интернета и 

информационих технологија као и дигиталне телевизије 

РТСа 2/3. 

Мултимедија: Веб 2.0 алати: 

Wiki: Википедија (wikipedia.org), 

Алат за дељење и сарадњу: падлет,  

Алат за процењивање: wordwall, Genial, тхинглинк, 

learningapps. Гугл упитници,аудио записи, видео 

презентације 

Друштвене мреже: фејсбук група ,,Родитељи мојих 

ученика''  

Алати за креирање и дељење аудио и видео садржаја: 

видео-записи са Јутјуба, видео презентације, Гугл 

презентације, аудио записи са Јутјуба, јутјуб канал 

Мирјана Бановић. 

Интернет портали: За развој говора, Дечији свет, 

Национална географија, луткарска позоришта, Народна 

библиотека Србије, музеји и др. 

Програми за обраду текста /Word/, апликације за 

визуелизацију /PowerPoint  

Учитељица, 

ученици, 

родитељи 

3.разред: Педагошка свеска, листићи за самопроцену и 

вршњачко вредновање. Токо целе школске године. 

3.разред 

учитељица 

4.разред: Рад и напредовање ученика прати се 

континуирано/у току полугодишта/4.разред 

Рад и напредовање ученика прати се континуирано  уо 

педагошкој  свесци ,наставних листића за самопроцену и 

вршњачко вредновање током школске године. 

учитељица 

 

ОБЛАСТ :               НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ 1:  Осавремењавање наставе кроз употребу савремених наставних средстава 

 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Употреба савремених наставних 

средстава, метода, облика и 

средстава рада 

1.разред: 

Икт датуми се налазе у активу разредне наставе.  

Фаворизовање диференциране 

наставе,индивидуализованог рада. 

Изграђивање моралних и естетских принципа ученика. 

Развијање креативности и оптимизма код ученика 

ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, 

групни, диференцирани, индивидуализовани  

учитељица 
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МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, 

разговор, интерактивна, кооперативна, демонстративна 

дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем 

откривања,учење путем решавања проблема,показивања, 

практичног рада,мапа ума. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА текстови, радни листићи, 

интернет, ППТ преезнтације, књиге, часописи, 

енциклопедије, 

-Употреба мејла у условима учења на даљину, због 

пандемије. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални  

МЕТОДЕ РАДА: писаних радова, демонстративна, рад на 

тексту, цртање, учење путем откривања,учење путем 

решавања проблема, практичног рада,мапа ума. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА текстови, радни листићи, 

интернет, јут-јуб, ППТ преезнтације, књиге, часописи, 

енциклопедије, 

Енглески језик: наставна јединица Butterfly , 24. 2. 2020. 

(мултимедија – на часу је коришћен DVD издавача Klett 

уз наставни материјал, који прати садржај лекције, и 

пројектор). 

2.разред: 

Употреба ИКТ у редовној  настави:  

Ликовна култура: Оригами-двочас, 24.09.2019.године;  

Свет око нас: ,,Знам да мерим време часовником'' 

16.09.2019.године, 

Употреба ИКТ у Пројектној настави:  

Рад на рачунару: Програми за цртање 03.10.2019, 

10.10.2019, 17.10.2019.године,  

Цртеж омиљеног јунака из цртаног филма- компјутерски 

цртеж, 24.10.2019.године,  

Рад на рачунару- претрага интернета:гледамо цртане 

филмове.  

Музичка култура: Гласови и боје; Камиј С.С.,,Карневал 

животиња,Птице''17.10.2019.год. 

Угледни час Пројектне наставе:Врсте лутака, Лутка на 

штапу, 07.11.2019.године 

Пројектна настава: Гињол лутка, луткарско позориште, 

21.11.2019.године 

 

Физичко и здравствено васпитање: "Ја посејах лубенице" 

- народна игра, 13.11-14.11. 2019.год. 

Српски језик: Употреба великог почетног слова (писање 

назива градова, села, планина, река и држава), 

19.11.2019.год. 

 

Српски језик: Глаголи, 28.11.2019.године 

 

ЧОС:Да ли сам задовољан својим успехом, 

20.12.2019.године 

 

Свет око нас: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

Свет око нас: Безбедно понашање током временских 

Учитељица 

2.разреда , 

учитељице 

1,3. И 

4.разреда као 

и ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорка 

школе 
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непогода, 29.01.2020. 

Српски језик: Бајка о рибару и рибици, Пушкин, 

05.02.2020. 

Свет око нас :10.02.2020. Научили смо о култури 

живљења- полупрограмирани  материјал, 

самопроцена- часу присуствовала директорка школе 

Лидија Весели 

 

Употреба ИКТ у настави и групни рад:  

Свет око нас,,,Годишња доба'', групни рад, 

14.10.2019.године. 

Енглески језик: наставна јединица The raccoons and the 

beaver, 11. 2. 2020. (мултимедија – на часу је коришћен 

DVD издавача Klett уз наставни материјал, који прати 

садржај лекције, и пројектор). 

Енглески језик: наставна јединица Eddie, 11. 3. 2020. 

(мултимедија – на часу је коришћен DVD издавача Klett 

уз наставни материјал, који прати садржај лекције, и 

пројектор). 

Употреба ИКТ у ваннаставним активностима: 

угледан/тимски час учитељица од 1.до 4.разреда ,,Дечија 

недеља'' 07.10.2019.године. 

На часу ваннаставних активности обележен је 

Међународни дан толеранције- тимски рад учитељица од 

1.до 4.разреда, 18.11.2019.године 

Учитељице од 1 до 4.разреда, наставница енглеског језика 

и вероучитељ, тимским радом,  израдили су пројекат 

Светосавље, који је реализован у јануару 2020.године. 

У периоду од 10.4.до 13.04.2020.године као и од 17.04.до 

20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда тимским 

радом  израдиле су едукативне садржаје за обележавање 

Васкрса и слободно време ученика употребом 

мултимедија у настави на даљину. 

Рад у пару: Математика:Седмица и дан,08.11.2019.године 

 

Свет око нас: Правила понашања у групи, групни рад, 

18.11.2019.године 

 

Свет око нас: Одељењски задатак: Групни рад: 

Празници,04.12.2019.године 

 

Са проглашењем ванредног стања због пандемије корона 

вируса, часови редовне наставе и других облика 

образовно- васпитног рада које реализује учитељица у 

2.разреду, реализоване су путем наставе на даљину уз 

употребу ИКТ и Мултимедија.Сви часови су 

фотографисани тј. активности ученика на свим часовима 

редовне наставе, ваннаставним активностима као и у 

учешћу пројекта Покренимо нашу децу. Сви ученици 

имали су могућности да редовно прате и буду укључени у 

наставу на даљину и свакодневно користе ИКТ и 

мултимедије. Родитељи ученика су били укључени у 

праћење реализације наставе на даљину путем фејсбук 

групе ,,Родитељи мојих ученика'', вибера и др. Поједини 

часови реализовани су употребом алатке падлет.  

Реализовани су часови самопроцене постигнућа у 

настави Света око нас, вредновања реализације наставе на 

даљину путем Гугл упитника, вредновање реализације 
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часа из Српског језика, самопроцена у настави Српског 

језика путем видео презентације, самопроцена постигнућа 

у настави Математике путем видео записа, алатки 

Wordwall,  Genial, learningapps, тхниглинк. 

Часове презентације лутака у Пројектној настави, 

ученици су реализовали израдом краћих видео записа. 

Од методичких приступа  током наставе на даљину 

најчешће су коришћене демонстративна, илустративна, 

писаних радова, хеуристичка, рад на тексту,практични 

радови, решавање проблема, вербалне, метод читања и 

писања до критичког мишљења,пројектна настава- у 

Свету око нас, Српском језику, Ликовној култури, рад на 

истраживачким задацима,диференцирана настава, учење 

путем откривања и др. 

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани,индивидуализовани. 

Током наставе на даљину ученици су редовно пратили ТВ 

наставу на програму РТСа. 

За потребе наставе на даљину, израдила сам: јутјуб 

канал Мирјана Бановић, 23 видео презентације, 2 

аудио записа, 3 Гугл презентације, 22 презентације у 

PowerPoint- у, 22 видео записа, 2 игрице за утврђивање 

помоћу алатке wordwall, 3 Гугл годишње провере, 8 

Гугл упитника, 4 часа путем алатке падлет (Српски 

језик, Музичка култура, Час одељењског старешине, 

Математике). За остале часове користила сам готове 

видео записе, презентације, игрице и сл. У есдневнику у 

белешкама, за сваки час су евидентирани линкови 

коришћени у реализацији наставе на даљину. 

Коришћени су интернет портали за развој говора,портал 

Дечији снови,  видео записи на јутјубу за ученицу која 

ради по ИОПу2. 

Коришћени су портали Википедија, Дечија библиотека 

Народне библиотеке Србије,музеј николе Тесле у 

Београду, Национална географија,  луткарско позориште 

Пинокио и др.  

3.разред: 

Наведено под ставком: ИКТ у настави, План 

унапређивања квалитета рада у установи. 3.разред 

ИКТ- Римске цифре- математика (24.09.2019) 

ИКТ- Лицидер–Народна традиција ( 1.10.2019.) 

ИКТ-„Савила се бела лоза винова“- Физичко васпитање 

(2.10.2019.) 

ИКТ-„Савила се бела лоза винова“- Физичко васпитање 

(4.10.2019.) 

ИКТ- Свечано обележавање 30 година Конвенције о 

правима детета(Учледни тимски час-ИКТ) – Слободне 

активности ( 7.10.2019.) 

ИКТ- Пекар- Народна традиција (8.10.2019.) 

ИКТ- Међусобни односи две праве- математика 

(9.10.2019.) 

ИКТ- Ковач, поткивач, бравар- Народна традиција 

(23.10.2019.) 

ИКТ- Казанџија- Народна традиција (29.10.2019.)- 

Угледни час 

ИКТ- Значајне личности наше прошости ( Природа и 

друштво) 4.11.2019. 

ИКТ- Становништво нашег краја ( Природа и друштво) 

учитељица 
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6.11.2019. 

ИКТ- Марко Краљевић и бег Костадин ( српски језик) 

7.11.2019. 

ИКТ- Повезаност производних и непроизводних 

делатности ( Природа и друштво) 18.11.2019. 

ИКТ- Себични џин( српски језик) 27.11.2019. 

ИКТ- Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно 

паче (заједничка активност ученика од првог до шестог 

разреда)8 слободне активности)  18.11.2019. 

ИКТ- Употреба великог слова у писању назива празника ( 

српски језик) 21.11.2019. 

ИКТ- Заједничке именице-Српски језик (5.12.2019.) 

ИКТ- Зависност разлике од промене умањеника и 

умањиоца. Сталност разлике-математика ( 6.12.2019.) 

ИКТ- Властите именице- Српски језик (10.12.2019.) 

ИКТ- Род именица- Српски језик (12.12.2019.) 

ИКТ- Број именица- Српски језик (13.12.2019.) 

ИКТ- Шеширџија, кечеџија- нродна традиција 

(17.12.2019.) 

ИКТ- Кројач-терзија- народна традиција(21.1.2020.) 

ИКТ- Живот и рад Светог Саве- Српски језик (24.1.2020.) 

ИКТ-Све се креће Путање тела која се крећу -природа и 

друштво (5.2.2020.) 

ИКТ- Плесни корак- физичко васпитања (10.2.2020.) 

ИКТ-Све пада на земљу- природа и друштво (24.2.2020.)-

угледни час 

ИКТ- Плесни корак-галоп странце,напред и назад 

физичко васпитања (24.2.2020.) 

ИКТ- Једна ТВ емисија- Српски језик (26.2.2020.) 

ИКТ- Кретање производи звук -природа и друштво 

(26.2.2020.) 

ИКТ- „Ја посејах лубенице“, народна игра -физичко 

васпитања (10.3.2020.) 

ИКТ- од 17. 3. до 29.5.2020. године због COVID19 и 

учења на даљину сви часови су реализовани уз примену 

ИКТа 

4.разред: 

ИКТ-Математика:,,Бројеви већи од милион"-24.09.2019. 

ИКТ-Српски језик:,,Пепељуга"-народна бајка-24.09.2019. 

ИКТ-Облици рељефа и воде у Србији-30.09.2019. 

Угледни тимски час-ИКТ,,Свечано обележавање 30 

година Конвенције о правима детета ()"7.10.2019. 

Угледни час,ИКТ-Koњ као превозно средство (народна 

традиција) -28.10.2019. 

ИКТ- ПИД,,Упознајмо царства живих бића"16.10.2019. 

ИКТ-Математика:,,Јединице за мерење 

површине"21.10.2019. 

ИКТ-Српски језик:,,Трнова Ружица"-28.10.2019. 

ИКТ -Упознајмо биљни и животињски свет-

вода,обрада,ПИД-4.11.2019. 

ИКТ -Упознајмо биљни и животињски свет – ливаде и 

пашњаци-6.11.2019. 

ИКТ -Народне лирске обичајне песме (по избору)-обрада 

8.11.2019. 

ИКТ -Народне лирске обичајне песме (по избору)-

утврђивање 12.11.2019. 

ИКТ -Придеви-обнављање ,15.12.2019. 

ИКТ -Описни и присвојни придеви-обрада,17.12.2019. 

Учитељице од 

1.до 4.р. 

 

учитељица 



 

240 

 

ИКТ -Градивни придеви-обрада,22.11.2019. 

ИКТ -Биљни и животињски свет, станишта у Србији-

утврђивање ,12.11.2019. 

ИКТ -Биљни и животињски свет Србије-

утврђивање,13.11.2019. 

ИКТ -Време када се врши глаголска радња-

обрада,10.12.2019. 

ИКТ -Лице и број глагола-обрада,16.12.2019. 

ИКТ -Правоугаоник и квадрат; обим квадрата и 

правоугаоника; мере за дужину; мере за површину-

обнављање,6.12.2019. 

ИКТ -Израчунавање површине правоугаоника и квадрата-

утврђивање,10. и 11.12.2019. 

ИКТ -Како човек треба да се односи према себи-обрада 

ИКТ -Како човек треба да се односи према другим 

људима и природи-обрада,9.12.2019. 

ИКТ -Природна богатства и извори енергије у Србији-

обрада,16.12.2019. 

ИКТ-Како се користе природна богатства у Србији-

обрада,18.12.2019. 

ИКТ-Читање и писање разломака,18.1.2020. 

ИКТ- Бројеви,-20.1.2020.обрада 

ИКТ- Кретање- обрада,22.1.2020. 

Угледни тимски час-ИКТ :,,Свети Сава и Свети Симеон" 

ИКТ- Шта утиче на кретање; које врсте кретања 

разликујемо,29.1.2020. 

ИКТ- Писање бројева-обрада,3.2.2020. 

ИКТ- Клатно-обрада,3.2.2020. 

ИКТ- Ружно паче – Х. К. Андерсен-обрада,24.2.2020. 

ИКТ- Проучавамо природне појаве – магнетизам 

обрада,24.2.2020. 

ИКТ- Библиотекарка нам препоручује-

утврђивање,26.2.2020. 

ИКТ- Множење природних бројева,утврђивање 

У периоду од 16.3.2020.до 29.5.2020.године,због 

пандемије вируса COVID-19,настава је реализована на 

даљину,уз примену ИКТ.  

ТВ настава на РТС-у,у периоду од 16.3.2020.до 

29.5.2020.године.  

 

 

Чланови актива: 

Гордана Адамов учитељица 1.разреда 

 Мирјана Бановић учитељица 2.разреда  

Бранислава Илић учитељица 3. Разреда 

Славка Ивковић учитељица 4.разреда 

Венера Арсенов Бојовић, наставница енглеског језика од 1.до 4.разреда од децембра 2019.године Милица 

Бугариновић  

Весна Новаков, наставница ромског језика са елементима националне културе од 1.до 4.разреда,  

Владимир Миљковић  , вероучитељ од 1.до 4.разреда 

Александра Вајић, педагог од 10.03.2020.године Јован Душанић 

Лидија Весели, директор школе 

 

Дана: 24.06.2020.године 

Координатор  актива: Мирјана Бановић, мастер учитељ 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА КРАЈУ  

2. ПОЛУГОДИШТА ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ 

                                    Други циклус основног образовања и васпитања 

 

Стручни актив је сачинио Извештај о реализацији Школског програма за други циклус за 

 шк. 2019/20. годину. У првом и другом полугодишту одржано је по три састанка, укупно шест.  

Стручни актив за развој школског програма  за други циклус основног образовања и васпитања чине: 

1. Мијатовић Весна –координатор Стручног актива 

2. Весели Лидија-директор школе 

3. Душанић Јован- педагог 

4. Јаџић Радосава-професор француског језика 

5. Лалић Милош-наставник  информатике и рачунарства 

6. Бојовић Марко-наставник математике 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ВРЕМЕ                     САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.2019. 

 Днавни ред: 

1. Доношење предлога плана рада за школску 2019/20. годину 

2. Иницијално тестирање ученика из свих предмета, формирање допунске и 

додатне наставе и распоред контролних и писмених задатака за 1. 

полугодиште школске 2019/20. године  

3. Маршута за извођење екскурзије ученика од 5.-8. разреда 

4. Разно 

 

Закључак  

 

1. Донет је план рада Стручног актива за развој школског програма за други 

циклус за школску 2019/20. годину.  

2. Обављено је иницијално тестирање ученика од 5-8. разреда из свих 

предмета обавезне наставе. Формиран је распоред допунске, додатне и 

припремне наставе, као и распоред контролних и писмених задатака за прво 

полугодиште школске 2019/20. године.  

3. Изабрана је маршута за извођење екскурзије ученика од 5-8. разреда за 

школску 2019/20. годину: Дубовац-Пожаревац-Голубац-Дубовац. 

4. Није било закључака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ 

АКТИВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2019. 

Дневни ред: 

1. Активности у оквиру Дечје недеље 

2. Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 

3. Разно 

Закључак  

 

1. Дечја недеља је протекла у занимљивим и интересантним садржајима по 

жељи ученика виших разреда и Ученичког парламента. Трајала је од 7-13. 

октобра 2019. године. Све културне и спортске активности забележене су 

фотографијама и кратким видео-клиповима. Током Дечје недеље прожета је 

и недеља школског спорта.  

2. На данашњој седници урађена је анализа реализације предвиђених 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ 

АКТИВА, 

НАСТАВНИ

ЦИ 
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садржаја на крају 1. класификационог периода школске 2019/20. године. 

Анализа је извршена на основу записника одељењског већа виших разреда 

од 30.10. 2019. године. Урађена је и анализа досадашњег унапређивања 

квалитета наставе. У току новембра и децембра биће реализовани неки 

угледни часови из друштвених и природних наука.  

3. Координатор Стручног актива за развој школског програма ће на крају 

новембра евидентирати семинаре запослених у овој школској години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2019. 

 Дневни ред: 

1. Стручна усавршавања наставника у 1. полугодишту школске 2019/20. 

године 

2. Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја на 

крају 1. полугодишта школске 2019/20. године 

3. Разно 

 

Закључак  

1. Програм обуке стручног усавршавања наставника у 1. полугодишту 

школске 2019/20. године реализован је на следећи начин: 

- „Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија“ 

(Ануца Славковић), 

- „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција 

ученика“ (Видосав Обрадовић, Сузана Милојков, Сања Тошић, Катарина 

Величић Богдановић), 

- „Прати, процени и објективни оцени“ (Видосав Обрадовић, Сузана 

Милојков, Сања Тошић, Катарина Величић Богдановић), 

- Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 

самовредновање рада установе у основном и средњем образовању, Лидија 

Весели, Александра Вајић, Милош Лалић), 

- „Школа за 21. век“ (Лидија Весели, Весна Мијатовић, Марија 

Ћирић). 

 

2. Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја на 

крају 1. полугодишта школске 2019/20. године је детаљно записана у 

записнику одељењског већа виших разреда од 24.12.2019. године. Школски 

програм реализује се према Годишњем плану рада школе и оперативним 

плановима наставника. 

Одељењске старешине урадиле су Извештај о реализацији Школског 

програма на крају 1. полугодишта школске 2019/20. године.  

 

3. Од МПНТР  Школа је добила 22 000 динара за обнову фонда школске 

библиотеке. Школски библиотекар је набавку одрадио са Листе публикација 

за школске библиотеке сачињене од МПНТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ 

АКТИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2020. 

Дневни ред и закључци: 
1. Усвајање записника с претходне седнице Сручног актива је једногласно 

усвојен.  

2. Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја -

Због пандемије вируса короне и увођења ванредног стања настава се од 17. 

марта 2020. године одвија путем наставе на даљину. Класификационог 

периода није било, па се и није утврђивала реализација предвиђених 

садржаја у 3. класификационом периоду.  Детаљан извештај налази се у 

есДневнику за школску 2019/20.  

3. У реализацији наставе на даљину у 2. циклусу основног образовања и 

васпитања, настава се реализује у складу са предвиђеним исходима учења у 

5. и 6. разреду, док се у 7. и 8. разреду настава реализује пратећи опште 

стандарде. 

4. Избор уџбеника за ученике од 5- 8. разреда за школску 2020/21. годину- 

Одељењске старешине и предметни наставници који раде у 2. циклусу 

основног образовања и васпитања, извршили су избор уџбеника у складу са 

дописом Министарства просвете Републике Србије. Родитељи су 
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обавештени о избору уџбеника. 

5. Стручна усавршавања запослених 

Програм стручног усавршавања ,,Тимски рад и сарадња наставника у 

функцији осигурања квалитета рада установе'' кат.бр. 150, К4,П4, 

18.01.2020. године, 8 сати стручног усавршавања- сертификат.  

 

 

 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ 

АКТИВА 

12.6. 2020. Активност 
1) Усвајање записника с претходне седнице Стручног актива 

2) Анализа реализације предвиђених садржаја за 8. разред 

3) Разно 

Закључак  

1. Записник са претходне седнице једногласно је усвојен. 

2. У периоду од 17.3.2020. до 29.5. 2020. настава је реализована на даљину 

због ванредног стања. Детаљан извештај налази се у записнику одељењског 

већа од 11.6. 2020. године. Због ванредног стања нису реализовани у 

потпуности остали облици образовно-васпитног рада на крају 2. 

полугодишта школске 2019/20. 

3. Екскурзија виших разреда није реализована због  слабог одзива деце. 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ 

АКТИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06. 2020.  

 Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице Стручног актива- 
усвојен је једногласно. 
2. Анализа реализације предвиђених садржаја од 5. до 7. 
разреда на крају 2. полугодишта школске 2019/20. године 
3. Упознавање са Изменама и допунама Правилника о плану 
наставе и учења (Просветни гласник Р. Србије, број 3 од 
22.05.2020. године) 
4. Разно 
 
2) План наставе и учења у 5. и 6. разреду, као и наставни план 
у 7. разреду редовне наставе реализован је у потпуности, осим 
часова Ромског језика јер је наставница била на боловању,а 
није било адекватне замене. У периоду од 17. 03.2020. до 
29.05. 2020. године настава је реализована на даљину због 
ванредног стања. Педагогу школе предата је евалуација ИОП-
а, урађена је и анализа исхода за ученике 5. и 6. разреда, као и 
оствареност стандарда за ученике 7. разреда. Сви одлични 
ученици су похваљени и награђени за одличан успех и 
примерно владање. Детаљна анализа налази се у записнику 
одељењских већа од 16.06.2020. Због ванредног стања нису у 
потпуности реализовани остали облици образовно-васпитног 
рада на крају 2. полугодишта школске 2019/20. године. 
 
3. Чланови Стручног актива упознати су са Изменама и 
допунама Правилника о плану наставе и учења (Просветни 
гласник Р. Србије, број 3 од 22.05.2020. године). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ 

АКТИВА 
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Измене и допуне правилника о плану наставе и учење 
 
-Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе 
и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за први разред основног 
образовања и васпитања 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 2/2020 од 9.4.2020. године, ступио је на снагу 
17.4.2020, а примењиваће се на ученике који уписују први 
разред основног образовања и васпитања почев од школске 
2020/2021. године. 
-Правилник о изменама Правилника о плану наставе и учења 
за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године, ступио је на снагу 
30.5.2020, а примењује се почев од школске 2020/2021. године. 
-Правилник о изменама Правилника о наставном програму за 
шести разред основног образовања и васпитања (РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА) 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године, ступио је на снагу 
30.5.2020, а примењује се почев од школске 2020/2021. године. 
-Правилник о измени и допуни Правилника о наставном 
програму за седми разред основног образовања и васпитања 
(РЕПУБЛИКА СРБИЈА) 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године, ступио је на снагу 
30.5.2020, а примењује се почев од школске 2020/2021. године. 
-Правилник о измени и допуни Правилника о наставном 
програму за осми разред основног образовања и васпитања 
(РЕПУБЛИКА СРБИЈА) 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године, ступио је на снагу 
30.5.2020, а примењује се почев од школске 2020/2021. године. 
 
Правилници о плану и програму наставе и учења који ће се 
први пут примењивати током 2020/2021. године су: 
-Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред 
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 
за пети и шести разред основног образовања и васпитања 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019 и 3/2020. 
 
-Правилник о наставном програму за шести разред основног 
образовања и васпитања 
 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 5/2008, 3/2011, 1/2013, 5/2014-I, 5/2014-II, 11/2016-
I, 11/2016-II, 3/2018, 12/2018 и 3/2020. 
 



 

245 

 

-Правилник о наставном програму за седми разред основног 
образовања и васпитања 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 5/2019 и 1/2020. 
 
-Правилник о програму наставе и учења за осми разред 
основног образовања и васпитања 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 11/2019 и 2/2020. 
 

 

                

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 2. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

● Реализација часова одељењског старешине  

разред Број часова  
Евиденција се води у 

Дневнику рада,  

Сарадници у 

реализацији часова 
Планирано Одржано Неодржано 

5. 

36 36 / 

Датуми се налазе у 

есДневнику од 5-8. 

разреда  

Педагог школе 

6. 

36 36 / 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику од 5-8. 

разреда  

Педагог школе 

7.  

36 36 / 

Датуми се налазе у 

есДневнику од 5-8. 

разреда 

Педагог школе 

8. 34 
34 

/ 

Датуми се налазе у  ес 

Дневнику од 5-8. 

разреда 

Педагог школе 

 

Програм здравственог васпитања  

Реализација Програма здравственог васпитања ( из улоге одељенског старешине или члана  неког тима )  

Разред Активности (тема, систематски преглед, вакцина ...) 
Сарадник у 

реализацији 

5-8. Систематски преглед 
Дом здравља Ковин, 

лекар 

5-8. Флуоризација зуба Дом здравља Ковин, 
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стоматолог  

5-8. 

Кроз  часове редовне наставе  

физичко и здравствено васпитање  

Свет око нас, наставна јединице 

ЧОС 

Педагог, наставник 

физичког васпитања, 

одељењски 

страешина, 

наставници  

5-8. 
Кроз редовну наставу Физичког и здравственог васпитања 

наставник физичког 

васпитања 

5-8. Јесењи крос 21.09.2019.године,  

Недеље школског спорта и спортских активности: 

,,Трка за срећније детињство у Ковину'', 

 

Тим за школски спорт 

5-8. 
Систематски преглед ученика у амбуланти у Дубовцу  

Дом здравља Ковин, 

лекар 

5-8. 
Флуоризација зуба 

Дом здравља Ковин, 

стоматолог 

5-8. Систематски преглед Дом здравља 

 

Програм рада школског библиотекара 

   *    Реализација Програма сарадње са школском библиотекарком  

5-8. 

разред 
 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким 

акцијама, манифестацијама, родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

5-8. 
Ученици су постали чланови школске библиотеке  и коришћење књига из 

школске библиотеке 

Школа, 

Библиотекар 

5-8. 
Употреба рачунара и коришћење информација са интернета у сврху 

образовног процеса ученика и наставника 

Ученици, 

наставници 

5-8. Ученици су из библиотеке добили уџбенике на коришћење. Библиотекар 

    1. 
Учешће на угледном часу пројектне наставе: од сликовнице до 

енциклопедије 

Библиотекар 

5-8. 

 

Сарадња са наставницима око одабира и набавке књига за школску 

библиотеку као и  књига за награђивање ученика за одличан успех. 

Наставник српског 

језика, директор, 

наставници 
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разредне наставе  

5. Рад са учеником, Д.Н. у току школске године (појачан васпитни рад)  

/ Сарадња са издавачким кућама ( септембар, октобар, децембар, мај ) 
Заступници 

издавачких кућа  

5-8.  Сарадња са родитељима ученика око бесплатних уџбеника родитељи 

5-8. Набавка књига и стручне литерартуре 
Наставници, 

директор 

5-8. Сарадња са ученицима и развој читалачких навика и љубави према књизи Ученици  

5-8.  
Сарадња са родитељима и ученицима око повраћаја књига и уџбеника на 

крају шк.године у библиотеку 

Родитељи, 

одељењске 

старешине  

 

Програм социјалне заштите 

● Реализација Програма социјалне заштите  

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 

5-8. Подела бесплатних уџбеника ученицима из материјално 

угрожених породица, по Решењу Центра за социјални рад из 

Ковина 

Центар за социјални 

рад,Ковин 

2. 

5-8. Подела бесплатног школског прибора ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу Центра за 

социјални рад из Ковина 

Центар за социјални 

рад,Ковин 

3. 
5-8. Бесплатна ужина за ученике из материјално угрожених 

породица, по Решењу Центра за социјални рад из Ковина 

Министарство 

просвете 

4. 5-8. Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру Дечије недеље родитељи 

Програм сарадње са породицом 

● Реализација Програма  сарадње са породицом 

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 5-8. Индивидуални контакти родитељи 
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2. 5-8. Реализовани су родитељски сатанци  
Представник у Савету 

родитеља, родитељи, 

3. 5-8. Одређени су датуми за Отворена врата и није било контаката. родитељи 

4. 5-8. 

Учешће родитеља у планирању ужине, избору осигурања, 

уџбеничког комплета за ученике, избору обавезних изборних 

предмета за ученике, давању сагласности за фотографисање 

ученика, екскурзију  и др. 

Школа ,родитељи 

5. 5-8. 

због пандемије КОВИДА 19, реализовани су контакти са 

родитељима путем мејла, разговором преко мобилног 

телефона, вајбером од марта до јуна 2020.  

Школа, родитељи 

Програм сарадње са друштвеном средином (локалном заједницом) 

● Реализација Програма сарадње са локалном самоуправом  

Разред Активности 
Објекти локалне средине, 

организације и институције 

Сарадник у 

реализацији 

 

5-8. 

Посета верском објекту - цркви у 

Дубовцу 

Сеоска црква  вероучитељ 

5-8. Бесплатни уџбеници за 

коришћење од стране 

Министарства просвете 

Просторије школе Директор 

5-8. Центар за социјални рад из 

Ковина по питању бесплатних 

ужина и прибора 

Просторије школе Директор 

5-8. " Трка за срећније детињство" Дом културе у Ковину Директор, Црвени 

крст Ковин 

5-8. Систематски преглед  Амбуланта у Дубовцу Школа, доктор 

5-8. Флуоризација зуба У просторијама школе  Школа, стоматолог 

5-8. Посета верском објекту - цркви у 

Дубовцу 
Сеоска црква  вероучитељ 

5-8. Обележавање Православног 

Васкрса у условима учења на 

даљину 

Куће ученика Родитељи 

 

 

У склопу Годишњег извештаја рада школе у извештајима осталих тимова и актива за 

школску 2019/20. налазе се сви остали детаљи који се тичу реализације Школског програма 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/81228/show
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5. Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020. 

годину (СТЗИО) 

РЕАЛИЗОВАНЕ  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  

ПРАЋЕЊА 

Формиран Стручног тима за инклузивно 

образовање и изабран координатора тима: 

Александра Вајић, педагог, координатор 

тима и записничар, 

Марко Бојовић, наставник математике и 

физике, 

Мирјана Бановић, проф.разредне наставе , 

Ћирић Марија, наставник српског језика, 

Катарина В. Богдановић, наставник српског 

језика, 

Весна Мијатовић, наставник математике  

Бранислава Илић, проф.разредне наставе.  

 

 

 

 

 

На почетку шк. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе 

 

 

 

 

Увидом у табелу 

евиденције чланова 

стручних већа, актива и 

тимова у шк. 2019/20.г. 

 

Реализовано је укупно 3 састанака СТЗИО у 

току 1.полугодишта 

10.9.2019. 

30.10.2019. 

14.1.2020. 

Координатор 

СТЗИО и чланови 

тима 

Увидом у свеску 

записника одржаних 

састанака СТЗИО у шк. 

2019/20. години 

Предлог стручне литературе која може 

помоћи наставницима у планирању и изради 

ИОП-а 

На почетку шк. 

године 

Педагог школе Писмено обавештење 

педагога школе 

запосленима који раде са 

децом по ИОП-у 

(огласна табла) 

СТЗИО је размотрио и усвојио свој план 

рада у овој шк. години. 

10.9.2019. године Координатор 

СТЗИО и чланови 

тима 

Увидом у свеску 

записника одржаног са 

првог састанака СТЗИО 

одржаног 10.9.2019. 

 

Идентификовани су ученици којима је била 

потребна додатна подршка у виду израде 

мера индивидуализације (полугодишње и 

квартално) 

10.9.2019. 

30.10.2019. 

14.1.2020. 

Координатор 

СТЗИО и чланови 

тима на предлог 

одељењских 

старешина или 

предметних 

наставника 

Увидом у свеску 

записника одржаних 

састанака СТЗИО у шк. 

2019/20. г. након 

завршетка квартала/ 

полугодишта 

 

Израђивани су педагошки профили и мере 

индивидуализације 

по потреби у току 

полугодишта 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, педагог 

школе 

Увидом у израђене 

обрасце бр. 2 и 3. 

Идентификовани су ученици којима је била 

потребна додатна подршка у виду израде 

ИОП-а 1 (полугодишње) 

10.9.2019. 

14.1.2020. 

Координатор 

СТЗИО и чланови 

тима 

Увидом у записник са 

састанка СТЗИО 

10.9.2019. и 14.1.2020. 

Израђивани су педагошки профили и донети 

ИОП-1 за период 

1.полугодишта/2.квартала/2.полугодишта) 

10.9.2019. 

30.10.2019. 

14.1.2020. 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

наставник 

разредне наставе, 

предметни 

наставник, педагог 

школе (мали ИОП 

тимови) 

Увидом у израђене 

обрасце који су део 

педагошке ИОП 

документације коју чува 

педагог у регистратору. 

Увидом у записнике са 

састанка СТЗИО  

Идентификовани су ученици којима је била 

потребна додатна подршка у виду израде 

ИОП-а 2  

10.9.2019. 

14.1.2020. 

 

Координатор 

СТЗИО и чланови 

тима 

Увидом у записнике са 

састанака СТЗИО 

10.9.2019. и 14.1.2020. 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина, 

Увидом у израђене 

обрасце који су део 
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Израђивани су педагошки профили и донети 

ИОП-2 за период 1.полугодишта/ 

/2.полугодишта) 

10.9.2019. 

14.1.2020. 

 

предметни 

наставник, 

наставник 

разредне наставе 

педагог школе 

(мали ИОП 

тимови) 

педагошке ИОП 

документације коју чува 

педагог у регистратору. 

Увидом у записнике са 

састанака СТЗИО  

Израда списка ученика са тешкоћама и 

сметњама у развоју у шк. 2019/20. г. који је 

током полугодишта ревидиран на 

класификационим периодима 

У току 1. 

полугодишта 

квартално и 

полугодишње 

Координатор 

СТЗИО 

Увидом у педагошку 

документацију коју чува 

педагог 

 

 

 

 

Израда документа потребних за усвајање 

ИОП-а 2 за период 1. полугодишта и за 

период 2. полугодишта (сагласност дата од 

стране Педагошког колегијума) 

 

 

 

 

10.9.2019. 

14.1.2020. 

 

 

 

Координатор 

СТЗИО у сарадњи 

са Педагошким 

колегијумом 

Увидом у записнике са 

састанака СТЗИО 

одржаних 10.9.2019. и 

14.1.2020. Увидом у 

додатну документацију 

(одлука о усвајању ИОП-

а 2). Чува педагог у 

посебном регистратору. 

Увидом у записнике са 

састанака Педагошког 

колегијума: 17.9.2019. и 

15.1.2020. 

Идентификација и израда ИОП-а 3 из 

енглеског језика за ученика 2. разреда (1. 

квартал, 2.квартал, 2. полугодиште) 

10.9.2019. 

30.10.2019. 

14.1.2020. 

Мали ИОП тим Увидом у записнике са 

састанака СТЗИО и 

сачињене ИОП-е 3 

Праћење измена (престанак важења ИОП-а 

због остваривања планом предвиђених 

исхода) 

 

У току полугодишта 

Координатор 

СТЗИО у сарадњи 

са малим ИОП 

тимовима 

Увидом у записнике са 

састанака СТЗИО 

 

Помоћ и подршка наставницима у 

планирању, реализацији и вредновању ИОП-

а, усмене и писмене сугестије и обавештења 

У току полугодишта Педагог школе Увидом у обавештења 

педагога (огласна табла, 

мејлови) 

Вредновање оних ИОП-а који су били 

сачињени (1. квартал /2. квартал/ 1. 

полугодиште) 

30.10.2019. 

14.1.2020. 

Мали ИОП тимови Увидом у записник са 

састанка СТЗИО и 

обрасце бр. 5. 

Доношење нових ИОП-а за период 3. 

квартала/2.полугодишта 

 

14.1.2020. Мали ИОП тимови Увидом у записник са 

састанка СТЗИО и 

обрасце бр. 4. 

Сачињавање извештаја о раду СТЗИО на 

крају 1.полугодишта 

14.1.2020. Координатор и 

СТЗИО 

Увидом у записник са 

састанка СТЗИО 

одржаног 14.1.2020. и у 

сачињени извештај. 

 

Информисање стручних и саветодавних 

органа школе о инклузивном образовању 

ученика у нашој школи (школског одбора, 

савета родитеља, наставничког већа) 

Квартално и 

полугодишње у 

оквиру анализе 

успеха и 

дисциплине ученика 

Педагог на 

састанцима 

наставничког већа, 

савета родитеља и 

школског одбора 

Увидом у извештаје 

педагога (анализа успеха 

и дисциплине ученика на 

крају 1. квартала и на 

крају 1.полугодишта) 

Сачињавање базе података о похађаним 

семинарима на тему инклузивног 

образовања у оквиру стручног усавршавања 

запослених  

 

14.1.2020. 

Наставници, 

педагог 

 

Увидом у сачињену 

табелу 

 

ПОТРЕБЕ ЗА ДОДАТНОМ ПОДРШКОМ У 2019/2020. ГОДИНИ 
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Ред. 

број 

Разред 

шк. 

2019/20. 

Име и презиме 

ученика 

 

Врста подршке, тип тешкоће/сметње 

1. I И.К. ИОП-1 из српског језика и математике. Сметње у говору, потешкоће 

у учењу. 

2. I М.К. Индивидуализација из српског језика и математике. Потешкоће у 

учењу. 

3. I М.К. Индивидуализација из српског језика и математике. Потешкоће у 

учењу. 

4. I Н.К. Индивидуализација из српског језика и математике. Потешкоће у 

учењу. 

5. I А.М. Индивидуализација из српског језика и математике. Потешкоће у 

учењу. 

6. II С.Н. ИОП-2: српски, математика, свет око нас, енглески језик, развој 

говора и ситне моторике (вишеструке сметње).  

7. II Ф.К. Индивидуализација српски и математика (тешкоће социо-

емоционалне природе). 

8. II Д.М. Индивидуализација из српског језика (сметње вида). 

9. II Л.Р. 

 

ИОП-3 обогаћени програм из енглеског језика.  

10. II Џ.Н. ИОП-1 из српског језика и математике (потешкоће у учењу).  

11. III Ј.Б. Индивидуализација из српског језика (потешкоће у учењу). 

12.  

III 

 

Н.В. 

На почетку шк. године ИОП-1 из српског језика, математике, ПиД 

(потешкоће у учењу). Наставак образовања по ИОП-у 1 из српског 

језика, док је из математике и ПиД довољна индивидуализација 

наставе услед напретка који је ученик показао. 

13. III Н.К. Индивидуализација из српског језика, чија је потреба престала 

напочетку 2.полугодишта  (потешкоће у учењу) јер је ученик 

напредовао.  

14. III М.Д. Индивидуализација из математике (потешкоће у учењу) 

15. III Ј.Р. Индивидуализација из математике (потешкоће у учењу) , чија је 

потреба престала на почетку 2. Квартала јер је ученик показао 

напредак.   

16. IV Н.Н. ИОП-1 из српског језика и математике (потешкоће у учењу), 

индивидуализација из енглеског. 

17. IV П.Т. ИОП-1 из српског језика и математике (потешкоће у учењу), 

индивидуализација из енглеског. 

18. IV Ј.М. ИОП-1  из српског језика, математике, ПиД и енглеског језика 

(потешкоће у учењу).  

19. IV Д.М. Индивидуализација из српског језика, математике, ПиД, енглеског 

језика. Ученик понавља 4. разред, тешкоће у учењу. 

20. V М.В. Тешкоће у учењу, недостатак пажње. Индивидуализација енглески, 

биологија, ИОП-1: српски, математика, историја, географија. 

21. V М.Д. Индивидуализација из српског, енглеског језика и историје 

(потешкоће у учењу). 

22. V М.Д. Индивидуализација из српског, енглеског језика и историје 

(потешкоће у учењу). 

23. V С.Н. Индивидуализација из српског, енглеског језика, математике  и 

историје (потешкоће у учењу). 

24. V А.Б. Индивидуализација из српског (потешкоће у учењу). 
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25. 

 

V 

 

Д.Н. 

Индивидуализација из српског језика и енглеског. ИОП-1 из 

математике и географије (потешкоће у учењу и понашању, понавља 

5. разред).  

 

26. 

 

VI 

 

Н.Д. 

ИОП-2 из: математике, енглеског, географије, француског, историје, 

биологије, физике и српског језика (потешкоће у учењу). 

 

27. 

 

VI 

 

С.Д. 

Потешкоће у учењу. Индивидуализација из историје и енглеског 

језика, а ИОП-1 из: српског, математике. Из географиј је због 

показаног напретка ученика престала потреба за ИОП-ом 1.   

28. VI А.С. Потешкоће у учењу. Индивидуализација из историје и енглеског, 

ИОП-1 из српског језика. Ученик је исписан због пресељења. 

29. VII Р.Н. Тешкоће у учењу. ИОП-2 из: српског, енглеског, географије, 

историје,  биологије, математике, физике, француског језика.   

30. VII В.В. Сметње у психо-социјалном функционисању. ИОП-2 из: српског, 

енглеског, географије, историје, биологије, математике, физике, 

француског језика.   

31. VII С.Д. Потешкоће у учењу. Због уоченог напретка престаје потреба за ИОП-

ом 1 из историје, довољне су мере индивидуализације. 

32. VII М.Н. Тешкоће у учењу. Индивидуализација из историје, а ИОП-1 из 

српског језика. 

33. VIII Д.В. Потешкоће у учењу, повремено у говору. ИОП-1 из српског језика и 

историје.  

34. VIII М.М. Потешкоће у учењу. ИОП-1 из српског језика.  

35. VIII М.М. Потешкоће у учењу. ИОП-1 из историје. Због уоченог напретка 

престаје потреба за ИОП-ом. 

36. VIII Љ.М. Потешкоће у учењу. ИОП-1 из историје. Због уоченог напретка 

престаје потреба за ИОП-ом. 

37. VIII О.М. Потешкоће у учењу. Индивидуализација из историје. 

 

Напомена: Око 33% ученика захтева одређени вид додатне подршке. Бројно стање се у току године незнатно 

мењало. Ученица 8. разреда која се претходних година образовала по ИОП-у 2 П.Д. није приказана у табели 

јер не похађа наставу из оправданог разлога од почетка шк. 2019/20. те сачињен ИОП 2 не важи. 

За време ванредног стања и реализације наставе на даљину ученицима којима је потребна додатна подршка 

у раду и који немају техничких могућности за праћење он лајн наставе достављан је лично штампани 

материјал са прилагођеним и измењеним наставним садржајима. 

 
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник 

стручних сарадника.  

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из  

Закона о основама система образовања и васпитања. 

Наставничко веће и педагошки колегијум стара се о осигурању и унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада установе, прате остваривање програма образовања и васпитања, 

старају се о остваривању циљева и стндарда постигнућа, вреднују резултате рада 

наставника и стручних сарадника, прате и утврђују резултате рада деце, ученика, 
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предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом,  ученицима у процесу 

образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.  

Припремале су се и пратиле седнице Педагошког колегијума  на којима се: 

      -разматрало о реализацији наставног плана и програма, успеха и владања ученика од 1-

8. разреда, на крају првог, другог, трећег и четвртог квартала, 

      -успех и владање ученика од 1-8. разреда на крају квартала, 

      -остваривање образовних стандарда, 

      -упознавање са евалуацијом ИОП2, 

      -донели се планови ИОП2 на предлог СТИО, за 3 и 4 квартал, 

     -Школски програм за школску 2017/18-2020/21. Године, 

     -упознавање са извештајима самовредновања, развојног планирања и заштитом деце и 

ученика, 

     -усвојен је предлог стручног усаврашавања унутар установе, 

                  -усвојен је извештај о спроведеном поправном и разредном испиту  

                 -разматрани и усвојени су Извештаји о раду тима за самовредновање, школског 

развојног планирања и тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања,  

                 -извршена је подела предмета на наставнике и подела старешинства  

                  -утврђен је термин одржавања родитељских састанака на почетку школске 

године 

                 -донет ИОП2 план за прво полугодиште  

Директор: 

Лидија Весели 

 

 

7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ВРЕДНОВАЊУ РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/ 2020. ГОДИНУ 

 

 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 
Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад. Циљ 

самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је иствремено и знак да 

је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. Самовредновање је основа за 

друге врсте вредновања.  

 

У школској 2019/20. години Тим за самовредновање радио је у следећем саставу: 

- Лидија Весели, директор, координатор  

- Александра Вајић, педагог, члан тима – Јован Душанић (од марта 2020.), педагог, члан тима 

- Лидија Илић, наставник, члан тима  

- Милош Лалић, наставник информатике и рачунарства 

- Гордана Адамов, наставник разредне наставе, члан тима 

- Видосав Обрадовић, наставник предметне наставе, члан тима 

- Вучетић Ержебет, представник из реда родитеља 

- Владан Илић, представник из локалне заједнице 

- Александар Шишулић, наставник физичког васпитања 

 

Због епидемиолошке ситуације у земљи и увођењем наставе на даљину са  ванредним стањем у 

марту 2020. године, Тим се састао 3 пута у току школске године.  
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Тим за самовредновање је са Активом развојног плана као и са Тимом за обезбеђивање квалитета и 

развој установе проценио да је  потребно извршити самовредновање следећих кључних области: 

 

● НАСТАВА И УЧЕЊЕ – кључна област 2. (у корелацији са појединим стандардима из 

кључне области 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА) 

● ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – кључна област 3 (Тим сматра да је ову област 

потребно анализирати сваке школске године) 

● ЕТОС – кључна област 5 (Тим сматра да је пожељно понављати самовредновање ове 

кључне области, наричито због анализе стања безбедности ученика у школи) 

 

 На првом састанку формиран је Тим за самовредновање, подсетили смо се извештаја о 

самовредновању за прошлу шк. 2018/19. годину и сачињен је план рада у шк. 2019/20. години који 

је праћен до марта 2020. године јер због увођења ванредног стања у земљи није се могло наставити 

са даљим самовредновањем осталих области које су планом предвиђене. Чланови Тима упознали 

су се са упитницима за самовредновање 5. Кључне области - ЕТОС и безбедности ученика.  

 Обрађени су резултати процене 5. кључне области ЕТОС-а (упитник за наставнике и упитник за 

ученике од 2. до 8. разреда, као и њихове родитеље). Упитник за наставнике је попунило 63,64% 

наставника, а за ученике и родитеље 52,27% 

Резултати упитника за ученике и родитеље ученика показују слабе стране у области ЕТОС-а: 

- Показатељ 5.1.1.( 8,70% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.2.3. (10,87% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.2.4. (4,35 % испитаника је проценило да је неостварен и делимично остварен 

стандард) 

- Показатељ 5.3.1. (8,70 % испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.3.3. (10,87% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.3.4. (8,70% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.4.4. (10,87% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.4.5. (10,87% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

- Показатељ 5.1.1. (13,04% испитаника је проценило да је делимично остварен овај стандард) 

Анализом упитника за наставнике утврђено је да наставници процењују да су у сваком датом 

показатељу добро остварени стандарди. 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОШ ,,ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' 

ДУБОВАЦ 

            На основу спроведеног самовредновања рада установе у области квалитета 2: Настава и 

учење, уочиле су се слабости у остваривању стандарда квалитета рада установе и то:  

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике 

рада,технике, поступке...), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса; 

 2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања;  



 

255 

 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли до решења; 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења; 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања; 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу; 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика; 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала. 

        Одређене су мере унапређења квалитета на основу анализе самовредновања области 

квалитета 2: Настава и учење и сачињен је  

План активности са мерама унапређења, носиоцима, задужењима и временом 

реализације 

Стандарди 

квалитета рада  
Мере уанпређења Носиоци 

активности 
задужења Време 

реализације  

За стандард 2.1.3. 

 

 Наставник успешно 

структурира и повезује 

делове часа користећи 

различите методе (облике 

рада,технике, поступке...), 

односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила 

у складу са специфичним 

захтевима радног процеса; 

 

-Часове планирати 

тако да се садржаји 

реализују кроз 

групни рад, радом у 

пару (у редовној 

настави и 

ваннаставним 

активностима) са 

коришћењем 

различитих метода 

рада (облика, 

технике,итд.) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.1.6. 

 

Наставник функционално 

користи постојећа наставна 

средства и ученицима 

доступне изворе знања; 

-Повећати број 

часова употребом 

савремене 

технологије на свим 

часовима (ради 

постизања 

функционалног 

коришћења 

наставних средстава) 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем броју 

утврђене мере 

примењивати 

Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 

За стандард 2.3.1. 

 

Активности/радови 

ученика показују да су 

разумели предмет учења на 

часу, умеју да примене 

научено и образложе како 

су дошли до решења; 

-Израда визуелне 

информације у 

просторијама где се 

налазе са јасним и 

прецизним 

информацијама о 

целом процесу учења 

кроз одговарајући 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем броју 

утврђене мере 

примењивати 

Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 
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предмет 

За стандард 2.3.3. 

 

Ученик прикупља, 

критички процењује и 

анализира идеје, одговоре 

и решења; 

-Израда пројекта и 

укључивање ученика 

у пројектну наставу 

(планирање, 

реализација, 

вредновање пројекта) 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице, 

ученици 

У што већем броју 

утврђене мере 

примењивати 

Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 

За стандард 2.4.2. 

 

Ученику су јасни 

критеријуми вредновања; 

 

-израда визуелне 

информације о 

начину и 

критеријумима 

оцењивања ученика 

за сваки предмет  

Сви предметни 

наставници, 

учитељице од 2. 

до 8.разреда , 

За сваки предмет Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља себи 

циљеве у учењу; 

-Укључити ученике 

од 5.до 8.разреда у 

планирање наставе са 

предметним 

наставницима (ради 

постављања циљева 

учења за потребе 

ученика) 

Сви предметни 

наставници и 

ученици од 5.до 

8.разреда 

За сваки предмет Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 

За стандард 2.4.5. 

 
Ученик уме критички да 

процени свој напредак и 

напредак осталих ученика; 

 

-Планирање и 

примена 

диференциране 

наставе, групног 

рада, рада у пару, 

самопроцена, 

програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 

 У сваком  

облику 

образовно-

васпитног рада 

Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 

За стандард 2.5.4. 
 

Ученик има могућност 

избора у вези са начином 

обраде теме, обликом рада 

или материјала. 

-Планирање и 

примена 

диференциране 

наставе, групног 

рада, рада у пару, 

самопроцена, 

програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 

 У сваком  облику 

образовно-васпитног 

рада 

Од 23.01.2019.год. 

до краја шк.године 

 

Директор школе:  Лидија Весели  
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. 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  

 
ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА 

 

. Према извештају Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, просечна 

постигнућа ученика на тесту из српског језика на различитим нивоима говори у прилог 

томе да је просечан број поена за нашу школу 6,80, просечна постигнућа ученика на тесту 

из математике на различитим нивоима, просечан број поена за нашу школу је 6,50, а 

просечна постигнућа ученика на тесту из комбинованог на различитим нивоима, просечан 

број поена за нашу школу је 8,72 што је укупно број бодова по успеху на Завршном 

испиту 22,03  На нивоу општине Ковин од 10 основних школа, наша се налази на 4. месту 

према  успеху на Завршном испиту.  

На основу општег успеха из 6, 7 и 8 разреда-12,99 успех шестог разреда, 13,47 успех 

седмог разреда и 14,66 успех осмог разреда што је укупно 41,12 анализа општег успеха.  

На нивоу општине Ковин од 10 основних школа, наша се налази на 10. месту према 

школском успеху. 

Успех у школи 

1. Ђура Јакшић (Ковин)  49,10 

2. Јован Јовановић Змај (Ковин)  48.78 

3. Бора Радић (Баваниште)  47,56 

4. Ђура Филиповић (Плочица)  46,84  

5. Паја Маргановић (Делиблато)  46,74 

6. Миша Стојковић (Гај)  45.44 

7. Десанка Максимовић (Ковин)  45.06 

8. Сава Максимовић (Мраморак)  43,58 

9. Жарко Зрењанин (Скореновац)  42,39 

10 Предраг Кожић (Дубовац)  41,12 

 

На нивоу општине Ковин, од 10 основних школа, наша школа налази се на 4. месту по 

оствареном резултату на завршном испиту. 

 

 

 

 

 Успех на завршном испиту  

1. Јован Јовановић Змај (Ковин)  24,05 

2. Паја Маргановић (Делиблато)  22,10 

3. Десанка Максимовић (Ковин)  22,09 

4. Предраг Кожић (Дубовац)  22,02 

5. Бора Радић (Баваниште)  21,48 

6. Ђура Јакшић (Ковин)  20,98 

7. Ђура Филиповић (Плочица)  20,67 

8. Сава Максимовић (Мраморак)  17.59 

9. Миша Стојковић (Гај)  17.37 

10 Жарко Зрењанин (Скореновац)  17.00 
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63,14 укупан број бодова  
 
 

Закључак: Просечни резултати успеха ученика на Завршном испиту ове школске године су  бољи 

него претходне, док је општи успех ученика 6, 7 и 8. разреда, показао  да су делимично остварени 

образовни стандарди, те је потребно даље радити на остваривању истих у већој мери. Социјална 

структура и интелектуалне могућности ученика школе генерално јесу отежавајући фактор за 

постизање успеха, али су и изазов за индивидуализацију и диференцијацију наставе и појачан 

образовно-васпитни рад. У школи се прате ученичка постигнућа, на слабији успех се реагује 

прилагођавањем наставе, а уколико то не да резултат тада се уз сагласност родитеља и 

Интерресорне комисије приступа сачињавању и примени индивидуалних образовних планова са 

измењеним садржајем. На тај начин се запослени и ученици труде да поправе успех, а ученицима 

са тешкоћама пружи додатна образовна подршка у складу са њиховим потребама и могућностима. 

Овај део извештаја преузет је из прошлогодишњег извептаја тима за самовредновање. 

 

 

Тим за самовредновање  

8. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

У току школске 2019/2020. године одржане су седница Стручног актива за развојно 

планирање на којима се: 

-израђивао план активности  

-прецизирали циљеви и задаци за праћење области (настава и учење, образовна 

постигнућа, подршка ученицима, ресурси и етос), 

-израда обрасца за давање инструкција ради прикупљања података за израду извештаја  

-резултати спроведених анкета са родитељима, наставним и ненаставним особљем школе 

као и ученицима, а на основу плана самовредновања рада школе дел.бр. 1088 од 

15.09.2016. године, 

-класификациони период- анализа рада у протеклом периоду, 

-унапређење планирања наставе (индивидуални, тимски рад), 

-анализа примењених васпитно-дисциплинских мера. 

Школски развојни план је урађен за период 2014-2019.године.  

Сви циљеви и задаци прецизирани су начином и временом реализације. 

На састанцима су праћени  развојни циљеви по областима настава и учење, образовна 

постигнућа, подршка ученицима, Годишњи план рада, руковођење  и  етос. 

Дошло је до измене и допуне Стручног актива за развојно планирање због промена које су 

се догодиле у току школске године. 

Задаци развојног циља настава и учење били су примена иновативних метода наставе и 

учења, као и оцењивања. Настава је прилагођавана потребама и могућностима ученика, а 

радило се и на оснаживању тимског рада при планирању и реализацији наставе. 

Циљ образовних постигнућа било је остваривање образовних стандарда на 

задовољавајућем нивоу што се постигло праћењем постигнућа ученика у току школске 

године, на композитним тестовима, као и на завршном испиту. 

Циљ подршке ученицима било је пружање адекватне стручне помоћи ученицима који теже 

или спорије савлађују градиво што се реализовало кроз пружање подршке ученицима 

према израђеном ИОП-у као и плану индивидуализације. Задаци су остварени кроз вођење 

педагошке документације, кроз рад са родитељима у оквиру Програма сарадње са 

породицом, као и укључивању родитеља у реализацији редовне наставе. 
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Кроз развојни циљ етос вршила се промоција резултата ученика са сметњама у развоју на 

разним манифестацијама, школском листу и путем књиге обавештења у школи. 

Кроз развојни циљ ресурси пратило се унапређење људских ресурса и обезбеђивање 

квалитета рада 

 

 Извештај о реализацији Развојног плана  

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 1. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СКЛАДУ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

УСТАНОВЕ у шк.2019/20.години  

 
ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 1:  Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије 

рада са њима 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

Реализатори  
Критеријум 

успех 

Идентификациј

а даровитих 

ученика 

1.разред:/ 
  

2.разред 

ИОП3 се реализује у 2.разреду из Енглеског језика за ученика 

Ранисављев Лазара.Користи посебан уџбеник у раду, чита и 

пише на енглеском језику развијајући говор и комуникацијске 

вештине. 

учитељи, 

стручна служба 

Предметни 

наставници, 

критеријуми за 

утврђивање 

даровитости за 

наставне предмете 

Листа ученика, 

постигнућа ученика, 

3.разред:/   

4.разред:/ 
  

Сачињавање 

плана рада са 

даровитим 

ученицима-

ИОП3 

1.разред:/ 

Предметни 

наставници, 

учитељи, 

стручна служба 

Сачињен план рада 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

4.разред:/ 

Сарадња са 

родит. даровит. 

ученика у циљу 

промов. плана 

рада са њима 

1.разред:/ 

Предметни 

наставници, 

учитељи,струч

на служба 

Записници са 

разговора са 

родитељима 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

4.разред:/ 

Припрема 

даровитих 

ученика за 

такмичења на 

свим нивоима 

1.разред:/ 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Успеси ученика на 

такмичењима 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред:/ 

Додатна настава из математике/једном недељно/4.разред 

Промовисање 

успеха 

1.разред:/ Тим за 

школски сајт 

Прилози на школском 

сајту 2.разред: Наставница енглеског језика 
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даровитих 

ученика на 

сајту школе  

3.разред:/ 

4.разред:/ 

 

 

 

 

Циљ 2:  Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здр. стилова живота 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Реализација радионица 

у оквиру ЧОС-а које 

промовишу вредности 

и здраве стилове  

живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.разред: Радионица са педагогомЗдравље је када.. 

Кро часове физичког васпитања 

Кроз ваннаставне активности    

Педагог,  разредне 

старешине 

 

Педагог 

Учитељица, 

Родитељи ученика 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/492360/show
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Осмишљавање и 

реализација програма 

развоја социјалних 

вештина за ученике 

У 2.разреду  

На  ЧОСу: Упознавање са правилима понашања у школи, оцењивање 

успеха и владања, 04.09.2019.године, Одељењска правила и реституција 

11.09.2019.године,                                                        Другарство у 

одељењу 27.09.2019.године, Обележавање Дечије недеље 

02.10.2019.године, Појачан васпитни рад: Како реагујемо на насиље 

14.10.2019.године,  Појачан васпитни рад: Да ме не боли кад сам у школи                               

16.10.2019.године, Појачан васпитни рад: ,,У туђим ципелама''                                                                       

18.10.2019.године, Појачан васпитни рад:По чему смо исти, по чему смо 

различити 25.10.2019.године, Појачан васпитни рад: Посредовање у 

сукобу између дечака и девојчица 30.10.2019.године, Појачан васпитни 

рад: Чувај своје здравље                                                   06.11.2019.године, 

Појачан васпитни рад: Моја права и моје одговорности-реституција 

15.11.2019.године, Појачан васпитни рад; Та лепа реч ,,Извини''                                                    

22.11.2019.године, Појачан васпитни рад:Праћење предузетих мера и 

анализа понашања ученика и избора ненасиља у спорним ситуацијама 

27.11.2019.године,                                                        Испричаћу вам о свом 

хобију,  31.01.2020.године Лепа реч гвоздена врата отвара, 

27.02.2020.године Како препознати умор и замор,  28.02.2020.године 

Пријатељство,  27.03.2020.године                           Понашање на јавним 

местима,  06.04.2020.године Брига родитеља о деци, 25.04.2020. 

3.разред: Радионица са педагогом 

Кроз часове ЧОС-а 

Кро часове физичкок васпитања 

 

Кроз слободне активности   3.разред 

 

4.разред: 

Кроз часове ЧОС-а 

Кроз часове физичкок васпитања 

Кроз слободне активности    

Радионица са педагогом/4.12.2019./4.разред 

 

1.разред: Педагог је осмислила радионице развоја социјалних вештина за 

ученике у сваком разреду у школи, по једна радионица у 1. и 

2.полугодишту.                                                        

 У 1. Разр. У 1. Полуг. није била та једна радионица а у 2. Полуг. 

спреченост због пандемије вируса Ковид 19.  

Социјална компетенција подразумева низ компоненти 

(интерперсоналних вештина и спо-собности), а међу њима су: 

–регулaција емоција и разумевање других индивидуа и група; 

–могућност усаглашавања личних циљева појединца са циљевима и 

организацијом групе;–лидерство (бити вођен и бити вођа); 

–комуникативност;–пружање подршке другима–могућност уважавања 

различитости, толеранција, демократија 

-Социјална компетенција се спроводи кроз ЧОС, српски језик, физичко и 
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здравствено васпитање., ваннаставне активности, 

2.разред:  

Педагог је осмислила радионице развоја социјалних вештина за ученике 

у сваком разреду у школи, по једна радионица у 1. и 2.полугодишту. 

Да ме не боли кад сам у школи 16.10.2019.године и Чувај своје здравље 

06.11.2019.године, 

 

3.разред: Радионица са педагогом 3.разред  

4.разред:/ Радионица са педагогом 4.разред  

Излет ученика у 

Шумарку у културном 

центру 

1.разред: У оквиру Дечије недеље био је  излет у Шумарку.Учитељица и 

ученици 1. Разреда. 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена Шумарак 

2.разред: 

Реализован је спортско-рекреативни излет у оквиру Дечије недеље и 

Недеље школског спорта у Шумарку, 11.октобра 2019.године. 

Учитељица и ученици 2. разреда. 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена Шумарак 

3.разред: 

Излет ученика у Шумарку у културном центру 11.10.2019. , учитељица и 

ученици 3.разреда 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена Шумарак 

4.разред: 

Посета ученика  Шумарку /11.10.2019. /учитељица и ученици 4.разреда 

Одељењске 

старешине, школа, 

актив жена Шумарак 

 

Циљ 3:  Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада (секције, 

допунска и додатна настава) 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 
Критеријум 

успех 

Формирање  

ваннаставних 

/слободних активности 

које ће одељењске 

старешине, наставници 

у школи реализовати 

током године 

1.разред: Планиране активности су условљене могућностима 

школе, средине, могућностима родитеља и интересовањима 

ученика. 

У 2. Полугодишту је реализовано 16 часова ваннаставних 

активности.  

-Реализована васкршња активност као и за Дан школе  промовисане 

су на школском сајту, у условима учења на даљину. 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Учешће 

ученика 

2.разред: 

Годишњим планом и програмом рада школе предвиђене су 

ваннаставне активности ученика 2.разреда. Запланиране активности 

су условљене могућностима школе, средине, могућностима 

родитеља и интересовањима ученика. Реализоване активности се 

промовишу на школском сајту и друштвеним мрежама. 

Укупно  је реализовано 44 часова  ваннаставних активности. 

Предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина 

Учешће 

ученика 

3.разред: 24 часа слободних активности у 1. полугодишту. 

15 часова слободних активности у 2. 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Учешће 

ученика 

4.разред: 24 часа слободних активности/ у 1. полугодишту/4.разред 

14 часова слободних активности/ у 2. полугодишту/4.разред 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Учешће 

ученика 

Промовисање рада у 

оквиру ваннаставних 

активности на 

1.разред:Новогодишњи пакетићи и слатка журка 

Реализована васкршња активност као и за Дан школе  промовисане 

су на школском сајту, у условима учења на даљину. 

Тим за 

школски 

сајт, 

Прилози на 

школском 

сајту 
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школском сајту одељењске 

старешине 

2.разред: Дечија недеља, Одељењско такмичење у брзом читању, 

Нова година, Васкрс, Дан школе 

Тим за 

школски 

сајт, 

одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

3.разред: 

1. Дан писмености-међуодељењско такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану писмености који је био 8.септембра.Час 

је одржан тимски са ученицима 4. разреда. 

2.Познајем именице-међуодељењско такмичење  ученика 3.и 

4.разреда .Час је одржан тимски са ученицима 4. разреда. 

3.Дечја недеља  3.разред 

4.Квизови 

5.ИКТ у настави на даљину: У периоду од 10.4.до 

13.04.2020.године као и од 17.04.до 20.04.2020.године учитељице 

од 1. До 4.разреда тимским радом  израдиле су едукативне садржаје 

за обележавање Васкрса и слободно време ученика употребом 

мултимедија у настави на даљину. 

Тим за 

школски 

сајт, 

одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

4.разред: 

 1.Дечја недеља 

2.Васкрс 

3.Дан школе 

4.Дан писмености-међуодељењско такмичење ученика 3. И 

4.разреда 

5.Познајем именице међуодељењско такмичење ученика 3. И 

4.разреда 

Тим за 

школски 

сајт, 

одељењске 

старешине 

Прилози на 

школском 

сајту 

Идентификовање 

ученика који би 

требало да похађају 

допунску и додатну 

наставу 

1.разред:  Да 

Ученици су идентификовани,за допунску наставу, имена се налазе 

у ес-Дневнику. 

-Укупно је одржано 20 часова допунске наставе у 2.полугодишту, 

из српског језика и математике 

одељењске 

старешине 
есдневник 

2.разред: Формирана је допунска настава за ученике који спорије 

напредују из наставних предмета: српски језик,математика,свет око 

нас. Укупно је одржано 36 часова допунске наставе. 

одељењски 

старешина есдневник 

3.разред: Ученици су идентификовани, списак се налази у 

есДневнику. 3.разред 

одељењске 

старешине 
есдневник 

4.разред: Ученици су идентификовани, списак се налази у 

есДневнику. 4.разред 

одељењске 

старешине 
есдневник 

Континуирано праћење 

реализације допунске и 

додатне наставе 

1.разред: Да-Датуми су у Е- дневнику Континуирано се прати 

реализација допунске наставе 

одељењске 

старешине 
есдневник 

2.разред:Допунска настава евидентира се у есдневнику. Укупно је 

одржано 36 часова допунске наставе. Укупно је реализовано: 14 

часова допунске наставе из Српског језика, 18 часова доупнске 

наставе из Математике и 4 часа допунске наставе из Света око нас. 

одељењски 

старешина 
есдневник 

3.разред: Да , Српски језик, математика, природа и друштво укупно 

36 часова, ученици који похађају допунску наставу евидентирани 

су у есДневнику. 

одељењске 

старешине есдневник 

4.разред: Да ,  

Допунска настава: 

Српски језик, математика, природа и друштво укупно 36 часова, 

ученици који похађају допунску наставу евидентирани су  у 

есДневнику. 

Додатна настава: 

Математика: укупно 36 часова, ученици који похађају додатну  

одељењске 

старешине 

есдневник 
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наставу евидентирани су у есДневнику. 

 

Циљ 4:  Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Промовисање Протокола о 

заштити деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

наставницима, ученицима и 

родитељима 

1.разред: Да. На родитељском састанку.Организоване радионице на 

тему толеранције.Побољшана атмосфера у одељењу.Ученици и 

родитељи упознати са врстама насиља. 

2.полуг. 

-Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, ВНА 

учитељ 

2.разред: 

На родитељском састанку родитељи су упознати са Протоколом о 

заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, а на 

часовима одељењског старешине, редовне наставе и ваннаставних 

активности и сами ученици. 

Разредне  

старешине, 

педагог 

3.разред Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, СА  учитељица 

4.разред: Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, СА  учитељица 

Реализација трибине на тему 

превенције вршњачког насиља 

1.разред:/  

2.разред:/:  

3.разред:/  

4.разред:/  

Формирање вршњачког тима у 

циљу медијације у конфликтима 

1.разред:/  

2.разред:/:  

3.разред:/  

4.разред:/  

Обука вршњачког тима за 

спровођење медијације и 

ненасилног реаговања у сукобима 

1.разред:/  

2.разред:/:  

3.разред:/  

4.разред:/  

Циљ 5: Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Организовање одељењских 

такмичења 

1.разред:/ Тим за  

2.разред: 

Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 

Тим за 

школски 

спорт, 

учитељице, 

ученици 

3.разред:/  

4.разред:/  

Реализација одељењских 

такмичења од 1-4.разреда 

1.разред: 

У условима учења на даљину организована је квизоманија у оквиру 

одељења са циљем систематизације градива. 

 

2.разред: На нивоу школе 21.09.2019.године организован је био 

Јесењи крос где су одабрани најбржи тркачи из сваког одељења по 

један дечак и једна девојчица и тиме су стекли право за учешће на 

,,Трци за срећније детињство'' у Ковину 10.10.2019.године. 

Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 

Тим за 

школски 

спорт, 

Учитељица, 

ученици 
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3.разред: 

Дан писмености-међуодељењско такмичење  ученика 3.и 4.разреда 

посвећено Дану писмености који је био 8.септембра.Час је одржан 

тимски са ученицима 4. разреда. 

Међуодељењскo такмичењe:Познајем именице Међуодељењско 

такмичење  ученика 3.и 4.разреда на тему : Познајем именице. 

Час је одржан тимски са ученицима 4. разреда.  

 

4.разред: 1.Дан писмености-међуодељењско такмичење  ученика 3.и 

4.разреда –тимски час 

2. Знам о именицама-међуодељењско такмичење ученика 3. и 

4.разреда-тимски час 

 

Промовисање резултата 

одељењскх такмичења на сајту 

школе 

1.разред:/  

2.разред:Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 

на сајту школе 

Тим за 

школски 

сајт 

3.разред: Дан писмености-међуодељењско такмичење  ученика 3.и 

4.разреда посвећено Дану писмености који је био 8.септембра.Час је 

одржан тимски са ученицима 4. разреда. 3.разред 

 

4.разред: 

Да  
 

 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ 1:  Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда (основног, средњег и 

напредног нивоа) на завршном испиту 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Упознавање са Правилником о 

оцењивању 

1.разред: 

-оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика 

-прилагођава захтеве могућностима ученика7у 

-похваљује напредак ученика 

-даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима  

-учи ученике како да процењују свој напредак 

-Вредновање сваког ученик појединачно што значи на крају часа 

петоминутна провера,на крају наставне теме контролни задатак. 

Често давање повратне информације ученицима о њиховом 

квалитету рада, о њиховој успешности, стварање подстицајне 

атмосфере. 

- Редовно извештавање о постигнућима путем родитељских 

састанака на крају квартала, 

-Омогућавање ученицима да учествују у процесу 

самооцењивања.Вршњачко вредновање. 

2. полугод. 

-Упознавање родитеља мејлом  са измењеним Правилником о 

оцењивању у условима пандемије ковида- 19.. као и процесом 

измене описне оцене, ако се са истом не слажу. 

УЧИТЕЉ 

2.разред: 

Ученици су упознати са Правилником о оцењивању ученика на 

ЧОСу, а родитељи на родитељском састанку одржаном 

05.09.2019.године, израђен је плакат са критеријумима оцењивања 

успеха и владања ученика.  

Родитељи су упознати са изменама Правилника о оцењивању 

ученика у основној школи, април 2020.године. 

Учитељица 

Секретар 

школе 

3.разред: Ученици су упознати са критеријумима за оцењивање који 

су видно истакнути у одељењу 3.разреда. 

Кроз ЧОС, на родитељским састанцима и индивидуалним 

контактима  у току 1. и 2. полугодишта 3. разреда. 

учитељица 
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4.разред:  

На Чос-у,родитељским  састанцима/ индивидуалним контактима у 

току 1. и 2.полугодишта/ /4.разред 

Ученици су упознати са критеријумима оцењивања који су видно 

истакнути у учионици 4.разреда. 

учитељица 

Континуирано праћење рада и 

напредовања ученика 

1.разред: Систематски се прате и вреднују постигнућа ученика. 

Систематски  се пратила  и вредновала израда домаћих задатака, 

провера у 2. Полугодишту преко мејла и евидентирало се у ес-

Дневник  у условима учења на даљину. 

 - Од укупно 15 родитеља, само 3 родитеља немају приступ ес-

Дневнику,јер немају мејл. 

учитељица 

2.разред: 

Рад и напредовање свих ученика континуирано се прати и 

евидентира у есдневнику као и у електронској педагошкој 

документацији и педагошкој свесци одељењског старешине. 

Ученици су израдили ученички портфолио којим прате свој наредак. 

Сви родитељи ученика имају приступ есдневнику. 

Током наставе на даљину рад и напредовање ученика свакодневно су 

пратили и родитељи ученика путем повратне информације 

учитељице, прегледање ученичких радова и објаве  коментара у 

фејсбук групи ,,Родитељи мојих ученика''. Праћење рада и 

напредовања ученика реализовано је помоћу многобројних 

средстава: телефоном, смс-ом, вибером, уз употребу интернета и 

информационих технологија као и дигиталне телевизије РТСа 2/3. 

Мултимедија: Веб 2.0 алати: 

Wiki: Википедија (wikipedia.org), 

Алат за дељење и сарадњу: падлет,  

Алат за процењивање: wordwall, Genial, тхинглинк, learningapps. 

Гугл упитници,аудио записи, видео презентације 

Друштвене мреже: фејсбук група ,,Родитељи мојих ученика''  

Алати за креирање и дељење аудио и видео садржаја: видео-записи 

са Јутјуба, видео презентације, Гугл презентације, аудио записи са 

Јутјуба, јутјуб канал Мирјана Бановић. 

Интернет портали: За развој говора, Дечији свет, Национална 

географија, луткарска позоришта, Народна библиотека Србије, 

музеји и др. 

Програми за обраду текста /Word/, апликације за визуелизацију 

/PowerPoint  

Учитељица, 

ученици, 

родитељи 

3.разред: Педагошка свеска, листићи за самопроцену и вршњачко 

вредновање. Токо целе школске године. 3.разред 

учитељица 

4.разред: Рад и напредовање ученика прати се континуирано/у току 

полугодишта/4.разред 

Рад и напредовање ученика прати се континуирано  уо педагошкој  

свесци ,наставних листића за самопроцену и вршњачко вредновање 

током школске године. 

учитељица 

 

ОБЛАСТ :               НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ 1:  Осавремењавање наставе кроз употребу савремених наставних средстава 

 

Активности 
Реализоване активности/датум/разред 

реализатори 

Употреба савремених наставних 

средстава, метода, облика и 

средстава рада 

1.разред: 

Икт датуми се налазе у активу разредне наставе.  

Фаворизовање диференциране наставе,индивидуализованог рада. 

Изграђивање моралних и естетских принципа ученика. 

Развијање креативности и оптимизма код ученика 

учитељица 
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ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, 

диференцирани, индивидуализовани  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, 

интерактивна, кооперативна, демонстративна дискусија, рад на 

тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 

решавања проблема,показивања, практичног рада,мапа ума. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА текстови, радни листићи, интернет, ППТ 

преезнтације, књиге, часописи, енциклопедије, 

-Употреба мејла у условима учења на даљину, због пандемије. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални  

МЕТОДЕ РАДА: писаних радова, демонстративна, рад на тексту, 

цртање, учење путем откривања,учење путем решавања проблема, 

практичног рада,мапа ума. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА текстови, радни листићи, интернет, јут-

јуб, ППТ преезнтације, књиге, часописи, енциклопедије, 

Енглески језик: наставна јединица Butterfly , 24. 2. 2020. 

(мултимедија – на часу је коришћен DVD издавача Klett уз 

наставни материјал, који прати садржај лекције, и пројектор). 

2.разред: 

Употреба ИКТ у редовној  настави:  

Ликовна култура: Оригами-двочас, 24.09.2019.године;  

Свет око нас: ,,Знам да мерим време часовником'' 

16.09.2019.године, 

Употреба ИКТ у Пројектној настави:  

Рад на рачунару: Програми за цртање 03.10.2019, 10.10.2019, 

17.10.2019.године,  

Цртеж омиљеног јунака из цртаног филма- компјутерски цртеж, 

24.10.2019.године,  

Рад на рачунару- претрага интернета:гледамо цртане филмове.  

Музичка култура: Гласови и боје; Камиј С.С.,,Карневал 

животиња,Птице''17.10.2019.год. 

Угледни час Пројектне наставе:Врсте лутака, Лутка на штапу, 

07.11.2019.године 

Пројектна настава: Гињол лутка, луткарско позориште, 

21.11.2019.године 

 

Физичко и здравствено васпитање: "Ја посејах лубенице" - народна 

игра, 13.11-14.11. 2019.год. 

Српски језик: Употреба великог почетног слова (писање назива 

градова, села, планина, река и држава), 19.11.2019.год. 

 

Српски језик: Глаголи, 28.11.2019.године 

 

ЧОС:Да ли сам задовољан својим успехом, 20.12.2019.године 

 

Свет око нас: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

Свет око нас: Безбедно понашање током временских непогода, 

29.01.2020. 

Српски језик: Бајка о рибару и рибици, Пушкин, 05.02.2020. 

Свет око нас :10.02.2020. Научили смо о култури живљења- 

полупрограмирани  материјал, самопроцена- часу 

Учитељица 

2.разреда , 

учитељице 

1,3. И 

4.разреда као 

и ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорка 

школе 
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присуствовала директорка школе Лидија Весели 

 

Употреба ИКТ у настави и групни рад:  

Свет око нас,,,Годишња доба'', групни рад, 14.10.2019.године. 

Енглески језик: наставна јединица The raccoons and the beaver, 11. 

2. 2020. (мултимедија – на часу је коришћен DVD издавача Klett уз 

наставни материјал, који прати садржај лекције, и пројектор). 

Енглески језик: наставна јединица Eddie, 11. 3. 2020. (мултимедија 

– на часу је коришћен DVD издавача Klett уз наставни материјал, 

који прати садржај лекције, и пројектор). 

Употреба ИКТ у ваннаставним активностима: угледан/тимски 

час учитељица од 1.до 4.разреда ,,Дечија недеља'' 

07.10.2019.године. 

На часу ваннаставних активности обележен је Међународни дан 

толеранције- тимски рад учитељица од 1.до 4.разреда, 

18.11.2019.године 

Учитељице од 1 до 4.разреда, наставница енглеског језика и 

вероучитељ, тимским радом,  израдили су пројекат Светосавље, 

који је реализован у јануару 2020.године. 

У периоду од 10.4.до 13.04.2020.године као и од 17.04.до 

20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда тимским радом  

израдиле су едукативне садржаје за обележавање Васкрса и 

слободно време ученика употребом мултимедија у настави на 

даљину. 

Рад у пару: Математика:Седмица и дан,08.11.2019.године 

 

Свет око нас: Правила понашања у групи, групни рад, 

18.11.2019.године 

 

Свет око нас: Одељењски задатак: Групни рад: 

Празници,04.12.2019.године 

 

Са проглашењем ванредног стања због пандемије корона вируса, 

часови редовне наставе и других облика образовно- васпитног рада 

које реализује учитељица у 2.разреду, реализоване су путем 

наставе на даљину уз употребу ИКТ и Мултимедија.Сви часови су 

фотографисани тј. активности ученика на свим часовима редовне 

наставе, ваннаставним активностима као и у учешћу пројекта 

Покренимо нашу децу. Сви ученици имали су могућности да 

редовно прате и буду укључени у наставу на даљину и свакодневно 

користе ИКТ и мултимедије. Родитељи ученика су били укључени 

у праћење реализације наставе на даљину путем фејсбук групе 

,,Родитељи мојих ученика'', вибера и др. Поједини часови 

реализовани су употребом алатке падлет.  

Реализовани су часови самопроцене постигнућа у настави Света 

око нас, вредновања реализације наставе на даљину путем Гугл 

упитника, вредновање реализације часа из Српског језика, 

самопроцена у настави Српског језика путем видео презентације, 

самопроцена постигнућа у настави Математике путем видео 

записа, алатки Wordwall,  Genial, learningapps, тхниглинк. 

Часове презентације лутака у Пројектној настави, ученици су 

реализовали израдом краћих видео записа. 

Од методичких приступа  током наставе на даљину најчешће су 

коришћене демонстративна, илустративна, писаних радова, 

хеуристичка, рад на тексту,практични радови, решавање проблема, 

вербалне, метод читања и писања до критичког 

мишљења,пројектна настава- у Свету око нас, Српском језику, 

Ликовној култури, рад на истраживачким задацима,диференцирана 
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настава, учење путем откривања и др. 

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани,индивидуализовани. 

Током наставе на даљину ученици су редовно пратили ТВ наставу 

на програму РТСа. 

За потребе наставе на даљину, израдила сам: јутјуб канал 

Мирјана Бановић, 23 видео презентације, 2 аудио записа, 3 

Гугл презентације, 22 презентације у PowerPoint- у, 22 видео 

записа, 2 игрице за утврђивање помоћу алатке wordwall, 3 Гугл 

годишње провере, 8 Гугл упитника, 4 часа путем алатке падлет 

(Српски језик, Музичка култура, Час одељењског старешине, 

Математике). За остале часове користила сам готове видео записе, 

презентације, игрице и сл. У есдневнику у белешкама, за сваки 

час су евидентирани линкови коришћени у реализацији 

наставе на даљину. 

Коришћени су интернет портали за развој говора,портал Дечији 

снови,  видео записи на јутјубу за ученицу која ради по ИОПу2. 

Коришћени су портали Википедија, Дечија библиотека Народне 

библиотеке Србије,музеј николе Тесле у Београду, Национална 

географија,  луткарско позориште Пинокио и др.  

3.разред: 

Наведено под ставком: ИКТ у настави, План унапређивања 

квалитета рада у установи. 3.разред 

ИКТ- Римске цифре- математика (24.09.2019) 

ИКТ- Лицидер–Народна традиција ( 1.10.2019.) 

ИКТ-„Савила се бела лоза винова“- Физичко васпитање 

(2.10.2019.) 

ИКТ-„Савила се бела лоза винова“- Физичко васпитање 

(4.10.2019.) 

ИКТ- Свечано обележавање 30 година Конвенције о правима 

детета(Учледни тимски час-ИКТ) – Слободне активности ( 

7.10.2019.) 

ИКТ- Пекар- Народна традиција (8.10.2019.) 

ИКТ- Међусобни односи две праве- математика (9.10.2019.) 

ИКТ- Ковач, поткивач, бравар- Народна традиција (23.10.2019.) 

ИКТ- Казанџија- Народна традиција (29.10.2019.)- Угледни час 

ИКТ- Значајне личности наше прошости ( Природа и друштво) 

4.11.2019. 

ИКТ- Становништво нашег краја ( Природа и друштво) 6.11.2019. 

ИКТ- Марко Краљевић и бег Костадин ( српски језик) 7.11.2019. 

ИКТ- Повезаност производних и непроизводних делатности ( 

Природа и друштво) 18.11.2019. 

ИКТ- Себични џин( српски језик) 27.11.2019. 

ИКТ- Дан толеранције - гледање цртаног филма Ружно паче 

(заједничка активност ученика од првог до шестог разреда)8 

слободне активности)  18.11.2019. 

ИКТ- Употреба великог слова у писању назива празника ( српски 

језик) 21.11.2019. 

ИКТ- Заједничке именице-Српски језик (5.12.2019.) 

ИКТ- Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца. 

Сталност разлике-математика ( 6.12.2019.) 

ИКТ- Властите именице- Српски језик (10.12.2019.) 

ИКТ- Род именица- Српски језик (12.12.2019.) 

ИКТ- Број именица- Српски језик (13.12.2019.) 

ИКТ- Шеширџија, кечеџија- нродна традиција (17.12.2019.) 

ИКТ- Кројач-терзија- народна традиција(21.1.2020.) 

ИКТ- Живот и рад Светог Саве- Српски језик (24.1.2020.) 

ИКТ-Све се креће Путање тела која се крећу -природа и друштво 

учитељица 
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(5.2.2020.) 

ИКТ- Плесни корак- физичко васпитања (10.2.2020.) 

ИКТ-Све пада на земљу- природа и друштво (24.2.2020.)-угледни 

час 

ИКТ- Плесни корак-галоп странце,напред и назад физичко 

васпитања (24.2.2020.) 

ИКТ- Једна ТВ емисија- Српски језик (26.2.2020.) 

ИКТ- Кретање производи звук -природа и друштво (26.2.2020.) 

ИКТ- „Ја посејах лубенице“, народна игра -физичко васпитања 

(10.3.2020.) 

ИКТ- од 17. 3. до 29.5.2020. године због COVID19 и учења на 

даљину сви часови су реализовани уз примену ИКТа 

4.разред: 

ИКТ-Математика:,,Бројеви већи од милион"-24.09.2019. 

ИКТ-Српски језик:,,Пепељуга"-народна бајка-24.09.2019. 

ИКТ-Облици рељефа и воде у Србији-30.09.2019. 

Угледни тимски час-ИКТ,,Свечано обележавање 30 година 

Конвенције о правима детета ()"7.10.2019. 

Угледни час,ИКТ-Koњ као превозно средство (народна традиција) -

28.10.2019. 

ИКТ- ПИД,,Упознајмо царства живих бића"16.10.2019. 

ИКТ-Математика:,,Јединице за мерење површине"21.10.2019. 

ИКТ-Српски језик:,,Трнова Ружица"-28.10.2019. 

ИКТ -Упознајмо биљни и животињски свет-вода,обрада,ПИД-

4.11.2019. 

ИКТ -Упознајмо биљни и животињски свет – ливаде и пашњаци-

6.11.2019. 

ИКТ -Народне лирске обичајне песме (по избору)-обрада 8.11.2019. 

ИКТ -Народне лирске обичајне песме (по избору)-утврђивање 

12.11.2019. 

ИКТ -Придеви-обнављање ,15.12.2019. 

ИКТ -Описни и присвојни придеви-обрада,17.12.2019. 

ИКТ -Градивни придеви-обрада,22.11.2019. 

ИКТ -Биљни и животињски свет, станишта у Србији-утврђивање 

,12.11.2019. 

ИКТ -Биљни и животињски свет Србије-утврђивање,13.11.2019. 

ИКТ -Време када се врши глаголска радња-обрада,10.12.2019. 

ИКТ -Лице и број глагола-обрада,16.12.2019. 

ИКТ -Правоугаоник и квадрат; обим квадрата и правоугаоника; 

мере за дужину; мере за површину-обнављање,6.12.2019. 

ИКТ -Израчунавање површине правоугаоника и квадрата-

утврђивање,10. и 11.12.2019. 

ИКТ -Како човек треба да се односи према себи-обрада 

ИКТ -Како човек треба да се односи према другим људима и 

природи-обрада,9.12.2019. 

ИКТ -Природна богатства и извори енергије у Србији-

обрада,16.12.2019. 

ИКТ-Како се користе природна богатства у Србији-

обрада,18.12.2019. 

ИКТ-Читање и писање разломака,18.1.2020. 

ИКТ- Бројеви,-20.1.2020.обрада 

ИКТ- Кретање- обрада,22.1.2020. 

Угледни тимски час-ИКТ :,,Свети Сава и Свети Симеон" ИКТ- 

Шта утиче на кретање; које врсте кретања разликујемо,29.1.2020. 

ИКТ- Писање бројева-обрада,3.2.2020. 

ИКТ- Клатно-обрада,3.2.2020. 

ИКТ- Ружно паче – Х. К. Андерсен-обрада,24.2.2020. 

ИКТ- Проучавамо природне појаве – магнетизам 

Учитељице 

од 1.до 4.р. 

 

учитељица 
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обрада,24.2.2020. 

ИКТ- Библиотекарка нам препоручује-утврђивање,26.2.2020. 

ИКТ- Множење природних бројева,утврђивање 

У периоду од 16.3.2020.до 29.5.2020.године,због пандемије вируса 

COVID-19,настава је реализована на даљину,уз примену ИКТ.  

ТВ настава на РТС-у,у периоду од 16.3.2020.до 29.5.2020.године.  

 

 

 

9. Извештај тима за спровођење Завршног испита (ЗИ) шк. 2019/20. године 
 

У школској 2019/2020. години Тим за спровођење Завршног испита радио је у следећем саставу: 

1. Лидија Весели, директор, координатор тима 

2. Марко Бојовић, наставник математике и физике, члан тима 

3. Миош Лалић, наставник информатике, члан тима 

4. Александра Вајић, педагог, записничар, члан тима 

5. Соња Радишић, секретар, члан тима 

6. Радосава Јаџић, одељењски старешина 8. разреда, члан тима 

 

У току године, тим се састао 5 пута, и то у другом полугодишту када су интензивирани планирање 

и реализација активности везаних за пробни и завршни испит.  

Тачке које су разматране на овим састанцима су следеће: 

- Упознавање са смерницама за спровођење пробног завршног испита шк. 2019/20. године 

- Анализа резултата пробног ЗИ шк. 2019/20. године 

- Упознавање са стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања за шк. 2019/20. годину 

- Формирање школске комисије за спровођење ЗИ 

- Договор о предстојећим активностима завршног испита 

- Анализа резултата завршног испита шк. 2019/20. године 

- Упознавање са извештајем о резултатима ЗИ на крају основног образовања и васпитања у 

шк. 2019/20. години Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 

- Израда извештаја о раду тима за ову шк.годину. 

 

Ове школске године није било прилагођавања пробног и завршног испита за ученике у смислу 

израде посебних тестова са измењеним стандардима, јер није било ученика завршног разреда који 

су се образовали према измењеном програму. 

Директор школе Лидија Весели, након формирања Школске комисије за спровођење ЗИ-а, 

упознала је чланове исте са комплетним обрасцима, упутствима и задужењима од стране Окружне 

уписне комисије. Директор школе Лидија Весели формирала је Школску комисију за спровођење 

ЗИ-а у следећем саставу: 

 

Лидија Весели, директор, председник; 

Соња Жарков, секретар школе; 

Радосава Јаџић, координатор, одељенски старешина; 

Милош Лалић, наставник информатике 

 

Формирана је и школска поткомисија за пријем приговора у следећем саставу: 

 

Лидија Весели, директор, председник; 

Соња Жарков, секретар школе; 

Марија Ћирић, наставник српског језика; 

Милош Лалић, наставник информатике; 

Марко Бојовић, наставник математике и физике; 
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Ануца Славковић, наставник биологије; 

Сања Тошић, наставник хемије, 

Анита Меза, наставник историје. 

 

 

За ученике осмог разреда  организован је завршни испит из следећих предмета: српски језик у 

среду, 17. јуна 2020. године, математика  у четвртак, 18. јуна 2020. године и комбиновани тест 

(историја, географија, хемија, физика, биологија) у петак, 19.јуна 2019. године. Ученици су најпре 

имали пробни тест за завршни испит из српског језика који је рађен он лајн (од куће), а из 

математике и комбиновани тест у школи, који је требало да буде симулација правог и послужио је 

као добра припрема како за ученике тако и за наставнике. 

 

Ученици су полагали завршни испит од 09 до 11 сати у матичној школи и то првог дана из 

српског/матерњег језика, другог дана из математике и трећег дана комбинованим тестом из 

предмета историја, географија, биологија, физика и хемија. На испит су изашли сви ученици осмог 

разреда. Полагање је обављено за све ученике у јунском испитном року. Тестови завршног испита 

били су састављени од непознатих задатака. Образовни стандарди за крај обавезног образовања 

дефинисани су на три нивоа постигнућа - основном, средњем и напредном нивоу. 

 

Сви ученици су добили  уверење о обављеном завршном испиту. У циљу припрема за полагање 

завршног испита за ученике 8. разреда у школи се током школске године радило према плану који 

су сачинили предметни наставници. Организована је припремна настава из предмета: српски језик, 

математика, биологија, географија, историја, физика и хемија.  

 

 

Кратка анализа резултата завршног испита у школској 2019/2020. години: 

 

 

Рангирање је извршено без поена, са афирмативним мерама. 

 

Општи успех и завршни испит: 

 

Бодови школа Бодови ЗИ Бодови укупуно Са афирмативним мерама 

41,13 22,03 63,16 69,40 

 

Према бодовима из школе (општи успех), на основу анализе свих школа у општини Ковин, наша 

школа је од 10 заступљених основних школа у општини последња на тој листи. 

Према бодовима успеха на завршном испиту, на основу анализе свих школа у општини Ковин, 

наша школа је од 10 заступљених основних школа у општини на четвртом месту. 

 

 

10. Извештај о раду тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за 

школску 2019/20. годину 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 

реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 

различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, 

укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
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Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици 

Србији су: 

 

1) компетенција за учење; 

 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

 

3) естетичка компетенција; 

 

4) комуникација; 

 

5) одговоран однос према околини; 

 

6) одговоран однос према здрављу; 

 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

 

8) рад са подацима и информацијама; 

 

9) решавање проблема; 

 

10) сарадња; 

 

дигитална компетенција. 

 

Како до краја основног образовања треба остварити све ове међупредметне компетенције, за ову 

школску годину тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одабрао је следеће 

четири, које ћемо развијати код ученика петог разреда: 

- Компетенцију за учење 

- Одговоран однос према околини 

- Одговоран однос према здрављу  

- Дигитална компетенција 

 

Установи се указала прилика да кроз поменуте компетенције, а на основу обуке и помоћи у 

развијању горе поменутог које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са 

Меморандумом о разумевању потписало 07.02.2019. године са организацијом British Council, 

током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.  

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

проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. Програм ће 

помоћи образовним системима и ученицима омогућити усвајање вештина, које ће им сутра 

обезбедити боље шансе за запошљавање и лични напредак. Овај програм се фокусира на учење 

вештина које послодавци сматрају пожељним: критичко размишљање, креативност и тимски рад у 

проналажењу решења за свакодневне проблеме. У оквиру Програма, за све основне школе у 

Републици Србији предвиђена је:  

- реализација обука за директоре,  

- реализација обука за наставнике и  

- додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Такође, предвиђена је и подршка оснивању клубова за програмирање, израда пројеката и учешће 

на завршном сусрету.   



 

274 

 

Након наведене обуке директора и наставника школе, циљ са поменуте обуке је детаљније 

представљање запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о најефикаснијим начинима 

његовог спровођења.  

Тим на изради пројекта ''Школа за 21. век'' и његових активности има и своју надлежност и 

то: 

- представљање свим запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о најефикаснијим 

начинима његовог спровођења; 

-Проширивање идеје, координатори, директор са обуке међу колегама и Ученичким парламентом 

са својим одељенским заједницама; 

      -Одржавање по два угледна часа, координатори са обуке; 

      -Формирање клубова за кодирање са ученицима из 7. и 8. разреда: 

      -Разрада идеја тима за пројекат и његова израда, са видео записом. 

 

НА ОСНОВУ СВЕГА ТИМ ЈЕ ДОНЕО ПЛАН АКТИВНОСТИ СА ЗАДАЦИМА НА ПРОЈЕКТУ 

‘’ШКОЛА ЗА 21. ВЕК’’ШТО ЈЕ САСТАВНИ ДЕО РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ.  

 

           

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 

 

           Тим се у шк.2019/20. години састао четири пута, где су чланови осим што се Тим 

конституисао извршили и поделу задужења, на основу упознавања програма рада овог 

Тима.  

Након анализе самовредновања и уочених слабости, Тим је донео план активности 

унапређења квалитета рада за период 23.01.2019.године - до краја шк.2019/20.године 

 

            На основу спроведеног самовредновања рада установе у области квалитета 2: 

Настава и учење, уочиле су се слабости у остваривању стандарда квалитета рада установе 

и то:  

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе 

(облике рада,технике, поступке...), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у 

складу са специфичним захтевима радног процеса; 

 2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања;  

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и образложе како су дошли до решења; 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења; 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања; 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу; 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика; 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материјала. 

        Одређене су мере унапређења квалитета на основу анализе самовредновања области 

квалитета 2: Настава и учење и сачињен је  

 

План активности са мерама унапређења, носиоцима, задужењима и временом 

реализације 

Стандарди 

квалитета рада  
Мере уанпређења Носиоци 

активности 
задужења Време 

реализације  
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За стандард 2.1.3. 

 

 Наставник успешно 

структурира и 

повезује делове часа 

користећи различите 

методе (облике 

рада,технике, 

поступке...), односно 

спроводи обуку у 

оквиру 

занимања/профила у 

складу са 

специфичним 

захтевима радног 

процеса; 

 

-Часове планирати 

тако да се садржаји 

реализују кроз 

групни рад, радом у 

пару (у редовној 

настави и 

ваннаставним 

активностима) са 

коришћењем 

различитих метода 

рада (облика, 

технике,итд.) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.1.6. 

 

Наставник 

функционално 

користи постојећа 

наставна средства и 

ученицима доступне 

изворе знања; 

-Повећати број 

часова употребом 

савремене 

технологије на 

свим часовима 

(ради постизања 

функционалног 

коришћења 

наставних 

средстава) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.3.1. 

 

Активности/радови 

ученика показују да 

су разумели предмет 

учења на часу, умеју 

да примене научено 

и образложе како су 

дошли до решења; 

-Израда визуелне 

информације у 

просторијама где се 

налазе са јасним и 

прецизним 

информацијама о 

целом процесу 

учења кроз 

одговарајући 

предмет 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.3.3. 

 

Ученик прикупља, 

критички процењује 

и анализира идеје, 

одговоре и решења; 

-Израда пројекта и 

укључивање 

ученика у 

пројектну наставу 

(планирање, 

реализација, 

вредновање 

пројекта) 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице, 

ученици 

У што већем 

броју утврђене 

мере 

примењивати 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.4.2. 

 

Ученику су јасни 

-израда визуелне 

информације о 

начину и 

Сви 

предметни 

наставници, 

За сваки 

предмет 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 
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критеријуми 

вредновања; 

 

критеријумима 

оцењивања ученика 

за сваки предмет  

учитељице 

од 2. до 

8.разреда , 

шк.године 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља 

себи циљеве у 

учењу; 

-Укључити ученике 

од 5.до 8.разреда у 

планирање наставе 

са предметним 

наставницима (ради 

постављања циљева 

учења за потребе 

ученика) 

Сви 

предметни 

наставници 

и ученици 

од 5.до 

8.разреда 

За сваки 

предмет 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.4.5. 

 

Ученик уме 

критички да 

процени свој 

напредак и напредак 

осталих ученика; 

 

-Планирање и 

примена 

диференциране 

наставе, групног 

рада, рада у пару, 

самопроцена, 

програмирана 

настава и 

вршњачко 

вредновање 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

 У сваком  

облику 

образовно-

васпитног рада 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 

За стандард 2.5.4. 

 

Ученик има 

могућност избора у 

вези са начином 

обраде теме, 

обликом рада или 

материјала. 

-Планирање и 

примена 

диференциране 

наставе, групног 

рада, рада у пару, 

самопроцена, 

програмирана 

настава и 

вршњачко 

вредновање 

Сви 

предметни 

наставници, 

учитељице 

 У сваком  

облику 

образовно-

васпитног рада 

Од 

23.01.2019.год. 

до краја 

шк.године 
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Реализација Плана унапређивања квалитета рада установе  у 1.циклусу основног  

образовања и васпитања у шк.2019/20.години 

 
Стандарди квалитета рада/ 

мера унапређења 

Начин реализације Носиоци 

активности 

За стандард 2.1.3. 

 

 Наставник успешно 

структурира и повезује делове 

часа користећи различите 

методе (облике рада,технике, 

поступке...), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу 

са специфичним захтевима 

радног процеса; 

-МУ: Часове планирати тако 

да се садржаји реализују кроз 

групни рад, радом у пару (у 

редовној настави и 

ваннаставним активностима) 

са коришћењем различитих 

метода рада (облика, 

технике,итд.) 

 

1.разред 

Часови су одржани   тако да се садржаји реализују кроз групни 

рад, рад у пару како у редовној настави тако и у ваннаставним 

активностима уз коришћење различитих метода рада српски 

језик:разговор, рад на тексту, стваралачка методаматематика: 

Дијалошка, демонстративно-илустративна, метода практичних 

радова, свет око нас Вербална, демонстративна, текстуална, 

илустративна, писаних радова, облик рада:Фронтални, 

индивидуални, самостални,музичка култура: монолошка, 

дијалошка, илустративно-демонстративна, метода практичних 

радова Ликовна култура вербално-текстуална, показивачка, 

проблемска и откривачка, метода сазнавања кроз 

праксуфизичко васпитањевербална, демонстративна Употреба 

ИКТ у настави 

Учитељица, 

 

Учитељице од 

1.до 4.разреда 
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2.разред: 

1.Употреба ИКТ у настави:  Свет око нас,,,Годишња доба'', 

групни рад,14.10.2019.године. 

2. Рад у пару: Математика:Седмица и дан,08.11.2019.године 

3. Свет око нас: Правила понашања у групи, групни рад, 

18.11.2019.године 

4. Свет око нас: Одељењски задатак: Групни рад: 

Празници,04.12.2019.године 

5. 10.04-13.04.2020.године настава на даљину: тимски рад 

учитељица од 1.до 4.разреда: Едукативни садржаји о Васкрсу и 

за слободно време ученика 

6.  У периоду од 10.4.до 13.04.2020.године као и од 17.04.до 

20.04.2020.године учитељице од 1. До 4.разреда тимским 

радом  израдиле су едукативне садржаје за обележавање 

Васкрса и слободно време ученика употребом мултимедија у 

настави на даљину. 

5. Од методичких приступа  током наставе на даљину најчешће 

су коришћене демонстративна, илустративна, писаних радова, 

хеуристичка, рад на тексту,практични радови, решавање 

проблема, вербалне, метод читања и писања до критичког 

мишљења,пројектна настава- у Свету око нас, Српском језику, 

Ликовној култури, рад на истраживачким задацима, 

диференцирана настава, учење путем откривања и др.                                                                                                                         

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани,индивидуализовани. 

3.разред 

Рад у пару- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

Групни рад- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

На почетку часа ученике упознати са предвиђеним циљем и 

задацима  

•Кратко резимирање обрађене целине у оквиру наставног часа. 

•Најава нових целина у оквиру наставног часа. 

• Привлачити пажњу ученика вербалним путем ,мењањем 

интонације у говору, невербалним путем 

Записати кључне идеје и концепте на табли, рећи  ученицима 

да запишу у свеске и др . 

.•Постављати питања како би се проверило ученичко 

разумевање обрађених наставних садржаја. 

•Постављати проблемске ситуације и подстицати ученике да 

их реше коришћењем наученог на наставном часу 

.•Повремено резимирати наставне садржаје. 

•Тражити од ученика да повремено резимирају наставне 

садржаје. 

.•Упутити ученике да консултују уџбеник или друге изворе 

који сажето представљајуосновне идеје и концепте.  

.•Правити  везе између обрађених наставних садржаја и 

садржаја који следе на наредним часовима. 

•Добро планирати време наставног часа како би се спречило 

прекидање битне активности због краја часа (звона). 

•Одвојити  време за коментарисање грешака 



 

279 

 

4.разред 

Рад у пару- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

Групни рад- кроз часове редовне наставе, ЧОС-а и слободних 

активности( евиденција се води у есДневнику) 

На почетку часа ученике упознати са предвиђеним циљем и 

задацима  

•Кратко резимирање обрађене целине у оквиру наставног часа. 

•Најава нових целина у оквиру наставног часа. 

• Привлачити пажњу ученика вербалним путем ,мењањем 

интонације у говору, невербалним путем 

Записати кључне идеје и концепте на табли, рећи  ученицима 

да запишу у свеске и др . 

.•Постављати питања како би се проверило ученичко 

разумевање обрађених наставних садржаја. 

•Постављати проблемске ситуације и подстицати ученике да 

их реше коришћењем наученог на наставном часу 

.•Повремено резимирати наставне садржаје. 

•Тражити од ученика да повремено резимирају наставне 

садржаје. 

.•Упутити ученике да консултују уџбеник или друге изворе 

који сажето представљајуосновне идеје и концепте.  

.•Правити  везе између обрађених наставних садржаја и 

садржаја који следе на наредним часовима. 

•Добро планирати време наставног часа како би се спречило 

прекидање битне активности због краја часа (звона). 

•Одвојити  време за коментарисање грешака 
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За стандард 2.1.6. 

 

Наставник функционално 

користи постојећа наставна 

средства и ученицима 

доступне изворе знања; 

-МУ: Повећати број часова 

употребом савремене 

технологије на свим часовима 

(ради постизања 

функционалног коришћења 

наставних средстава) 

 

1.разред 

На часу српског, математике, света око нас користим КЛЕТТ–

ову, електронску учионицу.  

-Употреба ИКТ у Пројектној настави: Рад на 

рачунару:упознсвсње са радом на рачунару  

-Сви часови редовне наставе као и других облика образовно-

васпитног рада током наставе на даљину реализовала је 

учитељица путем мејла.  

Употреба ИКТ и интернета у настави 

 

Учитељицa 

Учитељице од 

1.до 4.разреда, 

наставница 

енглеског 

језика, 

вероучитељ 
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2.разред:  

 Употреба ИКТ у наставним и ваннаставним активностима:  

1.Ликовна култура: Оригами-двочас, 24.09.2019.године; 

2. Свет око нас: ,,Знам да мерим време часовником'' 

16.09.2019.године; 

3. Употреба ИКТ у Пројектној настави: Рад на рачунару: 

Програми за цртање 03.10.2019, 10.10.2019, 17.10.2019.године, 

Цртеж омиљеног јунака из цртаног филма- компјутерски 

цртеж, 24.10.2019.године, Рад на рачунару- претрага 

интернета:гледамо цртане филмове. 

4. Музичка култура: Гласови и боје; Камиј С.С.,,Карневал 

животиња,Птице''17.10.2019.год. 

5. Угледни час Пројектне наставе:Врсте лутака, Лутка на 

штапу, 07.11.2019.године, употреба савремених метода 

6. Пројектна настава: Гињол лутка, луткарско позориште, 

21.11.2019.године 

7. Физичко и здравствено васпитање: "Ја посејах  лубенице" - 

народна игра, 13.11-14.11. 2019.год. 

8. Српски језик: Употреба великог почетног слова (писање 

назива градова, села, планина, река и држава), 19.11.2019.год. 

9. ЧОС:Да ли сам задовољан својим успехом, 

20.12.2019.године 

10. Српски језик: Глаголи, 28.11.2019.године 

11. угледан/тимски час учитељица од 1.до 4.разреда ,,Дечија 

недеља'' 07.10.2019.године. 

12. На часу ваннаставних активности обележен је 

Међународни дан толеранције- тимски рад учитељица од 1.до 

4.разреда, 18.11.2019.године 

13. Свет око нас: Разноврсна исхрана, 22.01.2020. 

14.Свет око нас: Безбедно понашање током временских 

непогода, 29.01.2020. 

15. Српски језик: Бајка о рибару и рибици, Пушкин, 05.02.2020. 

16. Сви часови редовне наставе као и других облика образовно-

васпитног рада током наставе на даљину које реализује 

учитељица, реализовани су употребом Мултимедија у настави 

и помоћу Веб 2.0 алата.                                              17.Током 

наставе на даљину Министарство просвете је организовало 

свакодневно по 3 часа наставе на даљину на програму РТС2/3. 

3.разред 

3. Употреба ИКТ и интернета у настави 

(евиденција се води у есДневнику) 

 

4.разред 

3. Употреба ИКТ и интернета у настави 

(евиденција се води у есДневнику) 

 

За стандард 2.3.1. 1.разред Сви предметни 
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Активности/радови ученика 

показују да су разумели 

предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и 

образложе како су дошли до 

решења; 

-МУ: -Израда визуелне 

информације у просторијама 

где се налазе са јасним и 

прецизним информацијама о 

целом процесу учења кроз 

одговарајући предмет 

Настава на даљину:  Полугодишња, годишња провера.После  

сваког часа петоминутна провера, путем наставних листића. 

наставници, 

учитељице 

2.разред 

1. Часове презентације лутака у Пројектној настави, ученици 

су реализовали израдом краћих видео записа. 

2. Математика: настава на даљину:  Петина и десетина, 

04.05.2020. видео презентација, диференцирани задаци 

3. Српски језик: настава на даљину:  Царево ново одело, 

Х.К.Андерсен,05.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација 

4. Иницијални тест, Годишње провере знања, кроз повратну 

информацију на часовима, произоди групног рада и рада у 

пару, петоминутне провере као и кроз вршњачко вредновање и 

самопроцену. 

3.разред 

1. Израда плаката 

2.Промовисање радова ученика у учионици, холу школе, 

школском сајту 

3. Кроз домаће задатке, кроз постављање конкретних питања о 

ученом, прове кроз задатке за практичну примену наученог 

градива 

4.разред 

1. Израда плаката 

2.Промовисање радова ученика у учионици, холу школе, 

школском сајту 

3. Кроз домаће задатке, кроз постављање конкретних питања о 

ученом, прове кроз задатке за практичну примену наученог 

градива 

За стандард 2.3.3. 

 

Ученик прикупља, критички 

процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења; 

-МУ: Израда пројекта и 

укључивање ученика у 

пројектну наставу 

(планирање, реализација, 

вредновање пројекта) 

1.разред 

-Ученици бирају тему, учествују у планирању рада а после 

oдржаног часа је ученичко вредновање које користим у даљем 

раду. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави 

некад самостално а понекад уз помоћ наставника. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице, 

ученици 

2.разред 

1. Ученици су активностима Пројектне наставе, на изради 

лутке прикупљали, анализирали идеје и могућа решења која су 

користили за израду и у презентацији својих лутки,као и 

приликом израде различитих врста лутки у луткарском 

позоришту- лутка на штапу, гињол лутка и др. 

2. Ученици су израдили свој портфолио у који сакупљају своје 

најбоље радове, поруке својих другара, мишљења и сл. 

3. Самопроцена, вршњачко вредновање, учење и др. 

4. Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вредновању пројекта,,Светосавље“. 

3.разред  

Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вреднованју пројекта,,Светосавље“ 

 

 

4.разред 

Ученици су учествовали у планирању,реализацији и 

вреднованју пројекта,,Светосавље“ 

 

За стандард 2.4.2. 

 

Ученику су јасни критеријуми 

вредновања; 

1.разред 

Даjе се потпуна и разумљива повратна информациjа ученицима 

о њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним 

корацима 

Учитељица 

 

 

секретар 
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 -МУ:израда визуелне 

информације о начину и 

критеријумима оцењивања 

ученика за сваки предмет  

 

 

2.разред 

1. Упознавање са правилима понашања у школи, оцењивање 

успеха и владања  на ЧОСу, 04.09.2019.године-плакат 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

на родитељском састанку одржаном  05.09.2019.године, као и 

са измењеним Правилником о оцењивању ученика април 

2020.године 

3. Јасне и разумљиве инструкције учитеља у раду са 

ученицима, повратна информација ученика 

 

3.разред 

1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

-на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним а измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-имдивидуални 

контакти 

 

4.разред 

1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и владања 

-на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним а измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-имдивидуални 

контакти 

 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља себи циљеве 

у учењу; 

-МУ: -Укључити ученике од 

5.до 8.разреда у планирање 

наставе са предметним 

наставницима (ради 

постављања циљева учења за 

потребе ученика) 

1.разред 

Ученици у свој портфолиио сакупљају своје најуспешније 

радове,поклоне од другара. 

Сви предметни 

наставници и 

ученици од 

5.до 8.разреда 2.разред 

1. Ученици су израдили свој портфолио у који сакупљају своје 

најбоље радове, поруке својих другара, мишљења и сл.на 

основу којих утврђује сввоје знање, ревидира циљеве учења. У 

процеу учења и постављању циљева учења, ученицима користи 

и повратна информација коју добија од учитеља, наставника, 

вршњака, родитеља и др. 

3.разред 

Ученик на дневном нивоу али и дугорочно поставља себи 

циљеве у учењу у чему му помажу наставникова 

питања,сугестије,описно образлагање оцене и препорука како  

да побољша своје учење. 

 

4.разред 

Ученик на дневном нивоу али и дугорочно поставља себи 

циљеве у учењу у чему му помажу наставникова 

питања,сугестије,описно образлагање оцене и препорука како  

да побољша своје учење. 
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За стандард 2.4.5. 

 

Ученик уме критички да 

процени свој напредак и 

напредак осталих ученика; 

-МУ: -Планирање и примена 

диференциране наставе, 

групног рада, рада у пару, 

самопроцена, програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

 

1.разред 

-Од најранијег узраста ученик се учи да процени свој напредак 

и напредак осталих ученика, вреднује себе али и 

друге,вршњачко вредновање. Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 
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2.разред 

Ученик кроз игрице, квизове, провере знања, диктате, домаће 

задатке и друго, процењује свој напредак и напредак других 

ученика. Такође, учениици вреднују и рад учитељице. Један 

део наставе на даљину, ученици су формативно оцењивани. 

1.Све провере знања у 4.класификационом периоду, током  

наставе на даљину реализоване су путем Гугл упитника, а 

диктати из Српског језика путем аудио записа.                                                   

2.Свет око нас: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 20.05.2020.                                                                             

3.Српски језик: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 25.05.2020.                                                                          

4.Математика: настава на даљину:  Годишња провера, Гугл 

упитник 27.05.2020.                                                                                          

5. Математика:настава на даљину: Дељивост бројева, игрица 

Дељење,  wordwall алатка                                                         

6.Математика: настава на даљину: Дељивост бројева, игрица 

Дељење, genial алатка                                                              

7.Математика: настава на даљину: Одређивање непознатог  

делиоца, wordwall алатка, игрица ,,Одређивање количника''                                                          

8.Свет око нас: настава на даљину: Биљни и животињски свет 

из наше околине, игрица Делови биљке у исхрани, wordwall 

алатка                                                                                                         

9.Свет око нас: настава на даљину: Делови тела човека и тела 

животиња, разноврсност животиња, игрица Делови тела 

човека, genial алатка                                                            

10.Математика: настава на даљину:  Разломци – четвртина и 

осмина,28.04.2020. игрица Једна четвртина, wordwall алатка                                       

11.Математика: настава на даљину: Петина и десетина, 

05.05.2020.године игрица Десетина и петина, genial алатка                                                                                 

12.Математика: настава на даљину: Разломци, 08.05.2020. 

игрица Разломци, wordwall алатка 

3.разред 

1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 

3.Учествују у анализи рада(српски језик, ликовна 

култура...)свога дргуга и процењују (бројчано или описно) 

4.разред 

1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 

3.Учествују у анализи рада(српски језик, ликовна 

култура...)свога дргуга и процењују (бројчано или описно) 

За стандард 2.5.4. 

 

Ученик има могућност избора 

у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или 

1.разред 

- Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновање 

 

Сви предметни 

наставници, 

учитељице 
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материјала. 

-МУ: -Планирање и примена 

диференциране наставе, 

групног рада, рада у пару, 

самопроцена, програмирана 

настава и вршњачко 

вредновање 

2.разред 

1. Свет око нас: Научили смо о култури живљења, 10.02.2020. 

полупрограмиран материјал, самопроцена – часу 

присуствовала директорка школе                                                                            

2.Свет око нас: настава на даљину:  Научили смо о 

материјалима, полупрограмиран материјал, самопроцена                                                                                           

3. Математика: настава на даљину:  Множење и дељење 

бројева, диференцирани задаци, пхет симулације: множење, 

чинилац, дељење                                                                                            

4. Свет око нас: настава на даљину: Делови тела човека и тела 

животиња, разноврсност животиња- дифренцирани задаци: 

wordwall алатка: делови тела човека, делови тела пса, делови 

тела врапца, делови тела рибе, делови тела пчеле, делови тела 

биљке.                                                                                        5. 

Математика: настава на даљину:  Петина и десетина, 

04.05.2020. видео презентација, диференцирани задаци                

6. Српски језик: настава на даљину:  Царево ново одело, 

Х.К.Андерсен,05.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација                                                                                                            

7. Српски језик: настава на даљину:  Избор из поезије 

Драгомира Ђорђевића, диференцирани задаци, 13.05.2020. 

алатка thinglink                                                                                         

8.Српски језик: настава на даљину: „Бркљача“, Весна 

Видојевић Гајовић, 15.05.2020. диференцирани задаци, видео 

презентација                                                                                         

9. Ликовна култура: настава на даљину:  Посета музеју, 

15.05.2020. диференцирани задаци, видео презентација                

10. Српски језик: настава на даљину: Писмено изражавање- 

систематизација, 16.05.2020. диференцирани задаци, игрице за 

писање речца ли и не, wordwall алатка                                                                                

11. Српски језик: настава на даљину: Врста 

речи,систематизација, 18.05.2020. игрице о врстама речи, 

диференцирани задаци, wordwall алатка 12.Српски језик: 

настава на даљину: Врста реченица,систематизација, 

19.05.2020. игрице о врстама реченица по значењу, облик, 

диференцирани задаци, wordwall алатка, learningapps. 

3.разред  

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

4.разред 

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

 

 

 

Директор школе:  Лидија Весели  
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Извештај план рада тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва за школску 2019/20. годину 

 
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају 

се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима 

при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично 

остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. 

 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 

Републици Србији су: 

 

1) компетенција за учење; 

 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

 

3) естетичка компетенција; 

 

4) комуникација; 

 

5) одговоран однос према околини; 

 

6) одговоран однос према здрављу; 

 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

 

8) рад са подацима и информацијама; 

 

9) решавање проблема; 

 

10) сарадња; 

 

дигитална компетенција. 

 

Како до краја основног образовања треба остварити све ове међупредметне компетенције, 

за ову школску годину тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

одабрао је следеће четири, које ћемо развијати код ученика петог разреда: 

- Компетенцију за учење 

- Одговоран однос према околини 

- Одговоран однос према здрављу  

- Дигитална компетенција 

 

Установи се указала прилика да кроз поменуте компетенције, а на основу обуке и помоћи 

у развијању горе поменутог које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 
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складу са Меморандумом о разумевању потписало 07.02.2019. године са организацијом 

British Council, током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.  

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

решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских 

активности. Програм ће помоћи образовним системима и ученицима омогућити усвајање 

вештина, које ће им сутра обезбедити боље шансе за запошљавање и лични напредак. Овај 

програм се фокусира на учење вештина које послодавци сматрају пожељним: критичко 

размишљање, креативност и тимски рад у проналажењу решења за свакодневне проблеме. 

У оквиру Програма, за све основне школе у Републици Србији предвиђена је:  

- реализација обука за директоре,  

- реализација обука за наставнике и  

- додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Такође, предвиђена је и подршка оснивању клубова за програмирање, израда пројеката и 

учешће на завршном сусрету.   

Након наведене обуке директора и наставника школе, циљ са поменуте обуке је детаљније 

представљање запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о најефикаснијим 

начинима његовог спровођења.  

Тим на изради пројекта ''Школа за 21. век'' и његових активности има и своју 

надлежност и то: 

- представљање свим запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о 

најефикаснијим начинима његовог спровођења; 

-Проширивање идеје, координатори, директор са обуке међу колегама и Ученичким 

парламентом са својим одељенским заједницама; 

      -Одржавање по два угледна часа, координатори са обуке; 

      -Формирање клубова за кодирање са ученицима из 7. и 8. разреда: 

      -Разрада идеја тима за пројекат и његова израда, са видео записом. 

 

НА ОСНОВУ СВЕГА ТИМ ЈЕ ДОНЕО ПЛАН АКТИВНОСТИ СА ЗАДАЦИМА НА 

ПРОЈЕКТУ ‘’ШКОЛА ЗА 21. ВЕК’’ШТО ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

УСТАНОВЕ. 

 

Извештај Ученичког парламента за школску 2019/2020.годину 

 

На првој седници Ученичког парламента формирана је скупштина, израђен је и усвојен 

план рада Ученичког парламента. Чланови Ученичког парламента су упознати са 

Пословником о раду парламента, са извештајем о остваривању годишњег плана рада, са 

извештајем о самовредновању рада школе и предлогом за годишњи план рада у школској 

2019/2020.години.  Изабран је заменик Ученичког парламента, записничар и представник 

школског одбора. 

На другој седници Ученичког парламента дати су предлози поводом предстојеће Дечије 

недеље. Предлози активности су били: 

● утакмица наставници против ученика 

● квиз знања 
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● замена ученик- наставник у оквиру предмета 

● утакмица разред против разреда (фудбал) 

● шетња до Дунава 

● гледање филма по избору  ученика у сали 

 

На трећој седници Ученичког парламента разматрало се о положају ученика и наствника и 

њиховој иницијативи у школском животу. Такође, на овој седници се разговорало о 

организованој посети Сајму књига који смо посетили 24.10.2019.године. 

На четвртој седници Ученичког парламента  предлагало се и давало мишљење стручним 

органима о правилима понашања у школи. Обележен је Светски дан детета. Ученички 

парламент се сложио са постојећим правилима понашања која су истакнута у ходнику 

школе и учионицама. 

На петој седници Ученичког парламента чланови су се упознали са правилником о 

васпитно-дисциплинској одговорности ученика Основне школе „Предраг Кожић“ у 

Дубовцу. Упознати су са планом мера ради спровеђења безбедности и заштите ученика, 

као и са предлогом за самовредновање-безбедност ученика. 

На шестој седници Ученичког парламента разматрало се о спроведеној хуманитарној 

акцији – „Један пакетић пуно љубави“, о организовању забавног живота у школи- Нова 

година где је постигнут договор да подела пакетића буде 23.12.2019.године у сали са 

журком до 14:00 часова. Такође, разговарало се о припремама поводом обележавања дана 

Светог Саве. 

На седмој седници Ученичког парламента чланови су упознати са  поступком пробног 

завршног испита online, као и са анкетама оптерећености наставе на даљину. 

 

План Ученичког парламента није реализован по предвиђеном распореду због пандемије 

корона вируса и одржавања наставе на даљину. 

координатор 

 Марија Ћирић 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Школска 2019.-2020. Година 

Чланови тима : 

1. Сања  Тошић-координатор 

2. Видосав Обрадовић 

3. Александар Шушулић 

4. Ануца Славковић 

5. Одељенске старешине 

У  току школске године одржано је 7 састанака тима за заштиту , остали нису реализовани 

због проглашења ванредног стања у Републици Србији, услед пандемије Ковида 19. 

Од момента проглашења ванредног стања, реализована је настав на даљину, током које су 

ученици пратили еколошке садржаје , радили презентације, и израдили паное са 

еколошким темама. 

На почетку школске године оформљен је еко тим, чији су чланови : 

1. Илић Андријана 

2. Владимир Мали 

3. Аћимов Гордана 
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4. Страхиња Станојев 

5. Дубски Славко 

6. Ена Лука 

7. Новаков Елвис 

Чланови екотима у току одвијања редовне наставе, садили су цвеће-донација ССС „Васа 

Пелагић „из Ковина, и чистили и уређивали простор око школе.Донете су саксије да се 

украси и простор унутар школе. Израђени су украси од рециклираних материјала, за 

украшавање школе за новогодишње празнике.Израђена је кутија од стране ученика, и 

прикључили смо се акцији „ Чеп за хендикеп“.Еко тим је направио хамере са еколошким 

мотивима, и презентацију „Рециклажа“, коју су остали ученици могли да погледају на 

ЧОСУ.Урађена је анкета међу ученицима , са циљем да се утврди ниво знања о заштити 

животне средине.Циљ овог већа, да се подигне еколошка свест је постигнут.На последњем 

састанку тима, одржаном 9.6.2020.договорен је план рада за наредну школску годину, и 

анализа рада током текуће године. 

Координатор: Сања Тошић 

 

 
 

VIII ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ШК. 2019/20. 

ГОДИНИ 

 

 
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ ,,ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' У ДУБОВЦУ У ШК. 2019/20. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

      Наставник,васпитач,стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом, ученицима и 

одраслима као и других облика рада има право и дужност да се стручно усавршава, као и право да 

одсуствује са рада, у складу са Законом и прописма донетим на основу њега.  

У оквиру пуног радног времена, наставник и стручни сарадник има 64 сати годишње  различитих 

облика стручног усавршавања, и то: 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у 

оквиру својих активности као и  20 сати стручног усавршавања за које има право на плаћено 

одсуство.  

Члан 2. 

  

Директор школе сачињава појединачно задужење/сатницу стручног усавршавања: у установи и 

изван ње и уноси у Решење о 40-часовној радној недељи. Сваки наставник је дужан да се стручно 

усавршава и својим компетенцијама утиче на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у 

установи према важећим стандардима. 

 

Члан 3. 

 Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих 

развојних активности, и то: 

 

 

 

1. Извођење угледних/огледних часова, односно активности и води радионицу са дискусијом и 

анализом 
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Активност Број сати Опис активности Докази: 

Извођење угледног 

/огледног 

часа,активности, 

радионице 

12 

 (За одржана 

4 часа у току 

шк.године) 

Писана припрема за час; 

Организација простора и времена; 

Припрема наст.материјала: 

Иновативна средства ; 

Реализација часа; 

Сређивање података са евалуационих 

листова; 

Самоевалуација 

Писана припрема 

наставника, позив за 

колеге, вредновање од 

стране присутних 

колега, примена плана 

унапређења наставе, 

материјал приликом 

реализације часа 

(развијање критичког 

мишљења), комплетна 

документација са свим 

потребним подацима 

који доказују 

реализацију угледног 

часа, евалуациони 

листови и лист 

самоевалуације 

Асистент – помоћник 6 

Помоћ у припреми часа 

Асистенција током извођења часа 

Попуњавање евалуационих листа 

Учешће у дискусији и анализи 

Писана припрема 

наставника, позив за 

колеге, вредновање од 

стране присутних колега, 

записник са анализом и 

вођене дискусије 

Присуствовање и 

дискусија на 

угледном часу 
4 

Присуствовање 

Евидентирање уочених квалитета часа 

Попуњавање евалуационих листа  

Учешће у дискусији и анализи 

Писана припрема 

наставника, позив за колеге, 

вредновање од стране 

присутних колега, 

pротокол о посети угледним 

часовима, записник о 

присутности  са анализом и 

вођене дискусије, примена 

плана унапређења наставе, 

евалуациони листови 

 

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом (сати се рачунају по 

одржаном састанку стручног органа) 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Приказ облика 

стручног 

усавршавања који је 

похађао:  

 

Излагач 

 

4 

Организација излагања 

Припрема материјала за присутне 

Реализација приказа 

Анализа 

-сертификат са стручног 

скупа 

-Програм облика стручног 

усавршавања 

-Записник са актива/већа 

где је излагано 

Слушалац 1 

Присуство 

Учешће у дискусији 

Анализа могућности за примену у сопственој 

пракси 

-Записник са актива/већа 

на коме је представљен 

облика стручног 

усавршавања  



 

292 

 

Примена наученог са 

стручног 

усавршавања 
4 Реалиазција часа, активности, радионице Припрема наставника 

 
3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из области 

образовања и васпитања, истраживања, студијског путовања и стручне посете (са обавезном анализом и 

дискусијом) 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Излагач 8 
 Организација активности 

Презентација приказа 

Записник са већа/актива где је 

презентовано 

Слушалац 1 

Присуство 

Учешће у дискусији 

Анализа могућности за примену у 

сопственој пракси 

Записник са већа/актива где је 

презентовано 

 

4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја 

(школског листа, школског сајта и друго) 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Излагач 8 

Припрема приказа сајта, блога... 

Презентација мултимедијалних 

садржаја 

Дискусија 

Записник са већа/актива где је 

презентовано 

Слушалац 1 

Присуство  

Учешће у дискусији 

Анализа могућности  примене у пракси 

Записник са већа/актива где је 

презентовано 

 

5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, мултимедијалних 

садржаја, наставних средстава... 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Аутор/коаутор 

Излагач 
22 

Објављивање рада у стручном часопису 

/ листу  

Припрема за презентацију 

Презентовање рада у установи 

Дискусија 

-Стручни часопис где је рад 

објављен 

Слушалац 1 Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Записник са актива/већа коме је 

прзентовано са запажањима 

наставника о презентованом 

садржају 

Аутор/коаутор 

Излагач 
15 

Реферат на конгресу, конференцији,  

симпозијуму и припрема и 

презентовање у установи 

Програм скупа са називом 

одобрене теме реферата 
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Слушалац 1 Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Записник са актива/већа коме је 

прзентовано са запажањима 

наставника о презентованом 

садржају 

Рецензија 

уџбеника/радне 

свеске  или стручне 

књиге 

15 
Рецензија уџбеника/радне свеске или 

стручне књиге 

Решење/Уговор о обављању 

рецензије 

Аутор/коаутор 

Књиге, приручника, 

практикума, 

наставног средства 

20 

Реферат на конгресу, конференцији,  

симпозијуму 

Писана припрема за презентовање у 

установи 

Записник са актива/већа коме је 

прзентован садржај и риказ где је 

публиковано/програм скупа 

Слушалац 1 Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Записник са актива/већа коме је 

прзентовано са запажањима 

наставника о презентованом 

садржају 

Акредитација 

програма стручног 

усавршавања у 

години акредитације 

20 

Осмишљавање програма стручног 

усавршавања 

Акредитовање програма  

Каталог ЗУОВа 

Акредитација 

стручног скупа, 

трибине, конгреса, 

летње и зимске 

школе, округлог 

стола... 

10 

Осмишљавање програма стручног 

скупа, трибине, конгреса, летње и 

зимске школе, округлог стола... 

Каталог ЗУОВа 

 

6. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и 

афирмацији образовно васпитног процеса 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Руководилац 

ауторског 

истраживања 
20 

Планирање ауторског истраживања 

Организација ауторског истраживања 

Руковођење ауторским истраживачким 

пројектом усмереним на повећање 

квалитета рада школе 

Резултати истраживања 

Учесник у 

истраживачком 

пројекту 
10 Ангажовање у истраживачком пројекту Резултати истраживања 

Координатор 

истраживања 
10 

Планирање истраживања 

Организација истраживања 

Ангажовање у истраживачком пројекту 
Резултати истраживања 
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Чланови тима 5 
Планирање истраживања 

Организација истраживања 

Ангажовање у истраживачком пројекту 
Резултати истраживања 

Објављивање/ 

публиковање 

ауторског 

истраживачког 

пројекта 

10 

Публиковање ауторског истраживања у 

стручном часопису  

Писана припрема за презентовање 

истраживачког пројекта 

Записник са актива/већа коме је 

прзентовано са публикацијом где 

је презентовано 

Слушалац 1 Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Записник са актива/већа коме је 

прзентовано са запажањима 

наставника о  презентованом 

садржају 

 

7. Стручне посете и струдијска путовања дефинисана Развојним планом установе 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Вођа-аутор стручне 

посете/ 

студијског путовања 
10 

Планирање активности 

Организација посете Писање извештаја 

Презентовање у установи Анализа 

План посете, извештај након 

посете, записник са актива/већа 

коме је презентовано са 

запажањима наставника о 

презентованом садржају 

Учесник стручне 

посете/студијског 

путовања 
6 

Присуство 

Учешће у стручној посети / 

студијском путовању Учешће у 

дискусији 

Писана анализа 

Записник са актива/већа коме је 

прзентовано са запажањима 

наставника о  презентованом 

садржају 

 

8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Писање пројеката- 

координатор 
20 

Израда предлога -пројектне 

апликације 
Пројекат  

Писање пројеката- 

Члан пројектног тима 
10 Учешће у писању/аплицирању Пројекат 

Организатор предавања, 

трибина, смотри, књижевних 

сусрета, приредбе, академија, 

изложби радова у школи итд... 

10 

Планирање активности 

Организација активности  

Анализа активности 

(нпр: Фестивал науке, Изложба 

кућних љубимаца, Сеоска отворена 

школа, Васкршња изложба, 

Квизови, Приредбе, Хуманитарне и 

еколошке акције, Сајам школског 

издавштва, Завичајни писци у оку 

професора, Школски лист, 

Франкофоније, Трибине, 

Радионице...) 

Програм скупа у установи, 

записник актива/већа где је 

приказано 
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Координатори стручних актива 

(Школски програми, активи 

учитеља,природних,друштвених 

наука, вештина,  

језика, разредне наставе) 

10 

Израда плана и програма рада 

актива, праћење реализације, израда 

извештаја 

Програм и Записник са 

актива/већа коме је 

прзентовано са запажањима 

наставника о  презентованом 

садржају 

Члан актива 2 
Учешће у изради плана,писању 

извештаја 

Записник са актива/већа коме 

је прзентовано са запажањима 

наставника о  презентованом 

садржају 

Учесник/ 

посетилац 
3 Учествује, дискутује, анализира 

Записник са актива/већа коме 

је прзентовано са запажањима 

наставника о  презентованом 

садржају 

Организовање одласка ученика 

у биоскоп, позориште, 

концерте, на спортске и 

културне  манифестације  

5 

Планирање активности 

Организовање активности 

(нпр.одлазак у биоскоп, позориште, 

концерте, на спортске и културне  

манифестације, писање извештаја и 

анализа и дискусија  

Записник са актива/већа коме 

је прзентовано са запажањима 

наставника о  презентованом 

садржају 

Координација рада Ученичког 

парламента и Вршњачког тима 
5 

Планирање активности 

Организовање активности 

Учешће у активностима 

Сарадња са ученицима и 

наставницима 

План рада УП, ВТ, записници 

са састанака 

Школски координатор за 

електронски дневник 
10 

Извођење обуке по групи 

 

Записник актива/већа где је 

представљена обука и 

реализација обуке 

Присуство на обуци 3 
Присуство на обуци коју изводи 

шк.координатор за електр.дневник 

Записник актива/већа где је 

представљена обука и 

реализација обуке 

 

9. Рад са студентима, приправницима и волонтерима 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Рад са студентима 
1 сат 

по 

дану 

Извођење наставе или консултације на 

којима је присутан студент или 

приправник са ментором и заједничко 

анализирање наставе/консултација 

План и програма рада са 

студентима 

Рад са волонтерима 2 

Пружање подршке, подучавање, 

консултације, разговори, вођење 

документације 

План и програма рада са 

волонтерима 

 

10. Такмичења и смотре 

Активност Број сати Опис активности Докази: 



 

296 

 

Републичка и 

међународна 

такмичења и смотре 
10 

Припремање ученика за 

републичка и међународна 

такмичења и смотре 

Записник са актива/већа где је 

представљено учешће 

Учествовање у 

организацији 

такмичења и смотри 

од општинског нивоа 

Општински 

5 

Окружни 5 

 

План расподеле задужења 

Организовање такмичења 

Учешће у реализацији такмичења 

и смотри 

Записник са актива/већа где је 

представљено учешће 

 

11. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града /општине која доприноси 

унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса 

Активност 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Руководилац 

/председник стручног 

актива, удружења, 

подружнице на нивоу 

града /општине 

20 

Планира активности 

Организује и води састанке 

Води документацију 

Представља удружење у јавности 

Представља садржаје на стручном 

органу у установи 

Решење  

Учесник  10 

Учествовање у раду  

Учешће у активностима стручних 

актива, удружења, подружница на нивоу 

града /општине (актив наставника 

италијанског језика, Подружница 

друштва за српски језик, Удружење 

стручних сарадника, Огранак Вукове 

задужбине...) 

Решење  

 

12. Маркетинг школе 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Администратор сајта 20 Израда и ажурирање сајта установе Увид у сајт установе 

Помоћник 

администратора сајта 
5 

Пружање помоћи око ажурирања 

сајта  
Увид у сајт установе 

ПР менаџмент / 

особа задужена за 

односе са јавношћу 

3 по 

активности 

(по изјави, 

интервјуу, 

гостовању 

на ТВ...) 

Изјаве, интервјуи, гостовања на 

медијима, саопштења, израда и 

дистрибуција промотивног 

материјала итд.  

Увид у сајт установе и друге 

медије где је промовисано 

Члан тима 1 

Пружање помоћи и подршке у 

активностима у односима са 

јавношћу 

Записник тима, програм и 

организација маркетинга 
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13. Рад у радним телима,пројектима и програмима 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Координатор програма 

од националног 

значаја (МПНТР, 

ЗУОВ, ЗВКОВ, ГИЗ...) 

у установи 

20 Учешће у реализацији програма од 

националног значаја  

(нпр: ПИСА истраживање, 

Национално тестирање ученика, 

Професионална оријентација, 

Праћење колега једнаких по 

позицији и образовању, 

електронски дневник, итд...) 

Записник са Наставничког 

већа о именовању 

тима/учесника у пројекту, 

сертификат, решење 

Члан тима 10 Учешће у реализацији програма од 

националног значаја  

(нпр: ПИСА истраживање, 

Национално тестирање ученика, 

професионална оријентација, 

Праћење колега једнаких по 

позицији и образовању итд....) 

Записник са Наставничког 

већа о именовању 

тима/учесника у пројекту, 

Програми/пројекти у 

локалној самоуправи 
10 Учешће у реализацији 

програма/пројеката локалне 

самоуправе (Стратегије, Радна 

тела, Еколошки пројкети, 

Превенција наркоманије, 

Безбедност у саобраћају,програми 

НСЗ, СЦР, МУП, Здравства, 

Привредне коморе....) 

Решење локалне самоуправе 

Члан тима 5 Учешће у реализацији 

програма/пројеката локалне 

самоуправе 

Записник са Наставничког 

већа о именовању 

тима/учесника у пројекту, 

Обука за завршни 

испит и матура 
5 У реализацији ШУ 

*уколико се акредитује стручни 

скуп Обука завршног испита, сати 

се неће рачунати  

Присутво на обуци, записник са 

актива/већа где је презентована 

обука 

Завршни испит 

ученика 8.разреда: 

координатор 

Чланови комисије на 

локалном нивоу 

Суервизор 

Чланови комисије у 

установи/поткомисије 

дежурство 

По одлуци 

МП РС 

Организација и спровођење 

завршног исита 

 

Израда извештаја, дежурства 

Организован и спроведен 

према упутству ЗИ 

Решење  

 

Извештаји 

Тестирање ученика 

7.разреда као 

припрема за ЗИ  

Координатор-

одељењски старешина 

Комисије/прегледачи 

10 Организација и спровођење 

завршног исита 

 

Израда извештаја, дежурства 

Организован и спроведен тест 

 

 

Извештаји 



 

298 

 

Тестирање ученика 

6.разреда као 

припрема за ЗИ  

Координатор-

одељењски старешина 

Комисије/прегледачи 

10 Организација и спровођење 

завршног исита 

 

Израда извештаја, дежурства 

Организован и спроведен тест 

 

 

Извештаји 

Тестирање ученика 

4.разреда као 

припрема за ЗИ  

Координатор-

одељењски старешина 

Комисије/прегледачи 

10 Организација и спровођење 

завршног исита 

 

Израда извештаја, дежурства 

Организован и спроведен тест 

 

 

Извештаји 

 

Извођење ( 

организација, 

реализација, 

извештавање) 

Културних 

активности у којима 

учествују ученици( 

школске приредбе, 

изложба...) 

школске 

приредбе 3 

изложба 10  

Планирање школске приредбе, 

изложба... 

 Организовање школске приредбе, 

изложба... 

 Реализација школске приредбе, 

изложба... 

Учешће на приредби 

 

Програм скупа у установи, 

записник актива/већа где је 

приказано 

Израда личног плана 

стручног 

усавршавања и 

разматрање планова 

на седницама 

стручних  већа и 

писање извештаја у 

јуну месецу о 

реализацији истог 

1 Планирање 

 Прикупљање доказа  

извештавање 

План стручног усавршавања 

(петогодишњи/акциони за сваку 

годину), извештај 

Извођење  ( 

организација, 

реализација и 

извештавање) 

спортских 

активности 

намењених 

ученицима ( крос, 

игре без граница,...) 

3 Планирање крос, игре без граница,... 

 Организовање крос, игре без 

граница,... 

 Реализација крос, игре без 

граница,... 

 извештавање 

Програм скупа у установи, 

записник актива/већа где је 

приказано 

Планирање, 

организовање, 

реализација, 

евалуација и 

извештавање о 

тематском дану ( 

нпр.Дан планете, 

Дан толеранције, дан 

математике, дан 

спорта, Дан 

културе...) 

3 Планирање тематског дана 

 Организовање тематског дана 

 Реализација тематског дана 

 евалуација тематског дана 

 извештавање тематског дана 

Програм скупа у установи, 

записник актива/већа где је 

приказано 

Израда ИОП-а ( ако 

постоји потреба и 
3 сата по 

полугодишту 

Планирање ИПО-а 

 Организовање ИПО-а 

ИОП, Записник тима за ИОП 
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ако се формира Тим 

за ИОП) 

 реализација ИПО-а 

 евалуација ИПО-а 

 извештавање ИПО-а 

Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

2 сат по 

кварталу 

Извештавање на крају сваког 

квартала 

Извештаји одељењских 

старешина,наставника, стручних 

сарадника 

 

 

Лидија Весели, директор 

 

                     На основу Правилника о стручном усавршавању директор ОШ,,Предраг Кожић'' у 

Дубовцу сачињен је План стручног усавршавања, на основу којег се ради и извештај. Стручно 

усавршавање директора школе је уско повезано са његовим пословима и задацима прописано 

Законом, Статутом школе и другим актима.  

                      У своме мандату директор школе је планирала да полаже испит за лиценцу за рад 

директора, на начин који пропише Министар или друга надлежна тела као и могућност 

напредовања и стицања звања. 

                     Планом стручног усавршавања предвиђено је да директор установе адекватним 

руковођењем и добром организацијом обезбеди квалитет рада установе, организује и координише 

рад у школи, изврши поделу обавеза и задужења, стара се о спровођењу развојног плана установе 

и стара се о остваривању свих Законских и подзаконских аката у установи. 

                     Директор установе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи 

и доприноси афирмацији и угледу школе. Свом професионалним компетенцијама и способношћу 

руковођења развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију, 

конфликтне ситуације успешно превазилази, спреман је да преузме одговорност у доношењу 

Одлука, захтева одговорност и радну дисциплину, правовремено информише запослене, поставља 

јасне, прецизне захтеве који доприносе ефективности рада школе, мотивише запослене на 

професионални однос према раду, усмерава и усклађује рад стручних органа школе, промовише, 

подстиче и организује тимски рад, подстиче и подржава стручно усавршавање наставника, ствара 

услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу школе, сарађује са родитељима, 

другим организацијама и обезбеђује маркетинг школе.  

                       Како су послови директора разврстани по областима рада из програма рада 

директора установе, тако је и  програм стручног усавршавања конципиран и реализован. Како би 

адекватно пратио образовно-васпитни рад у установи и остваривање и реализацију Годишњег 

плана рада школе, Школског програма, развојног плана установе и  друго, директор је у току 

године увидом у акредитоване програме стручног усавршавања одобрене од ЗУОВ-а, а у складу са 

могућностима Школе, пролазио неке од одобрених програма, а у складу са финансијским 

могућностима школе.  

 
Назив  Ниво (стручно 

веће, актив, 

наставничко 

веће...) 

 

Број сати 

(бод) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање...) 

Документ у 

установи 

као доказ 

Израда Школског програма Стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

/  Школски 

програм (за 

1. и  5. 

разред) 
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Јавне набавке 8  Уверење  

Председник школске комисије за завршни 

испит 

24  потврда Спровођење 

завршног 

испита 

„Ефикасно вођење педагошке 

документације“ , 24.02.2018. 
    

Програм обуке за 1. разред- у Плочицу 16    

Организовање математичког такмичења 

„Мислиша 2017“,  9. 03. 2017.  
         6 Актив за 

природне 

науке 

Координисање и 

спровођење  
Захвалница  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  МИРЈАНЕ БАНОВИЋ                                                          

У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 
СТУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА МИРЈАНЕ БАНОВИЋ У УСТАНОВИ У 

ШК.2019/20.ГОДИНИ 

 

Стр

уч

но 

уса

вр

ша

ва

ње  

у 

уст

ан

ов

и 

 

Назив стручног 

усавршавања 

Време 

 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

Бро

ј 

бод

ова 

Документ који 

доказује 

 Реализацију 

/ потрврде, 

уверења … 

Ниво (стручно 

веће, актив, 

наставничко 

веће...) 

Израђен план стручног 

усавршавања и извештај 

Септем

бар 

2019.го

дине 

аутор 1 Програм стручног 

усавршавања 

установе 

Педагошки 

колегијум 

Континуирано праћење 

напредовања ученика од 1-

4.квартала 

током 

целе 

шк.год. 

реализатор 8 записник 

Одељењског већа 

есдневник 

Одељењско 

веће 

  Организатор изложбе:      

-за Дечију недељу ( 1-

4.разреда)    

- за Васкрс ( 1-4.разреда)            

Октоба

р 

2019.го

дине 

Организатор 20 Есдневник, 

записник 

Актива учитеља 

Актив учитеља 

 

Угледни часови (3): 

- тимска ваннаставна 

активност: ,,Дечија 

недеља- 30 година 

Конвенције о правима 

детета''-1 час 

- пројектна настава : Врсте 

лутака; Лутка на штапу- 1 

час 

- Светосавље, јануар 

2020.године тимски рад 

07.10.2

019.год

ине 

07.11.2

019.год

ине 

24.01. 

2020.го

дине 

реализатор 36 Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу, 

есдневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Стручно веће 

за разредну 

наставу 
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учитељица од 

1.до4.разреда, наставнице 

енглеског језика и 

вероучитеља 

 

Вођење ученика: у Ковин: 

- Посета Галерији Центра 

за културу у Ковину и 

Октобарском ликовном 

салону 16.10.2019.године 

-позоришна 

представа   ,,Кад 

саобраћајна правила 

следиш, за саобраћај 

вредиш'' у Центру за 

културу у Ковину 

16.10.2019.године. 

-  у Дубовцу: 

Посета МЗ и учествовање  

на инерактивној 

позоришној представи за 

децу ,,Шашаво залеђено 

краљевство'' 

11.10.2019.године 

-Посета 

ФК,,Јединство''  21.09.2019.

године 

-посета сеоској цркви 

21.09.2019.године 

У Шумарку,посета Дому 

културе и газдинству са 

птицама, 

11.10.2019.године 

 

1.полуг

одиште 

реализатор 30 Есдневник, 

записник 

Актива учитеља , 

 

Извештај о 

реализацији 

развојног плана 

установе 

Актив учитеља 

Развојни план 

установе 

Израда Школског 

програма за 1.циклус    -

израда Школског програма 

за 2.разред 

Септем

бар 

2019.го

дине 

Координатор 

стручног актива,  

аутор/учесник 

10+ 

2 

Записник  актива за 

развој Школског 

програма, 

есДневник 

Стручни актив 

за развој 

Школског 

програма 

Израда,праћење, 

реализација и евалуација 

ИОП2- 1 ученик,  ИОП1- 1 

ученик, 

1. и 2. 

полугод

иште 

реализатор 12 Записник тима за 

пружање додатне 

подршке и 

инкузију 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке, Тим 

за инклузију 

Школски сајт 1. и 2. 

полугод

иште 

Члан тима 1 Записник тима за 

школски сајт 

Тим за 

школски сајт 
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актив учитеља у току 

године 

члан тима 2 записник актива актив учитеља 

тим за ИО у току 

године 

члан тима 2 записник тима Тим за ИО 

тим за превенцију насиља у току 

године 

члан тима 2 записник тима тим за 

превенцију 

тим за унапређење 

квалитета рада установе 

у току 

године 

члан тима 2 записник тима Тим за 

унапређење 

квалитета 

рада 

актив за разредну наставу у току 

године 

члан тима 2 записник тима актив за 

разредну 

наставу 

Извођење,организација и 

реализација спортских 

активности намењених 

ученицима ,,Игре без 

граница'' 

,,Јесењи крос'' 

Спортско-рекреативни 

излет у Шумарку, 

11.10.2019.године 

1. и 2. 

полугод

иште 

Организатор/уче

сник 

9 Записник тима за 

школски спорт 

Тим за 

школски спорт 

Учесник у пројекту МП РС 

,,Електронски дневник'' и 

обучавање наставника за 

вођење електронског 

дневника 

1. и 2. 

полугод

иште 

перманентно 

обучавање 

наставника, 

Школски 

координатор 

10 + 

20 

есдневник Годишњи план 

рада школе 

Примена наученог са 

стручног усавршавања: 

Примена програма 

стручног усавршавања 

,,Луткарство у наставним и 

ваннаставним 

активностима'' у Пројектној 

настави  : ,,Врсте лутака; 

Лутка на штапу''- 1 час при  

обради и изради лутке као 

наставног средства 

Примена програма 

стручног усавршавања у  

наставним и ваннаставним 

активностима,,Тимски рад 

и сарадња наставника у 

функцији осигурања 

квалитета рада установе'' у 

школском пројекту 

,,Светосавље'', јануар 

2020.године. 

07.11.2

019.год

ине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

2020.го

дине 

Реализатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализатор 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 + 

уће

шће 

у 

прој

екту 

10 

Есдневник, 

припрема 

Стручно веће 

за разредну 

наставу 
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- Присуствовање  на 

тимском угледном часу у 

1.разреду из Пројектне 

наставе ,, Од сликовнице 

до енциклопедије''  и 

учествовање у дискусији, 

28.10.2019.године  

-Присуствовање  на 

угледном часу у 4.разреду 

из Народне традиције ,, 

Коњ као превозно 

средство'' и учествовање у 

дискусији, 

28.10.2019.године 

-Присуствовање  на 

угледном часу у 3.разреду 

из Народне традиције 

,,Казанџија'' и учествовање 

у дискусији, 

29.10.2019.године 

- Присуствовање  на 

тимском угледном часу у 

1.разреду из Пројектне 

наставе ,, Здрава храна''   и 

учествовање у дискусији, 

25.11.2019.године  

-Присуствовање  на 

тимском угледном часу у 

4.разреду из Српског 

језика,, Библиотекарка нам 

препоручује''   и 

учествовање у дискусији, 

26.02.2020.године 

1.и 2. 

полугод

иште 

присуство 20 Записник Актива 

друштвених наука, 

вредновање 

часова 

Актив 

друштвених 

наука 

Актив 

разредне 

наставе 

 

-учествовање у 

реализацији пројекта               

" Покренимо нашу децу" 

Током 

целе 

школск

е 

године 

Учесник и 

реализатор 

10 Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу, 

есдневник 

Стручно веће 

за разредну 

наставу 

 

Укупно  сати: 

  217   

 

ТАКМИЧЕЊА И КОНКУРСИ- НАСТАВНИК МИРЈАНА БАНОВИЋ: 

-Диплома ученика Давид Мали, освојио 2.место на ,,Трци за срећније детињство'' у 

Ковину 10.10.2019.године  

-Учешће на конкурсу Завод за праћење развитка културе онлајн април 2020.године- 

презентација Пројектне наставе у 1.разреду 
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-Учешће на конкурсу НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског 

предузетништва „Connecting“у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за 

јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД): Магија је 

у рукама наставника, мај 2020.године са два (часа) примера реализације наставе на 

даљину: Српски језик: ,,Царево ново одело, Х.К.Андерсен- обрада'' и из Математике : 

,,Петина и десетина, обрада''. 

 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ – НАСТАВНИКУ МИРЈАНИ БАНОВИЋ: 

Признање за херојско дело, за херојски допринос креирању базе дигиталних образовних 

материјала у оквиру ФБ група,, Наставничка мрежа током пандемије'', 15.03 -

15.06.2020.године, ЕДУ Балкан 

Захвалница, за херојски допринос креирању базе дигиталних образовних материјала у 

оквиру ФБ група,, Наставничка мрежа током пандемије'', 15.03 -15.06.2020.године, ЕДУ 

Балкан 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА – НАСТАВНИКА МИРЈАНЕ БАНОВИЋ: 

Током наставе на даљину, ученици 2.разреда су путем Гугл упитника ивршили 

вредновање реализације наставе на даљину коју  је реализовала учитељица Мирјана 

Бановић као и реализацију часа српског језика ,,Царево ново одело'' Х.К.Андерсена. 

 

СТУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА МИРЈАНЕ БАНОВИЋ ИЗВАН 

УСТАНОВЕ У ШК.2019/20.ГОДИНИ 

 
На планиране програме стручног усавршавања изван установе нисам ишла јер је дошло до прекида 

наставе током фебруара 2020.године а од 16.марта 2020.године и увођење ванредног стања због 

пандемије корона вируса. 

 

 

С
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у

ч

н

о 

у

с

а

в

р

ш

Назив стручног 

усавршавања 
Врем

е 

 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

Бро

ј 

бод

ова 

Комп

етенц

ија 

П

р

и

о

р

и

те

т

н

а 

о

б

л

ас

т 

Документ који 

доказује 

 Реализацију 

/број сертификата, 

 потрврде, 

уверења и ко га је 

издао 

Тимски рад и 

сарадња наставника у 

функцији осигурања 

квалитета рада 

установе,  

18.01.

2020.

годин

е 

присуство 8 

сати 

К4 П4 потврда   

Дубовац,кат.бр. 150 
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а

в

а

њ

е  

в

а

н 

у

с

т

а

н

о

в

е 
 

Анализа примене у 

настави уџбеника за 

основну школу 

11.02.

2020. 

присуство 3 

сата 

  Потврда- Завод за 

уџбенике 

Вебинар 

Формативно 

оцењивање 1.део  

15.05.

2020. 
Присуство - 

онлајн 
4 

сата 

  Потврда,СУРС 

Вебинар 

Формативно 

оцењивање 2.део  

27.05.

2020. 
Присуство - 

онлајн 
4 

сата 

  Потврда,СУРС 

Т4COFN- 

Интернационална 

конференција у 

образовању 

30.05.

2020. 
Присуство/ 

делегат- онлајн 

   сертификат 

Вебинар ,,Шта нас 

спречава да се 

понашамо 

асертивно''  

 

29.05.

2020. 
Присуство-

онлајн 
1 сат   Потврда ИК Кллет 

дежурни наставник 

на спровођењу 

Завршног испита у 

установи 

3 

дана 

у 

јуну  

дежурство ?   решење школе  

УКУПНО САТИ:   20+ 

? 

   

Потврда број 0101-1634/2 од 20.12.2019.године да је Мирјана Бановић аутор 6 (шест) 

библиографских јединица за период 2007-2019.године, издата од Народне библиотеке 

Србије за потребе стручног усавршавања и стицања звања. 

 
 

                                                                                                                 Мирјана Бановић,мастер учитељ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ НАСТАВНИКА БРАНИСЛАВЕ ИЛИЋ                                            

У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

У установи (44 сати обавезно годишње) 

Назив (теме, угледног 

часа, активности, 

округлог стола...) 

Време Ниво (стручно 

веће, актив, 

наставничко 

веће...) 

Број 

сати 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање...

) 

Документ у 

установи као 

доказ 
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Континуирано 

праћење 

напредовања ученика 

у 1-4.кварталу 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Одељењско 

веће 

8  аутор записник већа и 

педагошка 

документација 

Организаторизложбе: 

 

,,Изложба за Нову 

годину“ 

 

,,Изложба поводом 

8.марта“ 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Активучитеља 

  

 

10 

 

10 

Организатор Дневник, 

записник 

Актива учитеља 

Угледни час: 

- тимска ваннаставна 

активност од 1. до 

4.разреда: 

,,Светосавље'' 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

  

12 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

,,Казанџија“-народна 

традиција 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

12 

 

организатор, 

реализатор 

 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

,,Коњ као превозно 

средство“ 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

 

4 

присуство Записник 

Стручногвећа за 

разредну наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Врсте лутака.Лутка на 

штапу 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

4 присуство Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 
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листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Обележавање 

30.година Конвенције 

о Дечјим 

правима,Отварање 

Дечје недеље 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

12 организатор 

реализатор 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

„Све пада на земљу“ У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

12 организатор 

реализатор 

Записник 

Стручногвећа за 

разредну наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Примена семинара: 

Асертивна 

комуникација и 

тимски 

рад,,Светосавље“ 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

3 

 

 

 

 

реализатор 

 

 

 

 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Квиз: 

Дан писменоси 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

10 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Квиз: 

Познајем именице 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

10 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 
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евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Школске приредбе: 

-Нова година  

-Свети Сава(рецитал) 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив 

учитеља 

3 

3 

 

реализатор Актив учитеља 

Дневник 

Вођење 

ученика:Шумарак-

посета  

- позоришна 

представа ,Мала 

грешка у 

саобраћају,велика 

цена'' 

-Изложба у холу Дома 

културе 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Актив 

учитеља 

  

 

10 

10 

реализатор Актив учитеља 

Дневник 

  

Учесник у пројекту 

МП РС :Пројекат 

,,Покренимо нашу 

децу“ 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив 

учитеља 

10 

 

 Извођење обуке  

 

записник актива 

Извођење,организаци

ја и реализација 

спортских активности 

намењених 

ученицима ,,Игре без 

граница'' 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Тим за школски 

спорт 

3 Организатор/уче

сник 

Записник тима за 

школски спорт 

Израда Плана и 

програма Актива 

учитеља 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Актив учитеља 10 координатор Записник актива 

учитеља 

Школски програм у 

1.циклусу-члан 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

2 члан Записник Стручног 

актива за развој 

школског 

програма 

Веће за разредну 

наставу-члан 

У току шк. 

2019/2020. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

2 члан Записник Стручног 

већа за разредну 
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године 

 

наставу 

 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање-члан 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

2 члан Записник Стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 

Актив за развојни 

план установе 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив за 

развојни план 

установе 

2 

 

члан Записник Актива 

за развојни план 

установе 

Тим за спортске 

манифестације 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Тим за спортске 

манифестације 

2 члан Записник Тима за 

спортске 

манифестације 

Тим за стручно 

усавршавање 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

2 члан Записник Тима за 

стручно 

усавршавање 

Присуство на обуци за 

електронски дневник 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

3 члан Стручно веће за 

разредну наставу 

Израда ИОП-а за 

једног ученика 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

6 Организатор, 

реализатор 

Записник Стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 

ИКТ у настави на 

даљину: У периоду од 

10.4.до 

13.04.2020.године као 

и од 17.04.до 

20.04.2020.године 

учитељице од 1. До 

4.разреда тимским 

радом  израдиле су 

едукативне садржаје 

за обележавање 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

  

12 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 
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Васкрса и слободно 

време ученика 

употребом 

мултимедија у настави 

на даљину. 

 

Укупно  189   сати          

 

● Ван установе (120 бодова за 5 година, 4*16 бодова за сваку компетенцију) 

Назив семинара Број 

сати 

Компетенција  доказ Остали облици 

стручног 

усавршавања* 

,, Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији осигурања 

квалитета рада установе“ 

8 

бодова 

К4,П4 Уверење  

Присуство и активно учешће у 

анализи примене у настави 

уџбеника за основну школу 

3 сата  Потврда 

Ј.П. „ Завод 

за 

уџбенике“ 

 

„ Шта нас спречеве да се 

понашамо асертивно“- вебинар 

1 сат   потврда 

ИК,,,Клетт'' 

  

     

Укупно бодова 8 бодова            3 сата 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ НАСТАВНИКА  СЛАВКЕ ИВКОВИЋ                                            

У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

У установи (44 сати обавезно годишње) 

Назив (теме, угледног 

часа, активности, 

округлог стола...) 

Време Ниво (стручно 

веће, актив, 

наставничко 

Број 

сати 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

Документ у 

установи као 

доказ 
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веће...) излагање, 

ауторство, 

координисање...

) 

Израђен план стручног 

усавршавања и извештај 

У току шк. 

2019/2020. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

1    аутор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

Континуирано праћење 

напредовања ученика у 

1-4.кварталу 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Одељењско 

веће 

8  аутор записник већа и 

педагошка 

документација 

Организатор изложбе:      

,,Изложба поводом 

школске славе Свети 

Сава“ 

,,Изложба поводом Дана 

школе“ 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив учитеља 

  

10 

 

 

 

10 

Организатор Дневник, 

записник 

Актива учитеља 

Угледни час: 

- тимска ваннаставна 

активност  од 1. до 

4.разреда: ,,Светосавље'' 

 

 Стручно веће за 

разредну наставу 

  

12 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

 

 

,,Казанџија“-народна 

традиција 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

4 присуство Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Угледни час:                  У току шк. Стручно веће за 12 организатор Записник Стручног 
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Коњ као превозно 

средство“ 

 

2019/2020. 

године 

 

разредну наставу 

 

реализатор 

 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Врсте лутака.Лутка на 

штапу 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

4 присуство Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Обележавање 30.година 

Конвенције о Дечјим 

правима,Отварање Дечје 

недеље 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

12 организатор 

реализатор 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Библиотекарка нам 

препоручује- тимски 

угледни час учитељице и 

библиотекарке 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

12 организатор 

реализатор 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Примена семинара: 

Асертивна комуникација 

и тимски 

рад,,Светосавље“ 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

3 

 

 

 

 

реализатор 

 

 

 

 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 
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Квиз: 

Дан писменоси 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

10 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Квиз: 

Познајем именице 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

10 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Школске приредбе: 

-Нова година  

-Свети Сава(рецитал) 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив 

учитеља 

3 

3 

 

реализатор Актив учитеља 

Дневник 

Вођење ученика: 

Шумарак-посета  

- позоришна представа 

,Мала грешка у 

саобраћају,велика цена'' 

-Изложба у холу Дома 

културе 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Актив 

учитеља 

  

 

10 

10 

реализатор Актив учитеља 

Дневник 

  

Учесник у пројекту МП 

РС :Пројекат 

,,Покренимо нашу децу“ 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив 

учитеља 

 

20 

 Школски 

координатор 

записник актива 

Извођење,организација 

и реализација спортских 

активности намењених 

ученицима ,,Игре без 

граница'' 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Тим за школски 

спорт 

3 Организатор/уче

сник 

Записник тима за 

школски спорт 

Израда Плана и 

програма Стручног већа 

У току шк. 

2019/2020. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

10   
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за разредну наставу-

координатор 

године 

 

Школски програм у 

1.циклусу-члан 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 2   

Актив учитеља-члан  У току шк. 

 2019/2020.    

године 

 2   

Актив за развојни план 

установе 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 2   

Тим за спортске 

манифестације 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

 2   

Тим за излете и 

екскурзије 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 2   

Педагошки колегијум У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

 2   

Присуство на обуци за 

електронски дневник 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 3   

Израда ИОП-а за три 

ученика 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 18   

Укупно     сати     200     
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● Ван установе (120 бодова за 5 година, 4*16 бодова за сваку компетенцију) 

Назив семинара  Број сати доказ Остали облици 

стручног 

усавршавања* 

,, Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији осигурања 

квалитета рада установе“ 

 8 бодова Уверење К4,П4 

Присуство и активно учешће у 

анализи примене у настави 

уџбеника за основну школу 

 3 сата Потврда 

Ј.П. „ 

Завод за 

уџбенике“ 

 

Вебинар:(СУРС) 

Формативно оцењивање 

оцењивање у дигиталном 

окружењу 1 

15.мај                         

2020. 

4 сата потврда  

Вебинар: (СУРС) 

Формативно оцењивање у 

дигиталном окружењу 2 

27.Мај 

2020. 

4 сата потврда  

Вебинар: 

Шта нас спречава да се понашамо 

асертивно? 

29.мај 

2020. 

1 сат потврда  

„KAD MOŽE ERATOSTEN, MOŽEMO I 

MI” 

U okviru ciklusa „Primeri najboljih 

STEAM nastavnih praksi u Srbiji” 

u dužini od 1 sata i 30 minuta 

stručnog usavršavanja. 

,,Кад може Ератостен ,можемо и 

ми” 

У оквиру циклуса STEAM наставних 

пракси у Србиј 

24.јул 

2020. 

1,5 сат сертифика

т+ 

 

Укупно  бодова  21,5   
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ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ НАСТАВНИКА  У ШКОЛСКОЈ 2019/20. 

ГОДИНИ 

Професор разр. наставе - Гордана  Адамов 

У установи (44 сати обавезно годишње) 

Назив (теме, угледног 

часа, активности, 

округлог стола...) 

Време Ниво (стручно 

веће, актив, 

наставничко 

веће...) 

Број 

сати 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање...

) 

Документ у 

установи као 

доказ 

Израђен план стручног 

усавршавања и извештај 

У току шк. 

2019/2020. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

1    аутор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

Континуирано праћење 

напредовања ученика у 

1-4.кварталу 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Одељењско 

веће 

8  аутор записник већа и 

педагошка 

документација 

Организатор изложбе:      

,,Изложба за Дечију 

недељу,Изложба за Дан 

жена 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив учитеља 

  

10 

 

 

 

10 

Организатор Дневник, 

записник 

Актива учитеља 

Угледни час: 

1.тимска ваннаставна 

активност  од 1. до 

4.разреда: ,,Светосавље'' 

2.Пројектна настава:Од 

сликовнице до 

енциклопедије 

3. Пројектна 

настава:“Здрава исхрана“ 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

  

36 реализатор Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

 

 

Врсте лутака.Лутка на 

штапу 

У току шк. 

2019/2020. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

4 присуство Записник Стручног 

већа за разредну 
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године 

. 

 наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Обележавање 30.година 

Конвенције о Дечјим 

правима,Отварање Дечје 

недеље 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

 

12 организатор 

реализатор 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Примена семинара: 

Асертивна комуникација 

и тимски 

рад,,Светосавље“ 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Стручно веће за 

разредну наставу 

3 

 

 

 

 

реализатор 

 

 

 

 

Записник Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Дневник,писане 

припреме, 

евалуациони 

листићи, 

вредновање од 

стране присутних 

Школске приредбе: 

-Нова година  

-Свети Сава-рецитације 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Актив 

учитеља 

3 

3 

 

реализатор Актив учитеља 

Дневник 

Вођење ученика: 

Шумарак-посета  

- позоришна представа 

,Мала грешка у 

саобраћају,велика цена'' 

-Изложби у холу Дома 

културе 

 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

Актив 

учитеља 

  

 

10 

10 

реализатор Актив учитеља 

Дневник 

  

Извођење,организација 

и реализација спортских 

активности намењених 

ученицима ,,Игре без 

граница'' 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

Тим за школски 

спорт 

3 Организатор/уче

сник 

Записник тима за 

школски спорт 
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Школски програм у 

1.циклусу-члан 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 2   

Актив учитеља-члан  У току шк. 

 2019/2020.    

године 

 2   

Тим за културне 

манифестације 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 2   

Тим за спортске 

манифестације 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

. 

 2   

Тим за 

самоваредновање 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 2   

Израда ИОП-а за једног 

ученика 

У току шк. 

2019/2020. 

године 

 

 6   

Укупно     сати    130     

 

● Ван установе (120 бодова за 5 година, 4*16 бодова за сваку компетенцију) 

Назив семинара  Број сати доказ Остали облици 

стручног 

усавршавања* 

,, Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији осигурања 

квалитета рада установе“ 

 8 бодова Уверење К4,П4 
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ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И 

ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

  

 

Школски библиотекар и наставник математике Весна Мијатовић 
 

Активност Број 

сати-

бодова 

Опис активности Докази: 

Израда и развијање кодекса 

понашања у библиотеци 
      3 израда Кодекс понашања 

Укључивање  100% ученика школе 

у коришћење фонда библиотеке 
      3    координисање картотека 

Присуствовање и дискусија на 

угледном часу 

 

1. Пројектна настава, 2. разред 

Врсте лутака; лутка на штапу, 

07.11.2019. 

 

2. Природа и друштво, 3. разред, 

Све пада на земљу, 24.02.2020. 

 

    

 

 

 

    8 

    

 

Присуствовање, 

евидентирање уочених 

квалитета часа, 

попуњавање 

евалуционих листа, 

учешће у дискусији и 

анализи часа 

 

 

Писане припреме 

Примена наученог са стручног 

усавршавања 

Реализација угледних часова 

 

      

     4 

Реализација часа, 

активности 
Припрема наставника 

Приказ сајта и школског листа 

слушалац и излагач  
      8 

      1 

-Припрема приказа 

школског листа 

-присуство излагању  

Записник са тима, 

школски лист 

Извођење два угледна часа у 

сарадњи са колегама 

1) Пројектна настава, 1.разред, Од 

сликовнице до енциклопедије, 

28.10.2019. 

 

2) Српски језик, 4.разред, 

Библиотекар нам поручује, 

26.02.2020. (тимски угледни час) 

 

      

 

 

   12 

Писана припрема за час, 

организација простора и 

времена, иновативна 

средства, реализација 

часа, самоевалуација, 

сређивање података са 

евалуационих листова  

Писана припрема 

наставника, позив за 

колеге, примена плана 

унапређивања наставе, 

материјал приликом 

реализације часа 

(развијање критичког 

мишљења) 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног карактера у 

установи  

Писање пројеката 

Члан пројектног тима 

Квиз 

 

     

 

20 

10 

      3 

 

 

Учешће у писању 

школског листа 

 

Учешће у организовању 

 

 

 

школски лист 

сајт школе 

 

записник са актива  
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Стручни активи, удружења... 

Координатор стручног актива за 

развој Шклоског програма за други 

циклус 

 

 

Члан већа природних наука 

 

 

Организовање одласка на Сајам 

књига 

 

Математичко такмичење „Мислиша 

2019“ 

 

10 

 

 

 

    10 

 

      5 

 

 

      3 

 

Израда плана и 

програма рада актива, 

праћење реализације, 

израда извештаја 

 

Учешће у изради плана  

 

Планирање и 

организовање 

активности  

 

Записник са актива 

 

Извештај  

 

Записник са већа 

 

 

Извештај  

 

 

Захвалница  

Маркетинг школе  

Помоћник администратора сајта 

 

     5 Пружање помоћи око 

ажурирања сајта 
Увид у сајт установе 

Рад у радним телима, пројектима 

и програмима 

Израда ИОП-а  

    

   21 

Планирање, 

организовање, 

реализација, евалуација 

и извештавање ИОП-а 

 

ИОП, записник тима за 

ИОП 

                                                                                     Укупно:  126 сати 

 

 

 

 

 

 

 

Ван установе (120 бодова за 5 година) 

 

Назив семинара Број 

бодова 
Компетенција Документ који 

доказује 

реализацију  

Програм стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и директора за развој 

кључних вештина ученика основних школа: 

критичко мишљење и решавање проблема, 

дигитална писменост и програмирање 

микробит уређаја, од марта до октобра 2019.  

 

 

 

 

40  

Компетенција за 

поучавање и 

учење 

 

П1 и П3 

 

 

 

 

     Уверење  

Семинар : „Тимски рад и сарадња наставника 

у функцији осигурања квалитета рада 

установе“, 18.01.2020. 

 

8 

К4 

П4  

      

     Уверење  

 

ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И 

ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 Наставник ликовне културе Лидија Илић 
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Семинари: Реализација наставе орјентисане ка исходима учења 

Дежурство за време завшног испита, 8 сати стручног усавршавања-уверење 

 

У установи: 

1..Координатор Већа вештина, извештаји већа 

2..Организација школских изложби поводом: 

-Св.Саве 

-Дана љубави 

-Ускрса 

-Дана школе 

-практични радови, извештај  ликовне секције 

Због ванредног стања и наставе на даљину,изложбе ученичких радова су објављиване на интернет 

страници школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 
 

 

Назив установе:  Основна школа „Миша Стојковић“ Гај  и ОШ ,,Предраг 

Кожић“  Дубовац 

Име и презиме:   Катарина Величић Богдановић 

Радно место:  Наставник  Српског језика 

Година/период  за који се извештај пише: Школска  2019- 2020.  

 

 

  

Назив стручног 

усавршавања 

Ниво 

 ( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време  

Начин 

учествовања 
(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ) 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

Актуелни правилници-

интерна едукација 

Наставничко 

веће 

Август- 

септембар 

2019. 

присутво Током 

школске 

2018/2019. 

Резултати 

самовредновања 

1 бод 

Наставничко 

веће 

23.12.2019. присуство Школска 

документа

ција, 

фотографи

је 

Међупредметна 

корелациja – руковођење 

Тимом и сарадња са 

колегама 

Наставничко 

веће 

Октобар 

2019- јун 

2020.  

присутво Школска 

документа

ција 

Манифестације -Нова 

године, Дан школе   

установа октобар 

2019, јануар 

2020. 

организација  Школска 

документа

ција, 

фотографи

је 

Пројектне активности- 

менторство ученицима  

К 2  Март-  јун 

2019.  

Коауторство, 

тимски рад, 

координисање  

пројекат, 

фотографи

је  

Резултати 

самовредновања  

Наставничко 

веће 

Август  

2020. 

присуство Школска 

документа

ција 

Интерна обука е дневник  К1 децембар 

2019. 

присуство Фотограф

ије, колеге 

Актуелни правилници – 

интерна едукација  

Наставничко 

веће 

15.05.2020. присуство Школска 

документа

ција 

Међупредметни приступ 

настави и учењу  и развој 

компетенција ученика  

8 часова  

К 2 24.12.2019. присуство Сертифика

т  

Прати, процени и 

објективно оцени  

8 часова  

К2 П3 25.12.2019. присуство Сертифика

т још није 

стигао.  
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 Назив стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

Зимски републички 

семинар за наставнике 

српског језика 

24 часа  

Ниво 

 

 

 

 

 

 

К 1 

Време  

 

 

 

 

 

 

7,8 и 9 . 

фебруар 

2019. 

Београд, 

Филолошки 

факултет  

 

Начин 

учествовања 

 

 

 

 

 

 Присуство 

Документ 

у установи 

који 

доказује  

Реализациј

у 

 

Сертифика

т  

 

 

 

 

Тимски рад и сарадња 

наставника  у функцији 

осигурања квалитета рада 

установе  

 

8 часова  

К 4 18.01.  2020. 

Дубовац 

Присуство Уверење, 

 

Која знања и вештине сам унапредила у току ове године 

К 1 –компетенција за подучавање__ К2____________________________  

К3- Подршака развоју личности детета и ученика   

Преношење знања деци      

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу  

         

Знања - о техникама  учења, различите методе, технике и активности, познавање закона, 

прописа, правних аката и процедура  

                                                                              

 

Напомена: због актуелне ситуације у земљи и увођења ванредних мера у марту 2020. 

део  планираног стручног усавршавања није обављен  јер је настава била на даљину , 

а контакти сведени на интернет комуникацију. 

                                                                                

                                                                                    Потпис запосленог:  

                                                                           Катарина Величић Богдановић 
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СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  И  НАПРЕДОВАЊЕ  У  УСТАНОВИ 
 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме : Меза Анита 

Радно место : наставник историје 

Година/период : 2019/2020. 
 

стру

чно 

усав

рша

вањ

е у 

уста

нов

и 

Ани

та 

Мез

а 

Активност 

Ниво ( 

стручни 

актив, 

веће идр.) 

Начин 

учествовања 
(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ) 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

сати     

Израда личног плана 

стручног усавршавања и 

разматрање планова на 

седницама стручних  већа и 

писање извештаја у јуну 

месецу о реализацији истог 

стручни 

актив 

аутор План стручног 

усавршавања 
1  

Израда ИОП-а ( ако постоји 

потреба и ако се формира 

Тим за ИОП) 

стручни 

актив 

вођење Извештаји, 

евалуација ИОП-

а за ученике за 

које се спроводи 

наставник по 

разредима и 

предметима 

6  

 Континуирано праћење 

напредовања ученика  

 

Одељењско 

веће 

вођење Записник 

већа,педаг.докум

ентација 

8  

 Члан жалбене комисије за 

прегледање комбинованог 

теста на завршном испиту 

Стручни 

актив 

члан Решење о 

именовању 
8  

 Члан актива Стручни 

актив 

Учешће у 

изради 

плана,писању 

извештаја 

Записник са 

актива/већа коме 

је прзентовано са 

запажањима 

наставника о  

презентованом 

садржају 

2  

 Координатори стручних актива 

(Школски програми, активи 

учитеља,природних,друштвен

их наука, вештина,  

језика, разредне наставе)-

вођење летописа школе 

Стручни 

актив 

 праћење 

реализације 

Записници 

летописа 
10  

Петогодишњим планом професионалног развоја у установи за шк. 2019/2020.планирано је 44 сати 

стручног усавршавања у установи.  
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Извештај 

о стручном усавршавању ван установе на крају  шк. 2019/2020. год. 
 

Наставник: Анита  Меза 
 

 

 

 

Oблик 

стручног 

усавршавања 

Назив стручног 

усавршавања 
Број 

сати  

К 

1,2,3,4 

 
Време  Доказ Име и презиме   

 Семинар Корак по корак 

до интерактивног 

часа и евиденције 

портфолиа 

16 К4 25. и 26. 

12. 2019. 

Уверење Анита Меза 

 Семинар НТЦ систем 

учења – развој 

креативног и 

функционалног 

размишљања 

24 К2 27, 28 и 

29.12. 

2019. 

Уверење Анита Меза 

Стр

учн

о 

уса

вр

ша

ва

ње  

ван 

уст

ано

ве 

Ан

ита 

Ме

за 

Семинар Тимски рад и 

сарадња 

наставника у 

функцији 

осигурања 

квалитта рада 

установе 

8 К4 20.3. 

2020. 

Уверење Анита Меза 

Презентација 

уџбеника Ј.П. 

„Завод за 

уџбенике“ 

Презентација 

уџбеника Ј.П. 

„Завод за 

уџбенике“ 

3 К2 04.02.202

0. 

Потврда Анита Меза 

Презентација 

уџбеника 

„ДАТАСТАТУ

С“ 

Презентација 

уџбеника 

„ДАТАСТАТУС

“ 

1  

К2 

21.02.202

0. 

Потврда Анита Меза 

Стручни скуп „Нове теме у 

историографији-

оквири и циљеви 

примене у 

настави 

историје“ 

8 К1 22.02. 

2020. 

Уверење Анита Меза 

 Презентација 

уџбеника“БИГ

З“ 

Презентација 

уџбеника“БИГЗ“ 

1 К2 05.03.202

0. 

Потврда Анита Меза 
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Реализација програма стручног  усавршавања ван установе у школској 2019/2020. г. 
 

Наставник: Марко Бојовић 

 

Назив семинара Број 

сати 

Компетенција Документ који доказује 

реализацију (уписати у 

колону знак * уколико 

постоји сертификат) 

Остали облици 

стручног 

усавршавања* 

     

Како до успешне 

сарадње са родитељима 

8  
К1 П3 

Уверење 
 

Укупно:  8 сати 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И 

ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 

Наставник музичке културе,технике и технологије и техничког и информатичког образовања 

Лидија Илић 

 

Активност  Број 

сати-

бодова 

Опис активности  Докази: 

Континуирано праћење напредовања и 

развоја детета и ученика у првом и 

другом  полугодишту  

 

8 

        Излагање и вођење 

педагошке документације 

Записници већа и 

педагошка 

документација 

Координатор Одељенског већа  

10 

Координисање и 

спровођење  
Записници 

Координатор тима за културне 

манифестације 
10 Координисање и 

спровођење 
Записници 

Члан стручног актива наставника 

природних наука 
2 Чланство и ангажаовање Записници 

Члан стручног већа вештина  5 Чланство и ангажовање Записници 

Члан тима за професионалну орјентацију 5 Чланство и ангажовање Записници 

Члан тима за самовредновање рада школе  

5 

Координисање и 

спровођење 
Дневник осталих 

облика ваннасатвних 

активности 

Извођење,организација,реализација, 

Извештавање културних активности у 

којима учествују ученици (приредбе) 

 

3 

Координисање и 

спровођење 
Дневник осталх облика 

ваннаставних 

активности 

Присуствовање и дискусија на угледном 

часу- ( математика 5.разред) 

 

4 Присуствовање  Писана припрема 

Чланство у тиму за спровођење завршног 

испита 
5 ангажовање задужење 

Извођење  угледног часа 

Музичка култура 

,,Филмска музика“- 8.раз. 

07.05.2019. 

      

  12 

Писана припрема за час, 

организација простора и 

времена, иновативна 

средства, реализација часа, 

Писана припрема 

наставника, позив за 

колеге, примена плана 

унапређивања наставе, 
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самоевалуација, сређивање 

података са евалуационих 

листова  

материјал приликом 

реализације часа 

(развијање критичког 

мишљења) 

 

                                                                                   Укупно : 69  сати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ван установе (120 бодова за 5 година) 

 

Назив семинара Број 

бодова 
Компетенција Документ који 

доказује 

реализацију  

„Безбедност деце у саобраћају“ 

Агенција за безбедност саобраћаја 

31.10.2018 - Ковин 

 

16  

К1-компетенције за 

уже стручну област 

П1 

Уверење  

 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив Број 

сати-

бодова 

Ниво ( стручни актив, 

веће идр.)и датум 
Начин учествовања 

1. Континуирано праћење 

напредовања ученика 

2 Одељењско веће виших 

разреда 

излагање 

2. Организација активноси 

поводом Дечје недеље 

3 Актив Друштвених 

наука 

Учешће 

3. Координисање 

Ученичким парламентом 

5 Ученички парламент Вођење 

4. Реализација активности 

поводом новогодишње 

прославе 

10 Актив Друштвених 

наука 

Организација 

5. Учествовање у изради 

школског програма за 

2.циклус за школску 

2019/20.годину 

2 Тим за школски програм Учешће 

6. Израда личног плана 

стручног усавршавања 

1 Актив Друштвених 

наука 

Спровођење и 

организација 

7. Сарадња са школским 

листом 

3 Тим за школски лист Учешће 

8. Израда ИОП-а за 1. И 

2.полугодиште 

6 Записник тима за ИОП Учешће 
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9. Приредба за Светог Саву 3 Актив Друштвених 

наука 

Организатор 

Извештај стручног усавршавања у установи за школску 2019/2020.годину 

 

Наставник: Марија Ћирић 

Радно место:  наставница српског језика 

 

 
Стручно усавршавање ван установе за школску 2019/2020.годину 

Наставница: Марија Ћирић 

Наставни предмет: српски језик 

Назив семинара Време 

реализације 

Компетенције Приоритетна 

област 

Број сати 

Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији 

осигурања квалитета рада 

установе, каталошки број 

150. 

18.1.2020. К4 П4 8 

 

 
Реализација програма стручног  усавршавањау установи у школској 2019/2020. г. 

наставник: Ануца Славковић 

 

Назив (теме, угледног 

часа, активности, 

округлог стола...) 

Ниво (стручно веће, 

актив, наставничко 

веће...) 

Број 

сати 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање

... 

Документ у установи као 

доказ 

Извођење угледног часа 

биологија и пројeктна 

анастава у 1.р.“Здрава 

храна“ 

Лични ниво 12 Организатор Припрема за час 

Континуирано праћење 

напредовања ученика у 

1.кварталу 

Одељењско веће 2 Организатор записник већа и педагошка 

документација 

Континуирано праћење 

напредовања ученика у 

2.кварталу 

Одељењско  

веће 

2 Организатор записник већа и педагошка 

документација 

Организација изложбе 

радова ученика 

 Тим за заштиту 

животне средине 

 

10 Организатор  

Записник 

тима 

 

Континуирано праћење 

напредовања ученика у 

3. кварталу 

Одељенско веће  

 

2 Организатор  

Записник већа и педагошка 

документација 
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Континуирано праћење 

напредовања ученика у 

4.кварталу 

Одењенско веће 2 Организатор Записник већа и педагошка 

документација 

Извођење угледног часа 

техника и технологија-

биолоија“Антропогени 

фактор и Енергетика у 

грађевинарству,мере за 

рационално коришћење 

топлптне енергије“ 

Лични ниво 12 Организатор Припрема за час 

Посета угледним часу 

технике и технологије-

наставна 

јединица“Рачунарске 

апликације за 

једноставно цртање 

грађевинских објеката и 

унутрашње уређење 

стана“ 

Лични ниво 

 

4 Слушалац Припрема за час 

Примена наученог  са 

стручног усавршавања 

 

Лични ниво 4 Организатор Припрема за час 

     

     

 

Члан Већа природних 

наука и Тима за заштиту 

животне средине 

Лични ниво 4 Члан Записник 

     

Израда личног плана 

стручног усавршавања 

Лични ниво 1 Аутор Лични план стручног 

усавршавања 

Израда ИОП-а Лични ниво 6 Аутор Документација педагога 

школе 

Укупно:                                                                             61  сат 

 

 

Реализација програма стручног  усавршавања ван установе у школској 2019/2020. г. 

Наставник:Ануца Славковић 

 

Назив семинара Број 

сати 

Компетенција Документ који доказује 

реализацију (уписати у 

колону знак * уколико 

постоји сертификат) 

Остали облици 

стручног 

усавршавања* 

     

Корак по корак до 

интерактивног часа и 

евиденције портфолија 

16 
 

К4 П1 
Уверење 

 

Искористи час 8 К1 П3 Уверење  

Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији 

осигурања квалитета 

рада установе 

8 К4 П4 

 

Уверење  
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 2 К1 Уверење Стручно предавање о 

приказу дигиталног 

уџбеника 

 2  

К1 

Уверење Стручна 

презентација 

уџбеника 

орјентисана на 

исходе 

Укупно:  36 сати 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Назив установе ОШ”Предраг Кожић” Дубовац 

 

 

Име и презиме  Маја Лукић 

Радно место Музичка култура 

Година/период за који се извештај пише 2019/2020.  

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Стручно усавршавање 

у установи 
ниво 

(стручни 

актив, 

веће и 

друго) 

време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

документ 

у установи 

који доказује 

реализацију 

Стручни активи и тимови  10сати присуство  

Презентација“Логос“уџбеника     3сата присуство уверење 

Презентација“Бигз“уџбеника     3сата присуство уверење 

Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији 

осигурања квалитета рада 

установе 

 8 сати присуство уверење 

     

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

назив стручног усавршавања време начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, 

остало...) 

Документ који 

доказује 

реализацију, 

односно број 

сертификата, 

потврде/уверења 

и ко га је издао 

Међупредметни приступ настави и  

учењу 
8сати присуство уверење 

Стручни активи и тимови 10сати присуство уверење 

Угледни час“Народни инструменти у 12сати излагање Припрема за час 
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Србији“ 

Дигитално усавршавање“Блог - настава на 

даљину“ 

8 сати присуство уверење 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току ове године 

Прављење и коришћење блога преко ког се одвијала настава на даљину.  

 

 

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су) 

/ 

 

 

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега 

Планирани угледни час , због проглашења ванредног стања у земљи. 

 

 

Звање стечено у току ове године 

/ 

 

Напомена:Рад у три школе. 

/ 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И ВАН 

УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 

 

Предметни наставник географије: Видосав Обрадовић 

 

Активност Број сати-

бодова 
Опис активности Докази: 

Присуствовање и дискусија на три  угледна 

часа  

1)Српски језик, 6. разред –Глаголски облици, 

наставник Марија Ћирић,  

 

2)Техника и технологија и Биологија (тимски 

    

 

 

 

        

 

 

Присуствовање, 

евидентирање 

уочених квалитета 

часа, попуњавање 

 

 

 

 

Писане 

припреме 
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рад), 6. разред-Антопогени фактор и мере за 

рационално коришћење топлотне енергије, 

4.3.2020. наставнице Сузана Милојков и Ануца 

Славковић 

  

3)  Српски језик, 4. разред-тимски рад, наставна 

јединица : Библиотекар нам препоручује, 

Славка Ивковић и Весна Мијатовић, 26.2.2020. 

 

4) Природа и друштво, 3. разред, наставна 

јединица : Све пада на земљу, учитељица 

Бранислава Илић, 24.2.2020. 

 

 

     16 

евалуционих листа, 

учешће у дискусији 

и анализи часа 

Примена наученог са стручног усавршавања 

Реализација угледних часова 

 

      

        4 

 

Реализација часа, 

активности 

 

Припрема 

наставника 

Извођење једног угледног часа 

 

 

 

/ 

 

/ 
 

/ 

Остваривање пројеката образовно-васпитног 

карактера у установи  

 

Координатор тима за екскурзије 

 

 

 

Члан  већа природних наука 

 

     

 

 

     10 

 

 

     10 

 

 

    

 

Израда плана и 

програма тима за 

екскурзије,  

праћење 

реализације, израда 

извештаја  

 

Учешће у изради 

плана и писање 

извештаја 

 

Школски 

лист, сајт 

школе, 

програм и 

записник са 

тима, 

извештај 

Записник са 

актива  

 

Рад у радним телима, пројектима и 

програмима 

Израда ИОП-а  

 

 

 

Члан комисије за прегледање тестова за 

завршни испит ученика 8. разреда 

    

      30 

 

 

   

      12 

Планирање, 

организовање, 

реализација, 

евалуација и 

извештавање ИОП-

а 

 

Прегледач 

комбинованих 

тестова 

ИОП, 

записник 

тима за 

ИОП 

 

Решење  

                                                                                                                                            Укупно: 82 часа  

 

Ван установе (120 бодова за 5 година) 

 

Назив семинара Број сати Компетенција Документ који 

доказује 

реализацију  

Семинар : „Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији осигурања 

квалитета рада установе“, 18.01.2020. 

 

8 

К4 

П4  

      

     Уверење  
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Семинар : „Међупредметни приступ 

настави и учењу и развој компетенција 

ученика“    

8  К1 

П4 

     Уверење 

Семинар : „Прати, процени и објективни 

оцени“ 

8 К1 

П4 

     Уверење 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

 

Назив установе:  Основна школа „Миша Стојковић“ Гај  и ОШ ,,Предраг Кожић“  

Дубовац 

Име и презиме:   Сања Тошић 

Радно место:  Наставник  Биологије  и хемије 

Година/период  за који се извештај пише: Школска  2019- 2020.  

 

 

    

 

Назив стручног 

усавршавања Ниво 

 ( стручни 

актив, веће 

идр.) 

Време  

Начин 

учествовања 
(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ) 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

Актуелни правилници-

интерна едукација 

Наставничко 

веће 

Август- 

септембар 

2019. 

присутво Током 

школске 

2018/2019. 

Резултати 

самовредновања 

1 бод 

Наставничко 

веће 

23.12.2019. присуство Школска 

документа

ција, 

фотографи

је 

Еколошка секција  – 

руковођење Тимом и 

сарадња са колегама 

Наставничко 

веће 

Октобар 

2019- јун 

2020.  

присутво Школска 

документа

ција 

Манифестације -Нова 

године, Дан школе   

установа октобар 

2019, јануар 

2020. 

организација  Школска 

документа

ција, 

фотографи

је 

Пројектне активности- 

менторство ученицима  

К 2  Март-  јун 

2019.  

Коауторство, 

тимски рад, 

координисање  

пројекат, 

фотографи

је  

Резултати 

самовредновања  

К 1  Август  

2020. 

присуство Школска 

документа

ција 

Интерна дигитална 

писменост  

К1 25-27.11. 

2019. 

присуство Фотограф

ије, колеге 

Обука за извођење наставе 

на даљину 

К 1 17.03.2020. присуство Фотограф

ије, 
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школска 

документа

ција  

Актуелни правилници – 

интерна едукација  

К 1  15.05.2020. присуство Школска 

документа

ција 

Међупредметни приступ 

настави и учењу  и развој 

компетенција ученика  

8 часова  

К 2 24.12.2019. присуство Сертифика

т  

Прати, процени и 

објективно оцени  

8 часова  

К2 П3 26.12.2019. присуство Сертифика

т још није 

стигао.  

Школска 

документа

ција, 

фотографи

је. 

ВАН   УСТАНОВЕ      

 

Која знања и вештине сам унапредила у току ове године 

К 1 –компетенција за подучавање__ К2____________________________  

К3- Подршака развоју личности детета и ученика   

Преношење знања деци      

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу  

         

Знања - о техникама  учења, различите методе, технике и активности, познавање закона, 

прописа, правних аката и процедура  

                                                                              

Напомена: због актуелне ситуације у земљи и увођења ванредних мера у марту 2020. 

део  планираног стручног усавршавања није обављен  јер је настава била на даљину , 

а контакти сведени на интернет комуникацију. 

                                                                                

                                                                                                    наставница хемије, Сања Тошић 
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                Извештај стручног усавршавања у установи за школску 2019/2020.годину 
 
Ред. 

бр. 
Назив Број сати-

бодова 
Ниво ( стручни актив, веће 

идр.)и датум 
Начин учествовања 

1. Континуирано праћење 

напредовања ученика 

2 Одељењско веће виших 

разреда 

излагање 

2. Организација активноси 

поводом Дечје недеље 

3 Актив Друштвених наука Учешће 

3. Координисање Стручним 

већем за друштвене науке 

5 Координисање Стручним 

већем за друштвене науке 

Вођење 

4. Реализација активности 

поводом новогодишње 

прославе и маскенбала 

10 Актив Друштвених наука Организација 

5. Учествовање у изради 

школског програма за 

2.циклус за школску 

2019/20.годину 

2 Тим за школски програм Учешће 

6. Израда личног плана 

стручног усавршавања 

1 Стручно већеДруштвених 

наука 

Спровођење и организација 

7. Израда ИОП-а за 1. И 

2.полугодиште 

6 Записник тима за ИОП Учешће 

8. Приредба за Дан школе 3 Актив Друштвених наука Учешће 

9. Приредба за Светог Саву 3 Актив Друштвених наука Учешће 

10. Присуство на обуци коју 

изводи шк.координатор за 

електронски дневник 

3 Записник актива/већа Присуство 

 

 

 

IX САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 
 

У току школске 2019/2020. године школа је одржавала редовне контакте са надлежном Школском 

управом, тако што је присуствовала састанцима које је школска управа организовала, као и тако 

што је редовно слала тражене податке и поступала по упутствима ШУ Зрењанин. 

 

 

 

X ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА И 

НАДЗОРИМА У ШКОЛИ 
 

  У току школске 2019/2020. години није било инспекцијских прегледа и надзора у школи. 

 

 

 

 

 

 
  Директор, 

 

                                                                                                                            Лидија Весели 


