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I    УВОДНИ ДЕО 
 
Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. 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 2020/2021. године било је уписано 106 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 и ученици који су у току године смештени у хранитељске породице у Ковину и 
Делиблату). 

На основу Закона о основама система пбразовања и васпитања, у складу са Стручним 
упутством о формирању одељења, директор је у обавези да до 15. августа сваке године, достави 
Школској управи структуру броја ученика по разредима и одељењима, како би затражио сагласност 
од надлежних да се са приказаним бројем ученика започне наредна наставна година.   

У шк.2020/2021.-е,  августа месеца Школска управа није дала сагласност да се у школи  
формирају 8 одељења, већ је дала сагласност на 7 одељења. Због пропуста секретара школе која  
није пратила благовремену објаву Стручног упутства о формирању одељења, поступак бодовања 
технолошких вишкова се није спровео у предвиђеном року до месеца августа.  Пошто је школа  
ушла у проблем, затражен је савет од материјално-финансијског саветника при Министарству 
просвете, који је упутио на жалбу, уз објашњења кретања уписа ученика у први разред из  
претходних година и будућих, са јасном сликом социјалне средине и отежаним радом у таквој 
средини, ка надлежнима-Министарству просвете, а који су одбили сагласност да се у школи 
формирају 8 одељења. 
Наиме, уписаних ученика у првом разреду било је  свега три ученика. Већ оформљено одељење  
трећег разреда бројило је девет ученика, са једном ученицом по ИОП-у2 тако да је било очигледно  
да су се у школи стекли услови за комбинацију ова два разреда.  У међувремену, се одмах  
приступило поступку бодовања, након чега је учитељица трећег разреда, Мирјана Бановић 
проглашена технолошким вишком.  
Проблем се био решио тако што се  у међувремену , у септембру месецу, вратила једна породица  
из Немачке, чије је дете уписано у трећи разред, у чијем је одељењу, у међувремену и било ученика 
који су се образовали по ИОП-у, једна ученица по ИОП-у1 и једна по ИОП-у2, која је од првог  
разреда имала мишљење Интересорне комисије. Тако да се уз одобрење материјално-финансијског 
саветника, комбинација разреда није извршила и школа је имала 8 разреда. 
 
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, 46 је женског рода, 60 мушког. Број 
ученика у нижим разредима на почетку шк. године био је 54, док је у вишим износио 52. На крају школске 
године број ученика у нижим разредима је 54, у вишим . 
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,  
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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  

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 2020/2021. години наставу је реализовало укупно 20 наставника.  
Нестручно је била заступљена настава математике, физике, технике и технологије у 5, 6. и 7. разреду,   
музичке културе од 6. до 8. разреда, ликовно од 5 до 8. разреда, информатика и рачунарство, хемија 
Од укупно 20 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 пуним радним  временом 100% 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 2020/2021. године 

одељ

ење 
Све
га 

уче
ник

а 

Одл

ични 
% Вр

ло 

доб

ри 

% Доб

ри 
% Дов

ољ

ни 

% Пр

ево

де 

се 

% Недовољни  
% 

Свег

а 

пози

тивн

и 

 
% 

Нео

-

це

ње

ни 

Просечна оцена 

са 
1 
не
га
т. 

са 2 
и 

виш
е 

по
на
в

ља 

С

в

е

г

а  

I-1 3 
 

о п и с н о   о ц е њ е н и 
 ( 3 ученика ) 

II-1 15 7 46,66% 1 6,67% 6 40,00

% 
1 6,67

% 
- - - - - - - 9 100

% 
- 4.29 

III-1 10 2 20% 6 60% 2 20% - - - - - - - - - 10 100

% 

- 3,97 

IV-1 12 4 33,33% 5 41,67% 3 25% - - - - - - - - - 15 100
% 

- 3,88 

Укуп

но:  
54   

Оц. од 
2. до 

4. 

45 13 28.89% 12 26.67% 17 37.78
% 

1 2.22% 1 2.22% 1 1 1 2 4.4
4% 

43 95.
56
% 

- 3.76 

V 18 8 44.44% 2 11.11% 6 33.33
% 

- - - - - 1  1 5.5
5% 

16 88.
89
% 

1 3.93 

VI-1 16 7 43,75% 1 6,257% 7 43,75
%% 

- 
 

- - - - 1 1 1 6,
2
5 

15 93,
75
% 

- 3,78 

VII-1 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57
% 

- - - - - - - - - 7 100
% 

- 3.90 
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VIII-1 11 1 9.09% 7 63,64% 2 18,18
% 

1 9,09%  - - - - - - 11 100
% 

- 3,65 

Укуп

но: 
52   

Оц.од 
5. до 8. 

52 12 23.08% 10 19.23% 26 50% 3 5.77% - - - 1 1 1 1.
92
% 

51 98.
08
% 

- 3.56 

Укупн
о 

бројча
но 

оцење
ни 

97 25 25.77% 22 22.68% 43 44.33
% 

4 4.12% 1 1.03% 1 2 2 2 2.0
6% 

94 96.
91
% 

- 3.65 

Укупно ученика у школи:  106  

 
 
 
 
 
 

Владање ученика на крају 2.полугодишта шк. 2020/2021. године 
Одељење Укупно 

ученика 
Примерно 

 
Врло добро Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће Неоцењени 

I 3 3(100%) - - - - - 

II 15 15 (100%) - - - - - 

III 10 10 (100%) - - - - - 

IV 12 12 (100%) - - - - - 

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

I - V 
63 61 1 1 - - - 

У процентима 100% 96.83% 1.59% 1.59% - - - 

Одељење Укупно 
ученика 

Примерно 5 
 

Врло добро 4 Добро 3 Задовољавајуће 
2 

Незадовољавајуће 
1 

Неоцењени 

VI 16 15 (93,75%%) - 1 (6,25%) - - - 

VII 7 5 (71.42%) 2 (28.57%) - - - - 

VIII 11 9 (81,82%) 1(9,09%) 1(9,09%) - - - 

УК.VI - VIII 43 40 
93.02% 

1                         
2.33%                      

1                             
2.33%          

1                       
2.33% 

- - 

УКУПНО      

I - VIII 
106 101 2 2 1 - - 

У процентима 100% 95.28% 1.89% 1.89% 0.94% 0% 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. 
Изречене васпитне/васпитно-дисциплинске мере на крају 2. полугодишта школске 

2020/2021. године 
 

Oдељење Укупно 
ученика 

Број ученика којима је 
изречена васпитна 
мера/васпитно-дисциплинска 
мера 

Васпитна мера/ васпитно-
дисциплинска мера 

I 3 - - 

II 9 - -  
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III 10 - - 

IV 12 - - 

V 18 1 Укор наставничког већа 

VI 16 2 опомена одељењског старешине 

укор одељењског већа 

VII 7 2 Укор одељењског старешине (на крају 
првог полугодишта)  

VIII 11 2 укор одељењског већа (мера из 1. 
пполугодишта) 

укор одељењског старешине 

I - VIII 106 12  (11.32%) На крају 2. полугодишта 11 ученика 
има изречену неку од васпитних мера, 
док 1 ученик има изречену васпитно-
дисциплинску меру. 

 
 
 
 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 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 3 91 0 3 77 / 168 
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         II 15 1026 24 15 758             / 1784 

        III 10 437 0 10 741 0 1158 

        IV 12 516 0 12 525 0 1041 

         V 18 741 45 18 1226 88 1314 

         VI 17           469 30           16           806 6 1311 

        VII 7 245 38 7 605 41 646 

        VIII 14 387 22 11 1153 24 1586 

УКУПНО 102 4719 80 106 7567 44  
12410  

УКУПНО 
 

 
102 

 
Оправдани    изостанци 

 
106 

 
Неоправдани   изостанци 

12286 124 
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5. Оствареност образовних стандарда 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА I-VIII РАЗРЕДА 
 

( ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА И СТАНДАРДА НА ОСНОВНОМ , 
СРЕДЊЕМ И НАПРЕДНОМ НИВОУ ) 

 
 
Постигнућа ученика 1. разреда 

 

 

Ред.бро

ј  

1.разред 

Наставни 

предмет 

напредовање Ангажовање 

Самостал

но  
Уз 

мању 

помоћ 

Уз 

већу 

помоћ 

ИОП2 Сталн

о  

Повремено  

1. Српски 

језик 

1 1 1 / 3 / 

2. Енглески 

језик 

1 2 / / 3 / 

3. Математи

ка  

1 2 / / 3 / 

4. СОН 1 2 / / 3 / 

5. Музичка 

култура 

3 / / / 3 / 

6. Ликовна 

култура 

3 / / / 3 / 

7. Физичко и 

здравствен

о 

васпитање 

3 / / / 3 / 

 

  

 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  15 / / 

26,

67

% 

4 

26,

67% 

4 / / 46,

67

% 

7 

/ / / 

/ 
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Математика  15 

/ / 
40

% 
6 

6,6

7% 

1 / / 53,

33

& 

8 / / / 

/ 

Свет око нас 15 

/ / 33,

33

% 

5 

13,

33% 

2 6,67

% 

1 46,

67

% 

7 

/ / / 

/ 

Eнглески језик 9 

/ / 44,

44

% 

4 

44,

44

% 

4 

11,1

1% 

1 / / 

/ / / 

/ 

Ликовна 

култура 
15 

/ / 53,

33

% 

8 

33,

33% 

5 13,3

3% 

2 / / 

/ / / 

/ 

Музичка 

култура 
15 

/ / 46,

67

% 

7 

44,

44

% 

4 13,3

3% 

2 13,

33

% 

2 

/ / / 

/ 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

15 

/ / 53,

33

% 

8 

40% 6 6,67

% 

1 / / 

/ / / 

/ 

Средња оцена 

одељења: 
3,86     

      
   

 

 
 

         

 
 

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  7(46,67%) 1 (6,67%) 7 (46,67%)  

Математика  7(46,67%) 1 (6,67%) 7 (46,67%)  

Свет око нас 7(46,67%) 1 (6,67%) 7 (46,67%)  

Eнглески језик    

Ликовна култура   15( 100% ) 

Музичка 

култура 

  15( 100% ) 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

  15( 100% ) 

Пројектна 

настава  

  15 ( 100% ) 

    

 
 

Постигнућа ученика 3. разреда 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.разред 

Број 

учен

ика у 

одељ

ењу 

ИОП2 

Постигнућа ученика 

Одлича

н  

 

Врло 

добар 

 

Добар  

 

Довоља

н  
Недово

љан 

Неоцењ

ен 

Српски 

језик  
10 1 10% 

20

% 
2 

20

% 
2 

30

% 
4 

10

% 
1 / / / 

/ 

Математика  10 1 
10% 20

% 
2 

10

% 
1 

20

% 

 

2 
40

% 
4 / / / 

/ 

Природа и 

друштво 
10 1 

10% 20

% 
2 

30

% 

 

3 
40

% 
4 / / / / / 

/ 

Eнглески 

језик 
10 

1 10% 20

% 
2 

20

% 
2 

50

% 
5 

/ / 
/ / / 

/ 

Ликовна 

култура 
10 

/ /  

90

% 

9 
10

% 
1 

/ / / / 

/ / / 

/ 

Музичка 

култура 
10 

/ / 40

% 
4 

40

% 
4 

20

% 

2 

 
/ / 

/ / / 
/ 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
10 

/ / 
90 

% 
9 

10

% 

 

1 
/ / / / 

/ / / 
/ 

Средња 

оцена 

одељења: 

3,97     

      

   

 

 
 

3.разред 

ОСТВAРИВАЊЕ 

ИСХОДА 

 

Ученик остварује 

исходе уз већу помоћ 

наставника 

 

Ученик остварује 

исходе уз мању помоћ 

наставника  

  

Ученик остварује 

исходе  потпуно 

самостално 

Српски језик  5-50%  2 – 20% 2 - 40% 

Математика  2-50% 4 – 10% 2 - 20% 

Природа и друштво / 4-40% 5-50% 

Eнглески језик 1 – 10% 2 – 20% 7 - 70%  

Ликовна култура  1 – 10% 9 - 90% 

Музичка култура 1 – 10% / 9 - 90% 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 1 – 10% 9 - 90% 

Пројектна настава  1 – 10% / 9 - 90% 

ИОП2: српски 

језик, енглески 

језик, математика, 

природа и друштво 

– 1 ученик (11,11%) 
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Постигнућа ученика 4. разреда 

 

 

4.разред 

Број 

учен

ика у 

одељ

ењу 

ИОП2 О.Н. С.Н. Н.Н. 
Недовоља

н 

Неоцење

н 

Српскијезик 12 / / 12 100% 9 75% 3 25% / / / / 

Математика 12 / / 12 100% 8 
66,67

% 
1 8,33% / / / 

/ 

Природа и 

друштво 
12 / / 12 100% 9 75% 1 8,33% / / / 

/ 

Eнглески 

језик 
12 

/ / 
12 100% 6 50% 3 25% / / / 

/ 

укупно 48 / / 48 100% 32 
66,67

% 
8 

16,67

% 
/ / / 

/ 
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Постигнућа ученика 5. разреда школске 2020/21. године 
 

PREDMET 
Uk. 

Ucenika u 
odelj. 

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

br proc. br proc. br proc. 
b
r 

proc. br proc

srpski 16 0 0.00% 15 93.75% 7 43.75% 4 25.00% 0 0.00%

matematika 16 0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%

istorija 16 0 0.00% 15 93.75% 
1

0 
62.50% 5 31.25% 0 0.00%

likovna kultura 16 0 0.00% 15 93.75% 9 56.25% 5 31.25% 0 0.00%

geografija 16 0 0.00% 15 93.75% 8 50.00% 5 31.25% 0 0.00%

fizicko vaspitanje 16 0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%

fizika     0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%

informatika i računarstvo 16 0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%

biologija 16 0 0.00% 15 93.75% 7 43.75% 4 25.00% 0 0.00%

muzičko 16 0 0.00% 15 93.75% 
1

0 
62.50% 5 31.25% 0 0.00%

izabrani sport   0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%

engleski jezik 16 0 0.00% 15 93.75% 7 43.75% 5 31.25% 0 0.00%

francuski jezik 16 0 0.00% 15 93.75% 6 37.50% 5 31.25% 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%

                 

ukupno 176 0 0.00% 
12

0 
68.18% 

6

4 
36.36% 

3

8 
21.59% 0 0.00%
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Постигнућа ученика 6. разреда 

школске 2020/21. године 
 

 
 

Предмети  
 

Ученик није 

остварио исходе 

 
Ученик остварује 

исходе уз помоћ 

наставника  

  
Ученик остварује 

исходе  потпуно 

самостално 
Српски језик  1  5 10  
Математика  1  5 10 
Историја 1 5 10 
Eнглески језик  6 10 
Ликовна култура  - 16 
Музичка култура  - 16 
Физичко васпитање   16  
Географија   4 12  
Биологија  4 12 
Информатика    16 
Техника и технологија   6 10 
Верска настава  - 16 
Француски језик 1 5 10 
Хор  - 16 
Ромски језик  - 8 
Физика   16 

Исходи у 6. разреду су остварени на различитом нивоу, у зависности од могућности и мотивације ученика. 

 

ОСТВАРЕНОСТ стандарда ученика 6. разреда на крају 2. полугодишта 

 

PREDMET 
Uk. Ucenika u 

odelj. 

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

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

srpski 16 0 0.00% 15 93.75% 8 50.00% 3 18.75% 1 6.25%

matematika 16 0 0.00% 15 93.75% 6 37.50% 0 0.00% 1 6.25%

istorija 16 0 0.00% 15 93.75% 8 50.00% 6 37.50% 1 6.25%

likovna kultura 16 0 0.00% 16 100.00% 12 75.00% 8 50.00% 0 0.00%

geografija 16 0 0.00% 16 100.00% 9 56.25% 6 37.50% 0 0.00%

fizicko vaspitanje 16 0 0.00% 16 100.00% 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

fizika 16 0 0.00% 16 100.00% 6 37.50% 0 0.00% 0 0.00%

informatika  16 0 0.00% 16 100.00% 16 100.00%   0.00% 0 0.00%

biologija 16 0 0.00% 16 100.00% 8 50.00% 5 31.25% 0 0.00%

muzičko 16 0 0.00% 16 100.00% 12 75.00% 8 50.00% 0 0.00%

izabrani sport   0 0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%

francuski jezik 16 0 0.00% 15 93.75% 9 56.25% 6 37.50% 1 6.25%

engleski jezik 16 0 0.00% 16 100.00% 7 43.75% 5 31.25% 0 0.00%

                 

ukupno 192 0 0.00% 188 97.92% 117 60.94% 47 24.48% 4 2.08%
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 Постигнућа ученика 7.разреда  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 

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% 9 150.00% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

Математика 7 1 14.29% 6 100.00% 8 133.33% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 

Ликовна 

култура 
7 0 0.00% 7 100.00% 10 142.86% 4 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

7 0 0.00% 7 100.00% 14 200.00% 2 28.57% 0 0.00% 0 0.00% 

Биологија 7 1 14.29% 6 100.00% 10 166.67% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

Техника и 

технологија 
7 0 0.00% 7 100.00% 10 142.86% 4 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 

Историја 7 1 14.29% 6 100.00% 11 183.33% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

Енглески 

језик 
7 1 14.29% 6 100.00% 8 133.33% 3 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Француски 

језик 
7 1 14.29% 6 100.00% 10 166.67% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

Географија 7 1 14.29% 6 100.00% 11 183.33% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

Музичка 

култура 
7 0 0.00% 7 100.00% 9 128.57% 5 71.43% 0 0.00% 0 0.00% 

Физика 7 1 14.29% 6 100.00% 8 133.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Хемија 7 1 14.29% 6 100.00% 10 166.67% 1 16.67% 0 0.00%   0.00% 

      #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 

      #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 
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Укупно: 91 9 9.89% 82 100.00% 128 156.10% 26 31.71% 0 0.00% 0 0.00% 

 
 

Постигнућа ученика  8. разреда 2020/2021. 
 

PREDMET 

Uk. 
Uceni
ka u 
odelj. 

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

Nedovolja

n 

Neocenje

ni 

b
r 

proc. br proc. br proc. 
b
r 

proc. 
b
r 

proc 
b
r 

proc 

srpski 11 1 
9.09

% 
10 

100.00

% 
  0.00%   0.00% 0 0.00%   

0.00

% 

matematika 11 1 
9.09

% 
10 

100.00

% 
1 

10.00

% 
  0.00% 3 

27.27

% 
0 

0.00

% 

istorija 11 1 
9.09

% 
10 

100.00

% 
8 

80.00

% 
  0.00% 0 0.00%   

0.00

% 

likovna kultura 11   
0.00

% 
11 

100.00

% 

1

0 

90.91

% 
5 

45.45

% 
0 0.00%   

0.00

% 

geografija 11 1 
9.09

% 
10 

100.00

% 
7 

70.00

% 
1 

10.00

% 
0 0.00%   

0.00

% 

fizicko 

vaspitanje 
11   

0.00

% 
11 

100.00

% 
4 

36.36

% 
7 

63.64

% 
0 0.00% 0 

0.00

% 

fizika 11 1 
9.09

% 
10 

100.00

% 
1 

10.00

% 
  0.00% 0 0.00% 0 

0.00

% 

француски 

језик 
11 1 

9.09

% 
10 

100.00

% 
4 

40.00

% 
  0.00%   0.00%   

0.00

% 

biologija 11 1 
9.09

% 
10 

100.00

% 
6 

60.00

% 
  0.00% 0 0.00%   

0.00

% 

muzičko 11   
0.00

% 
11 

100.00

% 

1

0 

90.91

% 
6 

54.55

% 
0 0.00% 0 

0.00

% 

енглески 

језик 
11 1 

9.09

% 
10 

100.00

% 
3 

30.00

% 
1 

10.00

% 
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

% 
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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 121 8 
6.61

% 

11

3 

100.00

% 

5

4 

47.79

% 

2

0 

17.70

% 
3 2.65% 0 

0.00

% 

 
 
 
 

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 7:45 часова, а послеподневну у 12:25 минута, 
виши су такође преподневну смену почињали  у 7:45 часова, а поподневну  у 13:15 минута. Смене 
су мењане двонедељно. Због епидемиолошке ситуације целе школске године часови су трајали по 
30 минута.  
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.  
 
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 2020/2021. 
годину, којим се утврђује време остваривања о-в рада и време и трајање школског распуста. 
.  
Прослављена је школска слава – Свети Сава, резањем славског колача уз присуство ученика и 
одељенског старешине у трпезатији школе.   
Услед епидемиолошке ситуације Ковида 19, примењивао се план организације и реализације рада 
школе за шк.2020/2021. годину. 
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, шестом седмом и осмом разреду обавезан 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 у 4. разреду, као 
изборни наставни предмет у другом, трећем пројектну наставу и првом ..Дигитални свет''  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 
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(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 

2020/2021. 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 

Техника и технологија 
/ 

 
/ / 

/ 72 72 72 68 

Информатика и 

рачунарство 
/ / / 

/ 
/ 

36 36 36 36 

Физичко васпитање / / / 108     
Дигитални свет 36        
Физичко и 

здравствено  

васпитање 

108 108 108 / 72 72 108 102 

ОФА / / / / 54 54 / / 
Пројектна настава  / 36 36 / / / / / 
Обавезни 
изборни 
предмети 

I 
 

II 
 

III 

 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

Верска настава / 36 36 36 36 36 36 34 
Грађанско васпитање / / / / / / / / 

Изборни 
предмети 

I 
 

II 
 

III 

 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

Информатика и 

рачунарство 
/ / / / / / / / 

Лепо писање / / / / / / / / 
Чувари природе / / / / / / / / 
Цртање,сликање,ваја

ње 
/ / / / / / 36 / 

Хор / / / / 36 36 / 34 
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Народна традиција / / / 36 / / / / 
Ромски језик са 

елементима 

националне културе 
72  72 72 55 72 / / 

Укупно 756 850 792 852 1189 1134 1116 1054 
 
 

 
1.1. Образовна инклузија Рома 
                                      

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 
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 -1 ученик 

Описно оцењен – истиче се. 
просечна оцена (прво и друго полугодиште) 5,00 
 
2.разред - 5 ученика 
просечна оцена  (прво и друго полугодиште) 5,00 
3.разред 

просечна оцена  (прво и друго полугодиште) 5,00 

 
4.разред -6 ученика  

просечна оцена (прво и друго полугодиште) 5,00 

 

 
Од 5.до 8. разреда похађало је наставу 17 ученика.  
1. разред 5 ученика –просечна оцена  (прво и друго полугодиште) 5,00 
2. разред  4 ученика –просечна оцена  (прво и друго полугодиште)  4,88 
3. разред 7 ученика - просечна оцена (прво и друго полугодиште) прво полугодиште 4,80, друго 
полугодиште 5,00 
4. разред 1 ученик – просечна оцена (прво и друго полугодиште) 4,50  
5. разред 3 ученика - просечна оцена  (прво и друго полугодиште) 5,00 
 
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. 
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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. 44 3 Да  

2. Ваннаставне 

активности 
2. 42 15 Да 

3. 
Ваннаставне 

активности 
3. 42 10 Да 

4. Слободне активности 4. 41 12 Да 

 Свега: 1-4 160 50  

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

шк.2020/20.години 

р. Бр 
Наведене Ваннаставне/слободне 

активности 
Разред 

Број часова 
Број 

ученика 

Евиденција се води 

у дневнику, датум 

из Дневника рада Плани

рано 

Одр

жано 

Неодр

жано 

1. 

РАЗРЕД 
 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

1. 

Превенција и путеви преношења 

вируса COVID 19  

 

1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

2. 
Правила понашања у школи за време 

COVID 19 
1. 1 1 / 3 Да, 
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датуми се налазе у  

есДневнику 

3. 
Правила понашања у школи за време 

COVID 19 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

4. 
Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној литургији 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

5.. 
Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној литургији 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

6. 
Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној литургији 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

7. Учлањење у школску библиотеку 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

8. Дан учитеља 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

9. 
-Превенција насиља-филм 

-Конвенција о дечјим правима 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

10. 
Цртање дечјих права.Изложба дечјих 

радова 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

11. Солидарност на делу: ,,Друг-другу" 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

12. Квиз,,Покажи шта знаш" 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

13. Oсликавање школског дворишта 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

14. 
Јесенје уређивање учионице-израда 

радова 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

15. 
Јесење уређивање учионице-израда 

радова 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

16. 
Bук Караџић-школски документарни 

филм 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

17. 
Дан толеранције(Гледање цртаног 

филма,,Ружно паче) 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

18. Дан детета 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

19 У сусрет Новој години 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

20. У сусрет Новој години 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 
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21. 
Изложба радова поводом Нове године 

и подела новогодишњих пакетића. 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

22. 
Изложба ученичких радова поводом 

школске славе,,Свети Сава" 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

23. 
Обележавање школске славе Свети 

Сава 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

24. 
Израда ликовних радова поводом 

Дана заљубљених 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

25. 
Израда ликовних радова поводом 

Дана заљубљених 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

26. 
Изложба ликовних радова поводом 

Дана заљубљених 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

27. У сусрет 8.марту 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

28. 

Обележавање Међународног дана 

борбе против вршњачког насиља под 

називом „Дан розих мајицаˮ 

1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

29. У сусрет 8.марту 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

30. 
Изложба ликовних радова поводом 

8.марта 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

31. У сусрет Васкрсу 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

32. У сусрет Васкрсу-ускршњи зека 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

33. У сусрет Васкрсу-ускршњи зека 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

34. 
У сусрет Васкрсу-израда ликовних 

радова 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

35. 
Изложба ученичких радова поводом 

Васкрса 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

36. Дан планете Земље 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

37. Изложба старих предмета 1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

38. 
Изложба ученичких радова поводом 

Дана школе,,Моја школа" 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

39. 

Изложба ученичких радова поводом 

Еколошке недеље на 

тему,,Рециклажа" 

1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 
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40. 
Трчање у природи уз поштовање 

епидемиолошких мера 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

41. 
Полигон препрека уз поштовање 

епидемиолошких мера 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

42. 
Додавање лопте уз поштовање 

епидемиолошких мера 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

43. 
Игре у парку уз поштовање 

епидемиолошких мера 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

44. 
Игре у парку уз поштовање 

епидемиолошких мера 
1. 1 1 / 3 

Да, 

датуми се налазе у  

есДневнику 

  1. 44 44 /   

1. 
Превенција и путеви преношења 

вируса ковид 19 

2. 
2 2 / 11 Да,  

2. Уређење учионице 2. 1 1 / 11 Да, 

3. Припрема за Дечију недељу 2. 1 1 / 11 Да,  

4. . Припрема за Дечију недељу 2. 1 1 / 7 Да 

5. Дечија недеља  2. 5 5 / 14 Да,. 

6. Скупљање јесењег лишћа и шишарки 2. 1 1 / 9 Да, 

7. Јесењи ликовни радови 2. 1 1 / 15 Да,  

8. Израда предмета од шишарки9, жира 2. 1 1 / 15 Да,  

9. 
Ликовни/литерарни радови на тему: 

„Моја учитељица“ 

2. 
1 1 / 15 Да,  

10. Међународни дан толеранције 2. 1 1 / 15 Да,  

11. Универзални дан детета 2. 1 1 / 9 Да,  

12. Међународни дан људских права 2. 2 2 / 18 Да,  

13. 
Цртање Новогодишње чаролије-

подела пакетића 

2. 
1 1 / 8 Да, 

14. Поводом црквеног празника-Св. Саве 2. 1 1 / 7 Да, 

15. 
Ученици су гледали ППТ 

презентацију о Св. Сави 

2. 
1 1 / 15 Да, 

16. Значење празника Дан заљубљених 2. 1 1 / 15 Да, 

17. Цртање нас тему Дан Заљубљених 2. 1 1 / 15 Да, 

18. Цртање нас тему:“Моја омиљена игра 2. 2 2 / 15 Да, 

19. Поклон за маме 2. 3 3 / 15 Да,  

20. Математичко такмичење „Мислиша“ 2. 2 2 / 15 Да,. 

21. 
Гледање цртаног филма:“Како 

помоћи другу“ 

2. 
1 1 / 

15 
Да,. 

22. Уређење учионице на тему „Пролеће“ 2. 2 2 / 15 Да,  

23. Уређење учионице на тему „Пролеће“ 2. 1 1 / 15 Да,  

24. У сусрет Васкрсу 2. 1 1  15 Да,  

25. Украшавање јаја од пластелина 2. 2 2 / 15 Да,  

26. Поклон за Ускрс- израда 2. 2 2 / 15 Да,. 

27. Недеља школског спорта 2. 5 5 / 15 Да 

 Свега:  42 42 /   

1. 
Превенција и путеви 

преношења вируса COVID 19 

3. 
1 1 / 8 Да, 02.09.2020. 

2. 

Обележавање Међународног 

дана писмености: Одељењски 

пано: Дан писмености 

8.септембар 

3. 

1 1 / 9 Да,09.09. 2020. 
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3. Ово смо ми- одељењско дрво 3. 1 1 / 8 Да, 16.09. 2020. 

4. 

У организацији школе и 

вероучитеља, реализована је 

посета сеоској цркви у Дубовцу 

и присуствовање на литургији  

поводом чуда светог архангела 

Михаила. 

3. 

3 3 / 10 Да, 19.09.2020. 

5. Одељењски пано: Jeсен 3. 2 2 / 6 Да, 23.09.2020. 

6. 
Међународни дан старијих 

особа- 1.октобар 

3. 
1 1 / 10 Да,30.09. 2020. 

7. 

Обележавање Дечије недеље: 

Филм о превенцији ширења 

заразне болести COVID 19 и 

упознавање са Конвенцијом 

дечијих права 

3. 

1 1 / 9 Да, 05.10.2020. 

8. 
Цртамо дечија права, изложба 

ученичких радова 

3. 
1 1 / 8 Да, 06.10.2020. 

9. Обележавање Дана учитеља 3. 1 1 / 9 Да, 07.10.2020. 

10. Jeзички квиз 3. 1 1 / 9 Да, 08.10.2020. 

11. 
Осликавање школског 

дворишта 

3. 
1 1 / 9 Да, 09.10.2020. 

12. 

21. октобар - Дан сећања на 

српске жртве у Другом 

светском рату 

3. 

1 1 / 9 Да, 21.10.2020. 

13. Уређење учионице 3. 1 1 / 10 Д, 04.11.2020. 

14. 

Учешће на конкурсу 

,,Безбедност је у твојим 

рукама'' Савета за безбедност у 

саобраћају, општине Ковин 

3. 

1 1 / 7 Да,18.11.2020. 

15. 
Уређење учионице: У сусрет 

новогодишњим празницима 

3. 
1 1 / 9 Да,02.12.2020. 

16. 

У сусрет новогодишњим 

празницима: Израда цртежа за 

изложбени пано у холу школе 

3. 

1 1 / 5 Да,09.12.2020. 

17. Новогодишњи украси 3. 1 1 / 10 Да,16.12.2020. 

18. Новогодишњи бинго 3. 1 1 / 10 Да,17.12.2020. 

19. 

Обележавање краја 

1.полугодишта- Новогодишње 

дружење и подела пакетића. 

3. 

1 1 / 10 Да,18.12.2020. 

20. 
Живот и дело Светог Саве- 

израда цртежа 

3. 
1 1 / 9 Да,20.01.2021. 

21. 
Обележавање школске славе и 

подела переца. 

3. 
1 1 / 

10 
Да,20.01.2021. 

22. 
У сусрет Св.Трифуну и Дану 

заљубљених 

3. 
2 2 / 

7 Да, 

10.02.2021. 

23. 
У сусрет Дану жена- израда 

поклона 

3. 
1 1 / 9 

Да,17.02.2021. 
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24. 

У сусрет Дану жена- Ликовно-

литерарни радови ученика и 

изложба 

3. 

1 1 / 7 

Да,03.03.2021. 

25. 
Математичко такмичење 

,,Мислиша'' 

3. 
2 2 / 1 

Да,11.03.2021. 

26. 
Уређење одељењског паноа- 

Пролеће 

3. 
1 1 / 10 

Да,17.03.2021. 

27. У сусрет Васкрсу 3. 1 1 / 8 Да,14.04.2021. 

28. 
У сусрет Васкрсу-израда 

васкршње честитке 

3. 
1 1 / 10 

Да,21.04.2021. 

29. 

Васкрс: Ликовно-литерарни и 

практични радови ученика и 

изложба радова ученика у 

ходнику школе. 

3. 

1 1 / 9 

Да,28.04.2021. 

30. 
Дан школе- израда ученичких 

радова 

3. 
1 1 / 10 

Да,12.05.2021. 

31. 

Изложба ученичких радова 

поводом Дана школе,,Моја 

школа"- поставка експоната 

 

3. 

1 1 / 10 Да,13.05.2021. 

32. Недеља школског спорта  

3. 

5 5 / 9 

Да, 

14.06.2021.до 

18.06.2021. 

33. 

Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној 

литургији 

3. 

1 1  8 Да, 22.06.2021. 

 Свега: 3. 42 42 / 10  

1. 

Превенција и путеви преношења 

вируса COVID 19  

 

4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

2. 
Правила понашања у школи за време 

COVID 19 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

3. 
Правила понашања у школи за време 

COVID 19 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

4. 
Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној литургији 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

5.. 
Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној литургији 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

6. 
Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној литургији 
4. 1 1 / 12 Да 
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Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

7. Учлањење у школску библиотеку 4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

8. Дан учитеља 4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

9. 
-Превенција насиља-филм 

-Конвенција о дечјим правима 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

10. 
Цртање дечјих права.Изложба дечјих 

радова 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

11. Солидарност на делу: ,,Друг-другу" 4. 3 3 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

12. Квиз,,Покажи шта знаш" 4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

13. Oсликавање школског дворишта 4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

14. 
Јесенје уређивање учионице-израда 

радова 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

15. 
Јесење уређивање учионице-израда 

радова 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

16. 
Bук Караџић-школски документарни 

филм 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

17. 
Дан толеранције(Гледање цртаног 

филма,,Ружно паче) 
4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

18. Дан детета 
4. 1 1 / 12 Да 
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Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

19 У сусрет Новој години 4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

20. У сусрет Новој години 4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

21. 
Изложба радова поводом Нове године 

и подела новогодишњих пакетића. 
4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

22. 
Изложба ученичких радова поводом 

школске славе,,Свети Сава" 
4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

23. 
Обележавање школске славе Свети 

Сава 
 1 1 / 12 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

24. 
Израда ликовних радова поводом 

Дана заљубљених 
4. 1 1 / 

 

12 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

25. 
Израда ликовних радова поводом 

Дана заљубљених 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

26. 
Изложба ликовних радова поводом 

Дана заљубљених 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

27. У сусрет 8.марту 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

28. 

Обележавање Међународног дана 

борбе против вршњачког насиља под 

називом „Дан розих мајицаˮ 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

29. У сусрет 8.марту 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

30. 
Изложба ликовних радова поводом 

8.марта 
4. 2 2 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

31. У сусрет Васкрсу 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

32. 
Изложба ученичких радова поводом 

Васкрса 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

33. Дан планете Земље 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

34. Изложба старих предмета 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 
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35. 
Изложба ученичких радова поводом 

Дана школе,,Моја школа" 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

36. 

Изложба ученичких радова поводом 

Еколошке недеље на 

тему,,Рециклажа" 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

37. 
Трчање у природи уз поштовање 

епидемиолошких мера 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

38. 
Полигон препрека уз поштовање 

епидемиолошких мера 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

39. 
Додавање лопте уз поштовање 

епидемиолошких мера 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

40. 
Игре у парку уз поштовање 

епидемиолошких мера 
     

 

41. 
Игре у парку уз поштовање 

епидемиолошких мера 
     

 

 Свега: 4. 41 41 /   

 Укупно: 1-4. 160 160    

 
 

 
 

Извештај о реализованим часовима слободних активности шк. 2020/21. године 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА-укупно 14  часова 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 
                         Квиз опште културе  
 

Обележавање Дана заштите животиња  
 

Обележавање Светског дана језика Активности у току 
Дечије недеље (ученици су исписивали речи и реченице 

на страним језицима) 
Стони тенис-такмичење  

 
Рад на уређењу школског простора поводом 

обележавања школске славе Светог Саве  
 
 

Обележавање школске славе Светог Саве и подела 
переца  

 
Обележавање Светог Трифуна - уређење школског 

простора  
 

Дан планете Земље - уређење паноа  
 
 

Обележавање Дана школе ликовним радовима ученика  
 

5. 10. 2020. 
 

5. 10. 2020. 

 
 

7. 10. 2020. 

 
 

9. 10. 2020. 

 
25. 1. 2021. 

26. 1. 2021. 
 

27. 1. 2021. 

 
 

9. 2. 2021. 
 
 

20. 4. 2021. 
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Израда предмета - од старог -ново - рециклажа (пројекат 
школе Екологија)  

Израда предмета - од старог - ново - рециклажа ( пројекат 
школе Екологија)  

 
Рад на пројекту ,,Школа за 21.век" (Израда летње 

учионице у школском дворишту)  
Рад на пројекту ,,Школа за 21.век" (Израда летње 

учионице у школском дворишту)  
Шетња до Дунава  

 

13. 5. 2021. 

 

24. 5. 2021. 

31. 5. 2021. 

 
 

 
1. 6. 2021. 

1. 6. 2021. 

 
22. 6. 2021. 

 
 

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:Радосава Јаџић 
 
 
 

 

Извештај о реализованим часовима слободних активности у шестом разреду шк. 2020/21. 

године 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА-укупно 17  часова 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ 

Квиз опште културе  

Активности у току Дечије недеље 

Обележавање Дана заштите животиња  

Активности у току Дечије недеље 

Обележавање Светског дана језика  

Активности у току Дечије недеље (ученици су исписивали 

речи и реченице на страним језицима) 

Стони тенис-такмичење  

Активности у току Дечије недеље 

5. 10. 2020. 

 
5. 10. 2020. 

7. 10. 2020. 

 
9. 10. 2020. 

 
25. 1. 2021. 

 
 

26. 1. 2021. 

27. 1. 2021. 

9. 2. 2021. 

20. 4. 2021. 

13. 5. 2021. 

24. 5. 2021. 
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Рад на уређењу школског простора поводом 

обележавања школске славе Светог Саве  

Рад на уређењу школског простора поводом 

обележавања школске славе  

Обележавање школске славе Светог Саве и подела 

переца  

Обележавање Светог Трифуна - уређење школског 

простора  

Дан планете Земље - уређење паноа  

Обележавање Дана школе ликовним радовима ученика  

Израда предмета - од старог -ново - рециклажа (пројекат 

школе Екологија)  

Израда предмета - од старог - ново - рециклажа ( 

пројекат школе Екологија)  

Рад на пројекту ,,Школа за 21.век" (Израда летње 

учионице у школском дворишту)  

Рад на пројекту ,,Школа за 21.век" (Израда летње 

учионице у школском дворишту)  

Шетња до Дунава  

Шетња до Дунава  

Шетња до Дунава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 5. 2021. 

 
 
 
 
 

1. 6. 2021. 

1. 6. 2021. 

22. 6. 2021. 

22. 6. 2021. 

22. 6. 2021. 
 

 

 
Реализовани часови слободних активности у шестом  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 6.разреда: 

                                                                                Весна Мијатовић  
 

 
 

Слободне активности у 7. разреду 
Број реализованих часова слободних активности  
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Ред. 
бр 

Слободне активности Разред Датум Евиденција 
се води у 
дневнику 

1. Обележавање школске славе, Светог 
Саве (читање прича, легенди и 
присуствовање свечаном резању 
славског колача – час одржале 
наставнице Весна Мијатовић и Милица 
Бугариновић) 

7. 27.1.2021. Да 

2 Шетња поред Дунава 7. 22. 6. 2021. Да 
3. Шетња поред Дунава 7. 22. 6.2021. Да 

 
Одељењски старешина 7. разреда  

 Милица Бугариновић 
 
 
Слободне активности у 8. разреду шк. 2020/21. година 
 
● Број реализованих часова слободних активности: 

Ред
. бр 

Слободне активности Разред Број 
часова 

Евиденција се води 
у дневнику 

1. Квиз опште културе 8. 1 Да 
2 Обележавање Дана заштите животиња 8. 1 Да 
3. Обележавање Светског дана језика 8. 1 Да 
4. Стони тенис-такмичење 8. 1 Да 
5. Рад на уређењу школског простора 

поводом обележавања школске славе 
Светог Саве 

8. 2 Да 

6. Обележавање школске славе Светог 
Саве и подела переца 

8. 1 Да 

7. Обележавање Светог Трифуна- уређење 
школског простора 

8. 1 Да 

8. Дан планете Земље- уређење паноа 8. 2 Да 
9. Обележавање Дана школе ликовним 

радовима ученика 
8. 1 Да 

10. Израда предмета- од старог-ново-
рециклажа (пројекат школе Екологија) 

8. 1 Да 

11. Рад на пројекту "Школа за 21.век" 
израда летње учионице у школском 
дворишту 

8. 2 Да 

12. Шетња до Дунава 8. 3 Да 
 Укупно: 8. 17 Да 

 
 

Одељењски старешина Марија Ћирић 
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3.  Културна и јавна делатност школе 
 

3.1. Извештај Тима за културне активности школе на крају шк. 2020/21. године 
 
Чланови тима :  
1.Лидија Илић – координатор (наставник ликовне културе) 
2.Весна Мијатовић (библиотекар) 
3.Катарина В.Богдановић (наставник српског језика) 
4.Марија Ћирић (наставник српског језика) 
5.Милица Бугариновић (наставник енглеског) 
6.Маја Лукић (наставник музичке културе) 
7.Владимир Миљковић (вероучитељ) 
 
У првом полугодишту школске 2020/21.год. тим се састао два пута. Први 
састанак тима био је 25.9.2020.год, са тачком дневног реда договор о 
реализацији активности поводом обележавања Дечије недеље. Договор је 
успешно реализован,спроведен у дело. Други састанак одржан је у вибер 
групи 22.12.2020. са циљем организације прославе школске славе Светог 
Саве у отежаним условима услед пандемије вируса,поштујући све 
епидемиолошке мере.На овом састанку је извршена и кратка анализа рада 
тима ,као и културни живот школе у протеклом периоду. 
У другом полугодишту одржана су три састанка тима.Трећи састанак тима 
одржан је 22.01.2021.год. тема дневног реда је подела задужења за 
обележавање Светог Саве,ове године у измењеним условима.Домаћини славе 
су ученици осмог разреда и као и сваке године са вероучитељем ће пререзати 
славски колач ,поштујући мере заштите од вируса.Већег окупљања и 
свечанеости,приредбе неће бити због епидемије.Школа ће бити уређена у 
духу овог великог празника. 
 На састанку тима одржаном 29.4.2021.дневни ред је био везан за 
обележавање Дана школе 15.05.2019.год. и договорено је да сви ученици са 
својим одељенским старешинама узму учешће у обележавању Дана 
школе,али уз поштовање епидемиолошких мера и без приредбе и већег 
окупљања због ванредне ситуације услед Ковида 19.Договорено је да Дан 
школе буде обележен у недељи од 10.05.2021. до 15. 05.2021.са темом ,,Стари 
занати,старе заборављене игре и обичаји“.Сваки одељенски старешина ће 
издвојити час посвећен овој теми.Ученици млађих разреда ће прикупити 
старе предмете који ће бити изложени у холу школе,а ученици старијих 
разреда са наставницом ликовне културе ће приредити изложбу ликовних 
радова на ову тему.На часовима физичког васпитања ће се играти старе 
заборављене игре уз поштовање превентивних мера.На овај начин ће се 
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ученицима приближити некадашњи живот у школи и селу,а у школи ће 
владати свечана атмосфера. 
Пети састанак тима одржан је 28.06.2021.године на којем се анализирао 
испраћај ученика осмог разреда и прослава мале матуре јер су се стекли 
безбедносни услови,осмаци су и ове као и претходних година свечано 
испраћени последњег дана у школи 08.06.2021.Наставница ликовне културе 
је известила тим о учешћу ученика наше школе на манифестацији ,,Стари 
лала,, у Ковину.У оквиру ове манифестације одржана је ликовна колонија за 
ученике основних школа,ликовни радови ових ученика насталих у овој 
колонији биће изложени у галерији Дома културе у Ковину од 27.06.2021 до 
03.07 2021.Наставница је повела ученике да посете и изложбу ,,Ковин кроз 
прошлост,,где су могли да се упознају са кратком историјом Ковина и 
околних села,као и да виде изложене експонате из прошлости.Тим је 
разматрао предлоге и на овом састанку донео и усвојио годишњи план рада 
овог тима за наредну школску годину.План се налази у електронској форми у 
годишњем плану рада школе. 
Због ванредне ситуације изазване пандемијом вируса ковид-19,дошло је до 
извесног одступања од годишњег плана рада тима за културне 
манифестације. 
                                                                       
                                                                      
 

Први циклус: 
 

 

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

Сарадник у 
реализацији 

1. 1. Изложба ученичких радова поводом превенције короне вируса Школа 

     2. 1. Изложба ученичких радова поводом Дана учитеља Школа 
3. 1. Изложба ученичких радова поводом школске славе Свети Сава Школа 
4. 1. Изложба ученичких радова поводом Дана заљубљених Школа 

5. 1. Дан толеранције Школа 

6. 1. Изложба ученичких радова поводом Васкрса Школа 

7. 1. Изложба ученичких радова поводом Дана школе Школа 

8. 1. Изложба ученичких радова поводом 8.марта Школа 

9. 1. Изложба ученичких радова поводом Дана планете Земље Школа 

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 
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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. 
,,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. 

Посета сеоској цркви и присуствовање свечаној литургији 

поводом чуда светог архангела Михаила, 19.09.2020.године 

Верочуитељ, 

директорка, 

родитељи 

ученика, 

учитељица 

3.разреда 

2. 
3. 

Дан писмености 8.септембар 
Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин 

3. 3. Међународни дан старијих особа- 1.октобар  
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4. 
3. Обележавање Међународног дана учитеља- изложба 

ученичких радова на одељењском паноу, 07.10.2020. 
 

5. 3. Обележавање Дечије недеље 05.10-09.10.2020.  

6. 3. Светски дан хране- 16.октобар  

7. 
3. 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском 

рату 
МПРС 

8. 3. Рођење Вука  Стефановића Караџића МПРС 

9. 
3. Међународни дан толеранције- изложба ученичких радова у 

холу школе, 16.11.2020.године  
 

10. 3. Новогодишњи бинго   

11. 

3. 
Новогодишње дружење, изложба ученичких радова у холу 

школе, кићење јелке  и подела новогодишњих пакетића 

18.12.2020.године 

Директорка 

школе, спонзори, 

наставница 

енглеског језика 

12. 3. Обележавање школске славе у просторијама школе 27.01.2021. учитељица 

13 

3. Обележавање Светог Трифуна и Дана заљубљених: Ликовно-

литерарни и практични радови ученика и изложба радова 

ученика у ходнику школе,на одељењском паноу 

 

14. 

3. Обележавање Дана жена: Ликовно-литерарни и практични 

радови ученика и изложба радова ученика у ходнику школе, 

на одељењском паноу, поклони за маме 

 

15. 

3. 

Дечија слава Света Евдокија 14.03.2021. у сеоској цркви 

Реализатор: 

Свештеник / 

вероучитељ 

16. 
3. На ЧОСу: 2.април Међународни дан књиге за децу: Шта треба 

да читам - развијамо љубав према читању, 29.03.2021. 
 

17. 
3. Српски језик: Час посвећен Међународном дану књиге за 

децу, 08.04.2021. 
 

18. 
3. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату 23.04.2021.године 
МПРС 

19. 

3. Обележавање Васкрса: Ликовно-литерарни и практични 

радови ученика и изложба радова ученика у ходнику школе, 

васкршња честитка, васкршња јаја, и др. 

 

20. 

3. У периоду од 10.маја до 14.маја 2021.године у школи се кроз 

многобројне активности обележио Дан школе на тему: ,,Стари 

обичаји,стари занати,старе заборављене игре,наша школа": 

ЧОС: Дан школе , 10.05.2021.године 

На часовима физичког и здравственог васпитања, ученици су 

играли старе дечје игре: Надвлачење конопца, Котрљање 

обруча, 10.05, 11.05 и 14.05.2021.године 

Ваннаставне активности: 12.05.2021.године, Дан школе- 

израда ученичких радова 

На часу музичке културе ученици су певали народне песме: 

Људи ликујте, 13.05.2021. 

Ваннаставне активности: 13.05.2021.године, Изложба 

ученичких радова поводом Дана школе,,Моја школа"- 

поставка експоната 

Тим за културне 

активности 
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21. 
3. Посета сеоској цркви и присуствовање свечаној литургији 

22.06.2021.године 
Свештеник  

1. 4. Изложба ученичких радова поводом превенције короне вируса Школа 

     2. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана учитеља Школа 
3. 4. Изложба ученичких радова поводом школске славе Свети Сава Школа 
4. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана заљубљених Школа 

5. 4. Дан толеранције Школа 

6. 4. Изложба ученичких радова поводом Васкрса Школа 

7. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана школе Школа 

8. 4. Изложба ученичких радова поводом 8.марта Школа 

9. 4. Изложба ученичких радова поводом Дана планете Земље Школа 

   Школа 

    

9.  
4.  

Happy Easter! (15. 4. 2020.) 
предметни наставник, 
Тим за школски сајт 

 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТЕ НА КРАЈУ 2. ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2020/21. 
 
У току школске 2020/21. године одржано је два састанка. 
Први састанак  
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  
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  и 
виших разреда. 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. 
 
 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.-  5.  РАЗРЕДА ШК. 2020/21. 

ГОДИНЕ НА РЕЛАЦИЈИ ДУБОВАЦ-НОВИ САД-ДУБОВАЦ 

На екскурзију на релацији Дубовац-Нови Сад-Дубовац у организацији агенције ,,СТУП 

ТРАВЕЛ“, пошло је 33 ученика од 1. до 5.разреда ,четири учитељице:Славка 

Ивковић,Бранислава Илић,Гордана Адамов,Мирјана Бановић и одељењски старешина 

5.разреда Радосава Јаџић. 

Из Дубовца смо кренули око 7h.Прву краћу паузу направили смо на бензинској пумпи на 

излазу из Панчева,где су деца доручковала и мало се одморила.Након паузе кренули смо ка 

Сремској Каменици где смо обишли кућу у којој је живео Јован Јовановић Змај.Кућа се налази 

у улици Јована Јовановића Змаја 1, у непосредној близини центра насеља и представља 

непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја.  

Након тога обишли смо Природњачки музеј у Новом Саду.Природњачка постава приказује 

богатство биолошке и геолошке разноврсности наше Земље.Изложбом доминира лобања са 

кљовама рунастог мамута.Посебну пажњу привукла су два белоглава супа,који су уједно и 

најстарији експонати из 1910.године са Обетске баре. 

Око 13h ручали смо у McDonald's-у након чега смо се прошетали ужим центром града и 

Дунавским парком.  

Преостао време провели смо на Петроварадинској тврђави.Најпре смо обишли планетаријум 

где је за ђаке организована аудио-визуелна настава астрономије и сродних наука.Преостало 

слободно време деца су искористила за фотографисање,куповину сувенира,шетњу и игру. 

У Дубовац смо стигли око 20 часова. Деца су била задовољна екскурзијом. 

Остварени су циљ и задаци екскурзије : 

-Савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних 

предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних и научних достигнућа . 

-Развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима. 

-Успостављање ближих, непосреднијих односа између ученика и наставника и ученика 

међусобно. 

 

 

Учитељице : 

Ивковић Славка(вођа пута) 

Мирјана Бановић  

Адамов Гордана  

Илић Бранислава 
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     3.3. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ ЛИСТ НА КРАЈУ ШКOЛСКЕ 2020/21. 

ГОДИНЕ 
 
    
У току школске 2020/21. године  тим за школски лист је одржао три  састанка. 

Активност Носиоци 
активности 

Време    
реализације 

1) Донет је план рада Тима за школски лист за 
школску 2020/21. годину. 

2) Праћење и објављивање актуелних догађаја у 
школи и изван ње. Обавештавање координатора и 
слање путем имејла занимљивих догађаја и 
активности у раду са ученицима. Сарадник је Јован 
Мерћа који води сајт школе. 

 

 

Тим за 
школски лист 

 

 

9.9.2020. 

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 

 

 

 

19.01.2021. 

1) Присутни чланови су упознати са досадашњим 
радом новинарске секције. Назив листа промењен је 
из досадашњег „Отворен прозор“ у нов назив 
„Дуб“, по жељи ученика. Непосредан образовно-
васпитни рад је ове школске године био прекинут и 
прешао на наставу на даљину неколико пута услед 
пандемије коронавируса, па су се часови 
новинарске секције одвијали и на даљину.  
Штампање тримаестог броја школског листа 
обавило се у школској библиотеци у јуну, а пет 
примерака се одштампало у Фотографској радњи 
„Блиц“ у Ковину.  

 

 

Тим за 
школски лист 

 

 

6.7.2020. 

 
               

Чланови тима за школски лист су: 
 

Весна Мијатовић- библиотекар (координатор тима) 
Лидија Весели-директор школе 
Јован Мерћа-професор информатике и рачунарства                                                                                      
Анита Душанић- професор историје 
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Гордана Адамов-учитељица 
Лидија Илић-наставник ликовне културе 
Владимир Миљковић-вероучитељ 
 
 
              

 
ИЗВЕШТАЈ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ ЗА 2020/21.ГОДИНУ 

 

     Летопис школе за школску 2020/21. Водио се у континуитету, пратећи све важне догађаје 

реализоване у школи и ван ње, током ове школске године, узимајући у обзир епидемиолошку 

ситуацију изазвану вирусом КОВИД - 19. Летопис школе је писан у сарадњи са професорима 

разредне наставе првог и другог циклуса-одељенским старешинама, новинарском секцијом 

и школским сајтом. 

 

                                                                                        Известилац летописа: 

                                                                                             Анита Душанић                                          
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ 

 

                                                                                                         Август 2021. године 

 

На основу стандарда квалитета рада школе, програма рада самовредновања, Тим за 
обезбеђивање квалитета рада установе у сарадњи са тимом за самовредновање као и 
Активом развојног плана сагледава анализе и предузима мере ради отклањања 
евентуалних слабости установе. 
Тим је радио у следећем саставу: 
Лидија Весели-координатор, 
Јован Душанић 
Анита Душанић 
Сања Мењхарт-родитељ  
Владан Илић-локална заједница и  
Ученички парламент школе 
За  школску 2020/2021. годину, а на основу предлога тима за самовредновање, 
анализирале се и утврдиле мере унапређења, следећих стандарда из области: 
 

На основу ЗАКЉУЧКА Тима за самовредновање утврдило се да се у кључној области 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ и подручја НАСТАВНИ ПРОЦЕС, а на основу анктирања свих 
учесника образовно-васпитног процеса (наставника, ученика и родитеља) постижу добри 
резултати, односно највиши степен остварености испитиваних показатеља. Обзиром да је 
процес самовредновања у тесној вези са развојним планирањем рада школе у циљу 
обезбеђивања и унапређивања квалитета рада школе, а на основу анализе стања, потребно 
је додатно радити на унапређивању програма и квалитета ваннаставних активности у 
сарадњи са ученицима, уважавајући њихова интересовања. Такође, неопходно је ученике 
упознати са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и 
литературе, како кроз наставне, тако и кроз ваннаставне и ваншколске активности. 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, НА ОСНОВУ ВРЕДНОВАНИХ  

СТАНДАРДА-ДОНЕО ЈЕ ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ 

ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Због епидемиолошке ситуације у земљи и увођења ванредног стања 17. марта 2020. 
године, установа је организовала наставу на даљину и самим тим је било немогуће  
вредновати кључне области које су планом самовредновања за шк.2020/2021. годину 
утврђене. 
Школске 2019/20. самовредновањем су биле обухваћене две кључна област рада:  
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ЕТОС 
Предлог нових области самовредновања у шк. 2020/21.години:  
● 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) 
Као основа за сачињавање програма послужиће нам нови Правилник о стандардима 

квалитета рада установе (,,Службени гласник РС“ - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 
02.08.2018. године), ГПР, као и развојне потребе школе. Новим правилником о о 
стандардима квалитета рада установе одређено је 6 кључних области . 
Самовредновањем области квалитета 2 и свим приказаних њеним индикаторим, школа је 
утврдила слабе стране у индикаторима који су обележенe: 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  
2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи.  
2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe.  
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса.  
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 
 2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи 
питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).  
2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања.  
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.  
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.  
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама 
сваког ученика.  
2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 
васпитним потребама. 
 2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 
индивидуализациjе.  
2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима се 
подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима.  
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.  
2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.  
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2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, 

умеjу да примене научено и образложе како су дошли до решења.  
2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 
професионалном праксом и свакодневним животом.  
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења.  
2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења.  
2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 
 2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз 

помоћ наставника.  
2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.  
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући и оцењивање 
оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj стручноj школи).  
2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.  
2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, 
укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима.  
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

 2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика.  
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  
2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу, 
наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на 
конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.  
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове 
различитости и претходна постигнућа.  
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.  
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада 

или материjала. 
2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу 
успеха. 

 
 

ПРЕДЛОГ: 

Одређивањем  мера унапређења квалитета а на основу анализе самовредновања области 
квалитета 2: Настава и учење и користиће се и даље и у овој школској години са 

Планом активности мера 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, 

-Часове планирати 
тако да се садржаји 
реализују кроз 
групни рад, радом у 
пару (у редовној 
настави и 
ваннаставним 
активностима) са 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати 

До краја 
шк.године 
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поступке...), односно 
спроводи обуку у 
оквиру 
занимања/профила у 
складу са 
специфичним 
захтевима радног 
процеса; 
 

коришћењем 
различитих метода 
рада (облика, 
технике,итд.) 

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 

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 

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 

До краја 
шк.године 

За стандард 2.3.6. 

Ученик планира, 
реализуjе и вреднуjе 
проjекат у настави 
самостално или уз 
помоћ наставника 

-Израда пројекта и 
укључивање 
ученика у 
пројектну наставу 
(планирање, 
реализација, 
вредновање 
пројекта) 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице, 
ученици 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати 

До краја 
шк.године 

За стандард 2.4.2. 

 
-израда визуелне 
информације о 
начину и 

Сви 
предметни 
наставници, 

За сваки 
предмет 

До краја 
шк.године 
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Ученику су јасни 
критеријуми 
вредновања; 
 

критеријумима 
оцењивања ученика 
за сваки предмет  

учитељице 
од 2. до 
8.разреда , 

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 

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 

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 

До краја 
шк.године 

2.2.4. Корелација и 
примена знања 

Наставник заједно 
са ученицима прави 
програме за 
поједине 
ваннаставне 
активности на 
основу њихових 
интересовања.          

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

У 
ваннаставним-
слободним 
активностима и 
секцијама 

До краја 
шк.године 

 Наставник упознаје 
ученике са 
могућностима и 
начином 
коришћења 
школске опреме, 
интернета и 
литературе кроз 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

У сваком  
облику 
образовно-
васпитног рада, 
ваннаставним-
слободним 
активностима и 
секцијама  

До краја 
шк.године 
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ваннаставне и 
ваншколске 
активности. 

 
На основу резултата самовредновања области настава и учење и увида у постигнућа 
ученика осмог разреда на пробном завршном испиту, као и на основу увида у евиденцију у 
есДневнику у другом полугодишту школске 2020/2021. године самовредноване су  области 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА. За самовредновање области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА израђен је посебан 
упитник који својим тврдњама одговара датој области, а за област РУКОВОЂЕЊЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА коришћени су упитници из 
Приручника за самовредновање који покривају подручје РУКОВОЂЕЊЕ (показатељи 

Професионалне компетенције и Способност руковођења) и подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА. 
У области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА-израђени су посебни упитници са стандардима 

од 3.1.1. до 3.1.6. показале су се слабе стране у следећим стандардима: 
-РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ПОКАЗУЈУ ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА 

ПОСТИГУЋА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, ОДНОСНО ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ 

ИНДИВИДУАЛНИХ ЦИЉЕВА УЧЕЊА 

3.1.1. Резултати ученика на пробном завршном испиту из српског/матерњег језика и 
математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
Средња оцена: 1,85 
3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 
Средња оцена: 1,92 
Осим наведених најслабијих остварених стандарда и остали су стандарди на скали укупне 
средње оцене 2,21 на  израђеном упитнику.  
Што се тиче показатеља-ШКОЛА КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ 

ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА, најслабији је стандард: 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. 
Средња оцена: 1,93 
док су остали су стандарди са укупном средњом оценом 3,06 
Тако да је из свега наведеног, укупна средња оцена на упитнику за процену 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА износи: 2,64 што одговара 3. нивоу остварености 

стандарда. 

Предлог плана унапређења: 

Стандарди 

квалитета рада  

Мере уанпређења Носиоци 

активности 

задужења Време 

реализације  

За стандард 3.1.1.  

Резултати ученика 
на пробном 
завршном испиту из 
српског/матерњег 
језика и математике 
су на нивоу или 
изнад нивоа 

Часове планирати 
тако да се садржаји 
реализују кроз 
групни рад, радом у 
пару (у редовној 
настави и 
припремној 
настави) са 
коришћењем 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 
часовима и 
припремној 
настави 

Читаве 
наставне 
године 
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републичког 
просека. 
 
 

  

различитих метода 
рада (облика, 
технике,итд.) 

За стандард 3.1.2.  

Најмање 80% 
ученика остварује 
основни ниво 
стандарда 
постигнућа на 
тестовима из 
српског/матерњег 
језика и математике. 

Повећати број 
часова употребом 
савремене 
технологије на 
свим часовима 
(ради постизања 
функционалног 
коришћења 
наставних 
средстава и 
проширивање 
знања 
дигитализацијом 
садржаја) 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 
часовима и 
припремној 
настави 

Читаве 
наставне 
године 

За стандард 3.1.3.  

 

Појачати сарадњу 
са родитељима у 
циљу редовнијег 
долажења ученика 
на припремну 
наставу, честа 
провера обрађених 
садржаја 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 
часовима и 
припремној 
настави 

Читаве 
наставне 
године 

За стандард 3.1.4.  

 

Појачати сарадњу 
са родитељима у 
циљу редовнијег 
долажења ученика 
на припремну 
наставу, честа 
провера обрађених 
садржаја 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 
часовима и 
припремној 
настави 

Читаве 
наставне 
године 

За стандард 3.1.5.  

 

Појачати сарадњу 
са родитељима у 
циљу редовнијег 
долажења ученика 
на припремну 
наставу, честа 
провера обрађених 
садржаја 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 
часовима и 
припремној 
настави 

Читаве 
наставне 
године 

За стандард 3.1.6.  

 

Укључивање Тима 
за инклузију у 
праћењу и 
напредовању 
ученика по ИОП-у 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 

Читаве 
наставне 
године 
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и 
индивидуализацији 

часовима и 
припремној 
настави 

За стандард 3.2.8. 

Резултати 
националних и 
међународних 
тестирања користе 
се функционално за 
унапређивање 
наставе и учења. 

Упознавање и 
коришћење 
резултата 
националног 
тестирања 

Сви 
предметни 
наставници 

У што већем 
броју утврђене 
мере 
примењивати, 
на редовним 
часовима, 
припремној и 
додатној 
настави 

Читаве 
наставне 
године 

 

За област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
коришћени су упитници из Приручника за самовредновање који покривају подручје 
РУКОВОЂЕЊЕ (показатељи Професионалне компетенције и Способност руковођења) и 
подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА. 
7.1. Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

Показатељи: 
7.1.1. Професионалне компетенције 

7.1.2. Способност руковођења 

Средња оцена остварености стандарда на упитнику који вреднује подручје 

РУКОВОЂЕЊЕ и показатеље професионалне компетенције и способност 

руковођењња износи: 

Важност – 3,87  

Присутност -  3,32 

Вредновано је и подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА на основу резултата 

упитника из Приручника за самовредновање, а који је попунило укупно 15 

запослених давањем одговора на степен важности и присутност појединих тврдњи.  

7.4. Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Средња оцена остварености стандарда на упитнику који вреднује подручје 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА износи: 

Важност – 3,68 

Присутност -  2,82 

 

Предлог плана унапређења: 

Стандарди 

квалитета рада  

Мере уанпређења Носиоци 

активности 

задужења Време 

реализације  

За тврдњу/исказ  

3. Водим евиденцију 
о свом 
самовредновању 
4. Израђујем свој 
акциони план за 
превазилажење 
уочених слабости 

Јачање  и примена 
компетенција кроз 
програме стручног 
усавршавања; 
Евидентирати у 
есдневнику; 
Давање повратне 
информације о 
посећеним 
часовима; 

Наставници, 
стручни 
сарадници, 
Директор, 
Школски 
одбор, 
Наставничк
о веће 
Секретар 

Израда плана 
стр.усавршавањ
а/извештај; 
Израда 
Правилника о 
похваљивању и 
награђивању 
запослених; 
 

У току 
шк.године 
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5. Пратим предузете 
кораке у свом 
акционом плану  
9.Ефективност и 
ефикасност рада у 
тиму се мотивише и 
стимулише 
10. Правилном 
расподелом послова 
обезбеђује се 
ефикасност рада 
школе 
11. У школи се 
прати ефективност и 
ефикасност сваког 
запосленог 
12. Школа има 
прецизно прописане 
критеријуме за 
похваљивање и 
награђивање 
запослених   
13. Прописани 
критеријуми за 
похваљивање и 
награђивање се 
примењују.  
 
 

  

Стручно 
усавршавање 
усмерити ка јачању 
компетенција; 
Решења о 
задужењима у току 
радне недеље; 
Донети Правилник 
о похваљивању и 
награђивању 
запослених и у току 
школске године 
наградити и 
похвалити 
запослене; 
 

Шеф 
рачуноводст
ва 

 
 
 
Реализација Плана унапређивања квалитета рада установе у 1.циклусу 

шк.2020/21.године 
 

Стандарди квалитета рада/ 
мера унапређења 

Начин реализације Носиоци 
активности 
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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; 
-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 

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 

Учитељица, 
 
Учитељице од 1.до 
4.разреда 
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1.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 
2. 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 

3.разред: 

- 01.10.2020. године ЧОС: Дан изазова – 

спортски дан - реализован путем наставе на 

даљину 

- Тимски угледни часови из Српског језика: 

26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића''- 

групни рад и израда новог наставног 

средства: лапбука 

- Пројектна настава: Упознавање са Гугл 

учионицом 

- 19.11 -23.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте 

(читање у наставцима)'' - метод читања и 

писања до критичког мишљења: техника: 

читање с предвиђањем 

- Провере знања из Математике за ученике 

који су пратили наставу на даљину, израђен 

је Гугл упитник. 

- Од методичких приступа  током наставе на 

даљину најчешће су коришћене 

демонстративна, илустративна, писаних 

радова, хеуристичка, рад на 

тексту,практични радови, решавање 
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проблема, вербалне, метод читања и писања 

до критичког мишљења, рад на 

истраживачким задацима, диференцирана 

настава, интегративна настава, учење путем 

откривања и др.                                                                               

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани, групни, рад у пару, 

индивидуализовани. 

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. 



 

53 
 

•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 

Употреба ИКТ,интернета ,наставе на даљину  у 

наставним и ваннаставним активностима(евиденција 

се води у есДневнику) 

 

Учитељицa 
Учитељице од 1.до 
4.разреда, 
наставница 
енглеског језика, 
вероучитељ 
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2.разред:  

Употреба ИКТ,интернета ,е-учионице,гугл 

учиониценаставе на даљину  у наставним и 

ваннаставним активностима(евиденција се води у 

есДневнику) 
 
  
 

3.разред:  Употреба ИКТ у наставним и 

ваннаставним активностима:  

1. Дана 04.09.2020.године, Српски језик: Шта 

смо научили у другом разреду, обнављање 

знања из граматике 

2. Дана 04.09.2020.године, Математика: 

Геометријске фигуре, обнављање знања из 

другог разреда 
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3. Дана 07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање 

са правилима понашања у школи 

4. Дана 07.09.2020.године, Српски језик: 

Душан Костић „Септембар“ 

5. Дана 07.09.2020.године, Математика: 

Мерење дужине и мерење времена, 

обнављање знања из другог разреда 

6. Дана 08.09.2020.године, Математика: 

Множење и дељење до 100, обнављање знања 

из другог разреда 

7. Дана 08.09.2020.године, Српски језик: 

Говорна вежба: Септембар у мом крају 

8. Дана 08.09.2020.године, Природа и 

друштво: Упознајемо наш крај – рељеф 

нашег краја 

9. Дана 09.09.2020.године, Ваннаставне 

активности: Одељењски пано: Дан 

писмености 8.септембар 

10. Дана 09.09.2020.године, Математика: 

Стотине прве хиљаде – читање и писање  

11. Дана 09.09.2020.године, Ликовна култура: 

Цртачки материјали и технике 

12. Дана 10.09.2020.године, Природа и 

друштво: Површинске воде нашег краја 

13. Дана 11.09.2020.године, Математика: 

Десетице прве хиљаде – читање и писање 

14. Дана 15.09.2020.године, Природа и 

друштво: Оријентација у простору помоћу 

компаса и оријентира из природе 

15. Дана 15.09.2020.године, Пројектна 

настава: Организација начина рада: извори 

информација: књиге, родитељи, баке/деке 

16. Дана 16.09.2020.године, Ликовна култура: 

Сликарски материјали и технике 

17. Дана 17.09.2020.године, Српски језик: 

Именице, обнављање знања из другог 

разреда, писана слова латинице 

18. Дана 18.09.2020.године, Српски језик: 

Градивне именице 

19. Дана 22.09.2020.године, Математика: 

Римске цифре 

20. Дана 22.09.2020.године, Српски језик: 

Езоп: Корњача и зец 

21. Дана 22.09.2020.године, Природа и 

друштво: Оријентација на географској карти 

Републике Србије (картографске боје и 

картографски знаци) 

22. Дана 23.09.2020.године, Српски језик: 

Збирне именице 
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23. Дана 25.09.2020.године, Српски језик: 

Љубивоје Ршумовић „Домовина се брани 

лепотом” 

24. Дана 01.10.2020.године, Час Српског 

језика: ,,Ијан Макјуан: Реч – две о Питеру 

(одломак)''  

25. Дана 05.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Обележавање Дечије недеље: 

Филм о превенцији ширења заразне болести 

COVID 19 и упознавање са Конвенцијом 

дечијих права  

26. Дана 06.10.2020.године, Час Природе и 

друштва: Начини преношења и мере заштите 

од заразних болести и болести које преносе 

животиње   

27. Дана 08.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Језички квиз,  

28. Дана 13.10.2020.године, Час Српског 

језика: ,, Присвојни придеви'' 

29. Дана 15.10.2020.године, Час Српског 

језика:,, Јохана Шпири: Хајди(одломак)'' 

30. Дана 16.10.2020.године, Час Српског 

језика:,, Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

31. Дана 19.10.2020.године, Час Српског 

језика:,, Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

32. Дана 20.10.2020.године, Час Српског 

језика: ,, Подела речи на крају реда (граница 

на самогласник)'' 

33. Дана 20.10.2020.године, Час Природе и 

друштва: Значај и улога саобраћаја. 

Путнички, теретни и информациони 

саобраћај 

34. Дана 26.10.2020.године, два угледна часа 

Српског језика: ,,Избор из поезије Душана 

Радовића'' 

35. Дана 03.11.2020.године, Српски језик: 

,,Драган Лукић: Шта је отац'' 

36. Дана 06.11.2020.године, Српски језик: Час 

посвећен Михајлу Пупину 

37. Дана 09.11.2020.године, Српски језик: 

,,Михајло Пупин: Са пашњака до научењака, 

(одломак)'' 

38. Дана 17.11.2020.године, Природа и 

друштво: Садашњост, прошлост, будућност. 

Породична прошлост и прошлост краја 

39. Дана 18.11.2020.године, Ликовна култура: 

У музеју. Постављамо нашу изложбу 
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40. Дана 19.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте 

(читање у наставцима)'' 

41. Дана 20.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте 

(читање у наставцима)'' 

42. Дана 23.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте 

(читање у наставцима)'' 

43. Дана 26.11.2020.године, Природа и 

друштво: Откривамо прошлост 

44. Дана 30.11.2020.године, Српски језик:,, 

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на 

земљи'' 

45. Дана 01.12.2020.године, Српски језик:,, 

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на 

земљи'' 

46. Дана 07.12.2020.године, Српски језик:,, 

Александар Поповић: Лед се топи'' 

47. Дана 09.12.2020.године, Ликовна култура: 

Слика, текст, звук – реклама и билборд 

48. Дана 18.01.2021.године Српски језик: 

Личне заменице 

49. Дана 19.01.2021.године Српски језик: 

Душан Васиљев:,,Зима'' 

50. Дана 19.01.2021.године Природа и 

друштво: Мерење температуре воде, ваздуха 

и тела 

51. Дана 19.01.2021.године Математика: 

Узајамни положај правих 

52. Дана 19.01.2021.године Пројектна настава: 

Упознавање са савременим играма- Израда 

заједничке колекције 

53. Дана 20.01.2021.године Српски 

језик:Светлана Велмар Јанковић: Златно 

јагње (одломак)) 

54. Дана 20.01.2021.године Математика: 

Паралелне праве Цртање паралелних правих 

55. Дана 20.01.2021.године Ваннаставне 

активности: Живот и дело Светог Саве- 

израда цртежа 

56. Дана 21.01.2021.године Музичка култура: 

Народна песма: Сол ми дај. Тон и нота СОЛ. 

57. Дана 22.01.2021.године Математика: Угао 

58. Дана 25.01.2021.године Српски 

језик:Химна Светоме Сави 

59. Дана 25.01.2021.године Математика: Врсте 

углова 
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60. Дана 25.01.2021.године Час одељењског 

старешине: Час посвећен Светом Сави 

61. Дана 26.01.2021.године Математика: 

Нормалне праве Цртање нормалних правих 

62. Дана 26.01.2021.године Природа и 

друштво: Материјали – промене материјала 

63. Дана 27.01.2021.године Ваннаставне 

активности: Обележавање школске славе 

64. Дана 28.01.2021.године Српски 

језик:Народна приповетка: Свети Сава и 

сељак без среће 

65. Дана 28.01.2021.године Музичка култура: 

Народна песма: Фалила ми се. Тон и нота ФА 

66. Дана 01.02.2021.године Српски језик: Ла 

Фонтен: Цврчак и мрав 

67. Дана 02.02.2021.године Физичко и 

здравствено васпитање: Народно коло по 

избору 

68. Дана 03.02.2021.године Српски језик: 

Глаголи, обнављање знања из другог разреда 

69. Дана 08.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Како се заштити од дигиталног 

насиља 

70. Дана 09.02.2021.године Српски језик:  Мој 

Дневник читања, припрема за читање домаће 

лектире Доживљаји Мачка Тоше, Бранка 

Ћопића 

71. Дана 11.02.2021.године Природа и 

друштво: Топлотна проводљивост материјала 

72. Дана 12.02.2021.године Српски језик:  

Употреба великог слова у писању назива 

празника 

73. Дана 17.02.2021.године Ликовна култура –

двочас: Портрет и аутопортрет. Упознајте 

уметника – Катарина Ивановић 

74. Дана 18.02.2021.године Математика: 

Зависност збира од промене сабирака. 

Сталност збира 

75. Дана 18.02.2021.године Српски језик:  

Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, 

ребуси, асоцијације...) 

76. Дана 18.02.2021.године Природа и 

друштво:  Ваздух као топлотни изолатор 

77. Дана 18.02.2021.године Музичка култура: 

Химна Светом Сави, Корнелије Станковић, 

обрада песме по слуху. Химна Боже правде, 

Даворин Јенко, слушање музике 
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78. Дана 22.02.2021.године Српски језик: 

Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше 

(домаћа лектира) 

79. Дана 22.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Организујемо свој радни дан 

80. Дана 22.02.2021.године Физичко и 

здравствено васпитање: Народно коло 

"Савила се бела лоза винова" 

81. Дана 23.02.2021.године Ваннаставне 

активности-педагог: Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља 

82. Дана 25.02.2021.године Српски језик 

Употреба великог слова у писању наслова 

књига и часописа 

83. Дана 25.02.2021.године Природа и 

друштво: Рециклажа нам помаже да сачувамо 

природу 

84. Дана 02.03.2021.године Српски језик: Ф. Г. 

Лорка: Луцкаста песма 

85. Дана 03.03.2021.године Српски језик: 

Правописна вежба (употреба великог слова) 

86. Дана 05.03.2021.године Српски језик: 

Управни говор (први и други модел) 

87. Дана 09.03.2021.године Српски језик: 

Драган Лукић: Свакога дана 

88. Дана 10.03.2021.године Српски језик: 

Мирослав Антић: Шта је највеће 

89. Дана 12.03.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Милеви Марић Ајнштајн 

90. Дана 17.03.2021.године Српски језик: 

Народна приповетка: Свијету се не може 

угодити 

91 – 94. Дана 23- 26.03.2021.године Српски 

језик: Народна бајка: Баш-Челик (читање у 

наставцима) 

95. Дана 29.03.2021. године Час одељењског 

старешине: 2.април Међународни дан књиге 

за децу: Шта треба да читам - развијамо 

љубав према читању 

96. Дана 31.03.2021.године Српски језик: 

Јованка Јоргачевић: Никад два добра 

97. Дана 01.04.2021.године Музичка култура: 

Филмска музика 

98. Дана 06.04.2021.године Пројектна настава: 

Ученици претражују интернет трагајући за 

игрицама путем ИКТ 

99. Дана 07.04.2021.године Српски језик: 

Бранислав Црнчевић: Љутито мече 
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100. Дана 07.04.2021.године Ликовна култура: 

Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, 

чарапе, прекривач, тепих...) 

101. Дана 08.04.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Међународном дану књиге за децу 

102. Дана 12.04.2021.године ЧОС: Безбедност 

у саобраћају 

103. Дана 13.04.2021.године Природа и 

друштво: Кретање, светлост и звук 

104. Дана 15.04.2021.године Српски језик: 

Оскар Вајлд: Себични џин 

105. Дана 16.04.2021.године Српски језик: 

Оскар Вајлд: Себични џин 

106. Дана 19.04.2021.године ЧОС: Превенција 

дигиталног насиља;радионица ,,Друштвене 

мреже-могућности и ризици“ 

107. Дана 20.04.2021.године Српски језик: 

Григор Витез: Какве је боје поток 

108. Дана 20.04.2021.године Природа и 

друштво: Животне заједнице (врсте животних 

заједница, услови за живот, прилагођеност) 

109. Дана 22.04.2021.године Српски језик: 

Народна песма: Орање Марка Краљевића 

110. Дана 22.04.2021.године Природа и 

друштво: Шуме 

111. Дана 23.04.2021.године Српски језик: 

Народна песма: Орање Марка Краљевића 

112. Дана 23.04.2021.године Математика: 

Круг и кружница. Цртање круга и кружнице 

113. Дана 27.04.2021.године Математика: 

Правоугаоник и квадрат 

114. Дана 27.04.2021.године Српски језик: 

Писање сугласника Ј 

115. Дана 27.04.2021.године Природа и 

друштво: Ливаде и пашњаци 

116. Дана 28.04.2021.године Српски језик: 

Народна песма: Марко Краљевић и бег 

Костадин 

117. Дана 29.04.2021.године Математика: 

Цртање правоугаоника и квадрата 

118. Дана 29.04.2021.године Природа и 

друштво: Природне копнене животне 

заједнице 

119. Дана 11.05.2021.године 

Математика:Пресликавање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи 

120. Дана 11.05.2021.године Природа и 

друштво: Реке 
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121. Дана 12.05.2021.године 

Математика:Обим правоугаоника 

122. Дана 13.05.2021.године 

Математика:Обим правоугаоника 

123. Дана 13.05.2021.године Природа и 

друштво: Баре и језера 

124. Дана 14.05.2021.године 

Математика:Обим квадрата 

125. Дана 18.05.2021.године Природа и 

друштво: Значај и заштита вода и водених 

животних заједница 

126. Дана 19.05.2021.године 

Математика:Троугао. Врсте троуглова 

127. Дана 19.05.2021.године Српски језик: 

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа 

лектира)- биографија и мотивациони квиз 

128. Дана 20.05.2021.године 

Математика:Цртање троугла 

129. Дана 20.05.2021.године Српски језик: 

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа 

лектира)- Пчелиња матица 

130. Дана 21.05.2021.године Српски језик: 

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа 

лектира)- Трнова Ружица 

131. Дана 21.05.2021.године 

Математика:Обим троугла- обрада 

132. Дана 22.05.2021.године Српски језик: 

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа 

лектира)- Сова 

134. Дана 22.05.2021.године 

Математика:Обим троугла- утврђивање 

135. Дана 27.05.2021.године 

Математика:Мерење дужине 

136. Дана 28.05.2021.године Српски језик: 

Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и 

Месецу 

137. Дана 30.05.2021.године 

Математика:Мерење масе 

138. Дана 02.06.2021.године Математика: 

Мерење запремине течности 

139. Дана 02.06.2021.године Српски језик: 

Десанка Максимовић: Вожња 

140. Дана 04.06.2021.године Математика: 

Мерење времена 

141. Дана 11.06.2021.године Српски језик: 

Милован Данојлић: Љубавна песма 

 

- У раду са ученицом која се образује по 

ИОПу2 као и са другим ученицима у периоду 
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изолације и одсуствовања са наставе због 

болести, учитељица је израдила наставне 

садржаје као дигиталне садржаје како би 

омогућила и овим ученицима несметано 

праћење наставе на даљину као и проверу 

знања, праћење остваривања исхода и 

постигнућа ученика. Такође, ученици су у 

складу са могућностима пратили и РТС 

Планету. Ученица која се образује по ИОПУ2 

из Српског језика је свакодневно током 

изолације радила на Причању прича на 

основу слика а како је у питању развој говора 

и усвајање појмова, праћење њеног рада је 

успешно реализовано путем видео позива и 

видео садржаја који омогућава да се више 

пута пажљиво преслуша и уоче потешкоће и 

успеси у раду ове ученице. 

- Сви часови редовне наставе као и других 

облика образовно-васпитног рада за ученике 

који су пратили наставу на даљину а које 

реализује учитељица, реализовани су 

употребом Мултимедија у настави и помоћу 

Веб 2.0 алата и путем затворене фб групе 

,,Родитељи мојих ученика''. Сачињена је и 

Гугл учионица ученика 3.разреда.          

- по позиву просветне саветнице ШУ 

Зрењанин, учитељица 3.разреда прихватила 

је да се ангажује у изради, реализацији и 

снимању ТВ часа.    ТВ час је емитован на 

порталу РТС Планета, 27.04.2021.године за 

2.разред из Српског језика: 145.час 

Креативна слагалица- игром до знања-

утврђивање                      
4.разред 

Употреба ИКТ,интернета ,наставе на даљину  у 

наставним и ваннаставним активностима(евиденција 

се води у есДневнику) 

 

За стандард 2.3.1. 
 
Активности/радови ученика 
показују да су разумели 
предмет учења на часу, умеју 
да примене научено и 

1.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 

Сви предметни 
наставници, 
учитељице 
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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 

2.разред 
 

3.разред 

- Часови Пројектне наставе конципирани су 

тако да су ученици све време и носиоци 

организације рада на основу постављених 

задатака. 

- 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна 

вежба: Септембар у мом крају, видео 

презентација са диференцираним задацима и 

начином самопроцене 

- На часовима одељењског старешине 

ученици проналазе могућности и објашњења 

за врлине на основу којих су израдили 

плакат. 

Угледни часови у настави Српског језика 

током обраде домаће лектире: Избор из 

поезије Душана Радовића. 

Мотивациони квиз у припреми рада на 

обради бајки Браће Грим у настави Српског 

језика. 

- Иницијални тест, провере знања, кроз 

повратну информацију на часовима, 

производи групног рада и рада у пару, 

петоминутне провере као и кроз вршњачко 

вредновање и самопроцену. 
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. 
 

1.разред 
- Ученик планира, реализуjе и вреднуjе рад у настави 

некад самостално а понекад уз помоћ наставника. 

Сви предметни 
наставници, 
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Ученик прикупља, критички 
процењује и анализира идеје, 
одговоре и решења; 
-МУ: Израда пројекта и 
укључивање ученика у 
пројектну наставу 
(планирање, реализација, 
вредновање пројекта) 

2.разред 
 

учитељице, 
ученици 

3.разред 

- Ученици су активностима Пројектне 

наставе, на изради игара из прошлости 

сакупљали, анализирали идеје и могућа 

решења која су користили за израду и у 

презентацији игара. 

- На часовима математике усмено образлажу 

поступак изараде док решавају задатке на 

табли. 

- Ученици су израдили свој портфолио у који 

сакупљају своје најбоље радове, поруке 

својих другара, мишљења и сл. 

- На часовима одељењског старешине 

ученици проналазе могућности и објашњења 

за врлине на основу којих су израдили 

плакат.                                         - Самопроцена, 

вршњачко вредновање, учење и др. 
4.разред 
- Ученик планира, реализуjе и вреднуjе рад у настави 

некад самостално а понекад уз помоћ наставника. 
За стандард 2.4.2. 
 
Ученику су јасни критеријуми 
вредновања; 
 -МУ:израда визуелне 
информације о начину и 
критеријумима оцењивања 
ученика за сваки предмет  
 
 

1.разред 
1. Упознавање са правилима понашања  у школи 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању успеха и 

владања -на родитељском састанку,  

3.Упознавање са измењеним Правилником о 

оцењивању ученика( април 2020.године)-

имдивидуални контакти 

 

Учитељица 
 
 
секретар 

2.разред 
 

3.разред 
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1. Упознавање са правилима понашања у 

школи, оцењивање успеха и владања  на 

ЧОСу -плакат 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању 

успеха и владања на родитељском састанку 

као и на ЧОСу 

3. Јасне и разумљиве инструкције учитеља у 

раду са ученицима, повратна информација 

ученика 
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 
. 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. 

. 

Сви предметни 
наставници и 
ученици од 5.до 
8.разреда 

2.разред 
. 
 

3.разред 

- Ученици су израдили свој портфолио у који 

сакупљају своје најбоље радове, поруке 

својих другара, мишљења и сл. 

- У учионици је постављен плакат са начином 

вредновања постигнућа ученика у 

остваривању исхода и оцена. 
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 
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). 

Сви предметни 
наставници, 
учитељице 
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2.разред 
 

3.разред 

- Све провере знања током  наставе на 

даљину за ученике у изолацији, реализоване 

су путем Гугл упитника  

 - 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна 

вежба: Септембар у мом крају, видео 

презентација са диференцираним задацима и 

начином самопроцене 

- Математика: Дељивост бројева, wordwall 

алатка                                                          

- Тимски угледни часови из Српског језика: 

26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића''- 

групни рад и израда новог наставног 

средства: лапбука 

Мотивациони квиз у прирпеми рада на 

обради бајки Браће Грим у настави Српског 

језика. 
4.разред 
1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 

2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа 

друга 
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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 
вредновање 

1.разред 

Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

Сви предметни 
наставници, 
учитељице 

2.разред 
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3.разред 

Српски језик: говорна вежба: ,,Септембар у 

моме крају'' видео презентација са 

диференцираним задацима и самопроценом. 

Тимски угледни часови из Српског језика: 

26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића''- 

групни рад и израда новог наставног 

средства: лапбука 

30.11.2020.године, Српски језик:,, Народна 

бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'', 

диференцирани задаци, интерактивна слика, 

алатка genially 

- За часове за које сам израдила видео 

презентације ученици су могли да бирају 

начин учења и средстава рада: РТС Планета, 

видео презентације, уџбеник, и др. 
4.разред 
Ученик има могућност избора планирања и примене 

диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 

самопроцени и вршњачког вредновања. 

 
 
 

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 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. 
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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. 
 
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.  
 
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, Јован Душанић 
 

                                                               6. Остала подручја рада 
 

Остварени су у сарадњи са Домом здравља Ковин систематски прегледи ученика , вакцинација и 
флуорисање зуба.  
Брига о ученицима је остварена кроз пријављивање непохађача.  



 

72 
 

МП је обухватило све школе на територији РС пројектом „ Бесплатни уџбеници за школску 
2020/2021. 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  

 

р. бр. Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, 

родитељски састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 1. 
Бесплатан школски прибор за кориснике социјалне 

помоћи 

Центар за социјални 

рад, Ковин и Општина 

Ковин 

2. 1. 

Подела бесплатног школског прибора ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу 

Центра за социјални рад из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

3. 1. 
Бесплатан прибор за ученике који изучавају ромски 

језик 
Ромско удружење 

из Панчева 

4. 1. 
Бесплатни уџбеници за ученице који 

изучавају ромски језик а нису обухваћене 

пројектом Бесплатни уџбеници 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

5. 1. Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру 

Дечије недеље 

родитељи 

6. 1. Бесплатни уџбеници за наредну школску 

годину- Допис МПРС  

МПРС 

7. 1. 
Подела школског прибора у 2.полугодишту 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

8. 1. 
Подела пакета ромској деци 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

1. 2. Бесплатна ужина за кориснике социјалне помоћи 
Центар за социјални 

рад, Ковин и Општина 

Ковин 

1. 

3. 
Подела бесплатних уџбеника ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу 

Центра за социјални рад из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

МПРС 
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2. 

3. Подела бесплатног школског прибора 

ученицима из материјално угрожених 

породица, по Решењу Центра за социјални рад 

из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

3. 
3. Бесплатан прибор за ученике који изучавају 

ромски језик 

Ромско удружење 

из Панчева 

4. 

3. Бесплатни уџбеници за ученице који 

изучавају ромски језик а нису обухваћене 

пројектом Бесплатни уџбеници 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

5. 
3. Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру 

Дечије недеље 

родитељи 

6. 
3. Бесплатни уџбеници за наредну школску 

годину- Допис МПРС  

МПРС 

7. 

3. 

Подела школског прибора у 2.полугодишту 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

8. 

3. 

Подела пакета ромској деци 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

9. 

3. Сарадња са Центром за социјални рад 

поводом ученика у хранитељским 

породицама 

Хранитељи/ 

старатељи 

1. 4. 
Бесплатан школски прибор за кориснике социјалне 

помоћи 

Центар за социјални 

рад, Ковин и Општина 

Ковин 

2. 4. 

Подела бесплатног школског прибора ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу 

Центра за социјални рад из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

3. 4. 
Бесплатан прибор за ученике који изучавају ромски 

језик 
Ромско удружење 

из Панчева 

4. 4. 
Бесплатни уџбеници за ученице који 

изучавају ромски језик а нису обухваћене 

пројектом Бесплатни уџбеници 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

5. 4. Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру 

Дечије недеље 

родитељи 

6. 4. Бесплатни уџбеници за наредну школску 

годину- Допис МПРС  

МПРС 

7. 4. 
Подела школског прибора у 2.полугодишту 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

8. 4. 
Подела пакета ромској деци 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

 
Реализација Програма сарадње са локалном самоуправом у 1.циклусу  
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р. Бр. Разред Активности 

Објекти локалне 

средине, 

организације и 

институције 

Сарадник у реализацији 

1. 1. 
Поклон књиге за ученике 

1.разреда 
Општина Ковин 

Министарство 

просвете,науке и 

технолошког развоја РС 

2. 1. 
Сарадња са Сектором за 

саобраћај Ковин 

Сектора за 

саобраћај Ковин 
 

3. 1. 

Подела ђачког прибора 

ученику који изучава ромски 

језик 

Ромска заједница  

4. 1. 

Бесплатни уџбеници за 

ученике из 

социјално/материјално 

угрожених 

породица(примаоци новчане 

социјалне помоћи) 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

Актив жена Дубовац 

5. 1. 

Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној 

литургији 

црква Директор, свештеник 

6. 
1. Подела школског прибора од 

ромског центра за културу 
Ромски центар Стоматолог, школа 

7. 
1. 

Систематски преглед ученика 
амбуланта у 

Дубовцу 
родитељи 

8. 
1. Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 
школа  

9. 
1. Рођење Вука Стефановића 

Караџића 
школа  

10. 
1. Међународни дан људских 

права 
школа  

11. 
1. Подела новогодишњих 

пакетића 

школа,пријатељи 

школе 
 

12. 
1. Обележавање школске славе и 

подела переца 
школа  

13. 

1. 
Набавка бесплатних уџбеника 

и других наставних средстава 

за ученике основних школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 
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14. 1. Подела школског прибора школа  

15. 
1. Подела пакета ученицима 

ромске националности 

Ромско 

удружење 
 

16. 

1. Обележавање Међународног 

дана борбе против вршњачког 

насиља 

школа  

17. 
1. 

Дечја слава Света Евдокија 
Сеоска црква у 

Дубовцу 
Вероучитељ, црква, школа 

18. 
1. Обележавање Дана школе 

(10.05-14.05.2021.) 
школа  

19. 
1. Одељењско фотографисање 

ученика 
школа родитељи 

20. 
1. 

Флуоризација зуба 
Дом здравља 

Ковин 
 

21. 1. Еколошка недеља школа  

22. 1. Школски лист-пројекат школе школа  

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 

У просторијама 

школе,  
школа и спонзори 
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језика Венера А. Бојовић том 

приликом је ученицима 1. и 6. 

разреда поделила 

новогодишње пакетиће у 

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 

Настава на 

даљину 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја РС 
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10.04.до 13.04.2020.године 

реализовани су едукативни 

садржаји о Васкрсу и 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. Подела бесплатних 

уџбеника ученицима из 

материјално угрожених 

породица, по Решењу 

Центра за социјални рад из 

Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

МПРС 

1. 

2. 

3. Подела бесплатног 

школског прибора 

ученицима из материјално 

угрожених породица, по 

Решењу Центра за 

социјални рад из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

2. 

3. 

3. Бесплатан прибор за 

ученике који изучавају 

ромски језик 

Ромско 

удружење из 

Панчева 

3. 

4. 

3. Бесплатни уџбеници за 

ученице који изучавају 

ромски језик а нису 

обухваћене пројектом 

Бесплатни уџбеници 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

4. 
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5. 

3. Хуманитарна акција ,,Друг 

другу'' у оквиру Дечије 

недеље 

родитељи 

5. 

6. 

3. Бесплатни уџбеници за 

наредну школску годину- 

Допис МПРС  

МПРС 

6. 

7. 

3. 
Подела школског прибора 

у 2.полугодишту 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

7. 

8. 

3. 
Подела пакета ромској 

деци 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

8. 

9. 

3. Сарадња са Центром за 

социјални рад поводом 

ученика у хранитељским 

породицама 

Хранитељи/ 

старатељи 
9. 

1. 4. 

Подела ђачког прибора 

ученику који изучава ромски 

језик 

Ромска заједница  

2. 4. 

Бесплатни уџбеници за 

ученике из 

социјално/материјално 

угрожених 

породица(примаоци новчане 

социјалне помоћи) 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

Актив жена Дубовац 

3. 4. 

Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној 

литургији 

црква Директор, свештеник 

4. 4. Подела школског прибора од 

ромског центра за културу 
Ромски центар Стоматолог, школа 

5. 4. 
Систематски преглед ученика 

амбуланта у 
Дубовцу 

родитељи 

6. 
4. Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 
школа  

7. 
4. Рођење Вука Стефановића 

Караџића 
школа  

8. 
4. Међународни дан људских 

права 
школа  

9. 
4. Подела новогодишњих 

пакетића 

школа,пријатељи 

школе 
 

10. 
4. Обележавање школске славе и 

подела переца 
школа  
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11. 
4. 

Набавка бесплатних уџбеника 

и других наставних средстава 

за ученике основних школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

 

12. 
4. 

Подела школског прибора школа  

13. 
4. Подела пакета ученицима 

ромске националности 

Ромско 

удружење 
 

14. 
4. 

Обележавање Међународног 

дана борбе против вршњачког 

насиља 

школа  

15. 
4. 

Дечја слава Света Евдокија 
Сеоска црква у 

Дубовцу 
Вероучитељ, црква, школа 

16. 
4. Обележавање Дана школе 

(10.05-14.05.2021.) 
школа  

17. 
4. Одељењско фотографисање 

ученика 
школа родитељи 

18. 
4. 

Флуоризација зуба 
Дом здравља 

Ковин 
 

19. 
4. 

Еколошка недеља школа  

20. 
4. 

Школски лист-пројекат школе школа  

 

 

Реализација Програма здравственог васпитања у 1.циклусу  

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. 

Кроз ваннаставне активности:   

Превенција и путеви преношења вируса COVID 19  02. 

09.2020.године,  

Обележавање Дечије недеље: Филм о превенцији 

ширења заразне болести COVID 19 и упознавање са 

Педагог и 

директорка школе 
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Конвенцијом дечијих права 05.10.2020.године Педагог и 

директорка школе 

5. 1. 
Слободне активности ,Недеља школског спорта 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

Учитељице, Тим за 

школски спорт,  

6. 
1. Кроз редовну наставу Физичког и здравственог 

васпитања 
Учитељице 

7. 4. 
Препоруке Лекарске коморе Србије против COVID-19 -

ЧОС 
учитељица 

8. 4. 
Флуоризација зуба мај 2021.године Стоматолог Дом 

здравља Ковин 
 

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. Систематски преглед ученика 09.10.2020.године 
Амбуланта у 

Дубовцу, лекар 

2. 3. 

Кроз  часове редовне наставе : 

- физичко и здравствено васпитање  

Природе и друштва: Начини преношења и мере 

заштите од заразних болести и болести које 

преносе животиње 06.10.2020.године 

Природе и друштва: Промене при загревању и 

хлађењу ваздуха. Мерење температуре, 

21.01.2021.године 

Природе и друштва: Рециклажа нам помаже да 

сачувамо природу, 25.02.2021.године 

Природе и друштва: Научили смо о рециклажи, 

02.03.2021.године 

 

3. 3. Програм ,,Покренимо нашу децу“  
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4. 

3. Кроз ваннаставне активности:   

Превенција и путеви преношења вируса COVID 

19  02. 09.2020.године,  

Обележавање Дечије недеље: Филм о 

превенцији ширења заразне болести COVID 19 

и упознавање са Конвенцијом дечијих права 

05.10.2020.године 

Педагог и 

директорка 

школе 

5. 

3. Кроз часове одељењског старешине:  

ЧОС: Дан изазова – спортски дан 

01.10.2020.године 

ЧОС: Светски дан хране- 16.октобар, 

19.10.2020.године 

ЧОС: Стицање основних хигијенских навика 

02.11.2020.године 

ЧОС: Вежбамо да здраво одрастемо 

17.05.2021.године 

 

 

 

 

 

6. 

3. 01.09.2020.године Саветодавни рад са 

родитељима ученика поводом заштите ширења 

заразних болести 

Педагог и 

директорка 

школе 

7. 
3. 

Флуоризација зуба мај 2021.године 
Стоматолог Дом 

здравља Ковин 

8. 

3. 
Недеља школског спорта од 14.06.до 

18.06.2021.године 

Учитељице и 

ученици од 1. До 

4.разреда 

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. 

Кроз ваннаставне активности:   

Превенција и путеви преношења вируса COVID 19  02. 

09.2020.године,  

Обележавање Дечије недеље: Филм о превенцији 

ширења заразне болести COVID 19 и упознавање са 

Конвенцијом дечијих права 05.10.2020.године Педагог и 

директорка школе 

Педагог и 

директорка школе 

5. 1. 
Слободне активности ,Недеља школског спорта 

Програм ,,Покренимо нашу децу“ 

Учитељице, Тим за 

школски спорт,  

6. 
1. Кроз редовну наставу Физичког и здравственог 

васпитања 
Учитељице 
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7. 4. 
Препоруке Лекарске коморе Србије против COVID-19 -

ЧОС 
учитељица 

8. 4. 
Флуоризација зуба мај 2021.године Стоматолог Дом 

здравља Ковин 
 

. 

Реализација Програма заштите животне средине у 1.циклусу   

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. Родитељски састанак, 01.09.2020.године 

Директорка 

школе и 

педагог 

2. 3. 
Ваннаставне активности: Превенција и путеви преношења вируса 

COVID 19, 02.09.2020.године 
 

3. 3. 

 Природе и друштва: Начини преношења и мере заштите од 

заразних болести и болести које преносе животиње 

06.10.2020.године 

 

4. 3. ЧОС: Светски дан хране- 16.октобар  

5. 
3. Природа и друштво: Промене при загревању и хлађењу ваздуха. 

Мерење температуре, 21.01.2021. 
 

6. 
3. Природа и друштво: Рециклажа нам помаже да сачувамо природу, 

25.02.2021.године 
 

7. 3. Природа и друштво: Научили смо о рециклажи, 02.03.2021.године  

8. 3. 
Природа и друштво: Природне копнене животне заједнице, 

29.04.2021.године 
 



 

83 
 

9. 3. 
Природа и друштво: Значај и заштита вода и водених животних 

заједница, 18.05.2021. 
 

10. 3. 

Ликовна култура: Компоновање: комбинујемо природне и 

вештачке материјале, 19.05.2021. 

 

 

11. 3. Чос: Еколошке радионице у природи 24.05.2021.године  

12. 3. 
Ликовна култура: Колаж од природних материјала 

26.05.2021.године 
педагог 

13. 3. 
Чос: Еколошке заповести - стичемо основна знања из екологије 

31.05.2021.године- еколошка недеља 
 

14. 3. Чос: Парк, 03.06.2021.године  

1. 4. Доживео сам у природи -српски језик  

2. 4. Упознајмо биљни и животињски свет-воде- природа и друштво  

3. 4. Јесен- Сова од лишћа- слободне активности  

4. 4. Угрожене и ретке биљке животиње у Србији- природа и друштво  

5. 4. Национални паркови Србије- природа и друштво  

6. 4. 
Како човек треба да се односи према другим људима и природи- 

природа и друштво- природа и друштво 
 

7. 4. 
Природна богатства и извори енергије у Србији - природа и 

друштво 
 

8. 4. Запаљиви материјали- ЧОС  

9. 4. Како да сачувамо свет око себе- ЧОС  

10. 4. Заштита од пожара:,,Опрезно са ватром и водом“-ЧОС  

11. 4. 
Заштита од опасних материја и природних непогода:,,Знањем се 

штитимо од природних непогода!“- ЧОС 
 

12. 4. 
Позоришна маска-техника по избору( израда маски од новина)- 

Ликовна култура 
 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
 
● Реализација часова допунске наставе у 1.циклусу  

Предмет Разред 

Број часова 
Број 
ученика 

Евиденција се води у 
дневнику, датум из 
Дневника рада Планирано Одржано Неодржано 

Српски језик 1 18 18 / 2 Датуми су у ес-Дневнику 

Математика 1 18 18 / 2 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 
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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. 15 15 / 4 

Да 

Датуми се налазе у   

ес Дневнику 

Математика 4. 15 15 / 5 

Да 

Датуми се налазе у  

 ес Дневнику 

Природа и 

друштво 
4. 6 6 / 3 

Да 

Датуми се налазе у  

 ес Дневнику 

Свега:        4. 36 36 / 18  

Укупно: 1-4.р. 144 144    
 

 

 

 

 

 

 

● Број реализованих часова додатне  наставе  

Предмет Разред 
Број 

часова 

Број 

ученика 

Евиденција се води у дневнику, датум из 

Дневника рада 

Математика  4. 36 4 Да  

 
 
 
7.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 
 
 

Извештај допунске наставе за 5. 6. , 7. и 8. разред  из српског језика 
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Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину у 5.разреду 
планирно је 7 часова допунске наставе и реализовано је 7 часова. 
Реализовани часови допунске су пратили градиво које се обрађивало ,а сам 
план допунске је подложан изменама у складу са напредовањем ученика из 
одређених области. 

Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину у 6.разреду 
планирно је 8 часова допунске наставе и реализовано је 8 часова. 
Реализовани часови допунске су пратили градиво које се обрађивало ,а сам 
план допунске је подложан изменама у складу са напредовањем ученика из 
одређених области. 

У фебруару у 7.разреду дошло је до промене наставнице српског језика и 
након преузетог разреда наставила сам са радом. Укупно одржаних часова 
допунске наставе на крају школске 2020/2021.године је 6 часова.  

Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину у 8.разреду 
планирно је 8 часова допунске наставе, а реализовано је 5 часа. Три часа није 
реализовано због пандемије изазване корона вирусом и одржавања наставе на 
даљину. 

 

Наставница српског језика 

Марија Ћирић 

Извештај додатне  наставе за 5., 6.,7. и 8. разред српски језик 

 

Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину у 5.разреду 
планирано је 8 часова додатне  наставе и  реализовано је 8 часова.  

 

Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину у 6.разреду 
планирано је 8 часова додатне наставе, а реализовано је 7 часова. Један час 
није реализован због пандемије изазване корона вирусом и одржавања 
наставе на даљину. 
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У фебруару у 7.разреду дошло је до промене наставнице српског језика и 
након преузетог разреда наставила сам са радом. Укупно одржаних часова 
додатне наставе на крају школске 2020/2021.године је2 часа.  

Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину у 8.разреду није 
било планираних часова додатне наставе. 

                       Извештај припремне наставе из српског језика у 8.разреду 

Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину планирано је 10 
часова припремне наставе из српског језика, а  реализовано је 17 часова. 

 

Наставница српског језика 

Марија Ћирић 

  
 

Реализација допунске  наставе у 6. разреду на крају 2. полугодишта шк. 2020/21. 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 9 Предметни наставник, ученици 

 

Реализација  додатне наставе у 6. разреду 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 8  Предметни наставник, ученици 

 

 

Реализација допунске  наставе у 7. разреду на крају 2. полугодишта шк. 2020/21. 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 7 Предметни наставник, ученици 
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Реализација  додатне наставе у 7. разреду 

Предмет : Математика 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 6 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. 

2020/21. 

Предмет : Географија 

5.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3 Предметни наставник, ученици 

 

6.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3 Предметни наставник, ученици 

 

7.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3  Предметни наставник, ученици 

 

8.разред –допунска настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 1 Предметни наставник, ученици 

   

8.разред –припремна настава 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

4 4 Предметни наставник, ученици 
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Реализација  додатне наставе од 5. до 8. разреда није реализована због 

незаинтересованости ученима.  

                                                                           предметни наставник : Видосав Обрадовић 

Извештај о додатној, допунској и припремној настави математике 

V РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 11 Предметни наставник, ученици 

 
VIII РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 
Планирано Реализовано  Носиоци активности 

8 3 Предметни наставник, ученици 

 
VIII РАЗРЕД 

● ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
Планирано Реализовано  Носиоци активности 

10 12 Предметни наставник, ученици 

 
 
 

Предметни наставник Марко Бојовић 
 

ИЗВЕШТАЈ   
 

Предмет : ИСТОРИЈА- допунска, додатна и припремна настава 
 
  
    У току школске 2020/21. год ., план допунске наставе реализован је у потпуности. 
Допунска настава реализована  је од петог до осмог разреда. 
Пети разред: планирано : 3  часа реализовано : 5 часова  
Шести разред: планирано : 3  часа реализовано : 6 часова 
Седми разред: планирано : 5  часова реализовано : 6 часова 
Осми разред: планирано : 6  часова реализовано : 6 часова 
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  Додатна настава:    

Пети разред: планирано : 3 часа, реализовано: 0 
Шести разред: планирано : 3 часа, реализовано: 1 
Седми разред: 0 часова 
Осми разред: 0 часова 
        
Према Годишњем плану рада планирано је 10 часова припремне наставае. Одржано је 

11  часова припремне наставе из историје. 

План додатне наставе планиран у 5. и 6. разреду, реализован је делимично, због 

отказивања такмичења, услед пандемије Ковида – 19 и одржавања наставе на даљину. 
  Додатна настава у 7. и 8. разреду, није запланирана, јер није било ученика за додатни 

рад, већ су ти часови преусмерени на допунску наставу за ученике. 

наставница историје: 
 Анита Душанић 

 
 
 
 

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

2020/2021. БИОЛОГИЈА 
 

 
5.РАЗРЕД 

Облик 
рада 

Број 
часова 

Број 
ученика 

Садржај 

Допунск
а настава 

4 10 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и функције 
као основа живота,наслеђивање и еволуција 

и живот у екосистему 
 

Додатна 
настава 

5 5 Промоција здравих животних навика и екологија 

6.РАЗРЕД 
Облик рада Број 

часова 
Број 
ученика 

Садржај 

Допунска 
настава 

4 9 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и 
функције као основа живота,наслеђивање и 
еволуција и живот у екосистему 
 

Додатна 
настава 

5 5 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и 
функције као основа живота,наслеђивање и 
еволуција и живот у екосистему 
 
 

7.РАЗРЕД    

Облик рада Број 
часова 

Број 
ученика 

Садржај 
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Допунска 
настава 

3 3 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и 
функције као основа живота,наслеђивање и 
еволуција и живот у екосистему 

Додатна 
настава 

4 1 Порекло и разноврсност живота,јединство грађе и 
функције као основа живота,наслеђивање и 
еволуција и живот у екосистему 

8.РАЗРЕД    

Облик рада Број 
часова 

Број 
ученика 

Садржај 

Допунска 
настава 

2 10 Екологија 

Додатна 
настава 

0 0  

ПРИПРЕМНА 
НАСТАВА 
ЗА УЧЕНИКЕ 
8.Р. 

   

Облик рада Број 
часова 

Број 
ученика 

Садржај 

Припремна 
настава 

10 12 Градиво 5.6.7. и 8.р.(задаци на основном,средњем и 
напредном нивоу) 

 
 
Допунска настава је планирана и одржана  са укупно 13 часова за ученике од 5. до 
8.р.Додатна настава  остварена је  са укупно 14 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. Дошло је до осипања броја ученика на додатној 
настави ,тако да није реализована у осмом разреду. Због пандемије корона вирусом  није 
реализован 1 час допунске наставе у 8.разреду . 

                                                                  
Наставник: Ануца Славковић 

 
 

Извештај о додатној, допунској и припремној настави физике 

VI РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

4 4 Предметни наставник, ученици 

 
  
 
 

VII РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 
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Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3 Предметни наставник, ученици 

 

VIII РАЗРЕД 

● ДОПУНСКА НАСТАВА 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

3 3 Предметни наставник, ученици 

 
 

● ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Планирано Реализовано  Носиоци активности 

7 6 Предметни наставник, ученици 

 
 

 
Предметни наставник Марко Бојовић 

 

 

Предмет: Хемијa                                        Школска 2020-2021. 

У току школске 2020-2021. 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.  

Седми разред 3 часа допунске наставе, није одржана додатна  настава. 

Осми разред 4 часа допунске наставе, 0 часова додатне наставе, 10 часова припремне 

наставе за завршни испит.Додатна настава није реализована због тога што су ученици 

попустили са радом. 

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. 

Предметни наставник : Ануца Славковић и Весна Мијатовић 
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           Допунска настава из француског језика за школску 2020/2021. год. 

 

 

 

Разред 

 

Одржани 

часови 

допунске 

наставе 

Обрађене теме - допунска настава Број 

ученика 

5. 6 1.Exercices de l'oral 

2. Exercices de prononciation 

3. Les verbes du premier groupe 

4. Les verbes irreguliers 

5. La pronontiation 

6. La pronontiation- exercices 

5 

 

 

 

 

6. 4 1. Exercices de l 'oral 

2. Exercices -améliorer la prononciation 

3. Exercices de grammaire 

4. Exercices de grammaire 

 

 

 

 

 

        5 

 

 

 

 

 

7. 2 1. La pronontiation 

2. Exercices de grammaire 

 

 

3 

 

 

8. 3 1. Exercices de grammaire 

2. Le cahier d exercices 

3. Révision 

 

11 

 

 

Укупно одржано: 15   часова,планирано је 18. 

Ученици  нису били заинтересовани за додатну наставу 

 
 

                                                                                Наставник француског језика: Радосава 
Јаџић 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК (4, 5, 6, 7. и 8. разред) 

 
 

Разред 
 

Одржани 
часови 

Обрађене теме - допунска настава Број ученика 
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допунске 

наставе 

5. 5 1. Verb “ to be” (онлајн - Google Classroom) 
2. Present Simple Tense with adverbs of frequency 
3. Various usages of the Present Simple Tense 
4. Expressing the future 
5. Extra Preparation for the Second Written Test (онлајн - 
Google Classroom) 
 

10 
 
 
 
 
 

6. 2 1. Countable and Uncountable Nouns 
2. Present Simple and Continuous 
 

10 
 
 
 
 
 

7. 1 1. Conditional Clauses, types 0 and 1 
 

4 
 
 

8. 2 1. Preparation for the test (the First and Second Conditionals) 
online on Google Classroom 
2. The Passive Voice (additional practice) 
 

8 

 
 
 

Укупно одржано: 9 часова 
Планирано укупно 28 часова за 5, 6. и 7. разред и 8 часова у 8. разреду. 
РАЗЛОГ НЕОСТВАРИВАЊА ПЛАНА: 
На неколико часова постављених на Гугл учионици ученици се нису одазвали, те час није 
могао бити евидентиран у есДневнику. 
Ученици углавном нису били заинтересовани за додатну наставу. 

НЕУПИСАНИ ЧАСОВИ 
5. разред 
21. јуна је на Гугл учионици постављен материјал, али се нико од ученика није одазвао, те 
час није могао бити евидентиран у есДневнику. 
6. разред 
2. марта је на Гугл учионици постављен материјал, али се нико од ученика није одазвао, 
те час није могао бити евидентиран у есДневнику. 
7. разред 
8. јуна је на Гугл учионици постављен материјал, али се нико од ученика није одазвао, те 
час није могао бити евидентиран у есДневнику. 
22. јуна је на Гугл учионици постављен материјал, али се нико од ученика није одазвао, те 
час није могао бити евидентиран у есДневнику. 
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Разред 
 

Одржани 
часови 
додатне 

наставе 

Обрађене теме - додатна настава Број ученика 

4. 4 часа од 
планирана 
4 

1. Food and drink 
2. Willkommen competition preparation (онлајн - Viber) 
3. A story: The Sandcastle Competition 
4. А story: The Shoemaker and the Elves 
 
 

3 
 
 
 
 
 

5. 5 1.Extra Reading: The UK (онлајн – Google Classroom) 
2. Preparation for the 8th International Willkommen 
Competition 
3. Reading Comprehension: My name is Dion 
4. Coursework 4: My neighbourhood 
5. Extra reading: Sports fans 
Све похвале за ученике који су показали интересовање за 
додатну наставу и редовно присуствовали, а посебно за 
ученицу Леонтину Мали. 

6 

6. 2  1. Extra reading: Making Music (онлајн - Viber) 
2. Extra reading: Mum, Dad and Me (a poem) (онлајн – Google 
Classroom) 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7. 3 1. Preparation for the 8th International Willkommen 
Competition 
2. Reading into writing: The history of the Olympics 
3. Решавање теста са општинског такмичења 2020. године 

3 
 
 
 
 
 

8. 1 1. Preparation for the 8th International Willkommen 
Competition 
  

3 

 
Планирано укупно 18 часова: 4 у 4. разреду, 10 од 5. до 7. разреда и 4 у 8. разреду  
Одржано је укупно 15 часова 
РАЗЛОЗИ НЕОСТВАРИВАЊА ПЛАНА: 
1. У осмом разреду није било заинтересованих кандидата за државно 
такмичење из енглеског језика. 
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2. 31. маја је у 7. разреду на Гугл учионици постављен материјал, али се нико 
од ученика није одазвао, те час није могао бити евидентиран у есДневнику. 

 
Предметни наставник: Милица Бугариновић 
 
 

7.3. Извештај о раду хорске секције у школској 2020/21.години 
 
У школи се одржавају часови хорске секције према утврђеном годишњем плану рада. 
Секција броји 16 ученика у 5.разреду,списак ученика, евиденција њиховог присуства, као и 
часови секције евидентирани су у есДневнику.У првом полугодишту одржано је шест а у 
другом полугодишту три часа хорске секције,укупно девет, колико је и планирано у 
школској години. Школски хор је није имао наступ,на приредби за школску славу Светог 
Саву ,као и  приредба поводом обележавања Дана школе која није одржана због увођења 
ванредног стања одлуком Министарства просвете, науке и технологије, због 
епидемиолошке ситуације у земљи. 
 

                                                                         Извештај сачинила: 
                                                            Маја Лукић - наставник музичке културе 

 
 
 

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

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 

 



 

96 
 

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 
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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 

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. 
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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 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 

2. 

1 1 / 7 Да,18.11.2019. 
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паче"(заједничка 
активност ученика од 1. 
до 4.разреда). 

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. 

Превенција и 

путеви преношења 

вируса COVID 19 

3. 

1 1 / 8 Да, 02.09.2020. 

2. 

Обележавање 

Међународног дана 

писмености: 

Одељењски пано: 

3. 

1 1 / 9 Да,09.09. 2020. 
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Дан писмености 

8.септембар 

3. 
Ово смо ми- 

одељењско дрво 

3. 
1 1 / 8 Да, 16.09. 2020. 

4. 

У организацији 

школе и 

вероучитеља, 

реализована је 

посета сеоској 

цркви у Дубовцу и 

присуствовање на 

литургији  поводом 

чуда светог 

архангела Михаила. 

3. 

3 3 / 10 Да, 19.09.2020. 

5. 
Одељењски пано: 

Jeсен 

3. 
2 2 / 6 Да, 23.09.2020. 

6. 

Међународни дан 

старијих особа- 

1.октобар 

3. 

1 1 / 10 Да,30.09. 2020. 

7. 

Обележавање 

Дечије недеље: 

Филм о превенцији 

ширења заразне 

болести COVID 19 и 

упознавање са 

Конвенцијом 

дечијих права 

3. 

1 1 / 9 Да, 05.10.2020. 

8. 

Цртамо дечија 

права, изложба 

ученичких радова 

3. 

1 1 / 8 Да, 06.10.2020. 

9. 
Обележавање Дана 

учитеља 

3. 
1 1 / 9 Да, 07.10.2020. 

10. Jeзички квиз 3. 1 1 / 9 Да, 08.10.2020. 

11. 
Осликавање 

школског дворишта 

3. 
1 1 / 9 Да, 09.10.2020. 

12. 

21. октобар - Дан 

сећања на српске 

жртве у Другом 

светском рату 

3. 

1 1 / 9 Да, 21.10.2020. 

13. Уређење учионице 3. 1 1 / 10 Д, 04.11.2020. 

14. 

Учешће на 

конкурсу 

,,Безбедност је у 

твојим рукама'' 

Савета за 

безбедност у 

саобраћају, 

општине Ковин 

3. 

1 1 / 7 Да,18.11.2020. 
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15. 

Уређење учионице: 

У сусрет 

новогодишњим 

празницима 

3. 

1 1 / 9 Да,02.12.2020. 

16. 

У сусрет 

новогодишњим 

празницима: 

Израда цртежа за 

изложбени пано у 

холу школе 

3. 

1 1 / 5 Да,09.12.2020. 

17. 
Новогодишњи 

украси 

3. 
1 1 / 10 Да,16.12.2020. 

18. 
Новогодишњи 

бинго 

3. 
1 1 / 10 Да,17.12.2020. 

19. 

Обележавање краја 

1.полугодишта- 

Новогодишње 

дружење и подела 

пакетића. 

3. 

1 1 / 10 Да,18.12.2020. 

20. 

Живот и дело 

Светог Саве- израда 

цртежа 

3. 

1 1 / 9 Да,20.01.2021. 

21. 

Обележавање 

школске славе и 

подела переца. 

3. 

1 1 / 

10 

Да,20.01.2021. 

22. 

У сусрет 

Св.Трифуну и Дану 

заљубљених 

3. 

2 2 / 

7 Да, 

10.02.2021. 

23. 
У сусрет Дану жена- 

израда поклона 

3. 
1 1 / 9 

Да,17.02.2021. 

24. 

У сусрет Дану жена- 

Ликовно-литерарни 

радови ученика и 

изложба 

3. 

1 1 / 7 

Да,03.03.2021. 

25. 

Математичко 

такмичење 

,,Мислиша'' 

3. 

2 2 / 1 

Да,11.03.2021. 

26. 

Уређење 

одељењског паноа- 

Пролеће 

3. 

1 1 / 10 

Да,17.03.2021. 

27. У сусрет Васкрсу 3. 1 1 / 8 Да,14.04.2021. 

28. 

У сусрет Васкрсу-

израда васкршње 

честитке 

3. 

1 1 / 10 

Да,21.04.2021. 

29. 

Васкрс: Ликовно-

литерарни и 

практични радови 

ученика и изложба 

3. 

1 1 / 9 

Да,28.04.2021. 
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радова ученика у 

ходнику школе. 

30. 
Дан школе- израда 

ученичких радова 

3. 
1 1 / 10 

Да,12.05.2021. 

31. 

Изложба ученичких 

радова поводом 

Дана школе,,Моја 

школа"- поставка 

експоната 

 

3. 

1 1 / 10 Да,13.05.2021. 

32. 
Недеља школског 

спорта  

3. 

5 5 / 9 

Да, 

14.06.2021.до 

18.06.2021. 

33. 

Посета сеоској 

цркви и 

присуствовање 

свечаној литургији 

3. 

1 1  8 Да, 22.06.2021. 

 Свега: 3. 42 42 / 10  

1. 

Превенција и путеви 

преношења вируса 

COVID 19  

 

4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

2. 

Правила понашања у 

школи за време COVID 

19 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

3. 

Правила понашања у 

школи за време COVID 

19 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

4. 

Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној 

литургији 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

5.. 

Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној 

литургији 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

6. 

Посета сеоској цркви и 

присуствовање свечаној 

литургији 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

7. 
Учлањење у школску 

библиотеку 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

8. Дан учитеља 
4. 1 1 / 12 Да 
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Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

9. 

-Превенција насиља-

филм 

-Конвенција о дечјим 

правима 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

10. 

Цртање дечјих 

права.Изложба дечјих 

радова 

4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

11. 
Солидарност на делу: 

,,Друг-другу" 
4. 3 3 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

12. 
Квиз,,Покажи шта 

знаш" 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

13. 
Oсликавање школског 

дворишта 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

14. 
Јесенје уређивање 

учионице-израда радова 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

15. 
Јесење уређивање 

учионице-израда радова 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

16. 
Bук Караџић-школски 

документарни филм 
4. 1 1 / 

12 Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

17. 

Дан 

толеранције(Гледање 

цртаног филма,,Ружно 

паче) 

4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

18. Дан детета 4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

19 У сусрет Новој години 4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

20. У сусрет Новој години 
4. 1 1 / 12 Да 
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Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

21. 

Изложба радова 

поводом Нове године и 

подела новогодишњих 

пакетића. 

4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

22. 

Изложба ученичких 

радова поводом 

школске славе,,Свети 

Сава" 

4. 1 1 / 12 

Да 

Датуми се налазе 

у  ес Дневнику 

23. 
Обележавање школске 

славе Свети Сава 
 1 1 / 12 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

24. 

Израда ликовних 

радова поводом Дана 

заљубљених 

4. 1 1 / 
 

12 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

25. 

Израда ликовних 

радова поводом Дана 

заљубљених 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

26. 

Изложба ликовних 

радова поводом Дана 

заљубљених 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

27. У сусрет 8.марту 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

28. 

Обележавање 

Међународног дана 

борбе против 

вршњачког насиља под 

називом „Дан розих 

мајицаˮ 

4. 1 1 / 

12 

Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

29. У сусрет 8.марту 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

30. 
Изложба ликовних 

радова поводом 8.марта 
4. 2 2 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

31. У сусрет Васкрсу 4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

32. 
Изложба ученичких 

радова поводом Васкрса 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

33. Дан планете Земље 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

34. 
Изложба старих 

предмета 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

35. 

Изложба ученичких 

радова поводом Дана 

школе,,Моја школа" 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

36. 
Изложба ученичких 

радова поводом 
4. 1 1 / 

12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 
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Еколошке недеље на 

тему,,Рециклажа" 

37. 

Трчање у природи уз 

поштовање 

епидемиолошких мера 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

38. 

Полигон препрека уз 

поштовање 

епидемиолошких мера 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

39. 

Додавање лопте уз 

поштовање 

епидемиолошких мера 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

40. 

Игре у парку уз 

поштовање 

епидемиолошких мера 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

41. 

Игре у парку уз 

поштовање 

епидемиолошких мера 

4. 1 1 / 
12 Да,датуми се 

налазе  

у  ес Дневнику 

 Свега: 4. 41 41 /   

 Укупно: 1-4.разр. 160 160    

 
 
 
 

7.4. Извештај о раду саобраћајне секције у школској 2020/21. години 
 
Саобраћајна секција се у школи одржавала према утврђеном годишњем плану рада секције. 
Часови су били планирани  за ученике од 5-8 разр.,евиденција њиховог 
присуства,евиденција реализованих часова води се у ес-Дневнику.Према плану рада секције 
требало је да се реализује 8 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 и такође због епидемиолошке ситуације су сви часови 
реализовани кроз онлајн наставу.      
 

                                                                                  
                                                               Илић Лидија и Сузана Милојков,  

Предмет:Техника технологија 
 

 
 
 

7.5.  Извештај Драмске секције за школску 2020/2021. годину  
 

 
 

Извештај Драмске секције за школску 2020/2021. годину 
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Према Годишњем плану рада за школску 2020/2021.годину планирано је 23 
часа Драмске секције, а одржано је 17 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 

2020/21. 
 
 
Планирано је 18 часова годишње,  реализовано је свих 18.  
 
 У периоду од 15.3. до 15.4.2021. године у Републици Србији био  је  прекинут непосредан 
образовно-васпитни рад у школама због пандемије коронавируса, а наставак образовно-
васпитног рада обезбеђен је остваривањем наставе путем учења на даљину, тако да је 
реализација неких часова реализована на даљину.  Назив школског листа је промењен у 
„Дуб“, уместо досадашњег „Отворен прозор“. Школски лист је штампан у школској 
библиотеци, а пет примерака у боји је одштампано у Фотографској радњи „Блиц“ у Ковину.   
Школски лист биће послат на сајт школе.                                     
 
                                    Реализација рада новинарске секције 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

Упознавање ученика са планом рада новинерске секције 
Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

2. 11. 2020. 

Упознавање са функционалним стиловима и облицима 
новинарског изражавања (вест, извештај, репортажа) и 
врсте новинарских текстова 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције 2. 11. 2020. 

Говорно-писмене вежбе, основне одлике репортаже 
Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

17. 11. 
2020. 

Прикупљање материјала и предлог тема за школски лист 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
учитељице Бранислава 
Илић и Мирјана 
Бановић  

17. 11. 
2020. 

Подела задатака за рад на листу, праћење и бележење 
актуелних догађаја у школи 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

24. 11. 
2020. 

Прикупљање материјала за школски лист, анкете 
Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

8. 12. 2020. 

Рад на школском листу Библиотекар, чланови 8. 12. 2020. 
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новинарске секције 

Праћење и обрада актуелних догађаја у школи и ван ње 
Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

9. 3. 2021. 

Техничка обрада текстова 
Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

9. 3. 2021. 

Праћење и обрада актуелних догађаја у школи и ван ње 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница ликовне 
културе 

30. 3. 2021. 

Рад на школском листу, прикупљање материјала 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница ликовне 
културе  

6. 4. 2021. 

Рад на школском листу, прикупљање материјала 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
учитељица Мирјана 
Бановић, Бранислава 
Илић 

6. 4. 2021. 

Техничка обрада текстова 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница енглеског 
језика 

27. 4. 2021. 

Припрема школског листа за штампање и постављање на 
сајт 
Назив школског листа је промењен у "Дуб". 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница енглеског 
језика 

27. 4. 2021. 

Лекторисање школског листа, припрема за штампу 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница енглеског 
језика 

1. 6. 2021. 

Припрема за штампање школског листа 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница енглеског 
језика 

1. 6. 2021. 

Постављање школског листа на сајт школе, штампање листа 

Библиотекар, чланови 
новинарске секције, 
наставница енглеског 
језика, наставник 
информатике 

15. 6. 2021. 

Анализа и сумирање рада у протеклом периоду 
Библиотекар, чланови 
новинарске секције 

15. 6. 2021. 

 
                                                                     Координатор : Весна Мијатовић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Школска 2020.-2021. Година 

Чланови тима : 

1. Весна Мијатовић 

2. Видосав Обрадовић 
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3. Ања Кирилов 

4. Ануца Славковић 

5. Одељенске старешине 

У  току школске године одржано је 5 састанака тима за заштиту. 

Током целе школске године  ученици су  пратили еколошке садржаје , радили презентације, и 

израдили паное са еколошким темама. 

На почетку школске године оформљен је еко тим, чији су чланови : 

1. Ереш Хелена 

2. Аћимов Гордана 

3. Страхиња Станојев 

4. Ена Лука 

5. Новаков Елвис 

У току школске године реализоване су следеће активности:израђени су игричке од 

рециклираних материјала,саксије за цвеће,маске,кућица за птице и хранилице. “.У холу школе 

урађена је изложба радова на тему „Делиблатска пишчара“ и обележавање датума Дан заштите 

животиња и Дан планете Земље. Организована је хуманитарна акција“Друг другу“  У току целе 

школске године на часовима ЧОС-а ,српског језика,часовима природе и друштва ,СОН-а, 

ликовне културе ,биологије, технике и технологије , географије,хемије и предмета дигитални 

свет обрађиване су еколошке теме. На часовима ваннаставних активностима такође.У мају ,јуну 

месецу обележена је „Еколошка недеља“, где су сва одељења дала свој допринос.Циљ овог 

већа, да се подигне еколошка свест је постигнут.На последњем састанку тима, одржаном 

5.6.2021.договорен је план рада за наредну школску годину, и анализа рада током текуће 

године. 

                                                                                                                               Координатори:  

                                                                                                                   Ануца Славковић и Весна Мијатовић 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
Табеларни преглед ЧОС-а  и осталих облика О-В рада од I до IV разреда 
 

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 

 

/ 44 36 

 
II 

36 / 44 36 

III 36 / 42 36 

IV 36 36 –мат. 41 

 

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. 
 
 

Табеларни преглед осталих облика О-В рада од V до VIII разреда на крају школске 

2020/2021. 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.:12 
-матем.:7 
- биол:4 
-геогр.:4 
-историја:6 
-физика:0 
-хемија: 4 
-енгл. ј. : 5 
-франц.ј.:6 
 
 
 

српски ј.: 3 
-матем.: 2 
- биол: 1 
-геогр.:0 
-истори.:1 
-физика:0 
-хемија: 0 
-енгл. ј. : 6 
-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.) : 7 
- драмска 
секција 
(6-8.р.): 2 
- ликовна 
секција 
(7-8.р.): 8 
-хорска 
(5-8.р.):8 

-српски ј.: 1 
-матем.: 0 
- биол: 0 
-геогр.: 0 
-историја: 0 
-физика: 0 
-хемија: 0 
 

 
  

-српски ј.: 14 
-матем.:23 
- биол: 9 

српски ј.14 
-матем.:12 
- биол: 13 

 
- У 5.р: 8 
- У 6.р.: 7 

Саобраћ
ајна 

/ 
 

спортска 
секција 
(одбојка 

- новина- 
рска 
секција 

-српски ј.:16 
-матем.:12 
-биол: 10 
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 II 
 
 
 
 
 

 

-геогр.: 8 
-историја: 6 
-физика: 10 
-хемија: 2 
-енгл. ј. : 4 
-франц.ј.: 10 
 

-геогр.:2 
-истори.: 2 
-физика:0 
-хемија:0 
-енгл. ј. : 9 
-франц.ј.:0 

- У 7.р.: 6 
- У 8.р.: 12 
 

секција:
(6-8.р.) 
13 
часова 

и мали 
фудбал за 
ученике 
5,7 и 
8.разреда
): 12 
 

(5-8р.) : 
11 
- драмска 
секција 
(6-8.р.): 
16 
- ликовна 
секција 
(7-8.р.): 
10 
-хорска 
(5-8.р.):10 

-геогр.: 6 
-историја:7 
-физика:6 
-хемија:10 
 

 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: 13 
- геогр.: 12 
- историја: 12 
- физика: 9 
- хемија:  4 
- енгле. ј. : 9 
- францу. ј.: 16 
 
 

-српски ј.15 
-матем.:13+ 
- биол: 14 
-геогр.:2 
-истори.:3  
-физика: 0  
-хемија: 0 
енгл. ј. : 15 
-франц.ј.:0 

- 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
): 18 
 

новина- 
рска 
секција 
(5-8р.) : 
12 
- драмска 
секција 
(6-8.р.): 
21 
- ликовна 
секција 
(7-8.р.): 
18 
-хорска 
(5-8.р.):18 
 

 
ЗИ:  
српски ј.: 18 
-матема.:19 
-геогра.:6 
-историја:7 
-физика:10 
-хемија:10 
- 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 
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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 2020/2021.  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 2020/2021. 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. 
 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и 

програм превенције других облика ризичних понашања на крају другог полугодишта 

школске 2020/2021. 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.      Јован Душанић - педагог 

3.      Драган Сретков - локална заједница 

4.      Јован Милошев - родитељ 

5.      Соња Радишић- секретар 

6.      Јана Гаврилов -ученички парламент 
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7.      Страхиња Станојев-ученички парламент 

8.     Милица Бугариновић – наставник енглеског језика,  координатор Тима 

 

Током школске 2020/2021. године, Тим се састао укупно 10 пута како би размотрио питања 
од значаја за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у оквиру 
своје надлежности.  
С обзиром на околности у свету и у нас, посебан акценат стављен је на заштиту ученика у 
дигиталном окружењу. 
 
ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

Пред завршетак полугодишта, координатор Тима затражила 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. 
 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

 
Извештај одељењског старешине  1. разреда 

Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

на крају 2. полугодишта шк.2020/2021.г. 

 

             На почетку шк.2020/2021.године уписано је 3 ученика. Сви ученици су редовно 
похађали наставу.У 1.разреду спроводио се Програм Превенције насиља, злостављања и 
занемаривања и других ризичних облика понашања  кроз наставне садржаје обавезних 
предмета,ваннаставних активности и кроз часове ЧОС-а. 
Обавезни предмети: 
Мој дом/моја школа - говорна вежба (српски језик) 
Правила понашања у школи-обрада(СОН) 
Прича по низу слика -говорна вежба (српски језик) 
 Превенција насиља-филм -Конвенција о дечјим правима (ваннаставне активности) 
Цртање дечјих права.Изложба дечјих радова (ваннаставне активности) 
Солидарност на делу: ,,Друг-другу" (ваннаставне активности) 
Ја и други (СОН) 
Породица(СОН) 
Мој дом (СОН) 
Дете, Љубивоје Ршумовић (српски језик) 
Дан детета (ваннаставне активности) 
У школи (ЧОС) 
На улици (ЧОС) 
Заштита личних података(дигитални свет) 
Коме се обратити за помоћ уколико смо угрожени(дигитални свет) 



 

113 
 

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља под називом „Дан 
розих мајицаˮ(ваннаставне активности) 
Како се заштити на интернету и коме се обратити за помоћ(ваннаставне активности) 
Тужибаба, Душан Радовић(српски језик) 
Описивање друга/другарице на основу плана(српски језик) 
Трчање у природи уз поштовање епидемиолошких мера(ваннаставне активности) 
Полигон препрека уз поштовање епидемиолошких мера(ваннаставне активности) 
Додавање лопте уз поштовање епидемиолошких мера(ваннаставне активности) 
Игре у парку уз поштовање епидемиолошких мера(ваннаставне активности) 
Игре у парку уз поштовање епидемиолошких мера(ваннаставне активности) 
У циљу превенције насиља у учионици су била истакнута Одељењска прави 
ла 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 огледала кроз разговоре о заштити деце од 
насиља,злостављања и занемаривања на родитељским састанцима и индивидуалним 
контактима.  
     

    Одељењски старешина          
 Славка Ивковић 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 

Школска 2020 / 2021година 
 

2.разред 
 

ИЗВЕШТAЈ ТИМУ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ             
ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И НАСИЉА 

 
       У одељењу 2. разреда спроводи се Посебан протокол за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања, кроз наставне садржаје обавезних предмета, часове ЧОСа, 
ваннаставних активности. 
       У 2. разреду није било алармантних ситуација везаних за насиље.  
Стално сам подстицала и развијала климу толеранције и међусобног прихватања. Врсте 
насиља која су се  појављивале су  на 1. нивоу, те сам их решавала самостално  у оквиру 
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одељења, али била је и ситуација кад је ученик ударио капом друга и то је решавао  тим за 
заштиту.. 
         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, путем вибера. 

 
    На часу ЧОС-а одрађене су радионице за превенцију дигиталног насиља  Кроз 
активности примена протокола се огледа у активностима везаним за обележавање Дечије 
недеље,затим припреми изложбе поводом На ЧОС-у је један час такође посвећен 
агресивном понашању и вређању других.                  
.   На првом родитељском састанку сам упознала родитеље са Посебним протоколом за 
заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања. 
 
  
 
 
Датум: 29.6. 2021.                                                             Одељенски старешина:                 
  
 Гордана Адамов 
 

 
 
 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
 

Реализација Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми 

превенције других облика ризичног понашања у 3.разреду на крају 2.полугодишта 

шк.2020/21.години 

 

    На крају 2.полугодишта шк.2020/21.године сви ученици имају примерно владање. 

Реализовани су предвиђени садржаји уз поштовање епидемиолошких мера. Током 

2.полугодишта за два ученика је вођен План појачаног васпитног рада због 

непоштовања правила понашања у школском дворишту, после наставе. Спроведен је 

и друштвено-користан рад са ученицима у трајању од две недеље. Ученицима је 

изречена васпитна мера: опомена одељењског старешине. Ефекти ПВР су позитивни 

и ученици су свесни својих погрешних поступака што је и довело до промена у 

њиховом понашању и даљем опхођењу. Током ПВР укључени су били и родитељи 

ученика као и цело одељење. О поступцима и начинима комуникације, поштовању 

правила понашања и избору ненасиља се говори свакодневно и у свим приликама. 
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р. 

Бр. 
Разред 

Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на 

заједничким акцијама, манифестацијама, родитељски 

састанци,...) 

Сарадник у 

реализацији 

1. 

3. 
Сарадња са родитељима током појачаног васпитног 

рада са два ученика и током реализације друштвено-

корисног рада.  

Родитељи, 

директорка 

школе, 

педагог 

2. 

3. На часовима ваннаставних активности  и часовима 

редовне наставе: 

21.01.2021.године Српски језик: Светлана Велмар 

Јанковић: Златно јагње (одломак) 

27.01.2021.године Ваннасатвне активности: 

Обележавање школске славе у школи и у цркви 

01.02.2021.године Српски језик: Ла Фонтен: Цврчак и 

мрав 

 01.02.2021.године ЧОС:Врлина – уважавање 

08.02.2021.године ЧОС: Како се заштити од дигиталног 

насиља 

22.02.2021.године ЧОС: Организујемо свој радни дан 

24.02.2021.године Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља:розе мајице 

01.03.2021.године ЧОС: Стид и срамота 

15.03.2021.године ЧОС: Врлина – радозналост 

17.03.2021.године Српски језик: Народна приповетка: 

Свијету се не може угодити 

22.03.2021.године ЧОС: Правилна комуникација-школа 

без насиља 

19.04.2021.године ЧОС: Превенција дигиталног 

насиља;радионица ,,Друштвене мреже-могућности и 

ризици“ 

26.04.2021.године ЧОС: Врлина – мудрост 

Вероучитељ, 

школа 

Педагог, 

МПНТР РС 
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28.04.2021.године Српски језик: Народна песма: Марко 

Краљевић и бег Костадин 

17.05.2021.године ЧОС: Вежбамо да здраво одрастемо 

07.06.2021.године ЧОС: Врлина – љубав 

3. 

3. У 2.полугодишту је вођен Појачан васпитни рад са два 

ученика због непоштовања правила понашања у 

школском дворишту, после наставе 28.04.2021.године. У 

оквиру ПВР и друштвено-корисног рада: два ученика су 

помагала учитељици у раду са ученицом која се образује 

по ИОПу2 у трајању од две недеље ( 10.05- 21.05.2021.). 

Директорка, 

педагог, 

родитељи 

4. 

 Стручно усавршавање у установи:  

- Дигитално насиље – презентација инструмената 

за анализу, студије случаја и приручника; 

Платформа „ Чувам те“ 10.03.2021.године; 

- 14. 03 2021.године вебинар: „ Превентивна улога 

појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама“, К3 П4 8 бодова 

- 22.04.2021.године електронским путем одржан је 

састанак на тему : ,,Спречавање дискриминације 

и предузимање мера за дискриминаторско 

понашање у школи'' 

- -"Обука за запослене - породично насиље" у 

оквиру националне платформе за превенцију 

насиља у школама,,Чувам те'', 18.05.2021. 

потврда, 16 бодова 

- -Обука "Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању" у оквиру 

националне платформе за превенцију насиља у 

школама,,Чувам те"-18.05.2021.потврда, 16 бодова 

ШУ 

Зрењанин, 

МПНТР РС 

Тим за 

заштиту деце 

од насиља 

 

Одељењски старешина: Мирјана Бановић 

 
 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМУ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА, ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА, ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ИЗАШТИТА ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА , ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА 
ЛИЧНОСТИ  ЗА 2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. Године 
 
4.разред редовно похађа 12 ученика.  
У одељењу 4. разреда спроводи се Посебан протокол за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања, дигиталног насиља, трговине људима и заштита од 
дискриминације, вређања угледа, части или достојанства личности, кроз наставне 
садржаје обавезних предмета, часове ЧОСа, слободних активности. 
На слободним активностима се реализују мере превенције. Врши се промоција другарства 
и хуманитарних вредности у циљу јачања одељенске заједнице 4. разреда. 
 Континуирано радим на емпатији: Поруке које шаљем себи, шаљем и другима у циљу 
јачања ученичке личности. 
На часовима редовне наставе, ЧОСа, слободних активности. 
Број  Наставна јединица Предмет датум  
1. ”Друг-другу”, Д Лукић српски језик  2.09.2020. 
2. Шапутање-Н. Херцигоња музичка култура 7.09 2020. 
3. Пепељуга, народна бајка Српски језик 22.09.2020. 
4. Филм о превенцији Конвенција о 

дечјим правима 
слободне 
активности 

5.10.2020. 

5. Цртање дечјих права слободне 
активности 

6.10.2020. 

6. Хуманитарна акција " Друг-другу" слободне 
активности 

7.10.2020. 

7. Квиз слободне 
активности 

8.10.2020. 

8. Осликавање школоског дворишта слободне 
активности 

9.10.2020. 

9. Б.Ћопић: Мјесец и његова бака српски језик 12.10.2020. 
10. ,,ТрноваРужица“-БраћаГрим српски језик 26.10.2020. 
11. Л. Керол: Изборна трка и друга 

прича 
српски језик 7.12.2020. 

12. Заједно против насиља ЧОС 02.02.2021. 
13. Meђународни дан борбе против 

вршњачког насиља 
ЧОС 24.02.2021. 

14. Безбено коришћење интернета и 
друштвених мрежа:,,Сурфуј 
интернетом безбедно!“ 

ЧОС 16.03.2021. 

15. Заштита деце од трговине људима ЧОС 13.04.2021. 
16. Недеља школског спорта 

Активност: 
Трчање у природи, Полигон 
препрека, Игре лоптом, Tрим 
трчање у природи, Игре у парку уз 
поштовање епидемиолошких 
мера. 

слободне 
активности 

од 14.06.2021. до 
18.06.2021. 
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У разреду није било алармантних ситуација везаних за насиља , било је пар случаја блажег 
вербалног насиља на 1. нивоу и решила сам га самостално уз разговор са учеником, 
саветодавним радом, указивањем на лепо понашање и објашњењем да лепим речима може 
много да се постигне. Такође сам ученике  подсетила на права детета и правила понашања. 
На 1. родитељском састанку подсетила сам родитеље на Посебни протокол 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. 
 
 
Датум: 22. јун 2021.                                        Одељењски старешина: Бранислава Илић 
                                                                    

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
     На почетку школске 2020/2021. године ,пети разред је уписало 17 ученика.Једна 
ученица се исписала у 3.кварталу,док је један ученик непохађач,тако да је 5.разред 
завршило 15 ученика. 
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, часове ЧОС-а.Родитељи су на 
родитељском састанку и индивидуалним разговорима добијали информације о понашању 
њихове деце, као и савете за даљи напредак, 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: 
 
 
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 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 
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Кроз сарадњу  педагога школе, одељењског старешине  и ученика 5. 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) 

 
У току 2 .полугодишта нису забележене појаве насиља.Један део наставе се због пандемије 
одвијао online,ученици су лепо сарађивали између себе. 
За два ученика се спроводио појачан васпитни рад.Један ученик је поправио своје 
понашање док је други направио још низ прекршаја након увођења појачаног 
васп.рада,што је и утицало на његову оцену из владања. 
 
   Одељењски старешина 5.разреда: Радосава Јаџић 
 
 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Извештај Тиму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

дигиталног насиља и трговине људима  у образовно-васпитним установама  

 ученика 6. разреда на крају 2. полугодишта школске 2020/21. године 

 

          У другом полугодишту школске 2020/21. године наставу у шестом разреду похађало 
је 17 ученика ( 9 дечака и 8 девојчица ). У фебруару се једна ученица исписала, па је на крају 
2. полугодишта у одељењу 16 ученика. Предметна настава се реализовала према 
Оперативном плану основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног 
рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19.  
          У току другог полугодишта  реализовале су се мере и активности превенције насиља, 
злостављања и занемаривања ученика како у школи, тако и путем наставе на даљину.   
           Превентивне активности реализовале су се путем ширења другарства и пријатељства 
међу ученицима, сузбијања насилног понашања, дигиталног  и других видова насиља. 
Школа је по питању безбедности ученика реализовала и активности запланиране ШРП-ом, 
као и планом активности из самовредновања и вредновања рада школе као и заштите деце 
од насиља у складу са применом Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

 

Превентивне активности 

28.1.2021. Ризична понашања у дечјем узрасту (пушење, алкохолизам, наркоманија) -ЧОС 

27.1.2021. Обележавање школске славе – СА 

4.2.2021. Трговина људима-ЧОС 

11.2.2021.  Трговина људима-ЧОС 

25.2.2021. Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља-ЧОС 

4.3.2021. Трговина људима-ЧОС 

18.3.2021. Превенција дигиталног насиља-ЧОС 

15.4.2021. Социјални притисак вршњака-ЧОС 

22.4.2021. Трговина људима-ЧОС 

28-29.4.2021. Обележавање Васкрса-ликовна култура, музичка култура, српски језик, 

веронаука 
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10-14.5.2021. Обележавање Дана школе 

22.6.2021. Шетња до Дунава-СА 

У току 2. полугодишта примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање у редовној настави. 

 

У току 2.полугодишта по потреби позивани родитељи. 

У току 2.полугодишта обележени су сви значајни међународни дани ликовним радовима 

ученика, већина активности налази се у школском листу. 

 
У другом полугодишту је било мало насиља првог нивоа, попут гуркања, вређања и сл. Први 
ниво насиља је решавао одељењски старешина, у сарадњи са предметним наставником или 
дежурним наставником, док насиља другог и трећег нивоа није било. 
У току 2. полугодишта вођен је појачан васпитни рад са учеником Силађи Александром 
због нередовног похађања наставе и са ученицом Дубски Мануелом због нередовног 
похађања наставе. 
 

ИЗВЕШТАЈ О ЕФЕКТИМА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА И ПРАЋЕЊУ 

ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

(План ПВР са Силађи Александром, дел. број 133 од 9.3.2021.) 

р.б. активности ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ЕФЕКТИ ПРЕДУЗЕТИХ 

МЕРА/АКТИВНОСТИ 

1.Појачан васпитни рад 

кроз улогу одељењског 

старешине  

Редовно је праћен однос ученика према 

извршавању школских обавеза. 

Родитељ је долазио на позиве одељењског 

старешине у школу, 12.3. 2021. када је и 

упознат са планом појачаног васпитног 

рада, и 23.4.2021. када је обављен 

индивидуални саветодавни разговор. 

Остварена  је и комуникација са мајком 

која се јавила преко фејсбука и 

распитивала се о ученику. 

Индивидуални саветодавни разговори са 

учеником обављени 12.3.2021. и 26.4.2021. 

(евидентирано у педагошкој свесци). 

Предузете мере су имале 

позитиван ефекат  у 

већој мери. Остварена је 

сарадња између 

родитеља ученика и 

одељењског старешине, 

као и показано 

интересовање ученика за 

редовно праћење 

наставе и поправљање 

оцена.   

2.Појачан васпитни рад 

кроз вођење 

евиденције о 

образовно-васпитном 

раду 

Евиденција се води у електронском 

дневнику образовно-васпитног рада, 

изостанци су се благовремено регулисали 

након сарадње са родитељем и учеником.  

Предузете мере су имале 

позитиван ефекат.  

3.Појачан васпитни рад 

кроз редовну наставу и 

ваннаставне 

активности 

Предметни наставници су стварали 

подстицајну атмосферу за рад, ученик је 

радио лакше задатке из свих предмета.  

10.3.2021. на часу биологије 

11.3.2021. на ЧОС-у „ Мотивација за даље 

учење, подстицај за редовно похађање 

Предузете мере су имале 

позитиван ефекат. 

Ученик прати наставу и 

труди се  да поправи 

оцене. 
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ИЗВЕШТАЈ О ЕФЕКТИМА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА И ПРАЋЕЊУ 

ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

(План ПВР са Дубски Мануелом, дел.број 88/3 од 18.2. 2021. године) 

   У складу са чланом 83. став 1. и члана 86. став 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018 - др.закон, 
10/2019) са учеником који врши повреду правила понашања, или не поштује одлуке 
директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе  пет часова, односно који 
својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће, уз учешће 
родитеља, односно другог законског заступника ученика, појачати  васпитни рад 
активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, 
педагога,  посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим 

наставе“, 1.4.2021. „ Анализа успеха и 

владања ученика на крају трећег 

класификационог периода“ 

4.  Појачан васпитни 

рад одељењског 

страешине  

остваривањем сарадње 

са педагогом и 

директором школе 

  

5. Појачан васпитни рад 

кроз сарадњу са другим 

институцијама 

Није било потребе.   

6. Појачани васпитни 

рад и васпитне мере 

и/или васпитно-

дисциплинске мере у 

случају нередовног 

похађања/        

непохађања наставе 

 

Ученику је 31.3.2021. изречена васпитна 

мера-укор одељењског старешине због 

делимичног извршавања школских 

обавеза у току онлајн наставе.  

Предузета мера је 

позитивно утицала на 

ученика.  

 

Закључак и препоручене даље мере/активности:  

 Ученик је показао заинтересованост за редовним похађањем наставе, у сарадњи са родитељем 

ученика и педагогом школе предузете мере су имале позитиван утицај на ученика јер он 

показује жељу да поправи оцене. Почео је да прати наставу, да учествује активно на часу и 

показује труд. Ученик не омета наставу и пристојно се понаша. 

Нема потребе за даљим појачаним васпитним радом, само праћење од стране одељењског 

старешине.  
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установама социјалне, односно здравствене заштите  са циљем дефинисања и пружања 
подршке ученику у вези са променом његовог понашања. Васпитна  мера за лакшу 
повреду обавезе ученика (опомена, укор одељењског старешине, укор одељењског већа) 
може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела наведене активности. 

 
Школа је предузела: 

  АКТИВНОСТИ  НА  ПОЈАЧАНОМ  ВАСПИТНОМ  РАДУ: 

Одељењски старешина је обавила разговор са учеником и одржала ЧОС о теми 

- Социјални притисак вршњака, 15.4.2021. 

 -Проблеми понашања младих, 29.4.2021; 

-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода, 1.4.2021.  

-Мотивација за даље учење, подстицај за редовно похађање наставе, 11.3.2021.  

 разговарала је са родитељем, наставницима и педагогом школе. 

10. 3. 2021.  Родитељ је упознат са Планом појачаног васпитног рада (дел. број 88/3 од 
17.2.2021.), обављен је разговор због изостајања са наставе, у присуству педагога школе. 

19. 5. 2021.  Са родитељем ученице је обављен индивидуални разговор о проблемима 
нередовног похађања наставе.  

Директору Школе је 21.5.2021. предат Захтев за покретање васпитно-дисциплинског 
поступка. 

Педагог школе је обавио саветодавни  рад  са оцем; сарађивао  је са одељењским 
старешином и наставницима. 

Процена ефеката појачаног васпитног рада: 

 
Ученица и даље не похађа наставу редовно, оправдања од лекара се неретко чекају, на 
питање зашто не долази у школу одговор је увек исти (болесна је). ПВР је у мањој мери 
имао  позитивног ефекта. На дан 21.5.2021. ученица има 29 неоправданих часова, 15 
нерегулисаних и 262 оправдана часа, укупно 306 изостанака.  

Препорука: 

Наставити са  ПВР  и наставити  континуирану  сарадњу  и праћење похађања  
ученика од стране свих актера који су били укључени у појачан васпитни рад.  

                                                         Одељењски старешина 6. разреда Весна Мијатовић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 
У седми разред је на почетку школске године уписано 7 ученика. Превенција насиља се у 
првом реду односила на дигитално насиљеза време наставе на даљину, препознавање и 
сузбијање дигиталног насиља, али и правила учтиве комуникације на интернету са 
другарима и наставницима. Остварена је сарадња са педагогом школе у циљу побољшања 
понашања, као и прилагођавања условима рада на даљину. 
Такође је остварена сарадња са родитељима са циљем помоћи ученика да се прилагоде 
условима рада на даљину.  
 
Превенција насиља се у највећој мери реализовала кроз ЧОС, на часовима непосредне 
наставе и током наставе на даљину, са посебним освртом на препознавање и заштиту од 
трговине људима, као и насиља у дигиталном окружењу, као и кроз сарадњу са школским 
листом (Новинарска секција) и дежурство наставника према утврђеном распореду 
дежурања. Ученица Јана Гаврилов је члан Ученичког парламента. 
 
Вођен је појачан васпитни рад са двојицом ученика од 1. до 22. јуна због неблаговременог 
правдања изостанака, како би се, због обавезе поступности у изрицању мера, спречиле даље 
мере. Појачан васпитни рад је дао резултате само дечимично, те се убудуће планира 
наставак превенције изостанака уз укључивање стручних сарадника и родитеља.  
 
О свим превентивним активностима, контактима и сарадњи са родитељима води се 
евиденција у есДневнику. 
 

   Одељењски старешина: 
Милица Бугариновић 

 
 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

 
Извештај Тиму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама  ученика 8. разреда на крају 2. полугодишта 

школске 2020/21. године 

 
           У осми  разред уписано је 14 ученика (4 дечака и 10 девојчица). У Републици 
Србији било  је био прекинут непосредан образовно-васпитни рад у школама због 
пандемије коронавируса, а наставак образовно-васпитног рада обезбеђен је остваривањем 
наставе путем учења на даљину.  
          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 
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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, 27.1.2021. 

- Школска приредба поводом Светог Саве, 27.1.2021.  

-Обележен је Дан сећања на жртве холокауста, геноцида 

и других жртава фашизма и нацизма у Другом светском 

рату,22.4.2021. 

-Током наставе на даљину није било могуће 

организовати спортска такмичења и смотре. 

 

 

 

 

Ученици, 

предметни 

наставници 

 

 

 

 

Јануар-јун 

 Кроз ЧОС-е :  

-Обележавање Дана Светог Саве,  

-Трговина децом и људима 4.2.2021. 

-Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

25.2.2021. 

-Болести зависности (пушење, алкохолизам, 

наркоманија) 

 

 

 

 

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 

март-јун 
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старешина, 

ученици  

Помоћу сталног стручног усавршавања  наставника и 

стручних сарадника. 

 

Наставници  јануар-јун 

 
Мере интервенције- 
У другом  полугодишту није било насиља другог и трећег нивоа у 8. разреду.   
 
 У 2. полугодишту није било потребе за спровођењем појачаног васпитног рада. 
 
                                                                   Одељењски старешина 8. разреда Марија Ћирић 
 
 
 
 
 

 

У другом полугодишту школске 2020/2021. године није било насиља 2. и 3. нивоа. 

 

 
Борба против трговине људима 

 

На основу дописа просветне саветнице, мр Весне Поповић, која је школи послала материјал 
о борби и спречавању трговине људима, који је припремило Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја у оквиру пројекта “Превенција и борба против трговине људима у 
Србији“, у сарадњи са Саветом Европе и невладином организацијом АСТРА намењен 
професионалцима из образовног система на тему превенције трговине људима, посебно 
децом.  
Тим за заштиту је спровео обуку деце да препознају, благовремено реагују и спрече ову 
криминалну појаву у сарадњи са одељењским старешинама, који су на ЧОС-у реализовали 
радионице из Астриног приручника за наставнике насловљеног „Борба против трговине 
људима“, у сарадњи са ученицима - представницима Ученичког парламента, којима је 
додељена улога предавача на ЧОС-у. На видном месту је истакнута Мапа актера према 
територијалној припадности надлежној Школској управи (Зрењанин), као и број телефона 
и СОС-линија. Све одељењске старешине су попуниле образац Индикатора за 
прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у сврху процене безбедности 
ученика, а све у циљу заштите од трговине људима.    
 

Стручно усавршавање наставника у области заштите деце и ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

Чланови Тима за заштиту, наставно особље, пре свега имајући у виду одељењске 
старешине, у складу са могућностима се непрекидно стручно усавршавају, доприносећи 
тиме квалитетнијој заштити безбедности ученика унутар установе, јачајући тиме 
унутрашњу мрежу заштите на релацији Тим–одељењске старешине. Тако су чланови Тима 
са старешинама 15. марта 2021. године похађали вебинар „Превентивна улога појачаног 
васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“ у трајању од 8 сати, кат. бр. 63, 
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компетенција К3 – Подршка развоју личности детета и ученика, приоритетна област – П4. 
Организатор семинара је ОШ „Краљ Петар I“ из Ниша. У свом раду наставници користе 
обрасце и материјал добијен са семинара.  
Чланови Тима са одељењским старешинама присуствовали су и двама састанцима 
одржаним путем платформе Zoom у организацији и на позив и препоруку мр Весне 
Поповић, просветне саветнице.   
Први састанак Тимова за заштиту школа на територији Јужнобанатског округа одржан је 
10. 3. 2021. Присуствовао је Тим у проширеном саставу заједно са одељењским 
старешинама. 
Други састанак, у виду радионице са спољном сарадницом, одржан је 22. 4. 2021. са 
почетком у 10:30 на тему заштите од дискриминације. Присутнима је од стране 
координатора Тима путем мејла прослеђена презентација пристигла након састанка. 
 
Национална платформа „Чувам те“ (на основу дописа МПНТР Републике Србије) 
Ова платформа представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља 
у школама у Србији. 
         Под покровитељством Владе Републике Србије, Национална платформа "Чувам 
те" омогућиће синергију деловања ресора Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства 
унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства 
за бригу о породици и демографију, Министарство здравља, синдикалних организација које 
представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Национална платформа 
има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у 
борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она 
представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у 
установама образовања и васпитања широм Србије. 
         Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у 
процесу израде платформе и креирању садржаја платформе - информативног материјала, 
обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На 
Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и 
едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима 
насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у 
складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано 
објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће 
припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим 
родитељима, наставницима и ученицима, док ће ученици средњих школа самостално 
похађати обуке, ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз 
претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о 
личности. 
            Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, 
накнадно ћемо вас информисати о његовом објављивању и пуштању у рад. 
          У складу са претходно наведеном, неопходно је да Националну платформу „Чувам 
те“ и садржаје који чине њен део(информисање и едукацију)  школа користи као један од 

ресурса/алата приликом израде годишњих програма заштите од насиља, злостављања 

и занемаривања и програма спречавања дискриминације. 
           Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и 
подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне 
комуникације. Све установе образовања и васпитања су у обавези 
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да систематски и континуирано планирају активности превенције насиља и 
дискриминације у оквиру програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и 
програма спречавања дискриминације. С тим у вези, неопходно је да школа своје запослене 
у установама образовања и васпитања, родитеље и ученике информише о раду и 

улози Националне платформе „Чувам те“ и позове своје запослене, родитеље и ученике 

да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформу,  а да запослени 
користе постављене едукативне материјале у раду са ученицима и родитељима. 
            Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању 
безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице. 
            Националној платформи „Чувам те“ може се приступити на домену: cuvamte.gov.rs. 
 
Већина наставног особља је на платформи „Чувам те“ завршила обе обуке намењене 
учитељима и наставницима, а обуке су препоручене и осталима. 
 

Превенција насиља се, с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, у највећој 

мери спроводила током ЧОС-а. Ваннаставне активности су током првог полугодишта 

реализоване у мањој мери него иначе, у складу са препорукама за сузбијање корона 

вируса. Посебну пажњу у превенцији насиља одељењске старешине и наставници су 

посветили препознавању и начинима одбране од раличитих врста дигиталног насиља. 

Ове превентивне мере су се показале успешнима у великој мери, посебно током 

наставе на даљину. 

Наставници кроз дежурства према распореду пружају додатну подршку ученицима у 

превенцији и решавању конфликтних ситуација, као и осигурању поштовања 

епидемиолошких мера. 

Ученици 7. и 8. разреда су у оквиру пројекта „Школа за 21. век“ осмислили пројекат 

летње учионице у дворишту школе, која се може користити када то временски услови 

дозвољавају, у складу са епидемиолошким препорукама. 

У школи се негује дух уважавања различитости, и сарадња и поштовање међу 

ученицима. 

У нашој школи се примењује „Правилник о протоколу поступања у установама у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање‟ са изменама и допунама од 31. јула 

2020.  

 

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 онлајн седници 
Наставничког већа 29. 6. 2021.  и ШУ  на електронску адресу, поднео Извештај на крају 
првог полугодишта. 
 
 
 
 

У Дубовцу,                                                                              Координатор Тима: 
 

      09. 07. 2021.  године                                      Милица Бугариновић 
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IV  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 
 
1. Наставничко веће 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  
 
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; 
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 2020/21. години одржало 10 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 
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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. 
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 Одељењског већа виших разреда у школској 2020/21. години 
 
У школској 2020/21. години Одељењско веће виших разреда одржало је 12  седница.Одељењско 
веће виших разреда су чинили сви предметни наставници од 5. до 8. разреда.Седницама је 
председавала Радосава Јаџић ,а неким седницама су присуствовали директорка школе и стручни 
сарадник педагог. 
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На дневном реду седница Одељењског 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 одељењских 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.Одељењско веће се такође бавило и 
текућим питањима везаним за наставу,дежурство наставника… 
Сви записници Одељењског већа виших разреда водили су се у посебној свесци за записнике 
Одељењског већа. 
                                                   

  
 Председавајући Одељенског већа:  

                                                           Радосава Јаџић  
                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 
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  

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 

 

педагог школе 

4. 
36 36 / 

Да 
Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Педагог,службеници МУП-а 

Свега: 144 144 /   
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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   

 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ    

У току шк.2020/2021.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, .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 
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-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). 

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. 
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-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. 

 

                                                                                                   координатор: 

                                                                                                        Славка Ивковић 

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. _____ од 
15.9.2021. године. 
  

                                                                               
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА 
 
Током  шк. 2020/2021. године у оквиру ангажовања 100% 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. 

јануар  

 
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  
.до јуна  

сваког месеца 

 
Педагог, предметни 

наставници 
Сарадња са старешинама у остваривању плана рада ОС. током школске 

године 
педагог,одеље. 

старешине 



 

134 
 

 
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  

 

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  

 
педагог,одеље. 

старешине, чланови 
ТЗЗУ 

Учешће у изради плана друштвено-корисног рада за ученика 
5.разреда 

септембар  
 

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  

 
педагог 

Учешће у изради делова Годишњег плана рада школе  септембар  
 

Педагог, сви наставници, 
директор 

Учешће у изради делова Годишњег плана самовредновања рада 
школе 

септембар  
 

Педагог, чланови тима за 
самовредновање 

II    Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Активност Време 

реализације  
Реализатор/ 
сарадници 

Израда годишњег извештаја о свом раду  септембар  педагог 
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе Август-

септембар . 
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 
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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  до 
маја  

 
педагог, директор 

Пратила реализацију и евиденцију осталих облика О-В рада и 
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. 2018/19. години 

август  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  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  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  педагог 
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Праћење понашања ученика на часовима увидом у евиденције 
понашања 

у току 
шк.године по 

потреби 

педагог 

Учешће у изради извештаја о појачаном васпитном раду 
ученице 3.разреда 

3.квартал педагог, учитељица 

Учешће у изради извештаја о појачаном васпитном раду 
ученика 4.разреда 

на крају 
2.полугодишта 

педагог, учитељица 

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  
Републичког завода за статистику, одељења у Панчеву 

октобар  Педагог, директор 

III   Рад са наставницима 

Активност Време 

реализације  
Реализатор/ 
сарадници 

Припремила и проследила учитељици првог разреда резултате 
испитивања и провере спремности деце пред полазак у први 
разред основне школе школске 2019/2020. Године, податке 
добијене анкетирањем родитеља, уз сву уписну документацију 
која ће бити део портфолиа ученика 1.разреда. 

 
 

септембар  

 
 

Педагог 

Присуствовање и праћење извођења наставе на часовима 
учитеља и предметних наставника уз повратну информацију 
(препоруке). 

Октобар.-мај  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  

педагог, 
одеље.старешине 
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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 . Педагог, родитељи, 
директор 

 

Сачињавање упитника и анкетирање родитеља о условима у којима 
деца расту у породици, и о особинама и интересовањима саме деце  
будућих првака. 

Мај  Педагог, родитељи 

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  (систем Е-упис) 
 

Март-јули  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  
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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 
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 

 
3.Извештај о раду стручног сарадника- библиотекара  на крају школске 

2020/21. године 

 

Наша школска библиотека има близу 5000 монографских публикација, тачније 4982 

(књижни фонд обновљен је у школској 2020/21. години за 71 монографску  публикацију),  
а све мање места за њихов кутак. До краја школске 2020/21. остало је још 
неинвентарисаних књига. 
 Већи део књижног фонда чине дела из области књижевности, а други део чине 
енциклопедије, речници, лексикони и стручна литература, уџбеници и наставна средства 
(већина уџбеника и наставних средстава налази се у нашој ткз. „читаоници“. 
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Приступ књигама је слободан, а радно време библиотеке је: понедељак, уторак, среда и 
четвртак (од три до четири сата дневно). 
 
 Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања од 01.09.2015. године у школи ради 
библиотекар са 0,5 % радног ангажовања. 
 
У току школске 2020/21. године реализоване су следеће планиране активности: 
 
Подручје рада  активности Време 

реализације 
активности 

сарадници 

 
 
 
Планирање и 
програмирање 

• Издавање књига ученицима и 
наставном особљу 
• Обнављање и расходовање 
књижевног фонда 
• Сређивање и разврставање 
књига 
• Подела бесплатних уџбеника 
• Праћење издавања нових 
књижевних дела 
• Сарадња са колегама 
 

 
 
 
 
Током школске 
године 

 
 
 
 
 
Наставници и 
учитељи 
Директор 
Педагог  

Педагошко 
инструктивни 
рад 

• Рад са ученицима 
• вођење новинарске секције 
• Популаризација књига  
• Разговор о прочитаним 
књигама 

Током године 
Рад са 
члановима 

Наставници  
Учитељи  
Директор 
 

Саветодавни 
рад  

• Читање обавезне литературе 
• Популаризација стручне 
литературе код деце и колега 

Током школске 
године 

Наставници  
Учитељи  
Директор 
 

Рад у стручним 
органима 

• Учешће у раду одељењских и 
наставничког већа 
•учешће у  раду тимова и актива 
•учешће у раду Школског одбора 

Током школске 
године 

Наставници  
Учитељи  
Директор 
 

 
 
 Програм рада школског библиотекара 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 
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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  10 000 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. 

Због уведеног ванредног стања има и доста неинвентарисаних публикација. Школску 
библиотеку користило је 99 ученика, 20 наставника, осталих 5. Укупно је школска 
библиотека имала 124 члана ове школске године.  
 

                                     АКТИВНОСТ  НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ  

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 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова реализовало се у 
септембру и током сваког месеца школске 2020/21. године.  

3. Планирање рада са ученицима у школској библиотеци реализовано је током 
школске године.  

4. Израда програма рада библиотечке секције је урађена у септембру 2020. 
Програм рада налази се у ГПРШ за школску 2020/21.   

 
 
 
Школски 
библиотекар  

 
 
 
Током 
школске 
године 
 
 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Учешће у изради Годишњег плана рада и Самовредновања рада установе 
обављено је августу 2020. и  јуну 2021. године. Самовредновање школског 
библиотекара није реализовано због ванредног стања због пандемије 
коронавируса.  

2. 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 2020. поводом Дечије недеље, припремљена је 
литература за учешће на Математичком такмичењу „Мислиша 2021“, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школски 
библиотекар  

 
 
 
Током 
школске 
године 
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 -рад на школском листу. 

3. 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 2020. поводом 
Дечије недеље. 
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 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 орманаи књига). 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и 
коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке се одвијала без 
тешкоћа.  

- Сајам књига није реализован због COVID-19, 

- евиденција и расподела бесплатних 

уџбеника од 1. до 8. разреда, 

--обележавање Дечије недеље 

-рад на школском листу са наставницима и члановима тима за школски лист. 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе се реализовало током 
школске године.  Примећена је мања потражња библиотечке грађе (лексикони, 
енциклопедије итд.) због инсистирања на употреби ИКТ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школски 
библиотекар 
 
 
наставници, 
координатор
и ликовне и 
драмско-
рецитато 
рске секције   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 

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 

- Посета првака, 
- задуживање и раздуживање књига, 

како лектире тако и књига по 

слободном избору, 

 
 
 
Школски 
библиотекар 
 
 
ученици, 
чланови 
новинарске 
секције, 
чланови 
ликовне и 

 
 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 



 

142 
 

- организовање посета библиотеци и 

упознавање ученика са радом 

библиотеке и врстама библиотечке 

грађе, 

-пружање помоћи ученицима при изради 

реферата, давање потребних 

информација у проналажењу грађе за 

одређену област или предмет, 

-обележавање Дечије недеље 

 

 

3. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 

4. 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. 

5. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку 
грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну 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 
мањој мери.  

6. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији 
школских пројеката ( Школа без насиља, Дечија права, конкурси и друго) 

драмско-
рецитатор 
ске секције, 
ученици 
нижих и 
виши 
разреда   
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-рад на пројекту „Школа за 21. век“ 

ла  

-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 6. 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 у сарадњи са одељењским старешинама од 1. до 8. разреда. 

3. Учлањивање родитеља у библиотеку се обавља по жељи родитеља, мада се 
остварује у врло малој мери. 

 
 
 
Школски 
библиотекар 
 
 
родитељи/ 
старатељи  
 
одељењске 
старешине 

 
 
 
Септемб
ар-јун 
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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.  

3. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку 
коју користе ученици, наставници и стручни сарадници реализована је са 
директором.  

4. 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.  

5. Учешће у припремању прилога и изради школског листа „Дуб“  је у потпуности 
реализован.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школски 
библиотекар 
 
директор, 
педагог  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 

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. 
Сарадња са Вршњачким тимом и 

Ученичким парламентом. 

 

 
Школски 
библиотекар 
директор, 
педагог,  
чланови 
стручних 
органа и 
тимова 
 

 
 
Током 
школске 
године 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Сарадња са другим школама, школским библиотекама, сеоском библиотеком на 
територији локалне самоуправе је у мањој мери реализована због коронавируса и 
епидемиолошких мера. 

2. Сарадња са новинско-издавачким предузећима одвијала се током целе школске 
године по потреби телефонским разговорима или мејловима. 

3. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних 
друштава у локалној самоуправи и Републици Србији није реализовано. 

 
Школски 
библиотекар 
 
 
директор, 
педагог,  
месна 
заједница 
(сеоски 
библиот.) 
  
  

 
 
Током 
школске 
године 

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.  

 
 
 
Школски 
библиотекар 
 

 
 
 
Септемб
ар-март 
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Реализовани су библиотечки послови (чишћење и сређивање  полица, брисање 
прашине, инвентарисање, печатирање, писање извештаја, сигнатура, 
прављење прозора на књигама, уређивање простора 

библиотеке, сређивање књига и ознака 

на полицама, вођење статистике 

коришћења фонда (месечну и годишњу, 

итд). 
Анализа и вредновање рада школске библиотеке на крају школске године није 
реализовано због ванредног стања.  
Стручно усавршавање – налази се у Извештају годишњег плана рада за школску 
2020/21. годину. 

   
  

                                                                                                                             

Школски библиотекар Весана Мијатовић 

              
2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 
Школски одбор је у школској 2018/2019.години одржао укупно 9  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 2018/2019.године обављао је Илић Владан 
, члан Шкослког одбора из реда локалне самоуправе У школској 2018/2019.години Школски одбор 
је:     
- Усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2017/2018.годину; 
- Разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе; 
-  Усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.годину; 
- Усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2017/2018.години; 
-  Усвојио  Развојни план школе ; 
 -  Усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2018/2019.годину; 
- упознао се са организовањем ужине и осигурања ученика у школи  
Упознао се са реализавијом екеурзије ученика  
- 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 2018.годину (завршни рачун); 
- Упознао се са записницима о инспекцијском надзору Општинског просветног инспектора;  
-  Донео финансијски план и план набавки установе за 2019.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 )  
- упознао се са резултатима ученика постигнутим на пробном завршном испиту и на самом 
завршном испиту . 

 
 

Извештај сачинила, секретар школе 
Радишић Соња 

 
 
 



 

146 
 

 
 

 
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
На првом родитељском састанку у школској 2018/2019.години свако одељење изабрало је свог 
представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља одржаној дана 
17.09.2018.године конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  
 
1.  Олгица Шајн   -представник ученика првог разреда 
2. Жељко Станчуљ -представник ученика другог разреда 
3. Ивана Рајковић -представник ученика трећег разреда 
4.  Тања Митић -представник ученика четвртог разреда 
5. Јулијана Илић -представник ученика петог разреда 
6. Кристина Мијуца Станојев -представник ученика шестог разреда 
7. Дејан Чабовић  -представник ученика седмог разреда 
8. Марија Аћимов -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 Кристина Мијуца Станојев . 
У школској 2018/2019 .години Савет родитеља је одржао 6 седницe на којима су разматрана следећа 
питања: 
-  Анализа успеха и дисциплине ученика и остварености образовних стандарда; 
- Разматрање предлога Годишњег  извештаја о раду школе у школској 2017/2018.години; 
- Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2018/2019.годину; 
- Разматрање предлога Развојног плана школе; 
- Ужина и осигурање ученика у школској 2018/2019.години; 
- Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог разреда за 
школску 2018/2019.годину; 
- Упознавање са одабиром агенција за реализацију екскурзија у школској 2018/2019.години; 
- Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 
- 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 2018/2019.години; 
- Упознавање са пројектом МПНТР „Бесплатни уџбеници“. 
 

Извештај сачинила,секретар школе 
Радишић Соња 

 
 
 

VI ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМОВА 

И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

ШК.2020/2021.ГОДИНЕ 
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 Координатор:Славка Ивковић  

 

У току шк.2020/2021.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.2020/2021.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.2020/2021.години 

-Подељена су задужења и извршене организационе припреме за обележавање Дечје 

недеље 

- Програм екскурзије за ученике од 1. до 4. разреда на релацији Дубовац—Нови Сад- 

Дубовац урађен шк.2019/2020.године реализован је 2.јула 2021.године 

-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: 

3.разред-учитељица Мирјана Бановић ,Катарина Величковић Богдановић-наставник 
српског језика,Весна Мијатовић-библиотекар и израда наставног средства лап-бук. 
Избор из поезије Душана Радовића(2 часа) 
 

Угледни часови: 
3.разред-учитељица Мирјана Бановић : 
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.) 
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-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: 
-,,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.2021/2022.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. 
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1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 
                      Извештај Стручног већа за друштвене науке за школску 2020/2021. годину 
Стручно веће за друштвене науке је у школској 2020/2021. години радило у следећем саставу: 
1. Марија Ћирић,Катарина Величић Богдановић– наставнице српског језика  
2. Милица Бугариновић –  наставница енглеског језика 
3. Анита Меза – наставница историје 
4. Радосава Јаџић – наставница 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 
програма; 
- испуњеност 
стандарда; 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током децембра месеца 
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- 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. 

     

       -    избор уџбеника за 

школску 2021/2022.годину 
  

      -  успех ученика на 
крају 3. квартала 
школске2021/2022. 
     -постигнути успеси на 
такмичењима 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током марта месеца 

8. 

- припрема програма 
за Дан школе; 
 
      - избор уџбеника     за 
школску 2021/2022.годину 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  маја    месеца 

9. 

- успех ученика на 
крају другог полугодишта; 
- 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. 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  јуна   месеца 
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- реализација 
наставног плана и програма 

10. 

- успех ученика на 
крају другог 
полугодишта,након 
полагања поправног испита 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  августа  месеца 

 
Због пандемије вируса COVID 19,није реализована посета Сајму књига. 
Енглески језик: 
Такмичење“Willkommen“   је одржано 21.новембра 2020.године.Учествовали су следећи 
ученици:5.разред (Теодора Мали),6.разред (Јована Митић,Марко Станојев),7.разред (Јана 
Гаврилов,Роберто Илић,Дуња Миленовић) и 8.разред (Страхиња Станојев,Гордана 
Аћимов,Дејана Мурга) 
 
Припремна настава за завршни испит из српског језика: 
  17  часова. 
- Просечан број бодова на нивоу школе (једно одељење осмог разреда) на завршном испиту 
је :  
На завршном испиту из српског језика укупно је урађено тачно_51,4_%  задатака ( 

__164,5__од__320___ ). 
О.Н.Укупно је урађено__62,5__ % задатака  ( 100__од_160_ ) на основном нивоу. 
С.Н.Укупно је урађено__45,84___ % задатака  ( _44_од__96__ ) на средњем нивоу. 
Н.Н.Укупно је урађено__30,47___ % задатака  ( _19,5_од_64__ ) на напредном нивоу. 
 
 
На завршном испиту из историје укупно је урађено тачно__49__%  задатака ( 

__30,5__од__64___ ). 
О.Н.Укупно је урађено____50___ % задатака  ( __8_од___16_ ) на основном нивоу. 
С.Н.Укупно је урађено____52____ % задатака  ( ___18_од___32__ ) на средњем нивоу. 
Н.Н.Укупно је урађено__50_______ % задатака  ( _8___од_16____ ) на напредном 

нивоу. 
 
 
                                                                                 Координатор Стручног већа за језике: 

                                                                                                               Радосава Јаџић 
 
 

                                                     
1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 
 
Стручно веће природних наука у току школске године своје 
активности усмеравао је у складу са важећим планом  
рада већа  а према том плану веће  је имало задатак да- 
 
1 -  припрема делове годишњег плана рада,утврђује распоред остваривања 
наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја 
2 - утврђује облике,методе и средства,као  и коришћење адекватне школске опреме   и наставних 
средстава, 
3 - усклађује индивидуалне планове рада наставника, 
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4 - предлаже примену нових метода интерпретације наставних садржаја, 
5 - прати остваривање школског програма и даје предлоге  за његово иновирање,  измену и допуну, 
6 - прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за  
   њихово  коришћење, 
7 - потпомаже и прати имплементацију образовних стандарда у наставне планове 
  и програме као и њихову реализацију у току наставног процеса, 
8 - прати и анализира постигнућа ученика у складу са образовним стандардима, 
9 - прати резултате  такмичења ученика из природних наука. 
 
У школској 2020/2021.  Веће  природних наука одржало  је укупно пет састанака. На првом састанку 
од 9.09.2020. године извршена је припрема иницијалних тестова, као и организација допунске, 
додатне, припремне наставе и секција. На истом састанку предложен је и распоред одржавања 
контролних и писмених задатака из групе предмета природних наука. 
 
Други састанак одржан је 28.10.2020. на коме је извршена контрола остваривања образовних 
стандарда и критеријуми вредновања, оцењивања ученика, усклађени са образовним стандардима. 
 
Трећи састанак одржан је 3.02.2021. на коме је извршена анализа предлога и термина за такмичење. 
На истом састанку је извршена и анализа додатне и допунске настав е, као и праћење извршавања 
наставних планова и програма. 
 
Четврти састанак већа  одржан је 21.04.2021. на коме је праћено извршавање наставних планова и 
програма у школској 2020/2021. години. На истом састанку разматрано је усавршавање наставника 
у школској 2020/2021. 
 
Пети састанак већа  одржан је 30.06.2021. на коме је извршена анализа додатне, допунске и 
припремне наставе, у складу са образовним стандардима на крају школске 2020/2021. године. На 
истом састанку извршена је анализа постигнућа ученика по образовним стандардима и исходима 
учења, ако и анализа рда стручног већа. Такође, дат је предлог плана за наредну школску годину. 
 
 

                       Координатор већа  
Марко Бојовић 

 
 
1.2. Извештај Стручног већа за област вештина за школску 2020/2021.годину 
 
Стручно веће је одржало шест седница у току године: 
Прву седницу: 15.09.2020.године 
Другу седницу: 02.10.2020.године 
Трећу седницу: 21.12.2020.године 
Четврту седницу: 22.01.2021.године 
Пету седницу: 20.04.2021.године 
Шесту седницу: 11.05.2021.године 
 
Чланови већа су: наставница ликовне културе Лидија Илић ,наставнице музичке културе Маја 
Лукић и Лидија Илић , наставница физичког васпитања Ања Кирилов, Лидија Илић и Сузана 
Милојков.наставнице технике и технологије. 
  
 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. 
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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. Разговарано је,о новом изборном предмету Цртање , 
сликање , вајање у 7.разреду и изборном предмету Хор у петом,шестом и осмом разреду.Чланови 
већа су упознати са годишњим планом рада ових предмета , као и са радом спортске секције. Хор и 
оркестар се одржава у петом разреду као секција. У седмом разреду се реализују и часови 
саобраћајне секције. У првој недељи октобра организоване су активности поводом Дечје недеље. 
Констатовано је да због ванредне ситуације изазване пандемијом ,све активности везане за рад 
секција као и обележавање Дечије недеље реализују се у измењеним околностима ,прилагођеним 
превентивним мерама.  
  
 На трећој седници, одржаној он лине због ванредне ситуације , тачке дневног реда биле су: 
Анализа остварења стандарда из сва три предмета,у он- лине настави , предлози за обележавање 
школске славе у отежаним условима због пандемије. 
 
  На четвртој седници разговарано је о прослави школске славе ,као и о уређењу школског простора 
поводом празника.  
   
  На петој седници  извршена је анализа наставе предмета технике и технологије,ликовне 
културе,музичке културе,физичког васпитања у он лајн настави која се одвијала у гугл 
учиониц,виберу и путем мејла.Школа је била отворена за ученике без техничких могућности па су 
наставници могли да припреме штампани материјал. На овој седници је такође разматран и успех 
ученика према стандардима,оствареност исхода из ових предмета.Наставници су разменили и 
мишљења ии препоруке о стручном усавршавању кроз разне вебинаре. 
 
На шестој седници већа наставници су се договорили о обележавању дана Школе и сарадњи са 
наставницима из тима за културне манифестације.Разговарано је и о одржавању ваннаставних 
активности из ових предмета.Сумирани су резултатии постигнућа из предмета вештина и уметности 
у току ове школске године која се одвијала у отежаним,ванредним условима због он лај наставе. 
   

  
Кординатор већа:  

 Лидија Илић  
                                                                                                                  

 

 

2.РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У 1. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 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.  
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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 
планираних 

Број  
Планираних часова 

Број 
часова 
одржаних 

Број 
неодржаних 
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 и 

здравствено 

васпитање 

3. 3 108 108 / 

Енглески језик 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 / 
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● 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  

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  
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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  

Верска настава 3. 14 14 / 10 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

Ромски језик са 

елементима насионалне 

културе 

3. 28 28 / 5 

Да 

Датуми се налазе у  

ес Дневнику 

Свега:   42  /       15  

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 
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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 

1. 

1 1 

/ 15 
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активност ученика од 1. 
до 4.разреда). 

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 

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 

2. 

1 1 / 7 Да, 21.09.2019. 
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и присуствовање на 
литургији. 

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 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 

2. 
1 1 / 7 Да,18.11.2019. 
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толеранције-гледање 
цртаног филма,,Ружно 
паче"(заједничка 
активност ученика од 1. 
до 4.разреда). 

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. 

Превенција и путеви 
преношења вируса 
COVID 19 

3. 

1 1 / 8 Да, 02.09.2020. 

2. 

Обележавање 
Међународног дана 
писмености: 

3. 

1 1 / 9 Да,09.09. 2020. 
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Одељењски пано: 
Дан писмености 
8.септембар 

3. 
Ово смо ми- 
одељењско дрво 

3. 
1 1 / 8 Да, 16.09. 2020. 

4. 

У организацији 
школе и 

вероучитеља, 
реализована је посета 
сеоској цркви у 
Дубовцу и 
присуствовање на 
литургији  поводом 
чуда светог 
архангела Михаила. 

3. 

3 3 / 10 Да, 19.09.2020. 

5. 
Одељењски пано: 
Jeсен 

3. 
2 2 / 6 Да, 23.09.2020. 

6. 

Међународни дан 
старијих особа- 
1.октобар 

3. 

1 1 / 10 Да,30.09. 2020. 

7. 

Обележавање Дечије 
недеље: Филм о 
превенцији ширења 
заразне болести 
COVID 19 и 
упознавање са 
Конвенцијом дечијих 
права 

3. 

1 1 / 9 Да, 05.10.2020. 

8. 

Цртамо дечија права, 
изложба ученичких 
радова 

3. 

1 1 / 8 Да, 06.10.2020. 

9. 
Обележавање Дана 
учитеља 

3. 
1 1 / 9 Да, 07.10.2020. 

10. Jeзички квиз 3. 1 1 / 9 Да, 08.10.2020. 

11. 
Осликавање 
школског дворишта 

3. 
1 1 / 9 Да, 09.10.2020. 

12. 

21. октобар - Дан 
сећања на српске 
жртве у Другом 
светском рату 

3. 

1 1 / 9 Да, 21.10.2020. 

13. Уређење учионице 3. 1 1 / 10 Д, 04.11.2020. 

14. 

Учешће на конкурсу 
,,Безбедност је у 
твојим рукама'' 
Савета за безбедност 
у саобраћају, 
општине Ковин 

3. 

1 1 / 7 Да,18.11.2020. 
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15. 

Уређење учионице: У 
сусрет 
новогодишњим 
празницима 

3. 

1 1 / 9 Да,02.12.2020. 

16. 

У сусрет 
новогодишњим 
празницима: Израда 
цртежа за изложбени 
пано у холу школе 

3. 

1 1 / 5 Да,09.12.2020. 

17. Новогодишњи украси 3. 1 1 / 10 Да,16.12.2020. 

18. Новогодишњи бинго 3. 1 1 / 10 Да,17.12.2020. 

19. 

Обележавање краја 
1.полугодишта- 
Новогодишње 
дружење и подела 
пакетића. 

3. 

1 1 / 10 Да,18.12.2020. 

20. 
Живот и дело Светог 
Саве- израда цртежа 

3. 
1 1 / 9 Да,20.01.2021. 

21. 

Обележавање 
школске славе и 
подела переца. 

3. 

1 1 / 

10 
Да,20.01.2021. 

22. 
У сусрет Св.Трифуну 
и Дану заљубљених 

3. 
2 2 / 

7 Да, 

10.02.2021. 

23. 
У сусрет Дану жена- 
израда поклона 

3. 
1 1 / 9 

Да,17.02.2021. 

24. 

У сусрет Дану жена- 
Ликовно-литерарни 
радови ученика и 
изложба 

3. 

1 1 / 7 

Да,03.03.2021. 

25. 

Математичко 
такмичење 
,,Мислиша'' 

3. 

2 2 / 1 

Да,11.03.2021. 

26. 
Уређење одељењског 
паноа- Пролеће 

3. 
1 1 / 10 

Да,17.03.2021. 

27. У сусрет Васкрсу 3. 1 1 / 8 Да,14.04.2021. 

28. 

У сусрет Васкрсу-
израда васкршње 
честитке 

3. 

1 1 / 10 

Да,21.04.2021. 

29. 

Васкрс: Ликовно-
литерарни и 
практични радови 
ученика и изложба 
радова ученика у 
ходнику школе. 

3. 

1 1 / 9 

Да,28.04.2021. 

30. 
Дан школе- израда 
ученичких радова 

3. 
1 1 / 10 

Да,12.05.2021. 

31. 
Изложба ученичких 
радова поводом Дана 

3. 
1 1 / 10 Да,13.05.2021. 
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школе,,Моја школа"- 
поставка експоната 
 

32. 
Недеља школског 
спорта  

3. 

5 5 / 9 

Да, 

14.06.2021.до 

18.06.2021. 

33. 

Посета сеоској цркви 
и присуствовање 
свечаној литургији 

3. 

1 1  8 Да, 22.06.2021. 

 Свега:  42 42 /   

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 

4. 1 1 / 16 Да 
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право свако- дете ужива 
лако". Недеља школског 
спорта: -Гађање у циљ( 
Недеља школског спорта) 

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 
Ружно паче (заједничка 
активност ученика од 
првог до шестог разреда) 

4. 1 1 / 16 

Да 

Датуми се налазе у  
ес Дневнику 
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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 

30. 
Изложба ученичких 
радова поводом 8.марта 

4. 1 1 / 
15 Да,датуми се 

налазе  
у  ес Дневнику 
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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 
језика,Математике, Света око нас, 
Енглеског језика, развоја говора и 
ситне моторике. 

Педагог школе, 
логопед, наставница 
енглеског језика, 
старатељ 
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4. Л.Р.  2. ИОП3: из енглеског језика родитељ 

1. 
Ф. К.  

Д. М. 

Џ. Н.   

3. 

Индивидуализација: 

- (због социо-емоционалних 

потешкоћа) из Српског језика 

и Математике 

- (због потешкоћа с видом на 

једном оку) из српског језика 

- због потребе прилагођавања 

захтева 

Педагог школе, 

психолог из 

Развојног 

саветовалишта 

Панчево, дечији 

психијатар 

Вршац, 

хранитељ/ 

родитељ 

2. Џ. Н.   3. 
ИОП1: (због потешкоће у 

учењу) из Математике 

Мајка ученице 

3. Н.С. 3. 

ИОП2: ( комбиноване 

вишеструке сметње по 

медицинској документацији и 

мишљењу ИРК) из Српског 

језика, Математике, Света око 

нас, Енглеског језика, развоја 

говора и ситне моторике. 

Педагог школе, 

наставница 

енглеског 

језика, 

старатељ, 

школски 

библиотекар 

4. Л.Р.  3. ИОП3: из енглеског језика родитељ 

5. 
Ф. К.  

 
3. 

ИОП1: (због потешкоће у 

учењу) из Математике, 

Српског језика и социо-

емоционалног развоја од 

3.квартала шк.2020/21.године 

дечији 

психијатар 

Вршац, 

хранитељ,Цента

р за социјални 

рад Ковин 

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 

 

педагог школе 

4. 
36 36 / 

Да 
Датуми се налазе у  ес Дневнику 

Педагог,службеници 
МУП-а 

Свега: 144 144 /   
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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 

3. 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 

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, 

Учитељице, 
васпитачица, 
наставница енглеског 
језика, Тим за 
школски спорт, актив 
жена из Шумарка, 
Библиотека ,,Вук 
Караџић'' Ковин, 
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Спортско-рекреативни излет у Шумарку, 11.10.2019. 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. Систематски преглед ученика 09.10.2020.године 
Амбуланта у 

Дубовцу, лекар 

2. 3. 

Кроз  часове редовне наставе : 

- физичко и здравствено васпитање  

Природе и друштва: Начини преношења и мере 

заштите од заразних болести и болести које 

преносе животиње 06.10.2020.године 

Природе и друштва: Промене при загревању и 

хлађењу ваздуха. Мерење температуре, 

21.01.2021.године 

Природе и друштва: Рециклажа нам помаже да 

сачувамо природу, 25.02.2021.године 

Природе и друштва: Научили смо о рециклажи, 

02.03.2021.године 

 

3. 3. Програм ,,Покренимо нашу децу“  

4. 

3. Кроз ваннаставне активности:   

Превенција и путеви преношења вируса COVID 

19  02. 09.2020.године,  

Обележавање Дечије недеље: Филм о 

превенцији ширења заразне болести COVID 19 

и упознавање са Конвенцијом дечијих права 

05.10.2020.године 

Педагог и 

директорка 

школе 

5. 

3. Кроз часове одељењског старешине:  

ЧОС: Дан изазова – спортски дан 

01.10.2020.године 

ЧОС: Светски дан хране- 16.октобар, 

19.10.2020.године 

ЧОС: Стицање основних хигијенских навика 

02.11.2020.године 
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ЧОС: Вежбамо да здраво одрастемо 

17.05.2021.године 

6. 

3. 01.09.2020.године Саветодавни рад са 

родитељима ученика поводом заштите ширења 

заразних болести 

Педагог и 

директорка 

школе 

7. 
3. 

Флуоризација зуба мај 2021.године 
Стоматолог Дом 

здравља Ковин 

8. 

3. 
Недеља школског спорта од 14.06.до 

18.06.2021.године 

Учитељице и 

ученици од 1. До 

4.разреда 
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, 
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6. 2. На ЧОСу:Појачан васпитни рад: Чувај своје здравље 7.06.11.2019.  
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 ученицом С.Н.  
старатељи, 

учитељица 

2. 
3. 

Рад са учеником Ф.К.  
хранитељи, 

учитељица 

3. 
3. Саветодавни рад са родитељима ученика поводом 

заштите ширења заразних болести 

Директорка 

школе 

4. 

3. 

Сарадња са учитељицом у планирању, спровођењу 

и евалуацији индивидуализације рада са ученицима 

као и ИОП1, ИОП2. 

Родитељи, Тим 

за инклузивно 

образовање, 

наставница 

енглеског језика 

5. 

3. 
Присуствовање угледном часу Српског језика: 

,,Избор из поезије Душана Радовића'' 

,16.10.2020.године у реализацији учитељице 

Мирјане Бановић, наставнице Српског језика 

Катарине В. Богдановић и школске библиотекарке 

Весне Мијатовић 

Директорка, 

наставници: 

географије,биоло

гије и енглеског 

језика и 

учитељице 1.и 

2.разреда 

6. 
3. Обележавање Међународног дана борбе против 

вршњачког насиља 
МПНТР РС 

7. 3. Појачан васпитни рад са ученицима Д.М. и И.К. учитељица 

8. 3. Саветодавни рад са родитељима ученика Ф.К. хранитељи 
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  
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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 

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. 

Рад са ученицом по ИОПу2, С.Н.  
Учитељица 

3.разреда 

2. 

3. Учешће у реализацији Угледног часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића'' 

,16.10.2020.године заједно са учитељицом Мирјаном 

Бановић, наставницом Српског језика Катарином 

В. Богдановић 

 

3. 
3. Сарадња са ученицима и развој читалачких навика 

и љубави према књизи 
 

4. 
3. Сарадња са родитељима ученика око бесплатних 

уџбеника 
родитељи 

5. 
3. Сарадња са учитељицом око набавке књига и 

стручне литературе 

Учитељица 

3.разреда 

6. 
3. Сарадња са ученицима и учитељицом око 

школског листа 
 

7. 
3. Сарадња са учитељицом око одабира литературе за 

поједине часове редовне наставе 
 

8. 

3. Сарадња са учитељицом око избора књига за 

награђивање ученика за одличан успех и примерно 

владање 

 

1. 4. Ученици користе литературу из библиотеке библиотекарка 

2. 4. Пружање помоћи у образовно-васпитном раду библиотекарка 
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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 
 

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 
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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. 
,,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. 

Посета сеоској цркви и присуствовање 

свечаној литургији поводом чуда светог 

архангела Михаила, 19.09.2020.године 

Верочуитељ, 

директорка, 

родитељи ученика, 

учитељица 

3.разреда 

2. 
3. 

Дан писмености 8.септембар 
Библиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин 

3. 3. Међународни дан старијих особа- 1.октобар  
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4. 

3. Обележавање Међународног дана учитеља- 

изложба ученичких радова на одељењском 

паноу, 07.10.2020. 

 

5. 3. Обележавање Дечије недеље 05.10-09.10.2020.  

6. 3. Светски дан хране- 16.октобар  

7. 
3. 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 
МПРС 

8. 3. Рођење Вука  Стефановића Караџића МПРС 

9. 

3. Међународни дан толеранције- изложба 

ученичких радова у холу школе, 

16.11.2020.године  

 

10. 3. Новогодишњи бинго   

11. 

3. 
Новогодишње дружење, изложба ученичких 

радова у холу школе, кићење јелке  и подела 

новогодишњих пакетића 18.12.2020.године 

Директорка 

школе, спонзори, 

наставница 

енглеског језика 

12. 
3. Обележавање школске славе у просторијама 

школе 27.01.2021. 
учитељица 

13 

3. Обележавање Светог Трифуна и Дана 

заљубљених: Ликовно-литерарни и 

практични радови ученика и изложба радова 

ученика у ходнику школе,на одељењском 

паноу 

 

14. 

3. Обележавање Дана жена: Ликовно-

литерарни и практични радови ученика и 

изложба радова ученика у ходнику школе, на 

одељењском паноу, поклони за маме 

 

15. 

3. 
Дечија слава Света Евдокија 14.03.2021. у 

сеоској цркви 

Реализатор: 

Свештеник / 

вероучитељ 

16. 

3. На ЧОСу: 2.април Међународни дан књиге 

за децу: Шта треба да читам - развијамо 

љубав према читању, 29.03.2021. 

 

17. 
3. Српски језик: Час посвећен Међународном 

дану књиге за децу, 08.04.2021. 
 

18. 

3. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском 

рату 23.04.2021.године 

МПРС 

19. 

3. Обележавање Васкрса: Ликовно-литерарни и 

практични радови ученика и изложба радова 

ученика у ходнику школе, васкршња 

честитка, васкршња јаја, и др. 

 

20. 

3. У периоду од 10.маја до 14.маја 2021.године у 

школи се кроз многобројне активности 

обележио Дан школе на тему: ,,Стари 

обичаји,стари занати,старе заборављене 

игре,наша школа": 

ЧОС: Дан школе , 10.05.2021.године 

Тим за културне 

активности 
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На часовима физичког и здравственог 

васпитања, ученици су играли старе дечје 

игре: Надвлачење конопца, Котрљање 

обруча, 10.05, 11.05 и 14.05.2021.године 

Ваннаставне активности: 12.05.2021.године, 

Дан школе- израда ученичких радова 

На часу музичке културе ученици су певали 

народне песме: Људи ликујте, 13.05.2021. 

Ваннаставне активности: 13.05.2021.године, 

Изложба ученичких радова поводом Дана 

школе,,Моја школа"- поставка експоната 

21. 
3. Посета сеоској цркви и присуствовање 

свечаној литургији 22.06.2021.године 
Свештеник  

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. Подела бесплатних уџбеника ученицима из материјално 

угрожених породица, по Решењу Центра за социјални рад из 
Ковина 

Центар за социјални 
рад,Ковин 

2. 
2. Подела бесплатног школског прибора ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу Центра за 
социјални рад из Ковина 

Центар за социјални 
рад,Ковин 

1. 

3. 
Подела бесплатних уџбеника ученицима из 

материјално угрожених породица, по Решењу 

Центра за социјални рад из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

МПРС 

2. 

3. Подела бесплатног школског прибора 

ученицима из материјално угрожених породица, 

по Решењу Центра за социјални рад из Ковина 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

3. 

3. 
Бесплатан прибор за ученике који изучавају 

ромски језик 

Ромско 

удружење из 

Панчева 
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4. 

3. Бесплатни уџбеници за ученице који изучавају 

ромски језик а нису обухваћене пројектом 

Бесплатни уџбеници 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

5. 
3. Хуманитарна акција ,,Друг другу'' у оквиру 

Дечије недеље 

родитељи 

6. 
3. Бесплатни уџбеници за наредну школску годину- 

Допис МПРС  

МПРС 

7. 

3. 

Подела школског прибора у 2.полугодишту 

Центар за 

социјални 

рад,Ковин 

8. 

3. 

Подела пакета ромској деци 

Ромски 

координатор 

општине Ковин 

9. 
3. Сарадња са Центром за социјални рад поводом 

ученика у хранитељским породицама 

Хранитељи/ 

старатељи 
4. 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 
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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. 
Одржано 7 родитељских састанака: 01.09, 06.11, 

23.12. 2020.године, 26.01.2021, 08.04.2021, 

22.06.2021.године и 30.06.2021.године. 

Савет родитеља, 

педагог, 

директорка 

школе 

2. 

3. Индивидуални контакти: по потреби родитељи су 

остваривали индивидуалне контакте са 

учитељицом 

Педагог школе 

3. 3. Дани отворених врата: није било контаката  

4. 

3. У сарадњи са родитељима ученика реализована је 

настава на даљину у периоду изолације за 3 

ученика као и са ученицима који су били 

оправдано због болести одсутни са непосредног 

праћења наставе ( путем затворене фб 

групе,,Родитељи мојих ученика'', вибера, блога 

наставнице енглеског језика). Учествовали у 

изради гугл учионице за потребе ученика 

3.разреда. 

директорка 

5. 

3. 
Учествовали су и дали сагласност за реализацију 

једнодневне екскурзије у 2020/21.години, избор 

ужине, осигурања ученика, избора уџбеника за 

наредну школску годину, рад у стручним 

тимовима и органима школе 

Учитељица, 

педагог, 

директорка 

школе, Савет 

родитеља, 

тимови школе 

6. 
3. 

Појачан васпитни рад са ученицима Д.М. и И.К. 
Директорка, 

педагог 

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. 
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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" 
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. 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“ 

Јануар: ,,Књига као разбибрига" ,,Ова штафета је 

забава сваког детета"  

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја РС 
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Фебруар: ,Књига као разбибрига" ,,Ова штафета 

је забава сваког детета" 

Март: ,,Јутарња гимнастика"; ,,Весела столица"  

Април:  ,,Пролећне играрије" ,,Причам ти причу"  

Мај: ,,Музичка гимнастика" ,,Плеши и заледи се"  

Јун: ,,Књига као разбибрига" 

,,Школска клупа сада наступа" 

2. 

3. ЧОС: Дан изазова – спортски дан 

01.10.2020.године 

ЧОС: Стицање основних хигијенских навика 

02.11.2020.године 

ЧОС: Вежбамо да здраво одрастемо 17.05.2021. 

 

 

3. 

3. Недеља школског спорта и спортских активности: 

није реализована у 1.полугодишту због заштите од 

ширења заразних болести 

Тим за културне 

активности 

4. 

3. Поводом Дана школе, на часовима физичког и 

здравственог васпитања, ученици су играли старе 

дечје игре: Надвлачење конопца, Котрљање 

обруча, 10.05, 11.05 и 14.05.2021.године 

 

5. 

3. Недеља школског спорта од 14.06.до 

18.06.2021.године: 

Активности:  

-Трчање у природи уз поштовање 

епидемиолошких мера . 

- Полигон препрека уз поштовање 

епидемиолошких мера  

- Додавање лопте уз поштовање епидемиолошких 

мера  

- Трим трчање у парку уз поштовање 

епидемиолошких мера .  

- Игре у парку уз поштовање епидемиолошких 

мера  

 

 

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) 
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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   

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 

Тим за заштиту 
деце, родитељи 
ученика, 
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-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 
- 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. 

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 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 

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 
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- 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 

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 
- 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 

Директорка, 
библиотекарка, 
учитељице 3. И 4. 
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. На родитељском састанку 01.09.2020.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  

- Сарадња са родитељима током појачаног васпитног 

рада са два ученика и током реализације друштвено-

корисног рада у 2.полугодишту.  

Родитељи, 

директорка 

школе, 

педагог 

2. 

3. 
На часовима ваннаставних активности: 

-У организацији школе и вероучитеља, реализована је 

посета сеоској цркви у Дубовцу и присуствовање на 

литургији 19.09.2020.године 

Вероучитељ,  

Школа  
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05.10.2020.године Ваннаставне активности: Обележавање 

Дечије недеље: Филм о превенцији ширења заразне 

болести COVID 19 и упознавање са Конвенцијом дечијих 

права 

06.10.2020.године Ваннаставне активности: Цртамо 

дечија права, изложба ученичких радова 

07.10.2020.године Ваннаставне активности: Обележавање 

Дечије недеље: Хуманитарна акција ,,Друг другу'' 

 

 

3. 

3. На часовима редовне наставе: 

07.09.2020. године ЧОС: Упознавање са правилима 

понашања у школи 

11.09.2020. године Српски језик: Душан Радовић „А 

зашто он вежба“ РТС Планета: „А зашто он вежба“, 

Душан Радовић, утврђивање 

21.09.2020. године ЧОС: Одељењска правила и 

реституција 

28.09.2020. године ЧОС: Избор руководства одељењске 

заједнице 

01.10.2020. године ЧОС: Дан изазова – спортски дан 

05.10.2020.године ЧОС: Врлина – стрпљење 

 12.10.2020. године ЧОС: Упознавање са Конвенцијом 

дечјих права 

26.10.2020. године Српски језик: Избор из поезије Душана 

Радовића 

03.11.2020. године Српски језик: Драган Лукић: Шта је 

отац 

09.11.2020.године ЧОС Ругати се не значи шалити се 

16.11.2020.године ЧОС Међународни дан толеранције – 

врлина 

30.11.2020. године Српски језик: Народна бајка: Чардак 

ни на небу ни на земљи 

07.12.2020. године Српски језик: Александар Поповић: 

Лед се топи 

21.01.2021.године Српски језик: Светлана Велмар 

Јанковић: Златно јагње (одломак) 

01.02.2021.године Српски језик: Ла Фонтен: Цврчак и 

мрав 

 01.02.2021.године ЧОС:Врлина – уважавање 

08.02.2021.године ЧОС: Како се заштити од дигиталног 

насиља 

22.02.2021.године ЧОС: Организујемо свој радни дан 

24.02.2021.године Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља:розе мајице 

01.03.2021.године ЧОС: Стид и срамота 

15.03.2021.године ЧОС: Врлина – радозналост 

17.03.2021.године Српски језик: Народна приповетка: 

Свијету се не може угодити 

22.03.2021.године ЧОС: Правилна комуникација-школа 

без насиља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, МП 

РС 
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19.04.2021.године ЧОС: Превенција дигиталног 

насиља;радионица ,,Друштвене мреже-могућности и 

ризици“ 

26.04.2021.године ЧОС: Врлина – мудрост 

28.04.2021.године Српски језик: Народна песма: Марко 

Краљевић и бег Костадин 

17.05.2021.године ЧОС: Вежбамо да здраво одрастемо 

07.06.2021.године ЧОС: Врлина – љубав 

4. 

3. Није било насилних ситуација као ни других потешкоћа 

у социјалној интеракцији између ученика у 

1.полугодишту. Током наставе на даљину није било 

дигиталног насиља. 

У 2.полугодишту је вођен Појачан васпитни рад са два 

ученика због непоштовања правила понашања у 

школском дворишту, после наставе. У оквиру ПВР: два 

ученика су помагала наставнику у раду са ученицом која 

се образује по ИОПу2 у трајању од две недеље ( 10.05- 

21.05.2021.) 

Директорка, 

педагог, 

родитељи 

5. 

 Стручно усавршавање у установи:  

- Дигитално насиље – презентација инструмената за 

анализу, студије случаја и приручника; 

Платформа „ Чувам те“ 10.03.2021.године; 

- 14. 03 2021.године вебинар: „ Превентивна улога 

појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама“, К3 П4 8 бодова 

- 22.04.2021.године електронским путем одржан је 

састанак на тему : ,,Спречавање дискриминације и 

предузимање мера за дискриминаторско 

понашање у школи'' 

- -"Обука за запослене - породично насиље" у 

оквиру националне платформе за превенцију 

насиља у школама,,Чувам те'', 18.05.2021. потврда, 

16 бодова 

- -Обука "Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању" у оквиру 

националне платформе за превенцију насиља у 

школама,,Чувам те"-18.05.2021.потврда, 16 бодова 

ШУ 

Зрењанин, 

МПНТР РС 

Тим за 

заштиту деце 

од насиља 

 

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) 
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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)  

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 
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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. Родитељски састанак, 01.09.2020.године 

Директорка 

школе и 

педагог 

2. 3. 
Ваннаставне активности: Превенција и путеви 

преношења вируса COVID 19, 02.09.2020.године 
 

3. 3. 

 Природе и друштва: Начини преношења и мере 

заштите од заразних болести и болести које преносе 

животиње 06.10.2020.године 

 

4. 3. ЧОС: Светски дан хране- 16.октобар  

5. 
3. Природа и друштво: Промене при загревању и 

хлађењу ваздуха. Мерење температуре, 21.01.2021. 
 

6. 
3. Природа и друштво: Рециклажа нам помаже да 

сачувамо природу, 25.02.2021.године 
 

7. 
3. Природа и друштво: Научили смо о рециклажи, 

02.03.2021.године 
 

8. 3. 
Природа и друштво: Природне копнене животне 

заједнице, 29.04.2021.године 
 

9. 3. 
Природа и друштво: Значај и заштита вода и водених 

животних заједница, 18.05.2021. 
 

10. 3. 
Ликовна култура: Компоновање: комбинујемо 

природне и вештачке материјале, 19.05.2021. 
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11. 3. Чос: Еколошке радионице у природи 24.05.2021.године  

12. 3. 
Ликовна култура: Колаж од природних материјала 

26.05.2021.године 
педагог 

13. 3. 
Чос: Еколошке заповести - стичемо основна знања из 

екологије 31.05.2021.године- еколошка недеља 
 

14. 3. Чос: Парк, 03.06.2021.године  

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 поводом значајних 

датума у школи: Дечија недеља, Нова 

година,  

школа  

2. 
3. Уређење изложбеног паноа у ходнику 

школе: Нова година 
школа  

3. 

3. У оквиру ПВР: два ученика су помагала 

наставнику у раду са ученицом која се 

образује по ИОПу2 у трајању од две 

недеље ( 10.05- 21.05.2021.) 

школа 

Педагог, 

родитељи 

ученика 

 4. / /  
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Програм сарадње са друштвеном средином (локалном заједницом) 
● Реализација Програма сарадње са локалном самоуправом  

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 
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 

Позориште у Центру за 
културу у Ковину 

Аматерско 
позориште из 
Ковина,савет за 
безбедност у 



 

190 
 

културу у Ковину, 
16.10.2019.године 

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 
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 

Настава на даљину 
Министарство 
просвете, науке и 



 

191 
 

АПВ за школску 
2019/2020.годину у школи се 
обележава Дан победе, 9. мај 
2020. године 

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. Систематски преглед 

ученика у амбуланти у 

Дубовцу,  

Амбуланта у Дубовцу Школа, доктор 

2. 
3. Посета сеоској цркви у 

Дубовцу 19.09.2020.године 

Сеоска црква у 

Дубовцу 

Вероучитељ, 

црква, школа 

3. 

3. Подела школског прибора 

за социјално угрожену 

децу,  

Центар за социјални 

рад у Ковину, у 

школи 

Центар за 

социјални рад, 

школа 

4. 

3. 

Подела школског прибора 

Ромског културног 

центра из Панчева, 

Стеван Јовановић, 

помоћник 

председнице општине 

Ковин, Душан 

Максимовић и  

ромски 

координатор и 

наставница 

ромског језика 

Весна Новаков. 

5. 

3. Подела уџбеничких 

комплета за две ученице 

које нису обухваћене 

пројектом Бесплатни 

уџбеници 

ромски координатор и 

наставница ромског 

језика Весна Новаков. 

ромски 

координатор и 

наставница 

ромског језика 

Весна Новаков. 

6. 

3. 
Учешће на 8. 

међународном такмичењу 

из страних језика 

Willkommen 

На даљину 

Наставница 

енглеског 

језика 

реализатор/орг

анизатор 

7. 

3. У складу са Правилником 

о школском календару за 

основне школе са 

седиштем на територији 

АПВ за школску 

2020/2021.годину у школи 

се обележава Дан сећања 

на српске жртве у Другом 

светском рату, 21. октобра 

2021. године,  

школа 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја РС 

8. 

3. 
 Дан рођења Вука 

Стефановића Караџића, 6. 

новембра 2020. године 

школа 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја РС 
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9. 

3. 
Ликовно-литерарни 

конкурс: ,,Безбедност деце 

у саобраћају''   

школа 

савет за 

безбедност у 

саобраћају из 

Ковина 

10. 

3. 

Дан људских права 

10.12.2020.године 
школа 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја РС 

11. 
3. Подела новогодишњих 

пакетића, кићење јелке 

У просторијама 

школе,  

школа и 

спонзори 

12. 
3. Обележавање школске 

славе, 27.01.2021.године 
У школи и у цркви Школа, црква 

13. 
3. Подела школског прибора 

и пакета 
У школи 

Центар за 

соц,рад Ковин,  

14. 

3. 

Подела школског прибора 

и пакета 
У школи 

ромски 

координатор и 

наставница 

ромског језика 

Весна Новаков. 

15. 

3. Математичко такмичење 

,,Мислиша'' 11.03.2021.год

ине 

У школи 
Наст.математи

ке 

16. 
3. Дечија слава Св. Евдокија 

14.марта 
У цркви 

Свештеник и 

вероучитељ 

17. 

3. Према правилнику о 

школском календару за 

основне школе : Дан 

сећања на жртве 

холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у 

Другом светском рату. 

У школи 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја РС 

18. 

3. Обележавање Дана школе: 

,,Стари обичаји,стари 

занати,старе заборављене 

игре,наша школа" 

У школи 

Тим за 

културне 

активности 

19. 

3. 

Флуоризација зуба У школи 

Стоматолог 

Дома здравља 

Ковин 

20. 

3. 

Фотографисање ученика У школи 

Савет 

родитеља, фото 

студио ,,Блиц'' 

Ковин 

21. 
3. 

Еколошка недеља У школи 
Тим за заштиту 

жив.средине 
 

1. 
4. 

Такмичење 
,,Мали ватрогасац"  

Ватрогасно друштво Ковин 
Ватрогасно 
друштво Ковин 

2. 4. 
Литургија поводом верског 
празника Мала Госпојина  

Сеоска црква вероучитељ 
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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 

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 
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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 / / / 
/ 

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%) 
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3.разред 

ОСТВAРИВАЊЕ 

ИСХОДА 

 

Ученик остварује 

исходе уз већу помоћ 

наставника 

 

Ученик остварује 

исходе уз мању помоћ 

наставника  

  

Ученик остварује 

исходе  потпуно 

самостално 

Српски језик  5-50%  2 – 20% 2 - 40% 

Математика  2-50% 4 – 10% 2 - 20% 

Природа и друштво / 4-40% 5-50% 

Eнглески језик 1 – 10% 2 – 20% 7 - 70%  

3.разред 

Број 

учен

ика у 

одељ

ењу 

ИОП2 

Постигнућа ученика 

Одлича

н  

 

Врло 

добар 

 

Добар  

 

Довоља

н  

Недово

љан 

Неоцењ

ен 

Српски 

језик  10 1 10% 
20

% 
2 

20

% 
2 

30

% 
4 

10

% 
1 / / / 

/ 

Математика  
10 1 

10% 
20

% 
2 

10

% 
1 

20

% 

 

2 

40

% 
4 / / / 

/ 

Природа и 

друштво 10 1 

10% 
20

% 
2 

30

% 

 

3 

40

% 
4 / / / / / 

/ 

Eнглески 

језик 10 
1 10% 

20

% 
2 

20

% 
2 

50

% 
5 

/ / 
/ / / 

/ 

Ликовна 

култура 10 

/ /  

90

% 

9 
10

% 
1 

/ / / / 

/ / / 

/ 

Музичка 

култура 10 

/ / 
40

% 
4 

40

% 
4 

20

% 

2 

 

/ / 

/ / / 

/ 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
10 

/ / 
90 

% 
9 

10

% 

 

1 

/ / / / 

/ / / 

/ 

Средња 

оцена 

одељења: 

3,97     
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Ликовна култура  1 – 10% 9 - 90% 

Музичка култура 1 – 10% / 9 - 90% 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 1 – 10% 9 - 90% 

Пројектна настава  1 – 10% / 9 - 90% 

ИОП2: српски 

језик, енглески 

језик, математика, 

природа и друштво 

– 1 ученик (11,11%) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

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% / / 
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 
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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; 
-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: 

- 01.10.2020. године ЧОС: Дан изазова – спортски 

дан - реализован путем наставе на даљину 

- Тимски угледни часови из Српског језика: 

26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића''- 

групни рад и израда новог наставног средства: 

лапбука 

- Пројектна настава: Упознавање са Гугл 

учионицом 

- 19.11 -23.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање 

у наставцима)'' - метод читања и писања до 

критичког мишљења: техника: читање с 

предвиђањем 

- Провере знања из Математике за ученике који 

су пратили наставу на даљину, израђен је Гугл 

упитник. 

- 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, рад на истраживачким 

задацима, диференцирана настава, интегративна 

настава, учење путем откривања и др.                                                                               

Од облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани, индивидуализовани. 
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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 
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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:  Употреба ИКТ у наставним и 

ваннаставним активностима:  

1. Дана 04.09.2020.године, Српски језик: Шта смо 

научили у другом разреду, обнављање знања из 

граматике 

2. Дана 04.09.2020.године, Математика: 

Геометријске фигуре, обнављање знања из другог 

разреда 
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3. Дана 07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање са 

правилима понашања у школи 

4. Дана 07.09.2020.године, Српски језик: Душан 

Костић „Септембар“ 

5. Дана 07.09.2020.године, Математика: Мерење 

дужине и мерење времена, обнављање знања из 

другог разреда 

6. Дана 08.09.2020.године, Математика: Множење 

и дељење до 100, обнављање знања из другог 

разреда 

7. Дана 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна 

вежба: Септембар у мом крају 

8. Дана 08.09.2020.године, Природа и друштво: 

Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја 

9. Дана 09.09.2020.године, Ваннаставне 

активности: Одељењски пано: Дан писмености 

8.септембар 

10. Дана 09.09.2020.године, Математика: Стотине 

прве хиљаде – читање и писање  

11. Дана 09.09.2020.године, Ликовна култура: 

Цртачки материјали и технике 

12. Дана 10.09.2020.године, Природа и друштво: 

Површинске воде нашег краја 

13. Дана 11.09.2020.године, Математика: Десетице 

прве хиљаде – читање и писање 

14. Дана 15.09.2020.године, Природа и друштво: 

Оријентација у простору помоћу компаса и 

оријентира из природе 

15. Дана 15.09.2020.године, Пројектна настава: 

Организација начина рада: извори информација: 

књиге, родитељи, баке/деке 

16. Дана 16.09.2020.године, Ликовна култура: 

Сликарски материјали и технике 

17. Дана 17.09.2020.године, Српски језик: 

Именице, обнављање знања из другог разреда, 

писана слова латинице 

18. Дана 18.09.2020.године, Српски језик: 

Градивне именице 

19. Дана 22.09.2020.године, Математика: Римске 

цифре 

20. Дана 22.09.2020.године, Српски језик: Езоп: 

Корњача и зец 

21. Дана 22.09.2020.године, Природа и друштво: 

Оријентација на географској карти Републике 

Србије (картографске боје и картографски 

знаци) 

22. Дана 23.09.2020.године, Српски језик: Збирне 

именице 
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23. Дана 25.09.2020.године, Српски језик: 

Љубивоје Ршумовић „Домовина се брани 

лепотом” 

24. Дана 01.10.2020.године, Час Српског језика: 

,,Ијан Макјуан: Реч – две о Питеру (одломак)''  

25. Дана 05.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Обележавање Дечије недеље: Филм 

о превенцији ширења заразне болести COVID 19 

и упознавање са Конвенцијом дечијих права  

26. Дана 06.10.2020.године, Час Природе и 

друштва: Начини преношења и мере заштите од 

заразних болести и болести које преносе 

животиње   

27. Дана 08.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Језички квиз,  

28. Дана 13.10.2020.године, Час Српског језика: ,, 

Присвојни придеви'' 

29. Дана 15.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди(одломак)'' 

30. Дана 16.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

31. Дана 19.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

32. Дана 20.10.2020.године, Час Српског језика: ,, 

Подела речи на крају реда (граница на 

самогласник)'' 

33. Дана 20.10.2020.године, Час Природе и 

друштва: Значај и улога саобраћаја. Путнички, 

теретни и информациони саобраћај 

34. Дана 26.10.2020.године, два угледна часа 

Српског језика: ,,Избор из поезије Душана 

Радовића'' 

35. Дана 03.11.2020.године, Српски језик: ,,Драган 

Лукић: Шта је отац'' 

36. Дана 06.11.2020.године, Српски језик: Час 

посвећен Михајлу Пупину 

37. Дана 09.11.2020.године, Српски језик: 

,,Михајло Пупин: Са пашњака до научењака, 

(одломак)'' 

38. Дана 17.11.2020.године, Природа и друштво: 

Садашњост, прошлост, будућност. Породична 

прошлост и прошлост краја 

39. Дана 18.11.2020.године, Ликовна култура: У 

музеју. Постављамо нашу изложбу 

40. Дана 19.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање 

у наставцима)'' 
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41. Дана 20.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање 

у наставцима)'' 

42. Дана 23.11.2020.године, Српски језик:,, 

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање 

у наставцима)'' 

43. Дана 26.11.2020.године, Природа и друштво: 

Откривамо прошлост 

44. Дана 30.11.2020.године, Српски језик:,, 

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'' 

45. Дана 01.12.2020.године, Српски језик:,, 

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'' 

46. Дана 07.12.2020.године, Српски језик:,, 

Александар Поповић: Лед се топи'' 

47. Дана 09.12.2020.године, Ликовна култура: 

Слика, текст, звук – реклама и билборд 

48. Дана 18.01.2021.године Српски језик: Личне 

заменице 

49. Дана 19.01.2021.године Српски језик: Душан 

Васиљев:,,Зима'' 

50. Дана 19.01.2021.године Природа и друштво: 

Мерење температуре воде, ваздуха и тела 

51. Дана 19.01.2021.године Математика: Узајамни 

положај правих 

52. Дана 19.01.2021.године Пројектна настава: 

Упознавање са савременим играма- Израда 

заједничке колекције 

53. Дана 20.01.2021.године Српски 

језик:Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње 

(одломак)) 

54. Дана 20.01.2021.године Математика: 

Паралелне праве Цртање паралелних правих 

55. Дана 20.01.2021.године Ваннаставне 

активности: Живот и дело Светог Саве- израда 

цртежа 

56. Дана 21.01.2021.године Музичка култура: 

Народна песма: Сол ми дај. Тон и нота СОЛ. 

57. Дана 22.01.2021.године Математика: Угао 

58. Дана 25.01.2021.године Српски језик:Химна 

Светоме Сави 

59. Дана 25.01.2021.године Математика: Врсте 

углова 

60. Дана 25.01.2021.године Час одељењског 

старешине: Час посвећен Светом Сави 

61. Дана 26.01.2021.године Математика: 

Нормалне праве Цртање нормалних правих 

62. Дана 26.01.2021.године Природа и друштво: 

Материјали – промене материјала 
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63. Дана 27.01.2021.године Ваннаставне 

активности: Обележавање школске славе 

64. Дана 28.01.2021.године Српски језик:Народна 

приповетка: Свети Сава и сељак без среће 

65. Дана 28.01.2021.године Музичка култура: 

Народна песма: Фалила ми се. Тон и нота ФА 

66. Дана 01.02.2021.године Српски језик: Ла 

Фонтен: Цврчак и мрав 

67. Дана 02.02.2021.године Физичко и здравствено 

васпитање: Народно коло по избору 

68. Дана 03.02.2021.године Српски језик: Глаголи, 

обнављање знања из другог разреда 

69. Дана 08.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Како се заштити од дигиталног 

насиља 

70. Дана 09.02.2021.године Српски језик:  Мој 

Дневник читања, припрема за читање домаће 

лектире Доживљаји Мачка Тоше, Бранка 

Ћопића 

71. Дана 11.02.2021.године Природа и друштво: 

Топлотна проводљивост материјала 

72. Дана 12.02.2021.године Српски језик:  

Употреба великог слова у писању назива 

празника 

73. Дана 17.02.2021.године Ликовна култура –

двочас: Портрет и аутопортрет. Упознајте 

уметника – Катарина Ивановић 

74. Дана 18.02.2021.године Математика: 

Зависност збира од промене сабирака. Сталност 

збира 

75. Дана 18.02.2021.године Српски језик:  

Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, 

ребуси, асоцијације...) 

76. Дана 18.02.2021.године Природа и друштво:  

Ваздух као топлотни изолатор 

77. Дана 18.02.2021.године Музичка култура: 

Химна Светом Сави, Корнелије Станковић, 

обрада песме по слуху. Химна Боже правде, 

Даворин Јенко, слушање музике 

78. Дана 22.02.2021.године Српски језик: Бранко 

Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа 

лектира) 

79. Дана 22.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Организујемо свој радни дан 

80. Дана 22.02.2021.године Физичко и здравствено 

васпитање: Народно коло "Савила се бела лоза 

винова" 
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81. Дана 23.02.2021.године Ваннаставне 

активности-педагог: Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља 

82. Дана 25.02.2021.године Српски језик Употреба 

великог слова у писању наслова књига и 

часописа 

83. Дана 25.02.2021.године Природа и друштво: 

Рециклажа нам помаже да сачувамо природу 

84. Дана 02.03.2021.године Српски језик: Ф. Г. 

Лорка: Луцкаста песма 

85. Дана 03.03.2021.године Српски језик: 

Правописна вежба (употреба великог слова) 

86. Дана 05.03.2021.године Српски језик: 

Управни говор (први и други модел) 

87. Дана 09.03.2021.године Српски језик: Драган 

Лукић: Свакога дана 

88. Дана 10.03.2021.године Српски језик: 

Мирослав Антић: Шта је највеће 

89. Дана 12.03.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Милеви Марић Ајнштајн 

90. Дана 17.03.2021.године Српски језик: Народна 

приповетка: Свијету се не може угодити 

91 – 94. Дана 23- 26.03.2021.године Српски језик: 

Народна бајка: Баш-Челик (читање у 

наставцима) 

95. Дана 29.03.2021. године Час одељењског 

старешине: 2.април Међународни дан књиге за 

децу: Шта треба да читам - развијамо љубав 

према читању 

96. Дана 31.03.2021.године Српски језик: Јованка 

Јоргачевић: Никад два добра 

97. Дана 01.04.2021.године Музичка култура: 

Филмска музика 

98. Дана 06.04.2021.године Пројектна настава: 

Ученици претражују интернет трагајући за 

игрицама путем ИКТ 

99. Дана 07.04.2021.године Српски језик: 

Бранислав Црнчевић: Љутито мече 

100. Дана 07.04.2021.године Ликовна култура: 

Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, чарапе, 

прекривач, тепих...) 

101. Дана 08.04.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Међународном дану књиге за децу 

102. Дана 12.04.2021.године ЧОС: Безбедност у 

саобраћају 

103. Дана 13.04.2021.године Природа и друштво: 

Кретање, светлост и звук 

104. Дана 15.04.2021.године Српски језик: Оскар 

Вајлд: Себични џин 
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105. Дана 16.04.2021.године Српски језик: Оскар 

Вајлд: Себични џин 

106. Дана 19.04.2021.године ЧОС: Превенција 

дигиталног насиља;радионица ,,Друштвене 

мреже-могућности и ризици“ 

107. Дана 20.04.2021.године Српски језик: Григор 

Витез: Какве је боје поток 

108. Дана 20.04.2021.године Природа и друштво: 

Животне заједнице (врсте животних заједница, 

услови за живот, прилагођеност) 

109. Дана 22.04.2021.године Српски језик: 

Народна песма: Орање Марка Краљевића 

110. Дана 22.04.2021.године Природа и друштво: 

Шуме 

111. Дана 23.04.2021.године Српски језик: 

Народна песма: Орање Марка Краљевића 

112. Дана 23.04.2021.године Математика: Круг и 

кружница. Цртање круга и кружнице 

113. Дана 27.04.2021.године Математика: 

Правоугаоник и квадрат 

114. Дана 27.04.2021.године Српски језик: Писање 

сугласника Ј 

115. Дана 27.04.2021.године Природа и друштво: 

Ливаде и пашњаци 

116. Дана 28.04.2021.године Српски језик: 

Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин 

117. Дана 29.04.2021.године Математика: Цртање 

правоугаоника и квадрата 

118. Дана 29.04.2021.године Природа и друштво: 

Природне копнене животне заједнице 

119. Дана 11.05.2021.године 

Математика:Пресликавање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи 

120. Дана 11.05.2021.године Природа и друштво: 

Реке 

121. Дана 12.05.2021.године Математика:Обим 

правоугаоника 

122. Дана 13.05.2021.године Математика:Обим 

правоугаоника 

123. Дана 13.05.2021.године Природа и друштво: 

Баре и језера 

124. Дана 14.05.2021.године Математика:Обим 

квадрата 

125. Дана 18.05.2021.године Природа и друштво: 

Значај и заштита вода и водених животних 

заједница 

126. Дана 19.05.2021.године Математика:Троугао. 

Врсте троуглова 
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127. Дана 19.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- 

биографија и мотивациони квиз 

128. Дана 20.05.2021.године Математика:Цртање 

троугла 

129. Дана 20.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- 

Пчелиња матица 

130. Дана 21.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Трнова 

Ружица 

131. Дана 21.05.2021.године Математика:Обим 

троугла- обрада 

132. Дана 22.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Сова 

134. Дана 22.05.2021.године Математика:Обим 

троугла- утврђивање 

135. Дана 27.05.2021.године Математика:Мерење 

дужине 

136. Дана 28.05.2021.године Српски језик: Бранко 

В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

137. Дана 30.05.2021.године Математика:Мерење 

масе 

138. Дана 02.06.2021.године Математика: Мерење 

запремине течности 

139. Дана 02.06.2021.године Српски језик: 

Десанка Максимовић: Вожња 

140. Дана 04.06.2021.године Математика: Мерење 

времена 

141. Дана 11.06.2021.године Српски језик: 

Милован Данојлић: Љубавна песма 

 

- У раду са ученицом која се образује по ИОПу2 

као и са другим ученицима у периоду изолације и 

одсуствовања са наставе због болести, учитељица 

је израдила наставне садржаје као дигиталне 

садржаје како би омогућила и овим ученицима 

несметано праћење наставе на даљину као и 

проверу знања, праћење остваривања исхода и 

постигнућа ученика. Такође, ученици су у складу 

са могућностима пратили и РТС Планету. 

Ученица која се образује по ИОПУ2 из Српског 

језика је свакодневно током изолације радила на 

Причању прича на основу слика а како је у 

питању развој говора и усвајање појмова, 

праћење њеног рада је успешно реализовано 

путем видео позива и видео садржаја који 

омогућава да се више пута пажљиво преслуша и 

уоче потешкоће и успеси у раду ове ученице. 
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- Сви часови редовне наставе као и других 

облика образовно-васпитног рада за ученике који 

су пратили наставу на даљину а које реализује 

учитељица, реализовани су употребом 

Мултимедија у настави и помоћу Веб 2.0 алата и 

путем затворене фб групе ,,Родитељи мојих 

ученика''. Сачињена је и Гугл учионица ученика 

3.разреда.          

- по позиву просветне саветнице ШУ Зрењанин, 

учитељица 3.разреда прихватила је да се 

ангажује у изради, реализацији и снимању ТВ 

часа.    ТВ час је емитован на порталу РТС 

Планета, 27.04.2021.године за 2.разред из Српског 

језика: 145.час Креативна слагалица- игром до 

знања-утврђивање                      
4.разред 
1. Употреба ИКТ и интернета у настави 
(евиденција се води у есДневнику) 
 

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 

- Часови Пројектне наставе конципирани су тако 

да су ученици све време и носиоци организације 

рада на основу постављених задатака. 

- 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна вежба: 

Септембар у мом крају, видео презентација са 

диференцираним задацима и начином 

самопроцене 

- На часовима одељењског старешине ученици 

проналазе могућности и објашњења за врлине на 

основу којих су израдили плакат. 

Угледни часови у настави Српског језика током 

обраде домаће лектире: Избор из поезије Душана 

Радовића. 

Мотивациони квиз у прирпеми рада на обради 

бајки Браће Грим у настави Српског језика. 

- Иницијални тест, провере знања, кроз повратну 

информацију на часовима, производи групног 
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рада и рада у пару, петоминутне провере као и 

кроз вршњачко вредновање и самопроцену. 

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 активностима Пројектне наставе, 

на изради игара из прошлости сакупљали, 

анализирали идеје и могућа решења која су 

користили за израду и у презентацији игара. 

- На часовима математике усмено образлажу 

поступак изараде док решавају задатке на табли. 

- Ученици су израдили свој портфолио у који 

сакупљају своје најбоље радове, поруке својих 

другара, мишљења и сл. 

- На часовима одељењског старешине ученици 

проналазе могућности и објашњења за врлине на 

основу којих су израдили плакат.                                         

- Самопроцена, вршњачко вредновање, учење и 

др. 

 

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, 

оцењивање успеха и владања  на ЧОСу -плакат 

2. Упознавање са Правилником о оцењивању 

успеха и владања на родитељском састанку као и 

на ЧОСу 

3. Јасне и разумљиве инструкције учитеља у раду 

са ученицима, повратна информација ученика 
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 

- Ученици су израдили свој портфолио у који 

сакупљају своје најбоље радове, поруке својих 

другара, мишљења и сл. 

- У учионици је постављен плакат са начином 

вредновања постигнућа ученика у остваривању 

исхода и оцена. 

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. 
 



 

212 
 

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 



 

213 
 

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 

- Све провере знања током  наставе на даљину за 

ученике у изолацији, реализоване су путем Гугл 

упитника  

 - 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна 

вежба: Септембар у мом крају, видео 

презентација са диференцираним задацима и 

начином самопроцене 

- Математика: Дељивост бројева, wordwall 

алатка                                                          

- Тимски угледни часови из Српског језика: 

26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића''- 

групни рад и израда новог наставног средства: 

лапбука 

Мотивациони квиз у прирпеми рада на обради 

бајки Браће Грим у настави Српског језика. 
4.разред 
1.Листићи за самопроцену и вршњачко вредновање 
2.Усмено образлажу своја постигнућа и постигнућа друга 
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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 
вредновање 

1.разред 
- Ученик има могућност избора планирања и примене 
диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 
самопроцени и вршњачког вредновање 
 

Сви предметни 
наставници, 
учитељице 

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 

Српски језик: говорна вежба: ,,Септембар у моме 

крају'' видео презентација са диференцираним 

задацима и самопроценом. 

Тимски угледни часови из Српског језика: 

26.10.2020.године, два угледна часа Српског 
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језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића''- 

групни рад и израда новог наставног средства: 

лапбука 

30.11.2020.године, Српски језик:,, Народна бајка: 

Чардак ни на небу ни на земљи'', диференцирани 

задаци, интерактивна слика, алатка genially 

- За часове за које сам израдила видео 

презентације ученици су могли да бирају начин 

учења и средстава рада: РТС Планета, видео 

презентације, уџбеник, и др. 
4.разред 
Ученик има могућност избора планирања и примене 
диференциране наставе, групног рада, рада у пару, 
самопроцени и вршњачког вредновања. 

 
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 

Педагог,директор, 
родитељи 
 
Учитељица, родитељи 
ученика, 
педагог 
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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. 

1. 
3. 

Корективни рад са ученицом С.Н. 
Педагог, 

библиотекарка 

2. 

3. 

Корективни рад са учеником Ф.К. 

Педагог, 

психолог из 

Развојног 

саветовалишта 

Панчево, дечији 

психијатар 

Вршац 

3. 

3. 

У оквиру редовне наставе и ваннаставних 

активности: 

07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање са правилима 

понашања у школи 

21.09.2020.године, ЧОС: Одељењска правила и 

реституција 

05.10.2020.године, ЧОС: Врлина – стрпљење 

02.11.2020.године, ЧОС: Стицање основних 

хигијенских навика 

03.11.2020.године, Српски језик:  Драган Лукић: 

Шта је отац 

16.11.2020.године, ЧОС: Међународни дан 

толеранције – врлина 

01.02.2021.ЧОС – врлина :Уважавање 

22.02.2021. ЧОС:  Организујемо свој радни дан 

25.02.2021.Природа и друштво: Рециклажа нам 

помаже да сачувамо природу 

01.03.2021.године ЧОС: Стид и срамота 

02.03.2021.Природа и друштво: Научили смо о 

рециклажи 

09.03.2021.Српски језик: Драган Лукић: Свакога 

дана 

22.03.2021.ЧОС: Правилна комуникација-школа 

без насиља 

29.03.2021.ЧОС: 2.април Међународни дан књиге 

за децу: Шта треба да читам - развијамо љубав 

према читању 

31.03.2021.Српски језик: Јованка Јоргачевић: 

Никад два добра 

07.04.2021.Српски језик: Бранислав Црнчевић: 

Љутито мече 

15.04.2021.Српски језик: Оскар Вајлд: Себични 

џин 

Педагог, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи, 

директор, 

педагог 
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19.04.2021.ЧОС: Превенција дигиталног 

насиља;радионица ,,Друштвене мреже-могућности 

и ризици“ 

26.04.2021. ЧОС: Врлина – мудрост 

28.04.2021. Српски језик: Народна песма: Марко 

Краљевић и бег Костадин 

24.05.2021. ЧОС: Еколошке радионице у природи 

31.05.2021. ЧОС: Еколошке заповести - стичемо 

основна знања из екологије 

Од 10.05.до 20.052021.године вођен је ПВР са два 

ученика због непоштовања правила понашања у 

школи. 
1. 4. индивидуализација  

2. 4. ИОП1  
 
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 
 Предмет Теме Наставна 

јединица 
Датум 
реализа
ције 

Облик 
рада 
 

Наставне методе Наставна 
средства 

1. Српски језик-
наставник: 
Марија 
Домазет 

Књиже 
вност 

О Вуку 
Караџићу    

4.11. 
2020. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални 

Дијалошка, 
писана, 
истраживачка 

Плакат 

 Српски језик-
наставник: 
Марија 
Домазет 

Језичка  
култура 

Прича једног 
багрема     
- припрема за 
писмени задатак 

21.05. 
2021. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални 

Дијалошка, 
писана 

свеске, 
ППТ 

2. МатематикаНа
ставник:Марко 
Бојовић 

Скуп 
природни
х бројева 

Упоређивање 
разломака      

8.06. 
2021. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални 

вербална, 
текстуална, 
илустративна 

Уџбеник, 
Радна 
свеска, 

 МатематикаНа
ставник:Марко 
Бојовић 

      

3. Историја 
(П И Д) 
Наставник: 
Анита 
Душанић 

Осврт 
уназад-
пршлост 
Србије 

Културни 
споменици у 
Србији    

28.04. 
2021. 

Фронта

лни, 

индиви

дуални 

Дијалошка, 

писана   
Уџбеник, 
Радна 
свеска,П
ПТ 
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 Историја 
(П И Д) 
Наставник: 
Анита 
Душанић 

Осврт 
уназад-
пршлост 
Србије 

Други српски 
устанак           

19.05. 
2021. 

Фронта

лни, 

индиви

дуални 

Дијалошка, 

писана   
Уџбеник, 
Радна 
свеска, 
ППТ 

4. Географија (П 
И Д) 
Наставник: 
Видосав 
Обрадовић 

Моја 
домови 
на,део 
света 

РељефСрбије-
равнице 

21.9. 
2020. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални 

Дијалошка, 
решавањепробл
емситуације, 
интерактивнеме
тоде 

Уџбеник, 
картаСрб
ије, 
презентац
ија 

 Географија (П 
И Д) 
Наставник: 
Видосав 
Обрадовић 

Моја 
домови 
на,део 
света 

КлимаСрбије 1.10. 
2020. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални, 

Дијалошка, 
егзепларна 

Уџбеник, 
картаСрб
ије 

5. Музичка 
култура 
Наставник: 
MajaЛукић 

Извође ње 
музике 

Интервали 17.05. 
2021. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални , 
групни 

Дијалошка, 
писана, 
слушање 

Игрица, 
радни 
листић 

 Музичка 
култура 
Наставник: 
MajaЛукић 

      

6. Ликовна 
култура 
Наставник: 
Лидија Илић 
 

Слика 
рски 
матери 
јали и 
технике 

Вежбе; слободна 
тема-естетска 
анализа, 
графика-
репродукције, 
монотипија 
(темпере, 
глицерин) 

18.2. 
2021. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални 

дијалошка, 
демонстрати 
вна, експериме 
нтална, 
практичан рад 

ППТ 

7. Физичко 
васпитање 
Наставник:  
Ања Кирилов 

Вежбе на 
справа ма 
и тлу 

Полигон 
препрека 

6.11. 
2020. 

Фронтал
ни рад, 
индивид
уални 
рад 

Демонстративна
, практичних 
радова, вербална 

 

 Физичко 
васпитање 
Наставник:  
Ања Кирилов 

Атлетика Чунасто трчање 10.06. 
2021. 

Фронтал
ни рад, 
индивид
уални 
рад 

Демонстративна
, практичних 
радова, вербална 

чуњеви 

8. Биологија  (П 
И Д) 
Наставник:  
Ануца 
Славковић 

Сусрет са 
приро 
дом 

Царство биљака 
и животиња 

26.10. 
2020. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални,  

Дијалошка, 
решавањепробл
емситуације, 
интерактивнеме
тоде 

уџбеник, 
радна 
свеска 

 Биологија   (П 
И Д) 
Наставник:  
Ануца 
Славковић 

Сусрет са 
приро 
дом 

Упознајмо 
биљни и 
животињски 
свет-шуме 

28.10. 
2020. 

Фронтал
ни, 
индивид
уални, 
групни 

Дијалошка, 
решавањепробл
емситуације, 
интерактивнеме
тоде 

ППТ, 
уџбеник, 
радна 
свеска 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 1. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СКЛАДУ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

УСТАНОВЕ у шк.2019/20.години  
ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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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 

ИОП3 се реализује у 3.разреду из 

Енглеског језика за ученика 

Ранисављев Лазара.Користи посебан 

уџбеник у раду, чита и пише на 

енглеском језику развијајући говор и 

комуникацијске вештине. 

  

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: Наставница енглеског језика 

4.разред:/ 

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: Наставница енглеског језика 

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: Наставница енглеског језика 

Учешће на 8. међународном такмичењу 

из страних језика Willkommen- онлајн 

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: Наставница енглеског језика 

4.разред:/ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осмишљавање и 

реализација програма 

развоја социјалних 

вештина за ученике 

1.разред: Радионица са педагогомЗдравље је када.. 
Кро часове физичког васпитања 
Кроз ваннаставне активности    

Педагог,  разредне 
старешине 
 
Педагог 
Учитељица, 
Родитељи ученика 

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. 

У 3.разреду  

- 07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање са 

правилима понашања у школи 

21.09.2020.године, ЧОС: Одељењска правила 

и реституција 

05.10.09.10.2020.године                                                        

Обележавање Дечије недеље  

3.разред:  

05.10.2020.године, ЧОС: Врлина – стрпљење 

09.11.2020.године ЧОС Ругати се не значи 

шалити се 

16.11.2020.године, ЧОС: Међународни дан 

толеранције – врлина 

учитељица 

3.разреда 
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23.11.2021. ЧОС: Плакат са врлинама 

30.11.2021. ЧОС: Мора да може другачије - 

реци не насиљу 

01.02.2021. ЧОС: Врлина – уважавање 

08.02.2021. ЧОС: Како се заштити од 

дигиталног насиља 

24.02.2021. Ваннаставна активност: 

Обележавање Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља 

01.03.2021. ЧОС: Стид и срамота 

15.03.2021.ЧОС: Врлина-радозналост 

22.03.2021. ЧОС: Правилна комуникација-

школа без насиља 

19.04.2021. ЧОС: Превенција дигиталног 

насиља;радионица ,,Друштвене мреже-

могућности и ризици“ 

26.04.2021. ЧОС: Врлина – мудрост 

07.06.2021. ЧОС: Врлина – љубав 
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 
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 
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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 

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: 

Годишњим планом и програмом рада 

школе предвиђене су ваннаставне 

активности ученика 3.разреда. 

Запланиране активности су 

условљене могућностима школе, 

средине, могућностима родитеља и 

интересовањима ученика. 

Реализоване активности се 

промовишу на школском сајту и 

друштвеним мрежама. 

Предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Учешће 
ученика 
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Укупно  је реализовано 42 часа  

ваннаставних активности у 

шк.2020/21.години. 
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: Дечија недеља, Одељењско 

такмичење из Српског језика: 

Језички квиз, Новогодишњи бинго, 

Нова година школска слава, ,,Дан 

розе мајица'', еколошка 

недеља,екскурзија ученика. 

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: Формирана је допунска 

настава за ученике који спорије 

напредују из наставних предмета: 

српски језик,математика,природа и 

душтво. Укупно је одржано 32 часа 

допунске и то: 16 часова допунске 

наставе из Српског језика, 16 часова 

доупнске наставе из Математике и 4 

часа допунске наставе из Природе и 

друштва. 

одељењске 
старешине 

есдневник 

4.разред: Ученици су идентификовани, списак 
се налази у есДневнику. 4.разред 

одељењске 
старешине 

есдневник 
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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: Укупно је одржано 32 часа 

допунске и то: 16 часова допунске 

наставе из Српског језика, 16 часова 

допунске наставе из Математике и 4 

часа допунске наставе из Природе и 

друштва. Сви часови су 

евидентирани 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: 

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. 

учитељица 

4.разред: Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, СА  учитељица 
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Реализација трибине на тему 

превенције вршњачког насиља 

1.разред: Ваннаставна активност: дана 
24.02.2021. ,,Дан розе мајица'' 

 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља, 
МПНТР РС 

2.разред:/:  

3.разред: Ваннаставна активност: дана 

24.02.2021. ,,Дан розе мајица'' 

 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

МПНТР 

РС 

4.разред: Слободна активност: дана 
24.02.2021. ,,Дан розе мајица'' 

 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља, 
МПНТР РС 

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: 

08.10.2020.године Одељењско такмичење из 

Српског језика: Језички квиз. 

19.05.2021.Српски језик: Браћа Грим: Бајке, 

по избору (домаћа лектира)- мотивациони 

квиз 

учитељица 

3.разреда 

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. 
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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 

У оквиру Дечије недеље, организовано је 

Одељењско такмичење из Српског језика: 

Језички квиз. 

Учитељиц

а, ученици 

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: 

08.10.2020.године Одељењско такмичење из 

Српског језика: Језички квиз. 

19.05.2021.Српски језик: Браћа Грим: Бајке, 

по избору (домаћа лектира)- мотивациони 

квиз 

Учитељиц

а, Тим за 

школски 

сајт 

4.разред:/  

 
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: 
На Чос-у,родитељским  састанцима/ индивидуалним 
контактима у току 1. и 2.полугодишта/ /1.разред 
Ученици су упознати са критеријумима оцењивања који 
су видно истакнути у учионици 1.разреда. 

учитељица 

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 Правилником о 

оцењивању ученика на ЧОСу, а родитељи на 

родитељском састанку , израђен је плакат са 

критеријумима оцењивања успеха и владања 

ученика.  

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 
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Континуирано праћење рада и 

напредовања ученика 

1.разред: Рад и напредовање ученика прати се 
континуирано/у току полугодишта/1.разред 
Рад и напредовање ученика прати се континуирано  у 
педагошкој  свесци ,наставних листића за самопроцену и 
вршњачко вредновање током школске године. 

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: 

Рад и напредовање свих ученика 

континуирано се прати и евидентира у 

есдневнику као и у 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 

учитељица 
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многобројних средстава: телефоном, смс-ом, 

вибером, уз употребу интернета и 

информационих технологија као и РТС 

Планета. 

Мултимедија: Веб 2.0 алати: 

Wiki: Википедија (wikipedia.org), 

Алат за процењивање: wordwall, Genialy, 

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, луБиблиотека 

,,Вук Караџић'' Ковин, музеји, РТС Планета: 

Моја школа и др. 

Програми за обраду текста /Word/, 

апликације за визуелизацију /PowerPoint. 
4.разред: Рад и напредовање ученика прати се 
континуирано/у току полугодишта/4.разред 
Рад и напредовање ученика прати се континуирано  у 
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: 
Евиденција се води у Ес дневнику. 

учитељица 

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 

Учитељица 
2.разреда , 
учитељице 
1,3. И 
4.разреда као 
и ученици 
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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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Директорка 
школе 
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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 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: 

Израда новог наставног средства:лапбука на 

два угледна часа из Српског језика: Избор из 

поезије Душана Радовића, 26.10.2020. 

- Реализовани су часови самопроцене 

постигнућа и исхода и путем  алатки 

Wordwall,  Genial, learningapps, тхниглинк. 

учитељица 
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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, рад 

на истраживачким задацима, диференцирана 

настава, учење путем откривања и др. Од 

облика рада: фронтални, индивидуални, 

диференцирани,индивидуализовани,групни, 

рад у пару. 

Праћење рада ученице која се образује по 

ИОПу2 је успешно реализовано је и путем 

видео позива и видео садржаја који 

омогућава да се више пута пажљиво 

преслуша и уоче потешкоће и успеси у раду 

ове ученице. 

- Сви часови редовне наставе као и других 

облика образовно-васпитног рада за ученике 

који су пратили наставу на даљину а које 

реализује учитељица, реализовани су 

употребом Мултимедија у настави и помоћу 

Веб 2.0 алата и путем затворене фб групе 

,,Родитељи мојих ученика''. Сачињена је и 

Гугл учионица ученика 3.разреда.   

– реализовала ТВ час је емитован на порталу 

РТС Планета, 27.04.2021.године за 2.разред из 

Српског језика: 145.час Креативна 

слагалица- игром до знања-утврђивање    

                  

- по позиву просветне саветнице ШУ 

Зрењанин, учитељица 3.разреда прихватила 

је да се ангажује у изради, реализацији и 

снимању ТВ часа.    ТВ час је емитован на 

порталу РТС Планета, 27.04.2021.године за 

2.разред из Српског језика: 145.час 

Креативна слагалица- игром до знања-

утврђивање                      

За  три ученика која су била у изолацији као 

и због одсуствовања појединих ученика са 

непосредног образовно-васпитног рада,  

часови редовне наставе и других облика 

образовно- васпитног рада које реализује 

учитељица у 3.разреду, реализовани су и 

путем наставе на даљину уз употребу ИКТ и 

Мултимедија као и путем РТС Планета. Сви 

ученици имали су могућности да редовно 

прате и буду укључени у наставу на даљину и 
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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.  

Од методичких приступа  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, 

4.разред: 
Евиденција се води у Ес дневнику. 

Учитељице од 
1.до 4.р. 
 
учитељица 

 
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 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА КРАЈУ  

2. ПОЛУГОДИШТА ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ 

                                                     Други циклус основног образовања и васпитања 
 

                

Стручни актив је сачинио Извештај о реализацији Школског програма за други циклус за 
 шк. 2020/21. годину. У првом и другом полугодишту одржано је по четири састанка, укупно осам.  

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. Мерћа Јован-наставник  информатике и рачунарства 
6. Бојовић Марко-наставник математике 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

ВРЕМЕ                     САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.9.2020. 

 
Дневни ред : 
1. Доношење предлога плана рада 
2. Израда школског програма,  упознавање са Изменама и допунама 
Школског програма у шк. 2020/21. години 
3. Иницијално тестирање ученика из свих предмета, формирање 
допунске и додатне наставе и распоред контролних и писмених 
задатака за 1. полугодиште школске 2020/21. 
4. Маршута за извођење екскурзије ученика од 5-8. разреда у школској 
2020/21. 
5. Упознавање са Оперативним планом основне школе за организацију 
и реализацију образовно-васпитног рада по Посебном програму за рад 
у условима пандемије вируса COVID-19 (дел. број 545 од 01.09.2020. 
године) 
6. Упознавање са Упутством о мерама заштите здравља ученика и 
запослених за основне и средње школе 
7. ИОП и индивидуализација у школској 2020/21. години 
8. Разно 
 
ЗАКЉУЧАК 
1) Донет је предлог плана рада Стручног актива за развој Школског 
програма за други циклус основног образовања и васпитања у 
школској 2020/21. години.  
 
2) Израђен је Школски програм за 7. разред и Анекс школског 
програма. 
 
3) У септембру ће се реализовати иницијално тестирање ученика из 
свих наставних предмета. Донет је распоред контролних и писмених 
задатака за 1. полугодиште школске 2020/21. Формирана је допунска и 
додатна настава.  
 
4) Реализовање екскурзије ученика од 5. до 8. разреда, према допису 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биће могуће на 
пролеће 2021. године, у зависности од епидемиолошке ситуације.  
 
5) Актив се упознао са Оперативним планом основне школе за 
организацију и реализацију образовно-васпитног рада по Посебном 
програму за рад у условима пандемије вируса COVID-19 (дел. број 
545 од 01.09.2020. године) који је сачињен на основу дописа 
Министарства просвете РС од 19.08.2020. године. Први час почиње у 
13:30 часова, а седми се завршава у 17:40,  школски часови трају 30 
минута. Оперативни план се спроводи уз примену свих мера заштите 
од ширења заразне болести COVID-19. 
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6) Актив се упознао са Упутством о мерама заштите здравља ученика 
и запослених за основне и средње школе од Министарства просвете 
РС.  Учионице ће се стално проветравати и сваки одељењски 
старешина је добио за разред дезинфекционо средство за одржавање 
хигијене руку ученика и наставника.  
 
7) Урађени су планови за ученике који се образују по ИОП1 и ИОП2, 
као и индивидуализација од 6-8. разреда и предати координатору Тима 
за инклузију у првом полугодишту. Током септембра и октобра 
посматраће се напредовање ученика 5. разреда, па ће наставници на 
основу примећених тешкоћа предложити Тиму  ученике за ИОП1 или 
индивидуализацију у настави.  
 
8) Није било питања. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.2020. 

Активност 

1. Активности у оквиру Дечје недеље 

2. Разно 

Закључак 

1) Кроз сарадњу Ученичког парламента, тима за културне активности 

школе и школског спорта, стручних актива и већа и школског 

библиотекара, донет је план активности у оквиру Дечије недеље, која 

се обележава од 5-11.10.2020. године. Мото Дечије недеље је 

"Подељена срећа, два пута је већа!" 

Програм обележавања је следећи: 

Понедељак и уторак, 5-6.10.2020. године : 

-Квиз опште културе 

-Обележавање Дана заштите животиња (4.10.) 

Среда, 7.10.2020. : 

Обележавање Светског дана језика 

Све активности спроводиће се поштујући превентивне мере заштите 

од вируса COVID-19. 

 

2. Није било питања. 
 
 
 
 

Дневни ред : 

1.Класификациони период : анализа реализације предвиђених 
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29.10.2020. 

садржаја 

2. Разно 

Закључак 

1) На данашњој седници урађена је анализа реализације предвиђених 

садржаја на крају 1. класификационог периода школске 2020/21. 

године. Анализа је извршена на основу Записника одељењског већа 

виших разреда од 28.10.2020. и констатовано је да се планиране 

активности реализују (Школски програм) по ГПРШ за 2020/21. 

годину. Оперативни план основне школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије COVID-19 се спроводи уз примену свих мера 

заштите од ширења заразне болести. У једном наставном дану у 

школи су ученици два одељења, док су друга два онлајн, па се 

следећег дана мењају. 

 

2. Није било питања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.12.2020. 

 Активност 

1. Aнализа реализације предвиђених садржаја на крају 1. полугодишта 
школске 2020/21. године 
 
2. Разно 

Закључак 

Једногласно је усвојен предложени дневни ред. 

 

1) Анализа реализације предвиђених садржаја на крају 1. полугодишта 

школске 2020/21. године је детаљно записана у записнику одељењског 

већа виших разреда од 22.12.2020. године. 

Школски програм реализује се према Годишњем плану рада школе и 

оперативним плановима предметних наставника. Евалуација ИОП-а за 

крај 1. полугодишта школске 2020/21. године предата је у 

предвиђеном року педагогу школе и анализирана на седници 

одељењског већа, као и оствареност исхода и стандарда. 
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2. Због Covid-19 извршена је промена школског календара за школску 

2020/21. годину од стране МПНТР. Распуст је почео 21.12.2020. и 

траје до 18.1. 2021. године, када ће ученици и родитељи бити 

обавештени о даљем реализовању образовно-васпитног рада, што ће 

зависити од епидемиолошке ситуације и одлуке Министарства 

просвете. 
1.2.2021. Активност 

Дневни ред : 

1. Распоред контролних и писмених задатака за 2. полугодиште 

школске 2020/21. године за други циклус основног образовања и 

васпитања 
Закључак 

1. Предметни наставници су израдили план контролних и писмених 

задатака дужих од петнаест минута за друго полугодиште школске 

2020/21. године. План ће бити доступан свим ученицима и родитељима 

на видном месту унутар школе. 

 
 
 
 
 
 
 
7.4.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Активност 

Дневни ред : 

1. Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 

на крају трећег класификационог периода школске 2020/21. године 

2. Избор уџбеника за ученике од 5-8. разреда за следећу школску 

годину 

3. Стручна усавршавања наставника у школској 2020/21. години 

4. План израде Школског програма на период од четири године 

Седница је одржана онлајн.  
Закључак 

1. На почетку трећег квартала редовна настава се реализовала у школи 

тако што су сви ученици долазили на наставу сваки дан од 18.1.2021. 

године, а од 15.3.2021. настава је организована према Измењеном 

oперативном плану и начину организације образовно-васпитног рада 

путем наставе на даљину основне школе за реализацију образовно-



 

237 
 

 
.  васпитног рада по Посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Covid-19, на основу Обавештења МПНТР РС бр. 610-00-

00178/2021-07 од 12.03.2021. 

Након одржане седнице одељењског већа виших разреда, чланови 

Стручног актива су упознати са реализацијом плана наставе и учења за 

ученике петог, шестог и седмог разреда и наставног плана и програма 

за ученике осмог разреда на крају трећег квартала шк. 2020/2021. 

године, тако што им је на меил послат извод из записника одржане 

седнице. 

Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

квартала шк. 2020/2021. године. 

Такође, извршена је анализа евалуације ИОП-а на крају трећег 

квартала школске 2020/2021. године оних ученика који су почели да се 

образују по ИОП-у од почетка 2. полугодишта и који су од тог периода 

уведени у индивидуално образовни план. 

2. На основу Закона о уџбеницима из Каталога одобрених уџбеника за 

школску 2021/2022. годину, у складу са новим Планом и програмом 

наставе и учења, уз образложен предлог стручног већа за области 

предмета, Наставничко веће ОШ''Предраг Кожић'' Дубовац је на својој 

седници, одржаној 01.04.2021. године донело: 

О Д Л У К У 

о избору уџбеника и издавача за школску 2021/2022. годину за ученике 

виших разреда основне школе. 

3. Стручна усавршавања наставника су саставни део Годишњег 

извештаја рада школе за школску 2020/21. годину.  

4. План израде Школског програма на период од четири године је 

сачињен и почео је са припремањем докумената. Сви предметни 

наставници су упознати са планом и добили јасне и прецизне задатке, 

као и временски рок за слање докумената. 
 

9.6.2021. Активност 
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1. Класификациони период: анализа реализације предвиђених 

садржаја за ученике 8. разред на крају 2. полугодишта школске 

2020/21. године 

2. Стручна усавршавања наставника 

3. Разно-Израда Школског програма 

 
Закључак 
1) План и програм редовне наставе у 8. разреду (11 ученика) је 
реализован у потпуности из свих предмета на крају 2. полугодишта 
школске 2020/21. године, као и остали облици ваннаставних 
активности које су биле дозвољене ( због пандемије корона вируса). 
Такође, реализоване су допунска и додатна настава, као и часови 
припремне наставе за завршни испит. Припремна настава ће 
наставити да се реализује до полагања завршног испита. Детаљан 
успех и владање ученика 8. разреда налази се у Записнику одељењског 
већа од 9.6.2021. године. 
 
Евалуација ИОП-а за ученике 8. разреда предата је педагогу школе, за 
ученицу В.В. израдиће се тест по ИОП 2. 
Подела сведочанстава и осталих уверења за ученике 8. разреда биће 
одржана 30.06.2021. године у 10 часова у просторијама школе. 
 
2) Сви предметни наставници поднеће извештај о свом стручном 
усавршавању у установи и ван установе који ће бити саставни део 
Годишњег извештаја рада школе за 2020/21. годину. 
 
3) Координатор Стручног актива за развој школског програма за други 
циклус је предао директору школе Школски програм за период 
2021/22- 2024/25. године. 
Чланови актива Радосава Јаџић и Јован Мерћа су учествовали у 
изради, поред координатора, а, такође, у изради су учествовали и 
предметни наставници. 
Школски програм израђен је на основу Правилника о плану наставе и 
учења за пети, шести, седми и осми разред οснοвнοг οбразοвања и 
васпитања и прοграму наставе и учења за пети, шести, седми и осми 
разред οснοвнοг οбразοвања и васпитања. 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је 
П РАВИЛНИК 
о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 
васпитања (На основу члана 67. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19). 

5.7.2021. Активност 
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1. Анализа реализације предвиђених садржаја од 5. до 7. разреда на 

крају 2. полугодишта школске 2020/21. године 

2. Разно 

Закључак 
 
1) План наставе и учења од 5-7. разреда редовне наставе реализован је 
у потпуности, уз сажимање малог броја часова на крају другог 
полугодишта школске 2020/21. године. У периоду од 15. 03.2020. до 
15.04. 2021. године настава је реализована на даљину због ванредног 
стања. Педагогу школе предата је евалуација ИОП-а, урађена је и 
анализа исхода за ученике 5., 6. и 7. разреда. Сви одлични ученици су 
похваљени и награђени за одличан успех и примерно владање на 
наставничком већу, као и на родитељским састанцима који су 
реализовани 30.6.2021. године. Детаљна анализа налази се у записнику 
одељењских већа од 28.06.2021. 
 
2) Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и 
стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција у 
току школске године обавља се формативним и сумативним 
оцењивањем. Одељењско веће виших разреда има задатак да састави 
критеријуме оцењивања опште-образовних предмета до 9.7.2021. 
године. 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 2. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 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 
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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, 

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. Недеље школског спорта и спортских активности: 

 

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 
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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 

разредне наставе, 

библиотекар  

5. 
Рад са учеником, М.В., М.Д., А.С. 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 
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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 ове 

године није реализована 

Министарство 

просвете 

 

 

 

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 

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 избора 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 2021.  

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 
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5-8. Бесплатни уџбеници за 

коришћење од стране 

Министарства просвете 

Просторије школе Директор 

5-8. Центар за социјални рад из 

Ковина по питању бесплатног 

прибора 

Просторије школе Директор 

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 2020/21. налазе се сви остали детаљи који се тичу реализације Школског програма. 
 
 
 
 

2. Годишњи извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање (СТЗИО) 

На првом састанку извршен је избор чланова тима према одлуци директора школе. СТИО је 
размотрио и усвојио свој план рада у овој шк. години. СТИО је ове шк. године на почетку првог 
полугодишта извршио идентификацију ученика којима је била потребна додатна помоћ и подршка 
у учењу и савладавању градива у виду:  

● мера индивидуализације наставе (забележени су ученици који се образују према сачињеним 
мерама индивидуализације, као и предмети из којих је то потребно на посебном обрасцу), 
● индивидуалних образовних планова по прилагођеном (ИОП-1) и 
● индивидуалних образовних планова по измењеном програму (ИОП-2).  
Тада је идентификовано укупно 35 ученика (33,01%) којима је био потребан неки вид прилагођавања 
наставе. Израђено је и усвојено 12 ИОП-а 1 за период 1. полугодишта, односно 1. квартала шк. 
2018/19. године (прилагођени програм). Такође, израђени су и усвојени предлози ИОП-2 за ученике 
код којих постоји потреба за изменом програма за период 1. полугодишта, односно 1. квартала шк. 
2018/19. године. Педагошки колегијум је на својој седници дао сагласност на спровођење 4 ИОП-а 
2.  

Педагошки колегијум је, на предлог СТЗИО на почетку шк. године дао сагласност на спровођење 4 
ИОП-а по измењеном програму у току 1. полугодишта, док је за 14 ученика урађен ИОП-и 1 
(прилагођени програм). У току полугодишта је долазило до незнатних измена, допуна ИОП-а, 
престанка важења ИОП-а и слично. Од тог броја, два ученика су напунила 15 година, З.Н. и Д.Н. (а 
постоје и изјаве родитеља да они неће похађати школу), тако да су њихови ИОП-и престали да важе. 
Подаци о ученицима, предметима и сами ИОП-и су део педагошке евиденције школе коју чува 
координатор тима. 
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На другом састанку дошло је до измена у саставу СТЗИО, именоване су измене у саставу тима, те 
су уместо Јелене Думић и Тамаре Ђурић, нови чланови наставнице српског језика Марија Домазет 
и Катарина В. Богдановић. Уместо учитељице Славке Ивковић која је прошле године била у саставу 
овог тима, директор школе је именовала учитељицу Браниславу Илић. На овом састанку тима 
учитељица 1. разреда Мирјана Бановић упознала је присутне са сачињеним ИОП-ом 2 за ученицу са 
сметњама у развоју Н.С. Сачињен је ИОП-2 из следећих предмета/области: српског језика, 
математике, света око нас, енглеског језика и развоја ситне моторике. Мали ИОП тим чиниле су: 
учитељица, наставница енглеског језика и педагог школе (свако је задужен за свој предмет/област). 
Постоји мишљење ИРК, мишљења и налази лекара специјалиста, као и логопеда који спроводи 
дефектолошки третман са ученицом. Педагошки колегијум је на седници одржаној 2.10.2018. 
године дао своју сагласност на реализацију и овог ИОП-а 2. Такође, на овом састанку педагог школе 
упознала је присутне са пристиглим мишљењем ИРК Ковин о ученици М.Ј. (која се у то време 
одселила), а наставницима је у току полугодишта давала усмене и писмене сугестије у вези израде 
и вредновања ИОП-а.  

На трећем састанку СТЗИО педагог школе упознала је присутне са новим Правилником о ближим 
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 
(,,Сл.гласник РС“ бр. 74/2018). Цео правилник и обрасци били су доступни свим запосленима, а 
договор чланова тима био је да се нови обрасци примењују од 2. квартала за оне ученике за које се 
израђује ИОП од 2. квартала, док се за оне већ израђене на почетку 1. полугодишта не морају 
израђивати нови, али да ће се од 2.полугодишта ИОП и за њих сачињавати на новим обрасцима. На 
овом састанку извршено је вредновање оних ИОП-а који су били сачињени за период 1. квартала и 
донети нови за период 2. квартала.  

На 4. састанку СТЗИО констатовано је да су мали ИОП тимови су извршили евалуацију ИОП-а за 
период првог полугодишта, односно другог квартала (у зависности од сачињеног ИОП-а). Сви 
предметни наставници предали су педагогу школе своја вредновања ИОП-а 1 и ИОП-а 2 за 1. 
полугодиште, односно други квартал на новим обрасцима. Утврђене су и нове потребе за 
индивидуализацијом у 2. полугодишту, као и потребе за престанком ИОП-а. Дат је и предлог за 
набавку асистивне технологије за ученицу 1. разреда која се образовала по ИОП-у 2. 

На крају 1. полугодишта шк. 2018/2019. године бројно стање ученика који се образују по ИОП-у се 
изменило у односу на почетак шк. године. Ученика који су се образовали по ИОП-у 2 је било 5, а 
ученика по ИОП-у 1 12, док је ученика са којима су се спроводиле мере индивидуализације било  
16. 

На 5. састанку идентификовано је укупно 21 ученика са којима је у 2. полугодишту било потребно 
радити према сачињеним мерама индивидуализације (без сачињавања ИОП-а 1). За 11 ученика 
сачињен је прилагођени програм, односно ИОП-1, док је за 5 ученика сачињен измењени програм, 
односно ИОП-2.  Такође, на овом састанку педагог школе упознала је присутне са пристиглим 
мишљењем ИРК Ковин о ученицима Т.П. и Н.Н. Педагошки колегијум је на седници одржаној 
17.1.2019. године дао сагласност на спровођење измењеног програма за 5 ученика. Ови ИОП-и 
сачињени су за период 2.полугодишта, односно 3. квартала.  

На 6. састанку педагог школе упознала је присутне чланове тима са пристиглом документацијом о 
ученицама М.Ј. и М.М коју смо затражили службеним путем од школе коју су ученице похађале 
(мишљење ИРК, ИОП, евалуације ИОП-а). 

На 7. састанку сачињени су ИОП-и за новопуписане ученике за период 2. полугодишта, вредновани 
су ИОП-и за период 3. квартала, а сачињени су и ИОП-и за период 4. Квартала (код оних ученика 
где је то било потребно).  

На претпоследњем састанку СТЗИО у шк. 2018/19. години, тим је констатовао да је извршено 
вредновање свих ИОП-а за период 4. квартала, односно 2.полугодишта. Присутни чланови тима 
дали су своје предлоге о ИОП-има у наредној школској 2019/20. години ( предлози - 2 ИОП-а 1 и  1 
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ИОП-3 у будућем 2. разреду и 1 ИОП-1 у будућем 3. разреду). На крају 2.полугодишта шк. 2018/19. 
године од идентификованих 35 ученика којима је била потребна додатна подршка, 16 ученика 
радило је према сачињеним мерама индивидуализације, 14 ученика образовано је по ИОП-у 1, док 
је 5 ученика радило по ИОП-у 2. Укупно 39 ученика захтевао је одређени вид индивидуализације у 
овој шк. години (заједно са онима који су се исписали у току шк.године и који су првобитно били 
на ИОП-у 1). На овом састанку је сачињен и извештај о раду СТЗИО у шк. 2018/19. години. 

На последњем састанку, Тим је прегледао целокупну документацију потребну за слање начелници 
ШУ Зрењанин, утврдио да школа поседује комплетну документацију за све ученике. Због овог 
ванредног састанка, који није био планиран у овој шк.години, али услед потребе одржавања, тим је 
извршио ревизију годишњег извештаја о свом раду. 

Бројно стање ученика којима је била потребна додатна подршка у шк. 2019/20. години 

Ред. број Разред Иницијали 
ученика 

 

Период Врста подршке Мишљење 
ИРК 

1. I И.К. Друго полугодиште ИОП-1 / 

2. I М.К. Прво и друго полуг. 
 

индивидуализација / 

3. 
4. 
5. 
6. 

I 
1. 
1. 
1. 

Н.К., 
А.М. 
М.Т. 
Ј.Н: 

Прво и друго полуг. 
Прво и друго полуг 
Прво и друго полуг 
Прво и друго полуг. 

индивидуализација 
индивидуализација 
индивидуализација 
индивидуализација 

- 

1. II Ф. К.  
 

Прво и друго 
полугодиште 

Индивидуализација: 
- (због социо-
емоционалних 
потешкоћа) из 

Српског језика и 
Математике 

- 

2. II Д.М. Прво и друго 
полугодиште 

Индивидуализација:- 
(због потешкоћа с 

видом на једном оку) 
из српског језика 

- 

3. II С.Н. 
 

Прво и друго 
полугодиште 

ИОП2: ( комбиноване 
вишеструке сметње 

по медицинској 
документацији и 

мишљењу ИРК) из 
Српског 

језика,Математике, 
Света око нас, 

Енглеског језика, 
развоја говора и ситне 

моторике 

+ 

4. II Џ.Н. Прво и друго 
полугодиште 

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 

- 
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5. II Л.Р Прво и друго 
полугодиште 

ИОП3: из енглеског 
језика 

- 

4. III Ф. К.  

Д. М. 

Џ. Н.   

Прво и друго 

полугодиште 

Индивидуализац

ија 

 

- 

5. III 
Џ. Н.   

Прво и друго 

полугодиште 

ИОП1из 

Математике 

- 

6. III 

Н.С. 
Прво и друго 

полугодиште 

ИОП2: из 

Српског језика, 

Математике, 

Света око нас, 

Енглеског 

језика, развоја 

говора и ситне 

моторике. 

- 

7. III 
Л.Р.  

Прво и друго 

полугодиште 

ИОП3: из 

енглеског језика 

- 

8. III 

Ф. К.  

 
 друго полугодиште 

ИОП1:из 

Математике, 

Српског језика и 

социо-

емоционалног 

развоја  

- 

9. IV Н.Н. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 + 

10. IV П.Т. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 + 

11. IV Ј.М. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 + 

12. IV Д.М. Прво и друго 
полугодиште 

индивидуализација - 

13. V Д.Н. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 и 
индивидуализација 

- 

14.  
V 

 
С.Н. 

Прво и друго 
полугодиште 

Индивидуализација  - 

15. V М.Д. Прво и друго 
полугодиште 

Индивидуализација  - 

16 V М.В. Прво и друго 
полугодиште 

индивидуализација 
и ИОП-1   

- 

 V М.Д. Прво и друго 
полугодиште 

индивидуализација 
и ИОП-1   

- 

 VI В.В. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-2 + 

 VI 
 

С.Д. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 - 

 VI 
 

Б.М. Други, трећи и четврти 
квартал 

индивидуализација - 

26. VI П.К. Други, трећи и четврти 
квартал 

индивидуализација - 
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27. VI М.Н. Други квартал и друго 
полугодиште 

Индивидуализација 
и ИОП-1 

- 

28. VI З.Н. 
 

1.квартал, након тога 
уследио испис ученика 

ИОП-1 - 

29. VI Д.Н. 1.квартал, након тога 
уследио испис ученика 

ИОП-1 - 

30. VII П.Д. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-2 + 

31. VII Д.В. Други квартал индивидуализација, прво и 
друго полугодиште ИОП-1 

+ 

32. VII А.Н. Прво полугодиште, 
после тога је укинут 
ИОП-1 

ИОП-1 
 

- 

33. VII М.М. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1  
- 

34. VII М.М. Друго  
полугодиште 

ИОП-1 - 

35. VII Љ.М. Друго  
полугодиште 

ИОП-1 - 

 
36. 

 
VIII 

 
О.М. 

Прво полугодиште ИОП-1, у другом  
полугодишту је укинут ИОП-1 и рађено је 
према сачињеним мерама индивидуализације 

 
- 

37. VIII А.А. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 - 

38. VIII А.П. Прво и друго 
полугодиште 

ИОП-1 - 

39. VIII М.Ј. Прво и друго полу. ИОП-1 - 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Стручно усавршавање запослених у области инклузивног образовања у смислу да је школа 
организовала обуку за запослене, се није реализовало током школске 2018/2019. године. 

Напомена: Чланови Стручног тима за ИО, као и сви запослени , упознати су са новим ''Правилником 
о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање '' , Сл. Гл. РС бр.  74/2018. Чланови Стручног тима за ИО , упознати су и са 
''Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 
одраслом '' , "Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018. Чланови тима су у току шк. 
2018/19. године користили нове Правилнике  у раду, и обрасце који се у њима налазе.  

Евиденција се води у складу са упутством МП Број: 610-00-00435/2013-07 од 24.12.2015.г. односно 
дописом МПНТР „Вођење документације и издавање јавних исправа у основној школи“ , Бгд. од 15. 
јануара 2016.г. 

 

Координатор СТЗИО Александра Вајић, педагог школе 
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3. 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, 
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 у условима пандемије Корона 
вируса 19,   на којима се: 
       -постављале основе плана и разматрало о плану организације и реализације рада школе 
на почетку шк.2020/2021. године, у условима пандемије, 
       -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 период од 2021. до 2025. Године, 
     -упознавање са извештајима самовредновања, развојног планирања и заштитом деце и 
ученика, 
       -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 и друго полугодиште  
 

4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ВРЕДНОВАЊУ РАДА 

ШКОЛЕ  
 
 

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 2020/21. години Тим за самовредновање радио је у 
следећем саставу: 
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- Лидија Весели, директор, координатор;  
- Јован Душанић, педагог, члан тима; 
- Славка Ивковић, наставник разредне наставе, члан тима; 
- Гордана Адамов, наставник разредне наставе, члан тима; 
- Мирјана Бановић, наставник разредне наставе, члан тима; 
- Бранислава Илић, наставник разредне наставе, члан тима; 
- Радосава Јаџић, одељенски старешина 5. разреда, члан тима; 
- Весна Мијатовић, одељенски старешина 6. разреда, члан тима; 
- Милица Бугариновић, одељенски старешина 7. разреда, члан тима; 
- Марија Ћирић, одељенски старешина 8. разреда, члан тима; 
- Марија Несторов, представник из реда родитеља, члан тима; 
- Златко Тилић, представник локалне заједнице, члан тима.  
 

Сажети приказ резултата самовредновања ОШ „Предраг Кожић“ 

Дубовац спроведеног у 1. полугодишту школске 2020/2021. године 
 У првом полугодишту школске 2020/2021 године спроведено је самовредновање рада 
школе, кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, подручја НАСТАВНИ ПРОЦЕС у оквиру 
кога су вредновани показатељи:  
2.2.1. Комуникација и сарадња   
2.2.3. Подстицање ученика  
2.2.4. Корелација и примена знања 
 
 Упитнике је попунило 14 наставника, 34 ученика од 4. до 8. разреда и 31 родитељ ученика 
од 4. до 8. разреда. 
 Наставници су процењујући ВАЖНОСТ и степен ПРИСУТНОСТИ дате 

тврдње/исказа оценом од 1 до 4 вредновали показатеље следећим средњим оценама:   

2.2.1. Комуникација и сарадња: ВАЖНО – 3,96    ТАЧНО/ПРИСУТНО – 3,87 

2.2.3. Подстицање ученика:  ВАЖНО – 3,76    ТАЧНО/ПРИСУТНО – 3,78 

2.2.4. Корелација и примена знања: ВАЖНО – 3,76    ТАЧНО/ПРИСУТНО – 3,55 

 Наведени резултати указују на 1. ниво стварености показатеља, односно највиши 

степен од могућа 4. 

 Једини индикатор који је оцењен нешто нижом оценом у показатељу Корелација и 
примена знања је: „21. Заједно са ученицима правим програме за поједине ваннаставне 
активности на основу њихових интересовања. „ Средња оцена 2,92 – ниво остварености 2. 
 Што се тиче одговора ученика и њихових родитеља, дати су у виду процене присутности 
појединих показатеља одговима на присутност индикатора са „ДА“ и „НЕ“     
 Велика већина ученика, као и њихових родитеља, процењује да су у школи у потпуности 
присутни сви наведени показатељи, осим два индикатора за показатељ Комуникација и 
сарадња која су присутна у нешто мањој мери:   
19. Наставник заједно са ученицима прави програме за поједине ваннаставне 
активности на основу њихових интересовања.     

ДА 
25 

НЕ 
9 

20. Наставник упознаје ученике са могућностима и начином коришћења 
школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске 
активности. 

ДА 
28 

НЕ 
6 

 

 Из свега наведеног може се утврдити да се у кључној области НАСТАВА И УЧЕЊЕ и 
подручја НАСТАВНИ ПРОЦЕС, а на основу анктирања свих учесника образовно-
васпитног процеса (наставника, ученика и родитеља) постижу добри резултати, односно 
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највиши степен остварености испитиваних показатеља. Обзиром да је процес 
самовредновања у тесној вези са развојним планирањем рада школе у циљу обезбеђивања 
и унапређивања квалитета рада школе, а на основу анализе стања, потребно је додатно 
радити на унапређивању програма и квалитета ваннаставних активности у сарадњи са 
ученицима, уважавајући њихова интересовања. Такође, неопходно је ученике упознати са 
могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и литературе, како кроз 
наставне, тако и кроз ваннаставне и ваншколске активности. 

Сажети приказ резултата самовредновања ОШ „Предраг Кожић“ 

Дубовац спроведеног у 2. полугодишту школске 2020/2021. године 
 На основу резултата самовредновања области настава и учење и увида у постигнућа 
ученика осмог разреда на пробном завршном испиту, као и на основу увида у евиденцију у 
есДневнику у другом полугодишту школске 2020/2021. године самовредноване су  области 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА. За самовредновање области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА израђен је посебан 
упитник који својим тврдњама одговара датој области, а за област РУКОВОЂЕЊЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА коришћени су упитници из 
Приручника за самовредновање који покривају подручје РУКОВОЂЕЊЕ (показатељи 

Професионалне компетенције и Способност руковођења) и подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА. 
У области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА упитник је попунило укупно 15 наставника 
процењујући степен остварености стандарда према следећој скали: 
1 = неостварен стандард/није присутно 
2 = делимично остварен стандард/у мањој мери присутно 
3 = добро остварен стандард/у већој мери присутно 
4 = у потпуности остварен стандард/у потпуности присутно 
Укупна средња оцена на упитнику за процену ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА износи: 2,64 

што одговара 3. нивоу остварености стандарда. 

За област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
коришћени су упитници из Приручника за самовредновање који покривају подручје 
РУКОВОЂЕЊЕ (показатељи Професионалне компетенције и Способност руковођења) и 
подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА. 
7.1. Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

Показатељи: 
7.1.1. Професионалне компетенције 

7.1.2. Способност руковођења 

Средња оцена остварености стандарда на упитнику који вреднује подручје 

РУКОВОЂЕЊЕ и показатеље професионалне компетенције и способност руковођења 

износи: 

Важност – 3,87            Присутност -  3,32 

Вредновано је и подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА на основу резултата 

упитника из Приручника за самовредновање, а који је попунило укупно 15 запослених 

давањем одговора који процењују степен важности и присутност појединих тврдњи.  

Средња оцена остварености стандарда на упитнику који вреднује подручје 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА износи: 

Важност – 3,68             Присутност -  2,82 

Резултати самовредновања ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац (1. 

полугодиште школске 2020/2021. године) 
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 У првом полугодишту школске 2020/2021 године спроведено је самовредновање рада 
школе, кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, подручја НАСТАВНИ ПРОЦЕС у оквиру 
кога су вредновани показатељи:  
2.2.1. Комуникација и сарадња   

2.2.3. Подстицање ученика  

2.2.4. Корелација и примена знања 

 Упитнике је попунило 14 наставника, 34 ученика од 4. до 8. разреда и 31 родитељ ученика 

од 4. до 8. разреда. 

 Наставници су процењујући ВАЖНОСТ и степен ПРИСУТНОСТИ дате тврдње/исказа 

оценом од 1 до 4 вредновали показатеље следећим средњим оценама:   

2.2.1. Комуникација и сарадња: ВАЖНО – 3,96    ТАЧНО/ПРИСУТНО – 3,87 

2.2.3. Подстицање ученика:  ВАЖНО – 3,76    ТАЧНО/ПРИСУТНО – 3,78 

2.2.4. Корелација и примена знања: ВАЖНО – 3,76    ТАЧНО/ПРИСУТНО – 3,55 

 Наведени резултати указују на 1. ниво стварености показатеља, односно највиши степен 

од могућа 4. 

 Једини индикатор који је оцењен нешто нижом оценом у показатељу Корелација и 

примена знања је: „21. Заједно са ученицима правим програме за поједине ваннаставне 

активности на основу њихових интересовања. „ Средња оцена 2,92 – ниво остварености 2. 

 Што се тиче одговора ученика и њихових родитеља, дати су у виду процене присутности 

појединих показатеља одговима на присутност индикатора са „ДА“ и „НЕ“     

 Велика већина ученика, као и њихових родитеља, процењује да су у школи у потпуности 

присутни сви наведени показатељи, осим два индикатора за показатељ Комуникација и 

сарадња која су присутна у нешто мањој мери:   

19. Наставник заједно са ученицима прави програме за поједине 

ваннаставне активности на основу њихових интересовања.     

ДА 

25 

НЕ 

9 

20. Наставник упознаје ученике са могућностима и начином коришћења 

школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске 

активности. 

ДА 

28 

НЕ 

6 

ЗАКЉУЧАК: Из свега наведеног може се утврдити да се у кључној области НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ и подручја НАСТАВНИ ПРОЦЕС, а на основу анктирања свих учесника образовно-

васпитног процеса (наставника, ученика и родитеља) постижу добри резултати, односно 

највиши степен остварености испитиваних показатеља. Обзиром да је процес 

самовредновања у тесној вези са развојним планирањем рада школе у циљу обезбеђивања 

и унапређивања квалитета рада школе, а на основу анализе стања, потребно је додатно 

радити на унапређивању програма и квалитета ваннаставних активности у сарадњи са 

ученицима, уважавајући њихова интересовања. Такође, неопходно је ученике упознати са 

могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и литературе, како кроз 

наставне, тако и кроз ваннаставне и ваншколске активности. 
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ПРИЛОГ: Упитници за наставнике, ученике и родитеље и резултати 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ  

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно 

степен присутности, као и важност датог исказа, по следећој скали: 

ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО  

1 – неважно                      1 -нетачно/није присутно  

2 - мало важно          2 - у мањој мери тачно/присутно  

3 - важно           3 - у већој мери тачно/присутно  

4 -врло важно          4 - тачно/присутно у потпуности 

Комуникација и сарадња 

Укипно 14 наставника попунило је упитник 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0 0 1 12 1. Настојим да се јасно и правилно изражавам на 

часу.                               

0 0 2 12 

 

0 0 0 13 2. Проверавам да ли су ученици исправно разумели 

питања и упутства. 

 

0 0 1 13 

0 0 1 12 3. Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и 

запажања.          

0 0 2 12 

 

 

0 0 1 12 4. Омогућавам ученику да размисли после 

постављеног питања/задатка. 

 

0 0 2 12 

 

 

0 0 0 13 5. Сваком ученику се обраћам с уважавањем. 

 

0 0 1 13 

0 0 0 13 6.  Водим рачуна да ученици пажљиво слушају једни 

друге 

 

0 0 0 14 

0 0 0 13 7. Подстичем солидарност и одговорност у групном 

раду.         

 

0 0 1 13 

0 0 1 12 8. Подстичем ученике да заједнички траже нова 

решења задатака.  

0 0 4 10 

Подстицање ученика 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0 0 1 12 9.  Применом разноврсних метода и облика рада 

подстичем радозналост и интересовање ученика.    

            

0 0 2 12 
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0 0 2 11 10. Настојим да примери које дајем буду занимљиви 

и повезани са искуством  ученика.         

   

0 0 3 11 

0 0 2 11 11. Задаци које дајем су изазовни за ученике и траже 

примену наученог. 

 

0 0 4 10 

0 0 2 11 12. Прецизним упутствима усмеравам рад ученика.  

 

0 0 3 11 

0 0 1 12 13. Дајем подршку ученицима да самостално 

решавају задатке.            

 

0 0 1 13 

0 0 6 7 14. Упућујем ученике у истраживачки рад.    

      

0 1 6 7 

0 0 3 10 15. Подстичем ученике да постављају питања и 

дискутују.       

 

 

0 0 3 11 

0 

 

0 1 12 16. Посвећујем потребну пажњу ученицима који 

спорије напредују.    

      

0 1 1 12 

0 0 0 13 17. Похвалама мотивишем ученике 

 

0 0 0 14 

 

 

Корелација и примена знања 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0 0 2 11 18. Препоручујем ученицима да користе додатне 

изворе информација (часописе, стручне књиге, 

интернет...)       

0 0 4 10 

0 0 1 12 19.  Подстичем ученике да при учењу новог садржаја 

користе знања и вештине стечене у другим 

областима. 

 

0 0 1 13 

0 0 2 11 20. Подстичем ученике да примене научено у 

свакодневном животу. 

 

0 0 4 10 

0 0 8 5 21. Заједно са ученицима правим програме за 

поједине ваннаставне активности на основу њихових 

интересовања.       

    

1 3 7 3 
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0 0 3 10 22. Упознајем ученике са могућностима и начином 

коришћења школске опреме, интернета и 

литературе кроз ваннаставне и ваншколске 

активности. 

 

0 2 3 9 

 

Укупно 34 ученика од 4. до 8. разреда попунило је упитник 

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ- Комуникација и сарадња 

 Зокружи ''ДА'' или ''НЕ'' ако сматраш да је присутно на часу: 

1. Наставник  јасно и правилно се изражава на часу.         ДА 

33 

НЕ 

1 

2. Наставник проверава да ли су ученици исправно разумели питања и 

упутства за рад. 

ДА 

34 

НЕ 

0 

 

3. Наставник охрабрује ученике да износе своја мишљења и запажања на 

часу.       

  

ДА 

34 

НЕ 

0 

4. Наставник омогућава ученику да размисли после постављеног питања или 

задатка на часу. 

 

ДА 

33 

НЕ 

1 

5. Наставник се према сваком ученику обраћа с уважавањем. 

 

ДА 

30 

НЕ 

4 

6.  Наставник води рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге на часу. 

 

ДА 

31 

НЕ 

3 

7. Наставник подстиче солидарност и одговорност у групном раду на часу.  

       

ДА 

32 

НЕ 

2 

8. Наставник подстиче ученике да заједнички траже нова решења задатака.  

 

ДА 

32 

НЕ 

2 

Подстицање ученика 

9.  Применом разноврсних метода и облика рада наставник подстиче 

радозналост и интересовање ученика.    

             

ДА 

32 

НЕ 

2 

10. Наставник настоји да примери које даје буду занимљиви и повезани са 

искуством ученика.  

           

ДА 

33 

НЕ 

1 

11 Задаци које наставник даје су изазовни за мене и траже примену 

наученог. 

 

ДА 

29 

НЕ 

5 

12. Наставник даје подршку ученицима да самостално решавају задатке.    

         

ДА 

31 

НЕ 

3 

13. Наставник подстиче ученике да постављају питања и дискутују.      

  

ДА 

33 

НЕ 

1 

14. Наставник посвећује потребну пажњу ученицима који спорије напредују.  

        

ДА 

33 

НЕ 

1 
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15. Наставници  похвалама мотивишу ученике 

 

ДА 

33 

НЕ 

1 

Корелација и примена знања 

16. Наставник препоручује ученицима да користе додатне изворе 

информација (часописе, стручне књиге, интернет...).    

      

ДА 

34 

НЕ 

0 

17.  Наставник подстиче ученике да при учењу новог садржаја користе знања 

и вештине  стечене у другим областима.   

 

ДА 

32 

НЕ 

2 

18. Наставник подстиче ученике да примене научено у свакодневном 

животу. 

 

ДА 

33 

НЕ 

1 

19. Наставник заједно са ученицима прави програме за поједине 

ваннаставне активности на основу њихових интересовања.     

      

ДА 

25 

НЕ 

9 

20. Наставник упознаје ученике са могућностима и начином коришћења 

школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске 

активности. 

 

ДА 

28 

НЕ 

6 

 
Укупно 31 родитељ ученика од 4. до 8. разреда попунио је упитник 

УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ- Комуникација и сарадња 

Зокружите ''ДА'' или ''НЕ'' ако сматрате да је присутно на часу: 

1. Наставник настоји да се јасно и правилно изражава на часу.      

    

ДА 

30 

НЕ 

1 

2. Наставник проверава да ли су ученици исправно разумели питања и 

упутства. 

 

ДА 

31 

НЕ 

0 

3. Наставник охрабрује ученике да износе своја мишљења и запажања.   

        

ДА 

31 

НЕ 

0 

4. Наставник омогућава ученику да размисли после постављеног питања или 

задатка. 

 

ДА 

30 

НЕ 

1 

5. Наставник се према сваком ученику обраћа с уважавањем. 

 

ДА 

28 

НЕ 

3 

6.  Наставник води рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге 

 

ДА 

29 

НЕ 

2 

7. Наставник подстиче солидарност и одговорност у групном раду.         

 

ДА 

30 

НЕ 

1 

8. Наставник подстиче ученике да заједнички траже нова решења задатака.  

 

ДА 

29 

НЕ 

2 

Подстицање ученика 

9.  Применом разноврсних метода и облика рада наставник подстиче 

радозналост и интересовање ученика.     

ДА 

29 

НЕ 

2 
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10. Наставник настоји да примере које даје буду занимљиви и повезани са 

искуством ученика.          

   

ДА 

30 

НЕ 

1 

11 Задаци које наставник даје су изазовни за ученике и траже примену 

наученог. 

 

ДА 

30 

НЕ 

1 

12. Наставник даје подршку ученицима да самостално решавају задатке.         

    

ДА 

30 

НЕ 

1 

13. Наставник подстиче ученике да постављају питања и дискутују.       

 

ДА 

30 

НЕ 

1 

14. Наставник посвећује потребну пажњу ученицима који спорије напредују.   

       

ДА 

31 

НЕ 

0 

15.Наставници  похвалама мотивишу ученике 

 

ДА 

31 

НЕ 

0 

 

Корелација и примена знања 

16. Наставник препоручује ученицима да користе додатне изворе 

информација (часописе, стручне књиге, интернет...).     

     

ДА 

31 

НЕ 

0 

17.  Наставник подстиче ученике да при учењу новог садржаја користе знања 

и вештине  стечене у другим областима.   

 

ДА 

30 

НЕ 

1 

18. Наставник подстиче ученике да примене научено у свакодневном 

животу. 

 

ДА 

30 

НЕ 

1 

19. Наставник заједно са ученицима прави програме за поједине 

ваннаставне активности на основу њихових интересовања.          

 

ДА 

26 

НЕ 

5 

20. Наставник упознаје ученике са могућностима и начином коришћења 

школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске 

активности. 

 

ДА 

26 

НЕ 

5 

 
 

Упитнике обрадио стручни тим за самовредновање рада школе 
Координатор – педагог школе, Јован Душанић 

02.12.2020. године 
 

 

Резултати самовредновања ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац (2. 

полугодиште школске 2020/2021. године) 
 На основу резултата самовредновања области настава и учење и увида у постигнућа 
ученика осмог разреда на пробном завршном испиту, као и на основу увида у евиденцију у 
есДневнику у другом полугодишту школске 2020/2021. године самовредноване су  области 
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ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА. За самовредновање области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА израђен је посебан 
упитник који својим тврдњама одговара датој области, а за област РУКОВОЂЕЊЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА коришћени су упитници из 
Приручника за самовредновање који покривају подручје РУКОВОЂЕЊЕ (показатељи 

Професионалне компетенције и Способност руковођења) и подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА. 
У области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА упитник је попунило укупно 15 наставника 
процењујући степен остварености стандарда према следећој скали: 
1 = неостварен стандард/није присутно 
2 = делимично остварен стандард/у мањој мери присутно 
3 = добро остварен стандард/у већој мери присутно 
4 = у потпуности остварен стандард/у потпуности присутно 
 
 
Одговори наставника приказани су на следећем упинику: 

3.1. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ПОКАЗУЈУ ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА ПОСТИГУЋА 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, ОДНОСНО ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ ИНДИВИДУАЛНИХ ЦИЉЕВА УЧЕЊА 

3.1.1. 
Резултати ученика на пробном завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су на 
нивоу или изнад нивоа републичког просека. 

1 
(4) 

2 
(7) 

3 
(2) 

4 
(0) 

 Средња оцена 1,85 

3.1.2. 
Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

1 
(1) 

2 
(7) 

3 
(2) 

4 
(1) 

  1,92 

3.1.3. 
Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

1 
(1) 

2 
(6) 

3 
(4) 

4 
(0) 

 Средња оцена 2,27 

3.1.4. 
Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

1 
(2) 

2 
(6) 

3 
(2) 

4 
(1) 

 Средња оцена 2,18 

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
1 

(1) 
2 

(8) 
3 

(4) 
4 

(0) 
 Средња оцена 2,23 

3.1.6. 
Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на пробном 
завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења. 

1 
(0) 

2 
(5) 

3 
(4) 

4 
(3) 

 Средња оцена 2,83 

 Укупна средња оцена 2,21 

3.2.  ШКОЛА КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 
1 

(0) 
2 

(1) 
3 

(9) 
4 

(5) 

 Средња оцена 3,26 

3.2.2. 
Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

1 
(0) 

2 
(0) 

3 
(11) 

4 
(4) 

 Средња оцена 3,26 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 
1 

(0) 
2 

(1) 
3 

(6) 
4 

(8) 

 Средња оцена 3,46 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
1 

(0) 
2 

(5) 
3 

(6) 
4 

(4) 
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 Средња оцена 2,93 

3.2.5. 
Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским 
циљевима и индивидуалним потребама. 

1 
(2) 

2 
(2) 

3 
(4) 

4 
(7) 

 Средња оцена 3,06 

3.2.6. Школа реализује квалитетан  програм  припреме ученика за завршни испит. 
1 

(0) 
2 

(3) 
3 

(3) 
4 

(9) 

 Средња оцена 3,40 

 
За област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
коришћени су упитници из Приручника за самовредновање који покривају подручје 
РУКОВОЂЕЊЕ (показатељи Професионалне компетенције и Способност руковођења) и 
подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА. 
7.1. Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

Показатељи: 
7.1.1. Професионалне компетенције 

7.1.2. Способност руковођењ 

а 

Укупно 20 запослених вредновало је ову област, а резултати су приказани на упинику: 
ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО  

1 – неважно                      1 -нетачно/није присутно  
2 - мало важно          2 - у мањој мери тачно/присутно  
3 - важно           3 - у већој мери тачно/присутно  
4 -врло важно          4 - тачно/присутно у потпуности 
  

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0 0 2 18 1. Директор својим радом и понашањем служи за пример 

запосленима у школи. 

0 2 9 9 

3,90 Средња оцена 3,35 

0 0 3 17 2. Доприноси афирмацији и угледу школе. 0 2 11 7 

3,85 Средња оцена 3,25 

0 0 4 16 3. Развија поверење, уважава различита мишљења и 

обезбеђује добру комуникацију. 

1 8 5 6 

3,80 Средња оцена 2,80 

0 0 1 19 4. Конфликтне ситуације успешно превазилази. 1 4 9 6 

3,95 Средња оцена 3,00 

0 0 3 17 5. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. 1 5 6 8 

3,85 Средња оцена 3,05 

0 0 1 19 6. Захтева одговорност и радну дисциплину. 0 2 3 15 

3,95 Средња оцена 3,65 

0 0 2 18 7. Правовремено информише запослене. 0 1 5 14 

3,90 Средња оцена 3,65 

0 0 2 18 8. Поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе 

ефективности рада школе. 

0 3 10 7 

3,90 Средња оцена 3,20 

0 0 2 18 9. Мотивише запослене на професионални однос према раду. 3 3 7 7 

3,90 Средња оцена 2,90 

0 0 1 19 10. Усмерава и усклађује рад стручних органа школе. 1 1 6 12 
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3,95 Средња оцена 3,45 

0 0 3 17 11. Промовише, подстиче и организује тимски рад. 0 2 7 11 

3,85 Средња оцена 3,45 

0 0 3 17 12. Подстиче и подржава стручно усавршавање наставника. 0 0 4 16 

3,85 Средња оцена 3,80 

0 1 3 16 13. Ствара услове за учешће ученика у одлучивању о 

организацији и животу школе. 

0 2 8 10 

3,75 Средња оцена 3,40 

0 0 2 18 14. Сарађује с родитељима. 0 2 5 13 

3,90 Средња оцена 3,55 

0 0 2 18 15. Сарађује с другим организацијама. 0 1 9 10 

3,90 Средња оцена 3,45 

0 0 5 15 16. Обезбеђује маркетинг школе. 1 4 5 10 

3,75 Средња оцена 3,20 

3,87 Укупна средња оцена 3,32 

 
 
Средња оцена остварености стандарда на упитнику који вреднује подручје 

РУКОВОЂЕЊЕ и показатеље професионалне компетенције и способност 

руковођењња износи: 

Важност – 3,87  

Присутност -  3,32 

 

Вредновано је и подручје ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА на основу резултата 

упитника из Приручника за самовредновање, а који је попунило укупно 15 запослених 

давањем одговора на степен важности и присутност појединих тврдњи.  

 

 

Резултати су приказани поред тврдњи из упитника: 

7.4. Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ 

ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО  
1 – неважно                        1 -нетачно/није присутно  
2 - мало важно          2 - у мањој мери тачно/присутно  
3 - важно           3 - у већој мери тачно/присутно  
4 -врло важно                        4 - тачно/присутно у 
потпуности 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0 

 

0 3 11 1. У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених 

критеријума. 

0 

 

0 4 10 

3,79 Средња оцена 3,71 

0 0 3 10 
2. Укључен/а сам у процес самовредновања. 

0 1 5 

 

8 

3,77 Средња оцена 3,50 

0 0 7 5 
3. Водим евиденцију о свом самовредновању. 

2 2 8 

 

2 

3,42 Средња оцена 2,64 
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0 2 6 6 4. Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених 

слабости. 

2 6 5 2 

3,29 Средња оцена 2,40 

0 2 6 5 5. Пратим ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог 

плана. 

1 6 4 2 

3,23 Средња оцена 2,54 

0 0 3 11 6. Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу 

стручности, знања и 

способности. 

1 2 7 5 

3,79 Средња оцена 3,07 

0 1 3 10 7. Обавезе и задужења су јасни, прецизни, правовремени и 

доприносе 

ефективности рада школе. 

0 2 10 3 

3,64 Средња оцена 3,07 

0 0 3 11 8. Тимови се формирају на основу стручности, знања и 

способности чланова. 

0 3 6 6 

3,79 Средња оцена 3,20 

0 0 3 10 9. Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и 

стимулише. 

3 5 5 2 

3,77 Средња оцена 2,40 

0 0 1 13 10. Правилном расподелом послова обезбеђује се ефикасност 

рада школе. 

2 4 9 0 

3,93 Средња оцена 2,47 

0 0 4 10 11. У школи се прати ефективност и ефикасност сваког 

запосленог. 

2 6 4 

 

3 

 

3,71 Средња оцена 2,53 

0 1 2 11 12. Школа има прецизно прописане критеријуме за 

похваљивање и награђивање 

запослених. 

5 4 4 2 

3,71 Средња оцена 2,40 

0 1 2 11 13. Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање 

се примењују. 

8 3 3 1 

3,71 Средња оцена 1,80 

0 0 3 11 14. У школи постоји добра координација рада стручних и 

других органа. 

1 2 7 5 

3,79 Средња оцена 3,07 

0 0 2 12 15. У школи постоји добра координација рада одељењских 

старешина и стручне 

службе. 

0 0 7 8 

3,86 Средња оцена 3,53 

3,68 Укупна средња оцена 2,82 

 

Средња оцена остварености стандарда на упитнику који вреднује подручје 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА износи: 

Важност – 3,68 

Присутност -  2,82 

Прилог: прелиманарни резултати ученика осмог разреда  на Завршном испиту 

школске 2020/2021. године 
 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (школска 2020/2021) 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ 

(школа: "Предраг Кожић", Цара Лазара 94, Ковин, Дубовац) 
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Иницијали ученика 
Матерњи 

(српски језик) 
Математика  Комбиновани 

Укупно 

1. С С 11.50  8.00  15.00 34,50 

2. МД 13.00  7.00  8.00 28,00 

3. НН 8.00  6.00  14.00 28,00 

4. БМ  9.00  6.00  12.00 27,00 

5. БМ 8.00  9.50  9.00 26,50 

6.КК 10.00  8.50  7.00 25,50 

7. ЕХ 7.50  4.00  13.00 24,50 

 8. АГ 9.00  4.00  9.00 22,00 

9.АН 10.00  5.00  6.00 21,00 

10. ДС 7.00  4.50  9.00 20,50 

11. ВВ 6.50  3.00  9.00 18,50 

Просек: 9,05 5,95 10,09 25,09 
 

5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

     Извештај о реализацији Развојног плана 

Извештај о реализацији Развојног плана представљен је  Наставничком већу, Савету родитеља, 
Школском одбору као и на састанцима Стручног актива за развојно планирање, Тима за 
самовредновање школе и Тима за обезбеђивање квалитета установе.  
Стручни Aктив развојног планирања је у току школске 2020/2021. године извршио избор 
руководства Актива, конкретизовао активности и извршио поделу задужења, усагласио 
рад са тимом за самовредновање и тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе, 
сагледавао анализе области   
            Настава и учење – кључна област 2.  
 Подршка ученицима - кључна област 4. 
 Образовна постигнућа ученика – кључна област 3. (ова област је вреднована и ове 
године, иако смо је вредновали прошле школске године, због промене Правилника о 
стандардима квалитета рада установе, али и ради праћења ученичких постигнућа на 
завршном испиту сваке године); 
 РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА.- кључна 
област 6. 
Актив је предлагао мере унапређења квалитета и развијање циљева и осталих елемената 
повезаних са развојним планом установе, сачинио концепт новог Развојног плана установе за 
период од школске 2019/20. до 2023/24. године.  
        Сагледавањем области након анализе донет је план унпређења квалитета рада: 
            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:  
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На основу мера унапређења, утврдио се план активности стандарда квалитета рада, 

са развојним циљевима, носиоцима активности, праћењу и временом реализације 

Стандарди 

квалитета рада  

Развојни циљеви Носиоци 

активности 

праћење 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; 

-Развијати циљеве 
реализације 
садржаја кроз  
групни рад, радом у 
пару (у редовној 
настави и 
ваннаставним 
активностима) са 
циљем коришћења 
различитих метода 
рада (облика, 
технике,итд.) 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

Путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 
реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

Читаве 
школске 
године 

За стандард 2.1.6. 

Наставник 
функционално 
користи постојећа 
наставна средства и 
ученицима доступне 
изворе знања; 

-Развијати 
свакодневно 
циљеве за употребу 
савремене 
технологије на 
свим часовима 
(ради постизања 
функционалног 
коришћења 
наставних 
средстава) 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

Путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 
реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

Читаве 
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; 

-развијати циљеве 
визуелне 
информације у 
просторијама где се 
налазе са јасним и 
прецизним 
информацијама о 
целом процесу 
учења кроз 
одговарајући 
предмет 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

Вршњачким 
вредновањем, 
путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 
реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

Читаве 
школске 
године 

За стандард 2.3.3. 

Ученик прикупља, 
критички процењује 
и анализира идеје, 
одговоре и решења; 

-развијање циљева 
у изради и примени 
пројеката и 
укључивање 
ученика у 
пројектну наставу 
(планирање, 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице, 
ученици 

Вршњачким 
вредновањем, 
путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 

Читаве 
школске 
године 
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реализација, 
вредновање 
пројекта) 

реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

За стандард 2.3.6. 

Ученик планира, 
реализуjе и вреднуjе 
проjекат у настави 
самостално или уз 
помоћ наставника 

- развијање циљева 
у изради и примени 
пројеката и 
укључивање 
ученика у 
пројектну наставу 
(планирање, 
реализација, 
вредновање 
пројекта) 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице, 
ученици 

Вршњачким 
вредновањем, 
путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 
реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

Читаве 
школске 
године 

За стандард 2.4.2. 

Ученику су јасни 
критеријуми 
вредновања; 
 

-развијање циљева 
критеријума  
оцењивања ученика 
за сваки предмет  

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 
од 2. до 
8.разреда , 

Вршњачким 
вредновањем, 
путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 
реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

Читаве 
школске 
године 

За стандард 2.4.4. 

 

Ученик поставља 
себи циљеве у 
учењу; 

-развијати циљеве 
за укључивање 
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 

Вршњачким 
вредновањем, 
путем посете 
часова 
директора и 
стручне службе, 
као и 
реализацији у 
већем броју 
угледних 
часова 

Читаве 
школске 
године 

За стандард 2.4.5. 

 

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

-развијање циљева 
диференциране 
наставе, групног 
рада, рада у пару, 
самопроцена, 
програмирана 
настава и 
вршњачко 
вредновање 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

 У сваком  
облику 
образовно-
васпитног рада 

До краја 
шк.године 

За стандард 2.5.4. 

 
-Планирање и 
примена 

Сви 
предметни 

 У сваком  
облику 

До краја 
шк.године 
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Ученик има 
могућност избора у 
вези са начином 
обраде теме, 
обликом рада или 
материјала. 

диференциране 
наставе, групног 
рада, рада у пару, 
самопроцена, 
програмирана 
настава и 
вршњачко 
вредновање 

наставници, 
учитељице 

образовно-
васпитног рада 

2.2.4. Корелација и 
примена знања 

Наставник заједно 
са ученицима прави 
програме за 
поједине 
ваннаставне 
активности на 
основу њихових 
интересовања.          

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

У 
ваннаставним-
слободним 
активностима и 
секцијама 

До краја 
шк.године 

 Наставник упознаје 
ученике са 
могућностима и 
начином 
коришћења 
школске опреме, 
интернета и 
литературе кроз 
ваннаставне и 
ваншколске 
активности. 

Сви 
предметни 
наставници, 
учитељице 

У сваком  
облику 
образовно-
васпитног рада, 
ваннаставним-
слободним 
активностима и 
секцијама  

До краја 
шк.године 

  
РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  У 1. ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СКЛАДУ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

УСТАНОВЕ  
 
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 

 
  

 

, , 

3.разред   
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ИОП3 се реализује у 3.разреду из Енглеског 

језика за ученика Ранисављев Лазара.Користи 

посебан уџбеник у раду, чита и пише на 

енглеском језику развијајући говор и 

комуникацијске вештине. 
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: Наставница енглеског језика  

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: Наставница енглеског језика  

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: Наставница енглеског језика 

Учешће на 8. међународном такмичењу из 

страних језика Willkommen- онлајн 
4.разред Додатна настава из математике/једном недељно/ и 

енглеског језика 

Промовисање 

успеха 

даровитих 

ученика на 

сајту школе  

1.разред:/ 

Тим за 
школски сајт 

Прилози на школском 
сајту 

2.разред: Наставница енглеског језика 

3.разред: Наставница енглеског језика  
4.разред:/ 
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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: Кроз часове ЧОС-а 
Кроз часове физичкок васпитања 
Кроз слободне активности    

Педагог,  разредне 
старешине 
 
Педагог 
Учитељица, 
Родитељи ученика 
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Осмишљавање и 

реализација програма 

развоја социјалних 

вештина за ученике 

 

У 3.разреду  

- 07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање са правилима 

понашања у школи 

21.09.2020.године, ЧОС: Одељењска правила и 

реституција 

05.10.09.10.2020.године                                                        

Обележавање Дечије недеље  

3.разред:  

05.10.2020.године, ЧОС: Врлина – стрпљење 

09.11.2020.године ЧОС Ругати се не значи шалити се 

16.11.2020.године, ЧОС: Међународни дан толеранције – 

врлина 

23.11.2021. ЧОС: Плакат са врлинама 

30.11.2021. ЧОС: Мора да може другачије - реци не 

насиљу 

01.02.2021. ЧОС: Врлина – уважавање 

08.02.2021. ЧОС: Како се заштити од дигиталног насиља 

24.02.2021. Ваннаставна активност: Обележавање 

Међународног дана борбе против вршњачког насиља 

01.03.2021. ЧОС: Стид и срамота 
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15.03.2021.ЧОС: Врлина-радозналост 

22.03.2021. ЧОС: Правилна комуникација-школа без 

насиља 

19.04.2021. ЧОС: Превенција дигиталног 

насиља;радионица ,,Друштвене мреже-могућности и 

ризици“ 

26.04.2021. ЧОС: Врлина – мудрост 

07.06.2021. ЧОС: Врлина – љубав 
4.разред: 

Кроз часове ЧОС-а 
Кроз часове физичкок васпитања 
Кроз слободне активности    
 

 

1.разред: / 
 

 

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: / / 

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:/ 
 

 

 
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.: Годишњим планом и програмом рада школе предвиђене 
су ваннаставне активности ученика 1.разреда. Одржан је 44 час 
ваннаставне активности. 
 

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 
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3.разред: 

Годишњим планом и програмом рада школе 

предвиђене су ваннаставне активности ученика 

3.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 42 часа  ваннаставних 

активности у шк.2020/21љ.години. 

Предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Учешће 
ученика 

4.разред: Годишњим планом и програмом рада школе предвиђене 
су слободне активности ученика 4.разреда.Одржан је 41 час 
слободних активности. 
 

Предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Учешће 
ученика 

Промовисање рада у 

оквиру ваннаставних 

активности на 

школском сајту 

1.разред: Дечија недеља,Нова година школска слава, ,,Дан розе 
мајица'', еколошка недеља,екскурзија ученика. 

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: Дечија недеља, Одељењско такмичење из 

Српског језика: Језички квиз, Новогодишњи бинго, 

Нова година школска слава, ,,Дан розе мајица'', 

еколошка недеља,екскурзија ученика.  

Тим за 
школски 
сајт, 
одељењске 
старешине 

Прилози на 
школском 
сајту 

4.разред: 
 Дечија недеља, COVID 19,Нова година школска слава, ,,Дан розе 
мајица'', еколошка недеља,екскурзија ученика. 

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 36 часова допунске наставе 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: Формирана је допунска настава за ученике 

који спорије напредују из наставних предмета: 

српски језик,математика,природа и душтво. Укупно 

је одржано 32 часа допунске и то: 16 часова допунске 

наставе из Српског језика, 16 часова допунске 

наставе из Математике и 4 часа допунске наставе из 

Природе и друштва. 

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 из српског језика и математике, 
укупно 36 часова 

одељењске 
старешине 

есдневник 
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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: Укупно је одржано 32 часа допунске и то: 

16 часова допунске наставе из Српског језика, 16 

часова допунске наставе из Математике и 4 часа 

допунске наставе из Природе и друштва. Сви часови 

су евидентирани 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: Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, ВА , на родитељским 
састанцима 

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: 

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. 

учитељи

ца 

4.разред: Кроз часове редовне наставе, ЧОС-а, СА , на родитељским 
састанцима 

учитељица 

Реализација трибине на тему 

превенције вршњачког насиља 

1.разред: Ваннаставна активност: дана 24.02.2021. ,,Дан 
розе мајица'' 

 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља, 
МПНТР 
РС 

2.разред:/:  

3.разред: Ваннаставна активност: дана 24.02.2021. 

,,Дан розе мајица'' 

 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 
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МПНТР 

РС 

4.разред: Ваннаставна активност: дана 24.02.2021. ,,Дан 
розе мајица'' 

 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља, 
МПНТР 
РС 

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:Да Тим за  

2.разред: 
Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 

Тим за 
школски 
спорт, 
учитељице, 
ученици 

3.разред: 

08.10.2020.године Одељењско такмичење из Српског 

језика: Језички квиз. 

19.05.2021.Српски језик: Браћа Грим: Бајке, по избору 

(домаћа лектира)- мотивациони квиз 

учитељи

ца 

4.разред:Да  

Реализација одељењских 

такмичења од 1-4.разреда 

1.разред: 
На часу света око нас. 

 

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: У оквиру Дечије недеље, организовано је 

Одељењско такмичење из Српског језика: Језички 

квиз. 

учитељи

ца 

4.разред: На часу српског језика. 
 

учитељица 

Промовисање резултата 

одељењскх такмичења на сајту 

школе 

1.разред:Да  

2.разред:Одељењско такмичење у брзом читању, 23.12.2019.године 
на сајту школе 

Тим за 
школски 
сајт 
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3.разред: 

08.10.2020.године Одељењско такмичење из Српског 

језика: Језички квиз. 

19.05.2021.Српски језик: Браћа Грим: Бајке, по избору 

(домаћа лектира)- мотивациони квиз 

Учитељи

ца, Тим 

за 

школски 

сајт 

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: 
- На Чос-у,родитељским  састанцима/ индивидуалним контактима у 
току 1. и 2.полугодишта/ /1.разред 
Ученици су упознати са критеријумима оцењивања који су видно 
истакнути у учионици 1.разреда.. 

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 Правилником о оцењивању 

ученика на ЧОСу, а родитељи на родитељском 

састанку , израђен је плакат са критеријумима 

оцењивања успеха и владања ученика.  

учитељи

ца 

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: Рад и напредовање ученика прати се континуирано/у току 
полугодишта1.разред 
Рад и напредовање ученика прати се континуирано  у педагошкој  
свесци ,наставних листића за самопроцену и вршњачко вредновање 
током школске године. 

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. 

Учитељица, 
ученици, 
родитељи 
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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  

3.разред: 

Рад и напредовање свих ученика континуирано се 

прати и евидентира у есдневнику као и у 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 РТС Планета. 

Мултимедија: Веб 2.0 алати: 

Wiki: Википедија (wikipedia.org), 

Алат за процењивање: wordwall, Genialy, 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, луБиблиотека ,,Вук 

Караџић'' Ковин, музеји, РТС Планета: Моја школа и 

др. 

Програми за обраду текста /Word/, апликације за 

визуелизацију /PowerPoint. 

 

3.разред:  Употреба ИКТ у наставним и ваннаставним 

активностима:  

Учитељи

ца, 

ученици, 

родитељ

и, 

директор

ка 

школе, 

педагог 
Учитељи

ца 

3.разреда

, 

Наставни

ца 

српског 

језика и 

школска 

библиоте

карка 

Просветн

а 

саветниц

а ШУ 

Зрењани

н, МП РС 
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1. Дана 04.09.2020.године, Српски језик: Шта смо 

научили у другом разреду, обнављање знања из 

граматике 

2. Дана 04.09.2020.године, Математика: Геометријске 

фигуре, обнављање знања из другог разреда 

3. Дана 07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање са 

правилима понашања у школи 

4. Дана 07.09.2020.године, Српски језик: Душан 

Костић „Септембар“ 

5. Дана 07.09.2020.године, Математика: Мерење 

дужине и мерење времена, обнављање знања из 

другог разреда 

6. Дана 08.09.2020.године, Математика: Множење и 

дељење до 100, обнављање знања из другог разреда 

7. Дана 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна 

вежба: Септембар у мом крају 

8. Дана 08.09.2020.године, Природа и друштво: 

Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја 

9. Дана 09.09.2020.године, Ваннаставне активности: 

Одељењски пано: Дан писмености 8.септембар 

10. Дана 09.09.2020.године, Математика: Стотине прве 

хиљаде – читање и писање  

11. Дана 09.09.2020.године, Ликовна култура: 

Цртачки материјали и технике 

12. Дана 10.09.2020.године, Природа и друштво: 

Површинске воде нашег краја 

13. Дана 11.09.2020.године, Математика: Десетице 

прве хиљаде – читање и писање 

14. Дана 15.09.2020.године, Природа и друштво: 

Оријентација у простору помоћу компаса и 

оријентира из природе 
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15. Дана 15.09.2020.године, Пројектна настава: 

Организација начина рада: извори информација: 

књиге, родитељи, баке/деке 

16. Дана 16.09.2020.године, Ликовна култура: 

Сликарски материјали и технике 

17. Дана 17.09.2020.године, Српски језик: Именице, 

обнављање знања из другог разреда, писана слова 

латинице 

18. Дана 18.09.2020.године, Српски језик: Градивне 

именице 

19. Дана 22.09.2020.године, Математика: Римске 

цифре 

20. Дана 22.09.2020.године, Српски језик: Езоп: 

Корњача и зец 

21. Дана 22.09.2020.године, Природа и друштво: 

Оријентација на географској карти Републике Србије 

(картографске боје и картографски знаци) 

22. Дана 23.09.2020.године, Српски језик: Збирне 

именице 

23. Дана 25.09.2020.године, Српски језик: Љубивоје 

Ршумовић „Домовина се брани лепотом” 

24. Дана 01.10.2020.године, Час Српског језика: ,,Ијан 

Макјуан: Реч – две о Питеру (одломак)''  

25. Дана 05.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Обележавање Дечије недеље: Филм о 

превенцији ширења заразне болести COVID 19 и 

упознавање са Конвенцијом дечијих права  

26. Дана 06.10.2020.године, Час Природе и друштва: 

Начини преношења и мере заштите од заразних 

болести и болести које преносе животиње   

27. Дана 08.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Језички квиз,  
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28. Дана 13.10.2020.године, Час Српског језика: ,, 

Присвојни придеви'' 

29. Дана 15.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди(одломак)'' 

30. Дана 16.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

31. Дана 19.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

32. Дана 20.10.2020.године, Час Српског језика: ,, 

Подела речи на крају реда (граница на самогласник)'' 

33. Дана 20.10.2020.године, Час Природе и друштва: 

Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и 

информациони саобраћај 

34. Дана 26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића'' 

35. Дана 03.11.2020.године, Српски језик: ,,Драган 

Лукић: Шта је отац'' 

36. Дана 06.11.2020.године, Српски језик: Час 

посвећен Михајлу Пупину 

37. Дана 09.11.2020.године, Српски језик: ,,Михајло 

Пупин: Са пашњака до научењака, (одломак)'' 

38. Дана 17.11.2020.године, Природа и друштво: 

Садашњост, прошлост, будућност. Породична 

прошлост и прошлост краја 

39. Дана 18.11.2020.године, Ликовна култура: У 

музеју. Постављамо нашу изложбу 

40. Дана 19.11.2020.године, Српски језик:,, Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима)'' 

41. Дана 20.11.2020.године, Српски језик:,, Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима)'' 
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42. Дана 23.11.2020.године, Српски језик:,, Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима)'' 

43. Дана 26.11.2020.године, Природа и друштво: 

Откривамо прошлост 

44. Дана 30.11.2020.године, Српски језик:,, Народна 

бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'' 

45. Дана 01.12.2020.године, Српски језик:,, Народна 

бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'' 

46. Дана 07.12.2020.године, Српски језик:,, 

Александар Поповић: Лед се топи'' 

47. Дана 09.12.2020.године, Ликовна култура: Слика, 

текст, звук – реклама и билборд 

48. Дана 18.01.2021.године Српски језик: Личне 

заменице 

49. Дана 19.01.2021.године Српски језик: Душан 

Васиљев:,,Зима'' 

50. Дана 19.01.2021.године Природа и друштво: 

Мерење температуре воде, ваздуха и тела 

51. Дана 19.01.2021.године Математика: Узајамни 

положај правих 

52. Дана 19.01.2021.године Пројектна настава: 

Упознавање са савременим играма- Израда 

заједничке колекције 

53. Дана 20.01.2021.године Српски језик:Светлана 

Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак)) 

54. Дана 20.01.2021.године Математика: Паралелне 

праве Цртање паралелних правих 

55. Дана 20.01.2021.године Ваннаставне активности: 

Живот и дело Светог Саве- израда цртежа 

56. Дана 21.01.2021.године Музичка култура: Народна 

песма: Сол ми дај. Тон и нота СОЛ. 
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57. Дана 22.01.2021.године Математика: Угао 

58. Дана 25.01.2021.године Српски језик:Химна 

Светоме Сави 

59. Дана 25.01.2021.године Математика: Врсте углова 

60. Дана 25.01.2021.године Час одељењског 

старешине: Час посвећен Светом Сави 

61. Дана 26.01.2021.године Математика: Нормалне 

праве Цртање нормалних правих 

62. Дана 26.01.2021.године Природа и друштво: 

Материјали – промене материјала 

63. Дана 27.01.2021.године Ваннаставне активности: 

Обележавање школске славе 

64. Дана 28.01.2021.године Српски језик:Народна 

приповетка: Свети Сава и сељак без среће 

65. Дана 28.01.2021.године Музичка култура: Народна 

песма: Фалила ми се. Тон и нота ФА 

66. Дана 01.02.2021.године Српски језик: Ла Фонтен: 

Цврчак и мрав 

67. Дана 02.02.2021.године Физичко и здравствено 

васпитање: Народно коло по избору 

68. Дана 03.02.2021.године Српски језик: Глаголи, 

обнављање знања из другог разреда 

69. Дана 08.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Како се заштити од дигиталног насиља 

70. Дана 09.02.2021.године Српски језик:  Мој 

Дневник читања, припрема за читање домаће лектире 

Доживљаји Мачка Тоше, Бранка Ћопића 

71. Дана 11.02.2021.године Природа и друштво: 

Топлотна проводљивост материјала 

72. Дана 12.02.2021.године Српски језик:  Употреба 

великог слова у писању назива празника 
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73. Дана 17.02.2021.године Ликовна култура –двочас: 

Портрет и аутопортрет. Упознајте уметника – 

Катарина Ивановић 

74. Дана 18.02.2021.године Математика: Зависност 

збира од промене сабирака. Сталност збира 

75. Дана 18.02.2021.године Српски језик:  Креативне 

игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси, асоцијације...) 

76. Дана 18.02.2021.године Природа и друштво:  

Ваздух као топлотни изолатор 

77. Дана 18.02.2021.године Музичка култура: Химна 

Светом Сави, Корнелије Станковић, обрада песме по 

слуху. Химна Боже правде, Даворин Јенко, слушање 

музике 

78. Дана 22.02.2021.године Српски језик: Бранко 

Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира) 

79. Дана 22.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Организујемо свој радни дан 

80. Дана 22.02.2021.године Физичко и здравствено 

васпитање: Народно коло "Савила се бела лоза 

винова" 

81. Дана 23.02.2021.године Ваннаставне активности-

педагог: Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља 

82. Дана 25.02.2021.године Српски језик Употреба 

великог слова у писању наслова књига и часописа 

83. Дана 25.02.2021.године Природа и друштво: 

Рециклажа нам помаже да сачувамо природу 

84. Дана 02.03.2021.године Српски језик: Ф. Г. Лорка: 

Луцкаста песма 

85. Дана 03.03.2021.године Српски језик: Правописна 

вежба (употреба великог слова) 

86. Дана 05.03.2021.године Српски језик: Управни 

говор (први и други модел) 
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87. Дана 09.03.2021.године Српски језик: Драган 

Лукић: Свакога дана 

88. Дана 10.03.2021.године Српски језик: Мирослав 

Антић: Шта је највеће 

89. Дана 12.03.2021.године Српски језик: Час посвећен 

Милеви Марић Ајнштајн 

90. Дана 17.03.2021.године Српски језик: Народна 

приповетка: Свијету се не може угодити 

91 – 94. Дана 23- 26.03.2021.године Српски језик: 

Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима) 

95. Дана 29.03.2021. године Час одељењског 

старешине: 2.април Међународни дан књиге за децу: 

Шта треба да читам - развијамо љубав према читању 

96. Дана 31.03.2021.године Српски језик: Јованка 

Јоргачевић: Никад два добра 

97. Дана 01.04.2021.године Музичка култура: 

Филмска музика 

98. Дана 06.04.2021.године Пројектна настава: 

Ученици претражују интернет трагајући за игрицама 

путем ИКТ 

99. Дана 07.04.2021.године Српски језик: Бранислав 

Црнчевић: Љутито мече 

100. Дана 07.04.2021.године Ликовна култура: 

Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, чарапе, 

прекривач, тепих...) 

101. Дана 08.04.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Међународном дану књиге за децу 

102. Дана 12.04.2021.године ЧОС: Безбедност у 

саобраћају 

103. Дана 13.04.2021.године Природа и друштво: 

Кретање, светлост и звук 

104. Дана 15.04.2021.године Српски језик: Оскар 

Вајлд: Себични џин 
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105. Дана 16.04.2021.године Српски језик: Оскар 

Вајлд: Себични џин 

106. Дана 19.04.2021.године ЧОС: Превенција 

дигиталног насиља;радионица ,,Друштвене мреже-

могућности и ризици“ 

107. Дана 20.04.2021.године Српски језик: Григор 

Витез: Какве је боје поток 

108. Дана 20.04.2021.године Природа и друштво: 

Животне заједнице (врсте животних заједница, услови 

за живот, прилагођеност) 

109. Дана 22.04.2021.године Српски језик: Народна 

песма: Орање Марка Краљевића 

110. Дана 22.04.2021.године Природа и друштво: 

Шуме 

111. Дана 23.04.2021.године Српски језик: Народна 

песма: Орање Марка Краљевића 

112. Дана 23.04.2021.године Математика: Круг и 

кружница. Цртање круга и кружнице 

113. Дана 27.04.2021.године Математика: 

Правоугаоник и квадрат 

114. Дана 27.04.2021.године Српски језик: Писање 

сугласника Ј 

115. Дана 27.04.2021.године Природа и друштво: 

Ливаде и пашњаци 

116. Дана 28.04.2021.године Српски језик: Народна 

песма: Марко Краљевић и бег Костадин 

117. Дана 29.04.2021.године Математика: Цртање 

правоугаоника и квадрата 

118. Дана 29.04.2021.године Природа и друштво: 

Природне копнене животне заједнице 

119. Дана 11.05.2021.године 

Математика:Пресликавање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи 



 

282 
 

120. Дана 11.05.2021.године Природа и друштво: Реке 

121. Дана 12.05.2021.године Математика:Обим 

правоугаоника 

122. Дана 13.05.2021.године Математика:Обим 

правоугаоника 

123. Дана 13.05.2021.године Природа и друштво: Баре 

и језера 

124. Дана 14.05.2021.године Математика:Обим 

квадрата 

125. Дана 18.05.2021.године Природа и друштво: 

Значај и заштита вода и водених животних заједница 

126. Дана 19.05.2021.године Математика:Троугао. 

Врсте троуглова 

127. Дана 19.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- биографија 

и мотивациони квиз 

128. Дана 20.05.2021.године Математика:Цртање 

троугла 

129. Дана 20.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Пчелиња 

матица 

130. Дана 21.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Трнова 

Ружица 

131. Дана 21.05.2021.године Математика:Обим 

троугла- обрада 

132. Дана 22.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Сова 

134. Дана 22.05.2021.године Математика:Обим 

троугла- утврђивање 

135. Дана 27.05.2021.године Математика:Мерење 

дужине 
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136. Дана 28.05.2021.године Српски језик: Бранко В. 

Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

137. Дана 30.05.2021.године Математика:Мерење масе 

138. Дана 02.06.2021.године Математика: Мерење 

запремине течности 

139. Дана 02.06.2021.године Српски језик: Десанка 

Максимовић: Вожња 

140. Дана 04.06.2021.године Математика: Мерење 

времена 

141. Дана 11.06.2021.године Српски језик: Милован 

Данојлић: Љубавна песма 

 

- У раду са ученицом која се образује по ИОПу2 као и 

са другим ученицима у периоду изолације и 

одсуствовања са наставе због болести, учитељица је 

израдила наставне садржаје као дигиталне садржаје 

како би омогућила и овим ученицима несметано 

праћење наставе на даљину као и проверу знања, 

праћење остваривања исхода и постигнућа ученика. 

Такође, ученици су у складу са могућностима пратили 

и РТС Планету. Ученица која се образује по ИОПУ2 

из Српског језика је свакодневно током изолације 

радила на Причању прича на основу слика а како је у 

питању развој говора и усвајање појмова, праћење 

њеног рада је успешно реализовано путем видео 

позива и видео садржаја који омогућава да се више 

пута пажљиво преслуша и уоче потешкоће и успеси у 

раду ове ученице. 

- Сви часови редовне наставе као и других облика 

образовно-васпитног рада за ученике који су пратили 

наставу на даљину а које реализује учитељица, 

реализовани су употребом Мултимедија у настави и 

помоћу Веб 2.0 алата и путем затворене фб групе 

,,Родитељи мојих ученика''. Сачињена је и Гугл 

учионица ученика 3.разреда.          

- по позиву просветне саветнице ШУ Зрењанин, 

учитељица 3.разреда прихватила је да се ангажује у 
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изради, реализацији и снимању ТВ часа.    ТВ час је 

емитован на порталу РТС Планета, 27.04.2021.године 

за 2.разред из Српског језика: 145.час Креативна 

слагалица- игром до знања-утврђивање                      

 

 
4.разред: Рад и напредовање ученика прати се континуирано/у току 
полугодишта/4.разред 
Рад и напредовање ученика прати се континуирано  у 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: 
4.9.2020. Дигитални свет-Коришћење дигиталних 
уређаја(обрада) 
18.9.2020. Дигитални свет-Дигиталне играчке(утврђивање) 
21.9.2020. Српски језик-Глас, слово, реч, реченица(обрада) 
25.9.2020. Српски језик-Гласови и штампана слова Аа, Мм, 
Ии(утврђивање) 
29.9.2020. Музичка култура-Саобраћајац, Н. Хиба(обрада) 
2.10.2020. Дигитални свет- Дигитални уређаји и занимања 
људи (обрада) 
9.10.2020. Дигитални свет-Занимања људи(утврђивање)  
16.10.2020. Дигитални свет-Учење у дигиталном 
свету(обрада) 
20.10.2020.Математика-Скупови и бројање(утврђивање) 
23.10.2020.Дигитални свет-Дигитална учионица(обрада) 
23.10.2020.Математика-Број 1(утврђивање) 
27.10.2020.Математика-Број 2(утврђивање) 
29.10.2020.Математика-Број 3(утврђивање) 
30.10.2020.Дигитални свет-Дигитални уџбеници(обрада) 
2. 11.2020. Опасности у дому-обрада(СОН) 
3.11.2020. Број 4-утврђивање( Математика) 
3.11.2020. Учење и рад у дииталном свету-
утврђивање(Дигитални свет) 
5.11.2020. Ноћни ћошак, Весна Ћоровић Бутрић-
обрада(Српски језик) 
5.11.2020. Број 5-утврђивање(Математика) 
5.11.2020. Меко, тврдо, глатко, храпаво, рогљасто, обло-
обрада 
9.11.2020. Опасности у кући-утврђивање(СОН) 
17.11.2020. Знаци < (мање) и > (веће)-
утврђивање(Математика) 
17.11.2020. Јесења песма, Душан Радовић-обрада(Српски 
језик) 
17.11.2020. Извођење покрета уз Рођенданску песму и 
слушање музике: Учимо да бројимо, Бранко Милићевић-
утврђивање(Музичка култура) 

учитељица 
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Сви часови од 26.11.2020.до 30.11.2020.године реализовани 
су на даљину ,уз примену ИКТ,због болести учитељице а 
услед немогућности да се обезбеди стручна 
Сви часови од 1.12.2020.до 11.12.2020.године реализовани су 
на даљину,уз примену ИКТ, због болести учитељице а услед 
немогућности да се обезбеди стручна замена. 
17.12.2020. Jезичке игре-утврђивање(Српски језик) 
18.12.2020. Број 10-обрада(Математика) 
18.12.2020. Дигитални уређаји и здравље-обрада(Дигитални 
свет) 
1.разред;учитељица Славка Ивковић 
19.1.2021. Jезичке игре-утврђивање(Српски језик) 
19.1.2021. Певање песме Ситна је киша падала и ритам кроз 
игру: Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни-
утврђивање(Музичка култура) 
22.1.2021. Одговорно управљање дигиталним уређајима-
обрада(Дигитални свет) 
25.1.2021. Седмица (Дани у недељи)-утврђивање(СОН) 
26.1.2021. Бројевна права-утврђивање(Математика) 
26.1.2021. Деда Мраз, обрада песме и слушање композиције 
Звончићи-обрада(Музичка култура) 
27.1.2021. Обележавање школске славе Свети Сава-
(Ваннаставне активности) 
28.1.2021. Новогодишње честитке, некад и сад-
обрада(Дигитални свет) 
2.2.2021. Музичка култура:„Деда Мраз“, обрада песме и 
слушање композиције „Звончићи“-утврђивање 
3.2.2021. Свет око нас:Човек ради и ствара (Човек ствара)-
обрада 
5.2.2021.Дигитални свет:Преношење порука некад и сад-
утврђивање 
12.2.2021. Дигитални свет:Заштита личних података-обрада 
19.2.2021. Дигитални свет:Коме се обратити за помоћ 
уколико смо угрожени-обрада 
23.2.2021. Музичка култура„Божић, Божић, благи дан“, 
народна песма. Бројалица „Божић бата“-утврђивање 
9.3.2021.Музичка култура: На крај села жута кућа, песма-
обрада 
10.3.2021. Свет око нас:Ваздух –обрада 
11.3.2021. Математика :Парни и непарни бројеви -обрада 
12.3.2021. Дигитални свет :Електронски отпад и безбедно 
одлагање-обрада 
16.3.2021. Српски језик :Велико слово у писању једночланих 
имена насеља -обрада 
16.3.2021. Музичка култура :Моја мама дивно прича, обрада 
песме  
17.3.2021. Свет око нас :Земљиште –обрада 
19.3.2021. Дигитални свет :Права и обавезе у дигиталном 
свету -обрада 
22.3.2021. Свет око нас:Земљиште -утврђивање 
23.3.2021. Читање и писање научених писаних слова: -
утврђивање 
01.04.2021. Српски језик:Пролеће,Воја Царић –обрада 
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06.04.2021. Музичка култура :Ишо меда у дућан, бројалица и 
слушање композиције Заклео се бумбар, Мирко Шоуц –
обрада 
07.04.2021. Свет око нас :Биљке и животиње –обрада 
09.04.2021. Српски језик:Глас и писано слово Цц –обрада 
09.04.2021.Дигитални свет: Дигитални свет :Све има 
свој редослед –обрада 
12.04.2021.Свет око нас: Сет око нас:Биљке и животиње 
–обрада 
19.04.2021. Свет око нас :Биљке које човек гаји -обрада 
20.04.2021. Српски језик :Ветар сејач, Мира Алечковић 
–обрада 
20.04.2021. Музичка култура :Боц, боц иглицама, 
свирање на дечјим инстументима-обрада 
21.04.2021. Математика :Упоређивање бројева прве 
стотине –обрада 
22.04.2021. Ликовна култура :Установе културе: музеј, 
галерија,библиотека  
26.04.2021. Српски језик :Ја сам чудо видео, народна 
песма-обрада 
26.04.2021. Свет око нас :Биљке и животиње које човек 
гаји -утврђивање 
28.04.2021. Српски језик :Китова беба, Гвидо Тартаља -
обрада 
30.04.2021. Ликовна култура :Правила понашања и 
облачења у различитим установама културе: биоскоп, 
музеј, галерија, позориште, библиотека -вежбање 
10.05.2021. Свет око нас :Сличности и разлике међу 
биљкама –обрада 
11.05.2021. Српски језик :Тужибаба, Душан Радовић -
утврђивање 
11.05.2021. Музичка култура:Певање песме Киша пада 
и слушање композиције Ал је леп овај свет, Стеван Ст. 
Мокрањац и Александар Кораћ –утврђивање 
12.05.2021. Свет око нас:Биљке-утврђивање 
13.05.2021. Ликовна култура :Традиција: празници и 
украшавање ускршњих јаја различитим техникама -
обрада 
14.05.2021. Српски језик :Голуб и пчела, народна прича. 
Препричавање приче по задатом плану -обрада 
18.05.2021. Музичка култура :Зец копа репу, Зорислава 
М. Васиљевић и слушање Ускршње песме по избору -
обрада 
19.05.2021.Српски језик :Реченице као обавештење, 
питање и заповест -утврђивање 
19.05.2021. Свет око нас:Делови тела животињa -
утврђивање 
20.05.2021Српски језик :Два друга, Лав Николајевич 
Толстој-обрада 
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20.05.2021. Ликовна култура :Читање визуелних 
информација: илустрација и стрип-обрада 
21.05.2021. Српски језик :Описивање друга/другарице 
на основу плана -утврђивање 
24.05.2021. Српски језик :Цртанка, Стеван Раичковић -
обрада 
24.05.2021. Свет око нас :Делови тела човека (Наше 
тело) -обрада 
25.05.2021. Музичка култура :Певање песме Зец копа 
репу и слушање композиције Лептирићу шаренићу, 
дечја песма -утврђивање 
26.05.2021. Српски језик :Лисица и гавран(народна 
басна) -обрада 
26.05.2021. Свет око нас :Човек -утврђивање 
27.05.2021. Српски језик :Два јарца, Две козе, Доситеј 
Обрадовић -обрада 
27.05.2021. Ликовна култура :Читање визуелних 
информација: илустрација и стрип -обрада 
31.05.2021. Српски језик :Басне за децу, Езоп – избор -
обрада 
 
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. 

Учитељица 
2.разреда , 
учитељице 
1,3. И 
4.разреда као 
и ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директорка 
школе 
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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 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 
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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: 

Израда новог наставног средства:лапбука на два 

угледна часа из Српског језика: Избор из поезије 

Душана Радовића, 26.10.2020. 

- Реализовани су часови самопроцене постигнућа и 

исхода и путем  алатки Wordwall,  Genial, 

learningapps, тхниглинк. 

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, рад на истраживачким 

задацима, диференцирана настава, учење путем 

откривања и др. Од облика рада: фронтални, 

индивидуални,диференцирани,индивидуализовани,г

рупни, рад у пару. 

Праћење рада ученице која се образује по ИОПу2 је 

успешно реализовано је и путем видео позива и 

видео садржаја који омогућава да се више пута 

пажљиво преслуша и уоче потешкоће и успеси у 

раду ове ученице. 

- Сви часови редовне наставе као и других облика 

образовно-васпитног рада за ученике који су 

пратили наставу на даљину а које реализује 

учитељица, реализовани су употребом Мултимедија 

у настави и помоћу Веб 2.0 алата и путем затворене 

фб групе ,,Родитељи мојих ученика''. Сачињена је и 

Гугл учионица ученика 3.разреда.   

Учитељиц

а ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорк
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– реализовала ТВ час је емитован на порталу РТС 

Планета, 27.04.2021.године за 2.разред из Српског 

језика: 145.час Креативна слагалица- игром до 

знања-утврђивање    

                 - по позиву просветне саветнице ШУ 

Зрењанин, учитељица 3.разреда прихватила је да се 

ангажује у изради, реализацији и снимању ТВ часа.    

ТВ час је емитован на порталу РТС Планета, 

27.04.2021.године за 2.разред из Српског језика: 

145.час Креативна слагалица- игром до знања-

утврђивање                      

За  три ученика која су била у изолацији као и због 

одсуствовања појединих ученика са непосредног 

образовно-васпитног рада,  часови редовне наставе и 

других облика образовно- васпитног рада које 

реализује учитељица у 3.разреду, реализовани су и 

путем наставе на даљину уз употребу ИКТ и 

Мултимедија као и путем РТС Планета. 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.  

Од методичких приступа  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,. 

 

3.разред:  Употреба ИКТ у наставним и 

ваннаставним активностима:  

1. Дана 04.09.2020.године, Српски језик: Шта смо 

научили у другом разреду, обнављање знања из 

граматике 

2. Дана 04.09.2020.године, Математика: 

Геометријске фигуре, обнављање знања из другог 

разреда 

3. Дана 07.09.2020.године, ЧОС: Упознавање са 

правилима понашања у школи 

4. Дана 07.09.2020.године, Српски језик: Душан 

Костић „Септембар“ 
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5. Дана 07.09.2020.године, Математика: Мерење 

дужине и мерење времена, обнављање знања из 

другог разреда 

6. Дана 08.09.2020.године, Математика: Множење и 

дељење до 100, обнављање знања из другог разреда 

7. Дана 08.09.2020.године, Српски језик: Говорна 

вежба: Септембар у мом крају 

8. Дана 08.09.2020.године, Природа и друштво: 

Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја 

9. Дана 09.09.2020.године, Ваннаставне активности: 

Одељењски пано: Дан писмености 8.септембар 

10. Дана 09.09.2020.године, Математика: Стотине 

прве хиљаде – читање и писање  

11. Дана 09.09.2020.године, Ликовна култура: 

Цртачки материјали и технике 

12. Дана 10.09.2020.године, Природа и друштво: 

Површинске воде нашег краја 

13. Дана 11.09.2020.године, Математика: Десетице 

прве хиљаде – читање и писање 

14. Дана 15.09.2020.године, Природа и друштво: 

Оријентација у простору помоћу компаса и 

оријентира из природе 

15. Дана 15.09.2020.године, Пројектна настава: 

Организација начина рада: извори информација: 

књиге, родитељи, баке/деке 

16. Дана 16.09.2020.године, Ликовна култура: 

Сликарски материјали и технике 

17. Дана 17.09.2020.године, Српски језик: Именице, 

обнављање знања из другог разреда, писана слова 

латинице 

18. Дана 18.09.2020.године, Српски језик: Градивне 

именице 
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19. Дана 22.09.2020.године, Математика: Римске 

цифре 

20. Дана 22.09.2020.године, Српски језик: Езоп: 

Корњача и зец 

21. Дана 22.09.2020.године, Природа и друштво: 

Оријентација на географској карти Републике 

Србије (картографске боје и картографски знаци) 

22. Дана 23.09.2020.године, Српски језик: Збирне 

именице 

23. Дана 25.09.2020.године, Српски језик: Љубивоје 

Ршумовић „Домовина се брани лепотом” 

24. Дана 01.10.2020.године, Час Српског језика: 

,,Ијан Макјуан: Реч – две о Питеру (одломак)''  

25. Дана 05.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Обележавање Дечије недеље: Филм о 

превенцији ширења заразне болести COVID 19 и 

упознавање са Конвенцијом дечијих права  

26. Дана 06.10.2020.године, Час Природе и друштва: 

Начини преношења и мере заштите од заразних 

болести и болести које преносе животиње   

27. Дана 08.10.2020.године, Час Ваннаставних 

активности: Језички квиз,  

28. Дана 13.10.2020.године, Час Српског језика: ,, 

Присвојни придеви'' 

29. Дана 15.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди(одломак)'' 

30. Дана 16.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

31. Дана 19.10.2020.године, Час Српског језика:,, 

Јохана Шпири: Хајди (одломак)'' 

32. Дана 20.10.2020.године, Час Српског језика: ,, 

Подела речи на крају реда (граница на 

самогласник)'' 
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33. Дана 20.10.2020.године, Час Природе и друштва: 

Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и 

информациони саобраћај 

34. Дана 26.10.2020.године, два угледна часа Српског 

језика: ,,Избор из поезије Душана Радовића'' 

35. Дана 03.11.2020.године, Српски језик: ,,Драган 

Лукић: Шта је отац'' 

36. Дана 06.11.2020.године, Српски језик: Час 

посвећен Михајлу Пупину 

37. Дана 09.11.2020.године, Српски језик: ,,Михајло 

Пупин: Са пашњака до научењака, (одломак)'' 

38. Дана 17.11.2020.године, Природа и друштво: 

Садашњост, прошлост, будућност. Породична 

прошлост и прошлост краја 

39. Дана 18.11.2020.године, Ликовна култура: У 

музеју. Постављамо нашу изложбу 

40. Дана 19.11.2020.године, Српски језик:,, Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима)'' 

41. Дана 20.11.2020.године, Српски језик:,, Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима)'' 

42. Дана 23.11.2020.године, Српски језик:,, Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима)'' 

43. Дана 26.11.2020.године, Природа и друштво: 

Откривамо прошлост 

44. Дана 30.11.2020.године, Српски језик:,, Народна 

бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'' 

45. Дана 01.12.2020.године, Српски језик:,, Народна 

бајка: Чардак ни на небу ни на земљи'' 

46. Дана 07.12.2020.године, Српски језик:,, 

Александар Поповић: Лед се топи'' 
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47. Дана 09.12.2020.године, Ликовна култура: Слика, 

текст, звук – реклама и билборд 

48. Дана 18.01.2021.године Српски језик: Личне 

заменице 

49. Дана 19.01.2021.године Српски језик: Душан 

Васиљев:,,Зима'' 

50. Дана 19.01.2021.године Природа и друштво: 

Мерење температуре воде, ваздуха и тела 

51. Дана 19.01.2021.године Математика: Узајамни 

положај правих 

52. Дана 19.01.2021.године Пројектна настава: 

Упознавање са савременим играма- Израда 

заједничке колекције 

53. Дана 20.01.2021.године Српски језик:Светлана 

Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак)) 

54. Дана 20.01.2021.године Математика: Паралелне 

праве Цртање паралелних правих 

55. Дана 20.01.2021.године Ваннаставне активности: 

Живот и дело Светог Саве- израда цртежа 

56. Дана 21.01.2021.године Музичка култура: 

Народна песма: Сол ми дај. Тон и нота СОЛ. 

57. Дана 22.01.2021.године Математика: Угао 

58. Дана 25.01.2021.године Српски језик:Химна 

Светоме Сави 

59. Дана 25.01.2021.године Математика: Врсте 

углова 

60. Дана 25.01.2021.године Час одељењског 

старешине: Час посвећен Светом Сави 

61. Дана 26.01.2021.године Математика: Нормалне 

праве Цртање нормалних правих 

62. Дана 26.01.2021.године Природа и друштво: 

Материјали – промене материјала 
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63. Дана 27.01.2021.године Ваннаставне активности: 

Обележавање школске славе 

64. Дана 28.01.2021.године Српски језик:Народна 

приповетка: Свети Сава и сељак без среће 

65. Дана 28.01.2021.године Музичка култура: 

Народна песма: Фалила ми се. Тон и нота ФА 

66. Дана 01.02.2021.године Српски језик: Ла Фонтен: 

Цврчак и мрав 

67. Дана 02.02.2021.године Физичко и здравствено 

васпитање: Народно коло по избору 

68. Дана 03.02.2021.године Српски језик: Глаголи, 

обнављање знања из другог разреда 

69. Дана 08.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Како се заштити од дигиталног насиља 

70. Дана 09.02.2021.године Српски језик:  Мој 

Дневник читања, припрема за читање домаће 

лектире Доживљаји Мачка Тоше, Бранка Ћопића 

71. Дана 11.02.2021.године Природа и друштво: 

Топлотна проводљивост материјала 

72. Дана 12.02.2021.године Српски језик:  Употреба 

великог слова у писању назива празника 

73. Дана 17.02.2021.године Ликовна култура –двочас: 

Портрет и аутопортрет. Упознајте уметника – 

Катарина Ивановић 

74. Дана 18.02.2021.године Математика: Зависност 

збира од промене сабирака. Сталност збира 

75. Дана 18.02.2021.године Српски језик:  Креативне 

игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси, 

асоцијације...) 

76. Дана 18.02.2021.године Природа и друштво:  

Ваздух као топлотни изолатор 

77. Дана 18.02.2021.године Музичка култура: Химна 

Светом Сави, Корнелије Станковић, обрада песме по 
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слуху. Химна Боже правде, Даворин Јенко, слушање 

музике 

78. Дана 22.02.2021.године Српски језик: Бранко 

Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира) 

79. Дана 22.02.2021.године Час одељењског 

старешине: Организујемо свој радни дан 

80. Дана 22.02.2021.године Физичко и здравствено 

васпитање: Народно коло "Савила се бела лоза 

винова" 

81. Дана 23.02.2021.године Ваннаставне активности-

педагог: Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља 

82. Дана 25.02.2021.године Српски језик Употреба 

великог слова у писању наслова књига и часописа 

83. Дана 25.02.2021.године Природа и друштво: 

Рециклажа нам помаже да сачувамо природу 

84. Дана 02.03.2021.године Српски језик: Ф. Г. 

Лорка: Луцкаста песма 

85. Дана 03.03.2021.године Српски језик: 

Правописна вежба (употреба великог слова) 

86. Дана 05.03.2021.године Српски језик: Управни 

говор (први и други модел) 

87. Дана 09.03.2021.године Српски језик: Драган 

Лукић: Свакога дана 

88. Дана 10.03.2021.године Српски језик: Мирослав 

Антић: Шта је највеће 

89. Дана 12.03.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Милеви Марић Ајнштајн 

90. Дана 17.03.2021.године Српски језик: Народна 

приповетка: Свијету се не може угодити 

91 – 94. Дана 23- 26.03.2021.године Српски језик: 

Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима) 
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95. Дана 29.03.2021. године Час одељењског 

старешине: 2.април Међународни дан књиге за децу: 

Шта треба да читам - развијамо љубав према 

читању 

96. Дана 31.03.2021.године Српски језик: Јованка 

Јоргачевић: Никад два добра 

97. Дана 01.04.2021.године Музичка култура: 

Филмска музика 

98. Дана 06.04.2021.године Пројектна настава: 

Ученици претражују интернет трагајући за 

игрицама путем ИКТ 

99. Дана 07.04.2021.године Српски језик: Бранислав 

Црнчевић: Љутито мече 

100. Дана 07.04.2021.године Ликовна култура: 

Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, чарапе, 

прекривач, тепих...) 

101. Дана 08.04.2021.године Српски језик: Час 

посвећен Међународном дану књиге за децу 

102. Дана 12.04.2021.године ЧОС: Безбедност у 

саобраћају 

103. Дана 13.04.2021.године Природа и друштво: 

Кретање, светлост и звук 

104. Дана 15.04.2021.године Српски језик: Оскар 

Вајлд: Себични џин 

105. Дана 16.04.2021.године Српски језик: Оскар 

Вајлд: Себични џин 

106. Дана 19.04.2021.године ЧОС: Превенција 

дигиталног насиља;радионица ,,Друштвене мреже-

могућности и ризици“ 

107. Дана 20.04.2021.године Српски језик: Григор 

Витез: Какве је боје поток 
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108. Дана 20.04.2021.године Природа и друштво: 

Животне заједнице (врсте животних заједница, 

услови за живот, прилагођеност) 

109. Дана 22.04.2021.године Српски језик: Народна 

песма: Орање Марка Краљевића 

110. Дана 22.04.2021.године Природа и друштво: 

Шуме 

111. Дана 23.04.2021.године Српски језик: Народна 

песма: Орање Марка Краљевића 

112. Дана 23.04.2021.године Математика: Круг и 

кружница. Цртање круга и кружнице 

113. Дана 27.04.2021.године Математика: 

Правоугаоник и квадрат 

114. Дана 27.04.2021.године Српски језик: Писање 

сугласника Ј 

115. Дана 27.04.2021.године Природа и друштво: 

Ливаде и пашњаци 

116. Дана 28.04.2021.године Српски језик: Народна 

песма: Марко Краљевић и бег Костадин 

117. Дана 29.04.2021.године Математика: Цртање 

правоугаоника и квадрата 

118. Дана 29.04.2021.године Природа и друштво: 

Природне копнене животне заједнице 

119. Дана 11.05.2021.године 

Математика:Пресликавање правоугаоника и 

квадрата на квадратној мрежи 

120. Дана 11.05.2021.године Природа и друштво: Реке 

121. Дана 12.05.2021.године Математика:Обим 

правоугаоника 

122. Дана 13.05.2021.године Математика:Обим 

правоугаоника 
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123. Дана 13.05.2021.године Природа и друштво: 

Баре и језера 

124. Дана 14.05.2021.године Математика:Обим 

квадрата 

125. Дана 18.05.2021.године Природа и друштво: 

Значај и заштита вода и водених животних 

заједница 

126. Дана 19.05.2021.године Математика:Троугао. 

Врсте троуглова 

127. Дана 19.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- 

биографија и мотивациони квиз 

128. Дана 20.05.2021.године Математика:Цртање 

троугла 

129. Дана 20.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Пчелиња 

матица 

130. Дана 21.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Трнова 

Ружица 

131. Дана 21.05.2021.године Математика:Обим 

троугла- обрада 

132. Дана 22.05.2021.године Српски језик: Браћа 

Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)- Сова 

134. Дана 22.05.2021.године Математика:Обим 

троугла- утврђивање 

135. Дана 27.05.2021.године Математика:Мерење 

дужине 

136. Дана 28.05.2021.године Српски језик: Бранко В. 

Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

137. Дана 30.05.2021.године Математика:Мерење 

масе 
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138. Дана 02.06.2021.године Математика: Мерење 

запремине течности 

139. Дана 02.06.2021.године Српски језик: Десанка 

Максимовић: Вожња 

140. Дана 04.06.2021.године Математика: Мерење 

времена 

141. Дана 11.06.2021.године Српски језик: Милован 

Данојлић: Љубавна песма 

 

 

 

 

 

 
4.разред: 
 Збирнеименице-српски језик(16.09.2020.) 
Градивнеименице-српски језик(21.09.2020.) 
Пепељуга, народнабајка-српски језик(22.09.2020.) 
 
Музика, свирање без инструмената–Народнатрадиција( 
20.10.2019.) 
 Упознајмо царства живих бића- Природа и друштво (14.10.2019.) 
,,Трнова Ружица“-Браћа Грим – Српски језик(26.10.2019.) 
Филм о превенцији– Слободнеактивности( 5.10.2020.) 
Употреба заменице Ви из почасти- српски јкезик (28.10.2019.) 
Places in the town – Енглески језик(28.10.2019.) 
Упознајмо биљни и животињски свет-шуме - Природа и друштво 
(28.10.2019.) 
Упознајмо биљни и животињски свет-воде ( Природа и друштво) 
2.11.2020. 
Упознајмо биљни и животињски свет- ливаде и пашњаци( Природа 
и друштво) 4.11.2020. 
Јетрвица адамско колено-народна песма ( српски језик) 5.11.2019. 
Час посвећен Вуку Стефановићи Караџићу (слободне активности)  
6.11.2020. 
Народне лирске обичајне песме(по избору) ( српски језик) 
9.11.2020. 
Израчунавање површине правоугаоника(Математика )9.11.2020. 
Биљни и животињски свет станишта у Србији( Природа и друштво) 
9.11.2020. 
Угрожене и ретке биљке животиње у Србији ( Природа и друштво) 
16.11.2020. 
Транспорт и путовања запрегама ( Народна традиција) 17.11.2020. 
Feelings ( Енглески језик)18.11.2020. 
Описни и присвојни придеви( српски језик) 20.11.2020. 
Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N 
(Математика ) 20.11.2020. 
Градивни придеви( српски језик) 25.11.2020. 
Зависност збира од промене сабирака(Математика )25.11.2020. 

Учитељице 
од 1.до 4.р. 
 
учитељица 
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Биљни и животињски свет Србије( Природа и друштво) 25.11.2020. 
Л. Керол: Изборна трка и друга прича -Српски језик (8.12.2020.) 
Редослед рачунских операција (сабирање и одузимање)-математика 
( 10.12.2020.) 
Народна приповетка: Међед, свиња и лисица - Српски језик 
(10.12.2020.) 
Природна богатства и извори енергије у Србији – природа и 
друштво (16.12.2020.) 
Природна богатства и делатности људи у Србији- Природа и 
друштво ( 25.01.2021.) 
Обележавање школске славе Светог Саве- Слободне активности ( 
27.01.2021.) 
Површина квадрата и правоугаоника-Математика ( 29.01.2021.) 
Задужбине – Народна традиција( 29.01.2021.) 
Кретање( Природа и друштво) 3.2.2021. 
Вежбе; слободна тема-естетска анализа, графика-репродукције, 
монотипија (темпере, глицерин) (Ликовна култура) 18.2.2021. 
Писањебројева( српскијезик) 5.2.2021. 
Својстваквадра и коцке(Математика )1.2.2021. 
Проучавамо природне појаве – електрицитет (Природа и 
друштво)22.2.2021. 
Проучавамо природне појаве – магнетизам ( Природа и друштво) 
24.2.2021. 
Ружно паче – Андерсен(Српски језик ) 26.2.2021. 
Употреба наводника и заграде( Српски језик ) 4.3.2021. 
Облици и материјали; композиција различитих материјала-цртање-
туш и перо  
(Ликовна  култура) 4.3.2021. 
Проучавамо природне појаве – звук (Природа и друштво) 8.3.2021. 
Површина-простор; Кора дрвета-цртање-лавирани туш (Ликовна 
култура )11.3.2021. 
Безбено коришћење интернета и друштвених мрежа:,,Сурфуј 
интернетом безбедно!“     
(ЧОС)16.3.2021. 
Српско коло „Моравац“ (Физичко васпитање) 18.3.2021. 
Променљиве речи( Српски језик ) 19.3.2021. 
Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем (Математика) 
19.3.2021. 
Дељење вишецифреног броја двоцифреним(Математика) 22.3.2021. 
Променљиве речи( Српски језик ) 22.3.2021. 
Упознајмо особине материјала(Природа и друштво)22.3.2021. 
Непроменљиве речи( Српски језик ) 29.3.2021. 
Шта су смеше, а шта раствори(Природа и друштво)29.3.2021. 
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц( Српски језик ) 30.3.2021. 
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц( Српски језик ) 31.3.2021. 
Променљиве  и непроменљиве речи( Допунска настава из српског 
језика ) 31.3.2021. 
Запаљиви материјали     (Природа и друштво)31.3.2021.      
  Писање сугласника Ј ( Српски језик ) 7.04.2021. 
Смеше, раствори и материјали (Природа и друштво) 7.04.2021. 
Реченице ( Српски језик ) 14.04.2021. 
Изводљивост множења, односно дељења у скупу N (Математика) 
23.04.2021. 
Трагови прошлости и временска лента (Природа и друштво) 
14.04.2021. 
Живот у средњем веку (Природа и друштво)21.04.2021. 
Распад Српског царства(Природа и друштво)26.04.2021. 
Културни споменици у Србији(Природа и друштво)28.04.2021. 
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 Како се живело под турском влашћу (Природа и друштво) 
12.05.2021. 
Зависност количника од промене дељеника и делиоца 
(Математика) 14.05.2021. 
Први српски устанак (Природа и друштво) 17.05.2021. 
Други српски устанак (Природа и друштво)19.05.2021. 
Објекат ( Српски језик ) 20.05.2021. 
Прича једног багрема - припрема за писмени задатак ( Српски језик 
) 21.05.2021.    
Атрибут(Српскијезик ) 1.06.2021. 

 
 

6. Извештај тима за спровођење Завршног испита (ЗИ)  
 
У школској 2020/2021. 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. Јован Мерћа, наставник информатике, члан тима 
4. Јован Душанић, педагог, члан тима 
5. Соња Радишић-замена Милица Недељков, секретар, члан тима 
6.  Марија Ћирић, одељењски старешина 8. разреда, члан тима 
 
У току године, у другом полугодишту, Тим се састајао, 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  
- Анализа резултата пробног ЗИ  
- Упознавање са стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања  
- Формирање школске комисије за спровођење ЗИ 
- Договор о предстојећим активностима завршног испита 
- Анализа резултата завршног испита 
- Упознавање са извештајем о резултатима ЗИ на крају основног образовања и васпитања  
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Два ученика су се образовала према ИОП2  за које су се сачинили посебни тестови. 
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. Формирана је Школска комисија за спровођење ЗИ-а у следећем саставу: 
 
Председник Школске комисије Лидија Весели, директор школе, 
Координатор Лидија Илић, одељењски страешина 8. разреда 
Дежурни наставници: Илић Лидија и Илић Бранислава, Мијатовић Весна и Ивковић Славка, Јаџић 
Радосава и Адамов Гордана.  
Супервизор – Бугариновић Милица 
Секретар школе – Милица Недељков, правник, 
Информатичар – Јован Мерћа, 
Наставници за дежурство у холу испред учеионице за полагање: Видосав Обрадовић и Ања Кирилов 
Прегледачи из наше школе:  Ћирић Марија, професор српског језика, Марко Бојовић-физика и 
математика, Славковић Ануца, професор биологије, Весна Мијатовић, хемија, Обрадовић Видосав, 
професор географије, Меза Анита, професор историје. 
Сваки члан комисије добио је упутства, као и решења. 
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За ученике осмог разреда  организован је завршни испит из следећих предмета: српски језик у 
понедељак, 16. јуна 2021. године, математика  у среду, 17. јуна 2021. године и комбиновани тест 
(историја, географија, хемија, физика, биологија) у четвртак, 18.јуна 2021. године. Ученици су 
најпре имали пробни тест за завршни испит (у петак, 12. априла 2021. тест из математике и 13. 
априла у суботу тест из српског језика и комбиновани тест) 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, који су изашли на полагање, добили су 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.  
 
На основу самовредновања области постигнућа ученика, остварена је средња оцена 

на упитнику за процену: 2,64 што одговара 3. нивоу остварености стандарда. 
 

VIII ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ  
 

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.  
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Присутност је била на различитим вебинарима (на даљину), са актуелним темама, присутности 
пандемије Корона вируса. 
 

Назив  Ниво (стручно 
веће, актив, 
наставничко 
веће...) 

 

Број сати 

(бод) 

Начин 
учествовања 
(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координисање...) 

Документ у 
установи 
као доказ 

Вебинар  „Повезаност самовредновања 
и квалитетног развојног плана“ 
15.4.2021. 

 
    4 
 
 

Компетенц
ија за 
поучавање 
и учење 

 
    Потврда  
 
    

 

Вебинар  „Превентивна улога 
појачаног васпитног рада и његова 
повезаност са васпитним 
мерама“14.3.2021. 

 
    8 

К4-
подршка 
развоју 
личности 
детета и 
ученика 
П4  

      
   Уверење  

Школски 
програм (за 
1. и  5. 
разред) 

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 2020/21. ГОДИНИ 
 

 

Назив установе : ОСНОВНА ШКОЛА ,,ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' ДУБОВАЦ 

Име и презиме:  Мирјана Бановић, мастер учитељ 

Радно место :    учитељица   

Година/период  за који се извештај пише : шк.2020/2021.год. 
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 СТУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА МИРЈАНЕ БАНОВИЋ У УСТАНОВИ  
С

т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

 у
 у

ст
а

н
о

в
и

 

Назив стручног 

усавршавања 

Време 

 

Начин 

учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координисање, 
вођење, остало 

Б
р

о
ј 

б
о

д
о

в
а

 

Документ који 
доказује 

 Реализацију 

/ потрврде, 

уверења … 

Ниво 
(стручно 
веће, актив, 
наставничко 
веће...) 

Израђен план стручног 

усавршавања и 

извештај 

Септем
бар 
2020.го
дине 

аутор 1 Програм 
стручног 
усавршавања 
установе 

Педагошки 
колегијум 

Континуирано праћење 
напредовања ученика од 
1-4.квартала 

1.полуг
одиште 

реализатор 8 записник 
Одељењског већа 
есдневник 

Одељењско 
веће 

  Организатор изложбе:     

-за Новогодишња 
изложба ( 1-4.разреда)    

- за Васкрс ( 1-4.разреда)           

У току 
године 

Организатор 20 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу, 

 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

Угледни часови (2): 

- тимским радом  
реализована су два 
угледна часа из Српског 
језика: Избор из поезије 
Д.Радовића и израда 
наставног средства- 
лапбука 

26.10. 

2020.го
дине 

 

реализатор 24 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу, 

есдневник,писане 
припреме, 
евалуациони 
листићи, 
вредновање од 
стране присутних 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

Израда мултимедијалног 
садржаја поводом 
живота и дела Светог 
Саве- приказ на 
ван.активности ученика 
од 1.до 4.разреда 

2.полуг
одиште 

аутор 8 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
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Вођење ученика: 

- Посета сеоској цркви 

19.септембра 2020.год.  

-посета сеоској цркви 
27.01.2021.године 

-посета сеоској цркви 
22.06.2021.године 

1.полуг
одиште 

 И 
2.полуг
одиште 

реализатор 30 Есдневник, 

Извештај о раду 
школе у 
шк.2020/21.год. 

Извештај о 
раду школе у 
шк.2020/21.г
од. 

Израда Школског 

програма за 1.циклус    

-израда Школског 
програма за 3.разред 

-израда Школског 
програма за наредне 
четири године 

Септем
бар 
2019.го
дине 

Јун 
2021. 

аутор/члан 
тима 

2 + 

2 
Записник  актива 
за развој 
Школског 
програма, 

есДневник 

Стручни 
актив за 
развој 
Школског 
програма 

Израда,праћење, 
реализација и евалуација 
ИОП2- 1 ученик,  
ИОП1- 2 ученика, 

1. и 2. 
полуго
диште 

реализатор 15 Записник тима за 
пружање додатне 
подршке и 
инкузију 

Тим за 
пружање 
додатне 
подршке, 
Тим за 
инклузију 

Школски сајт 1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 1 Записник тима за 
школски сајт 

Тим за 
школски сајт 

Актив за разредну 
наставу 

1. И 
2.полуг
одиште 

Члан тима 2 Записник актива Актив за 
разредну 
наставу 

Тим за излете и 
екскурзије 

1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за излете 
и екскурзије 

Стручни тим за ИО 1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за ИО 
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тим за школски лист 1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за 
школски 
лист 

тим за спортске 
манифестације 

1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за 
спортске 
манифестаци
је 

Тим за заштиту животне 
средине 

1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за 
заштиту 
животне 
средине 

Тим  за стручно 
усавршавање 

1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за  
стручно 
усавршавање 

Тим  за самовредновање 1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за  
самовреднов
ање 

Тим  за Педагошки 
колегијум 

1. и 2. 
полуго
диште 

Члан тима 2 Записник тима Тим за  ПК 

Извођење,организација 

и реализација 

спортских активности 
намењених ученицима  
ЧОС: Дан изазова – 
спортски дан 
01.10.2020.године 

Игре у парку уз 
поштовање 
епидемиолошких мера 

18.06.2021. 

У току 
године 

Организатор/уч
есник 

20 Есдневник 

Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

Записник о 
раду 
одељењске 
заједнице у 
есдневнику 

Стручно веће 
за разредну 

наставу 

 

Учесник у пројекту 

МПНТР РС 

,,Електронски 

дневник'' и  Школски 

1. и 2. 
полуго
диште 

перманентно 
обучавање 
наставника, 

10 + 

20 

есдневник Решење о 40-
чааовној 
радној 
недељи, 
сертификат 
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координатор за 
електронски дневник 

Школски 
координатор 

Учесник у пројекту 

МПНТР  РС ,, ТВ 

настава''- осмишљен и 

реализован 1  ТВ час 

емитован на РТС 

Планети из Српског 

језика, за 2.разред 

Април 
2021.го
дине 

Учесник и 
реализатор 

10 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу, 

 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног 

карактера у установи  

 
Еколошка недеља 

Послед
ња 
недеља 
маја 
2021. 

Учесник и 
реализатор 

10  Записник Тима за 
заштиту животне 
средине 

Тим за 
заштиту 
животне 
средине 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног 

карактера у установи  

 

Гугл учионица 

Септем
бар 
2021. 

Учесник и 
реализатор 

10 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу, 

 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног 

карактера у установи  

 

Школски лист 

 

У току 
године 

учесник 3 Школски лист Записник 
тима за 
школски 
лист 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног 

карактера у установи  

 

,,Стари обичаји,стари 

занати,старе 

заборављене игре,наша 

школа" 

 

Мај 

2021. 

Учесник и 
реализатор 

10  Есдневник, 
Записник Тима за 
заштиту животне 
средине 

Тим за 
заштиту 
животне 
средине 

-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 
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Дигитално насиље – 
презентација 
инструмената за анализу, 
студије случаја и 
приручника; Платформа 
„ Чувам те“ 
10.03.2021.године; 

 

10.03.2
021.год
ине; 

учесник 2 

сата 

Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

уверење 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

18.03.2021. Вебинар: 
Презентација 
уџбеничког комплета за 
4.разред основне школе,  

 

14. 03 
2021.го
дине 

учесник 1 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

 ИК Нови Логос- 
потврда 

Стручно веће 
за разредну 
наставу  

23.03.2021. Вебинар: 

Презентација 

дигиталних уџбеника 

за 4.разред основне 

школе,  

23. 03 
2021.го
дине 

учесник 1 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

 ИК Нови Логос- 
потврда 

Стручно веће 
за разредну 
наставу  

15.04.2021.године 
вебинар "Повезаност 
самовредновања и 
квалитетног развојног 
плана", 

15.04.2
021.год
ине 

учесник 4 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

 - потврда, 
Центар за учење 
едукацију и 
развој 
креативности 
,,Мина'' из Чачка 

Стручно веће 
за разредну 
наставу  

Формативно оцењивање- 
конкретни примери из 
праксе за основне и 
средње школе, 
04.06.2021.године 

04.06.2
021.год
ине 

учесник 5 Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 

 - потврда, 
Центар за учење 
едукацију и 
развој 

Стручно веће 
за разредну 
наставу  
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креативности 
,,Мина'' из Чачка 

22.04.2021.године 
електронским путем 
одржан је састанак на 
тему : ,,Спречавање 
дискриминације и 
предузимање мера за 
дискриминаторско 
понашање у школи'' 

 

22.04.2
021. 

учесник ? Записник тима за 

заштиту деце 

Тим  за 

заштиту деце 

 

"Обука за запослене - 
породично насиље" у 
оквиру националне 
платформе за превенцију 
насиља у 
школама,,Чувам те'', 
18.05.2021.  

 

18.05.2
021. 

учесник 16 

бодо

ва 

потврда, 
Записник тима за 
заштиту деце 

Тим  за 
заштиту деце 

 

Обука "Стратегије у раду 
са ученицима који 
показују проблеме у 
понашању" у оквиру 
националне платформе 
за превенцију насиља у 
школама,,Чувам те"-
18.05.2021. 

18.05.2
021. 

учесник 16 

бодо

ва 

потврда, 
Записник тима за 
заштиту деце 

Тим  за 
заштиту деце 

 

 

Укупно  сати: 

  277   
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СТУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА МИРЈАНЕ БАНОВИЋ ИЗВАН 

УСТАНОВЕ 

С
тр

уч
но

 у
са

вр
ш

ав
ањ

е 
 в

ан
 у

ст
ан

ов
е 

Назив стручног 
усавршавања 

Врем
е 

 

Начин 
учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координисање, 
вођење, остало 

Б
ро

ј б
од

ов
а 

К
ом

пе
те

нц
иј

а 

П
ри

ор
ит

ет
на

 о
бл

ас
т 

Документ који 
доказује 

 Реализацију 

/број сертификата, 

 потрврде, 

уверења и ко га је 
издао 

14. 03 2021.године 
вебинар: „ 
Превентивна улога 
појачаног васпитног 
рада и његова 
повезаност са 
васпитним мерама“,  
 

14. 03 
2021.
годин
е 

учесник 8 К3 П4 потврда   ОШ,,Краљ 
Петар 1.'' Ниш 

30.01.2021.године 
онлајн применом Зум 
образовне платформе: 
,,Државни семинар 
Друштва 
математичара Србије'', 
К1, Приоритетна 
област: унапређивање 
наставе математике у 
основним школама, 8 
бодова- уверење 
 

30.01.
2021.
годин
е 

учесник 8 К1  потврда , 

Друштво 
математичара 
Србије,  кат.бр. 363 

 

Од 11.05. до 
18.05.2021.године 
''Програм за 
самовредновање'' 

Од 
11.05. 
до 
18.05.
2021.
год. 

учесник 4   Aкaдемија 
Филиповић, 
Јагодина 

Међународна 
конференција 
„Дигитално 
образовање 2021“ 

08-10. 
април
а 
2021. 
годин
е 

учесник 6   Сертофикат бр.2811 
ЕDTECH CENTER 
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МА Мирјана Бановић 

Датим: 25.06.2021.године 

 

 

                                                                                    

 
 
 
. 
 
 
 
                                                                                                                 Мирјана Бановић,мастер учитељ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

04.09-
06.09.
2020. 

учесник 24 К4 П1 Уверење, Отворена 
просветна 
иницијатива, 
Јагодина 

       

       

УКУПНО САТИ:   50    
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ИЗВЕШТАЈ ОСТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ  НАСТАВНИКА  БРАНИСЛАВЕ ИЛИЋ  

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 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 

Континуирано 

праћење 
напредовања 
ученика у 1-
4.кварталу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Одељењско 
веће 

8  аутор записник већа и 
педагошка 
документација 

Организатор 

изложбе: 
 
,,COVID 19 “ 
 
,,Изложба поводом 
Дана школе“ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
. 

Стручно веће 
за разредну 
наставу  

 

10 

 

10 

Организатор Дневник, 
записник 
Актива учитеља 

Вођење ученика: 
Екскурзија 
 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
. 

Стручно веће 
за разредну 
наставу  

 

10 

 

реализатор Актив учитеља 
Дневник 
  

Учесник у пројекту 

МП РС :Пројекат 

,,Покренимо нашу 

децу“ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

10 

 

 Извођење 
обуке  
 

записник актива 

Извођење,организа

ција и реализација 

У току шк. Тим за 
школски спорт 

3 Организатор/уч
есник 

Записник тима за 
школски спорт 
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спортских 

активности 
намењених 
ученицима ,,Недеља 
школског спорта“ 

2020/2021. 
године 
 

Актив за развој 

школског 

програма у 

1.циклусу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручног 
актива за 
развој 
школског 
програма 

2 члан Записник 
Стручног актива 
за развој 
школског 
програма 

Веће за разредну 

наставу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

2 члан Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 
 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

2 члан Записник 
Стручног тима 

за инклузивно 

образовање 

Актив за развојни 

план установе 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Актив за 

развојни 

план 

установе 

2 

 

члан Записник 
Актива за 

развојни план 

установе 

Тим за спортске 

манифестације 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

спортске 

манифестациј

е 

2 члан Записник Тима 

за спортске 

манифестације 

Тим за стручно 

усавршавање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

2 члан Записник Тима 

за стручно 

усавршавање 

Тим за излете и 

екскурзије 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за излете 

и екскурзије 

2 члан Записник Тима 

за излете и 

екскурзије 

Тим за спровођење 

завршног испита 

У току шк. 
2020/2021. 
године 

Тим за 

спровођење 

2 члан Записник Тима 

за спровођење 

завршног 

испита 
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 завршног 

испита 

Тим за школски 

лист 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 
школски лист 

2 члан Записник Тима 

за школски 

лист 

Тим за заштиту 

животне средине 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

заштиту 

животне 

средине 

2 члан Записник Тима 

за заштиту 

животне 

средине 

Тим за 

самовредновање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

самовреднова

ње 

2 члан Записник Тима 

за самовредно 

вање 

Тим за школски 

сајт 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

школски сајт 

2 члан Записник Тима 

за школски сајт 

Тим за стручно 

усавршавање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

2 члан Записник Тима 

за стручно 

усавршавање 

Педагошки 

колегијум 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Педагошки 

колегијум 

2 члан Записник 

Педагошког 

колегијума 

Израда ИОП-а за 
једног ученика 

У току шк. 
2020/2021.  
године 
 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

6 Организатор, 
реализатор 

Записник 
Стручног тима 

за инклузивно 

образовање 

ИКТ у настави на 
даљину: У периоду 
од 1.09.до 
22.06.2021.  

За ученике који су 
били одсутни са 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
  

12 реализатор Ес 
Дневник,писане 
припреме, 
евалуациони 
листићи, 
вредновање од 
стране 
присутних 



 

316 
 

наставе услед 
болести или 
изолације због 
пандемије ,,COVID 
19 “ 

 
 

Присуство 
огледномчасу са 
дискусијом, 
анализом примене и 
евалуацијом 
уџбеника „ 
Креативни центар“ 

18.02.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

2   присуство потврда 

„Сврсмени 
уџбенички комплет- 
за ученике и 
наставнике“- 
стручни скуп 

9.03.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

3 

1бод 

учешће уверење 

Састанак школских 
тимова за заштиту 
од дискриминације , 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Платформа „ Чувам 
те“ 

10.03.2021. 

 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

2 учешће  

уверење 

„ Стратегија у раду 
са ученицима који 
показују проблеме у 
понашању“ 

18.05.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

16 
бодо
ва 

учешће потврда 

„ Обука за 
запослене- 
породично насиље“ 

18.05.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

16 
бодо
ва 

учешће потврда 
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„ Повезаност 
самовредновања и 
квалитетног  
развојног плана“ 

15.04.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

4 присуство Потврда 

„ Формативно 
оцењивање- 
конкретни примери 
из праксе за основне 
и средње школе“ 

04.06.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

5 присуство Потврда  

Укупно  143   сати          

 

 Ван установе (120 бодова за 5 година, 4*16 бодова за сваку компетенцију) 

Назив семинара Број сати Компетенција Документ 
који доказује 
реализацију 
(уписати у 
колону знак 
* уколико 
постоји 
сертификат) 

Остали облици 
стручног 
усавршавања* 

Датум 

 
„ Мултимедијални 
садржаји у 
функцији 
образовања“ 
 

24 бода К4 
П1 

Уверење   6.09.2020. 

„ Програм обуке 
наставника за 
реализацију 
наставе 
оријентисане ка 
исходиме“ 

24 бода Министарство 
просвете, број 
решења 153-
02-
00027/2017-07 

Уверење  август 

„ Програм обуке за 
запослене у 
образовању / 
дигитална 
учионица / 
дигитално 
компетентан 
наставник- 
увођење 
електронских 

19,5 
бодова 

Министарство 
просвете, број 
решења 160-
00-
00024/1/2018-
07 

Уверење  17.11.2020. 
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уџбеника и 
дигиталних 
образовних 
материјала“ 
Државни семинар 
Друштва 
математичара 
Србије 

8 бодова К1 
Приоритетна 
област – 
унапређење 
наставе 
математике у 
основним 
школама 

Уверење  30.01.2021. 

Превентивна улога 
појачаног 
васпитног рада и 
његова повезаност 
са васпитним 
мерама 

8 сати К3 
П4 

Уверење  15.03.2021. 

 
Подршка 
ученицима у 
онлајн учењу 

1сат 
30минута 
1 бод 

ОА21-10/323 Уверење  Стручни скуп 24.06.2021. 

 

Програм обуке за 
дедежурне 
наставнике на 
завршном испиту у 
основном 
образовању  
 

8 бодова за поучавање 
и учење. 

Уверење  22.06.2021. 

Укупно 92,5 сати/бодова 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ОСТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ  НАСТАВНИКА  СЛАВКЕ ИВКОВИЋ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 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. 
2020/2021. 
године 
 

Одељењско 
веће 

8  аутор записник већа за 
разредну наставу 
и педагошка 
документација 

Организатор 

изложбе: 
 ,,Подељена срећа 
два пута је већа",у 
оквиру Дечје недеље 

,,Дан заљубљених“ 
 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
. 

Активучитеља 
  

 

10 

 

10 

Организатор есДневник 

Вођење ученика: 
Екскурзија 
 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
. 

Актив 
учитеља 
  

 

10 

 

реализатор Записник већа за 
разредну 
наставу,есДневн
ик 

Координатор 

пројекта МП РС 

:Пројекат 

,,Покренимо нашу 

децу“ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

10 

 

 Извођење 
обуке  
 

Записник већа за 
разредну 
наставу,есДневн
ик 

Извођење,организа

ција и реализација 

спортских 

активности 
намењених 
ученицима ,,Недеља 
школског спорта“ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 
школски спорт 

3 Организатор/уч
есник 

Записник тима за 
школски 
спорт,есДневник 

Актив за развој 

школског програма 

у 1.циклусу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручног 
актива за 
развој 
школског 
програма 

2 члан Записник 
Стручног актива 
за развој 
школског 
програма 

Стручно веће за 

разредну наставу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

10 координатор Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 
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Тим за спортске 

манифестације 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

спортске 

манифестациј

е 

2 члан Записник Тима 

за спортске 

манифестације 

111Тим за стручно 

усавршавање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

2 члан Записник Тима 

за стручно 

усавршавање 

Тим за излете и 

екскурзије 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за излете 

и екскурзије 

2 члан Записник Тима 

за излете и 

екскурзије 

Тим за спровођење 

завршног испита 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

спровођење 

завршног 

испита 

2 члан Записник Тима 

за спровођење 

завршног 

испита 

Тим за школски 

лист 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 
школски лист 

2 члан Записник Тима 

за школски 

лист 

Тим за заштиту 

животне средине 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

заштиту 

животне 

средине 

2 члан Записник Тима 

за заштиту 

животне 

средине 

Тим за 

самовредновање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

самовреднова

ње 

2 члан Записник Тима 

за самовредно 

вање 

Тим за школски 

сајт 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

школски сајт 

2 члан Записник Тима 

за школски сајт 

Тим за стручно 

усавршавање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

2 члан Записник Тима 

за стручно 

усавршавање 
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Педагошки 

колегијум 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Педагошки 

колегијум 

2 члан Записник 

Педагошког 

колегијума 

ИКТ у настави на 
даљину: У периоду 
од 1.09.до 
22.06.2021.  

За ученике који су 
били одсутни са 
наставе услед 
болести или 
изолације због 
пандемије ,,COVID 
19 “ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
  

12 реализатор Ес 
Дневник,писане 
припреме, 
евалуациони 
листићи 

,,Типови 
интеракција-
наставник као 
медијатор 
комуникације“ 

 

02.12.2020. Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

1   присуство уверење 

,,Од доброг плана, 
преко ефикасне 
евиденције до 
најбољих резултата 
и у време пандемије 
ковида 19" 

17.12.2020. Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

1   присуство уверење 

Присуство огледном 
часу са дискусијом, 
анализом примене и 
евалуацијом 
уџбеника „ 
Креативни центар“ 

18.02.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

2   присуство потврда 
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Здрави стилови 
живота и због чега 
су важни-вебинар 

2.3.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 

 

1 учешће уверење 

„Саврсмени 
уџбенички комплет- 
за ученике и 
наставнике“- 
стручни скуп 

9.03.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

1бод учешће уверење 

Састанак школских 
тимова за заштиту 
од дискриминације , 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Платформа „ Чувам 
те“ 

10.03.2021. 

 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

2 учешће  

уверење 

„ Стратегија у раду 
са ученицима који 
показују проблеме у 
понашању“(платфор
ма,,Чувам те“) 

18.05.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

16 
бодо
ва 

учешће потврда 

„ Обука за 
запослене- 
породично 
насиље“(платформа 
,,Чувам те“) 

18.05.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

16 
бодо
ва 

учешће потврда 

„ Повезаност 
самовредновања и 
квалитетног  
развојног плана“ 

15.04.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

4 присуство Потврда 

„ Формативно 
оцењивање- 
конкретни примери 
из праксе за основне 
и средње школе“ 

04.06.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

5 присуство Потврда  
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Укупно  144 сата          

 

 Ван установе (120 бодова за 5 година, 4*16 бодова за сваку компетенцију) 

Назив семинара Број 
сати 

Компетенција Документ 
који доказује 
реализацију 
(уписати у 
колону знак * 
уколико 
постоји 
сертификат) 

Остали облици 
стручног 
усавршавања* 

Датум 

 
„ Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања“ 
 

24 К4 
П1 

Уверење   6.09.2020. 

„ Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходимa“ 

24 
бода 

Министарство 
просвете, број 
решења 153-
02-
00027/2017-07 

Уверење  август 

„ Програм обуке за 
запослене у 
образовању / 
дигитална учионица 
/ дигитално 
компетентан 
наставник- увођење 
електронских 
уџбеника и 
дигиталних 
образовних 
материјала“ 

19,5 
бодова 

Министарство 
просвете, број 
решења 160-
00-
00024/1/2018-
07 

Уверење  17.11.2020. 

Државни семинар 
Друштва 
математичара 
Србије 

8 
бодова 

К1 
Приоритетна 
област – 
унапређење 
наставе 
математике у 
основним 
школама 

Уверење  30.01.2021. 

Превентивна улога 
појачаног васпитног 
рада и његова 
повезаност са 
васпитним мерама 

8 сати К3 
П4 

Уверење  15.03.2021. 
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Подршка ученицима 
у онлајн учењу 

 
1 бод 

ОА21-10/323 Уверење  Стручни скуп 24.06.2021. 

Програм обуке за 
дежурне наставнике 
на завршном испиту 
у основном 
образовању 

8  Компетенције 
за поучавање 
и учење 

Уверење  22.6.2021. 

Укупно 92,5 сати 
 

 

 
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 
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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. 

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 

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  

У току шк. Актив  реализатор Актив учитеља 

Дневник 
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- позоришна представа 

,Мала грешка у 

саобраћају,велика цена'' 

-Изложби у холу Дома 

културе 

 

2019/2020. 

године 

. 

учитеља 

  

10 

10 

  

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 

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     
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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 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И 
ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 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 
 

 
 
/ 
 
 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

Извођење једног угледног часа 
 
3. разред, тимски час-Избор из 
поезије Душана Радовића (домаћа 
лектира) 26.10.2020. Мирјана 
Бановић, Катарина В. Богдановић, 
Весна Мијатовић 

   
 
    4 

   
 
Реализација часа           

 Писана 
припрема, 
вредновање од 
стране присутних 
колега 

       10 
       

Припрема приказа 
школског листа 
 

Записник са тима, 
школски лист 
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Остваривање пројеката образовно-
васпитног карактера у установи  
Приказ школског листа- излагач 
Члан пројектног тима-Школа за 
21.век 
 

     
 
 
   20 
   10 

 
 
 
 Координатор 
школског листа 
Учешће у 
писању/аплицирању 
 
 

 
школски лист 
 
записник са тима  
 
летња учионица 

Стручни активи, удружења... 
Координатор стручног актива за 
развој Шклоског програма за други 
циклус 
 
 
 
 
Члан већа природних наука 
 
 
 
Математичко такмичење 
„Мислиша 2019“ 

 
    10 
 
 
 
     
 
 
   10 
 
       
 
    5 

 
Израда плана и 
програма рада актива, 
праћење реализације, 
израда извештаја, 
израда Школског 
програма 
 
Учешће у изради 
плана  
 
Планирање и 
организовање 
активности  

 
Записник са 
актива 
 
Извештај, 
Школски 
програм  
 
 
 
Записник са већа 
 
 
Захвалница  

Маркетинг школе  
Помоћник администратора сајта 
 

      
     5 

Пружање помоћи око 
ажурирања сајта 

Увид у сајт 
установе 

Завршни испит 
Члан комисије за прегледање 
тестова за завршни испит ученика 
8. разреда 
Дежурни наставник на завршном 
испиту из Српског језика  

 
    16 

Прегледач 
комбинованих тестова 
из математике 
 
Дежурство у учионици 

 
Решење  
 
 
Решење 

Израда ИОП 
Математика, Хемија 

 
   24 

Планирање , 
организовање, 
реализација, 
евалуација 

ИОП 
Записник Тима за 
ИОП 
 

Континуирано праћење 
напредовања ученика 

     8 Извештавање на крају 
сваког квартала 

Извештај 
одељењског 
старешине 

Израда личног плана стручног 
усавршавања 

     1 Планирање, 
прикупљање доказа, 
извештавање 

План 
Извештај  
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Планирање, организовање, 
реализација тематског дана 

     3 Планирање, 
организовање, 
реализација 

Записник са 
ЧОС-а 

                                                                                                                       Укупно: 132  сата 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стручно усавршавање ван установе (120 бодова за 5 година) 
 
Назив семинара Број 

бодова 
Компетенција Документ 

који доказује 
реализацију  

Вебинар  „Повезаност самовредновања и 
квалитетног развојног плана“ 15.4.2021. 

 
    4 
 
 

Компетенција за 
поучавање и учење 

 
    Потврда  
 
    

Вебинар  „Превентивна улога појачаног 
васпитног рада и његова повезаност са 
васпитним мерама“14.3.2021. 

 
    8 

К4-подршка развоју 
личности детета и 
ученика 
П4  

      
   Уверење  

Семинар „Мултимедијални садржаји у 
функцији образовања“ 4.9.2020 - 
6.9.2020. 

  24 К4 
П1 

      
    Уверење 

Семинар „Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења“, 28.6.2018. 

  24 Компетенција за 
наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање и 
учење 

 
    
   Уверење 

Програм обуке за дежурне наставнике на 
завршном испиту у основном образовању 

   8 Компетенција за 
поучавање и учење 

 
   Уверење 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ОСТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ  НАСТАВНИКА 

МИЛИЦЕ БУГАРИНОВИЋ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
У установи (44 сати обавезно годишње) 



 

330 
 

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 

Континуирано 

праћење 
напредовања 
ученика у 1-
4.кварталу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Одељењско 
веће 

8  аутор записник већа и 
педагошка 
документација 

Извођење,организа

ција и реализација 

спортских 

активности 
намењених 
ученицима ,,Недеља 
школског спорта“ 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 
школски спорт 

3 Организатор/уч
есник 

Записник тима за 
школски спорт 

Актив за развој 

школског 

програма у 

1.циклусу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручног 
актива за 
развој 
школског 
програма 

2 члан Записник 
Стручног актива 
за развој 
школског 
програма 

Веће за разредну 

наставу 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 

2 члан Записник 
Стручног већа за 
разредну наставу 
 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

2 члан Записник 
Стручног тима 

за инклузивно 

образовање 

Тим за спортске 

манифестације 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

спортске 

манифестациј

е 

2 члан Записник Тима 

за спортске 

манифестације 

Тим за излете и 

екскурзије 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за излете 

и екскурзије 

2 члан Записник Тима 

за излете и 

екскурзије 
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Тим за спровођење 

завршног испита 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

спровођење 

завршног 

испита 

2 члан Записник Тима 

за спровођење 

завршног 

испита 

Тим за школски 

лист 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 
школски лист 

2 члан Записник Тима 

за школски 

лист 

Тим за заштиту 

животне средине 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

заштиту 

животне 

средине 

2 члан Записник Тима 

за заштиту 

животне 

средине 

Тим за 

самовредновање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

самовреднова

ње 

2 члан Записник Тима 

за самовредно 

вање 

Тим за школски 

сајт 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

школски сајт 

2 члан Записник Тима 

за школски сајт 

Тим за стручно 

усавршавање 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

2 члан Записник Тима 

за стручно 

усавршавање 

Педагошки 

колегијум 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Педагошки 

колегијум 

2 члан Записник 

Педагошког 

колегијума 

Израда ИОП-а за 
седам ученика 

У току шк. 
2020/2021.  
године 
 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

6 Организатор, 
реализатор 

Записник 
Стручног тима 

за инклузивно 

образовање 

ИКТ у настави на 
даљину: У периоду 
од 1.09.до 
22.06.2021.  
За ученике који су 
били одсутни са 
наставе услед 
болести или 
изолације због 

У току шк. 
2020/2021. 
године 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
  

12 реализатор Ес 
Дневник,писане 
припреме, 
евалуациони 
листићи, 
вредновање од 
стране 
присутних 
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пандемије ,,COVID 
19 “ 

 
 

Присуство огледном 
часу са дискусијом, 
анализом примене и 
евалуацијом часа 

18.02.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

2   присуство потврда 

Састанак школских 
тимова за заштиту 
од дискриминације , 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
Платформа „ Чувам 
те“ 

10.03.2021. 
 

Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

2 учешће  
уверење 

„ Стратегија у раду 
са ученицима који 
показују проблеме у 
понашању“ 

18.05.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

16 
бодо
ва 

учешће потврда 

„ Обука за 
запослене- 
породично насиље“ 

18.05.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

16 
бодо
ва 

учешће потврда 

„ Повезаност 
самовредновања и 
квалитетног  
развојног плана“ 

15.04.2021. Стручно веће 
за разредну 
наставу 
 

4 присуство Потврда 

Супервизија ЗИ у 
ОШ „Миша 
Стојковић“ у Гају 

23. -25. јун 
2021. 

 по 
одлу
ци 
МПР
С 

присуство - 
супервизија 

решење 
директора школе 

Укупно     сати          

 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И 

НАПРЕДОВАЊУ 
Назив установе : ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 
Име и презиме:  Милица Бугариновић 
Радно место :      Наставник енглеског језика 
Година/период  за који се извештај пише :  2017 - 2021 
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- 
Назив стручног 

усавршавања 

Време 

 
Начин 

учествовањ

а 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координиса
ње, вођење, 
остало Б

р
о

ј 
б

о
д

о
в

а
 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

ја
 

П
р

и
о

р
и

т
ет

н
а

 о
б

л
а

ст
 Документ који 

доказује 
 Реализацију 
/број сертификата, 
 потврде, 
уверења и ко га је 
издао 

Једногодишњи 
семинар за 
преводиоце (енглески 
језик) 

новембар 
2016 – јун 
2017. 

остало 
(полазник 
Центра за 
усавршавањ
е 
преводилачк
их и других 
кадрова при 
Удружењу 
научних и 
стручних 
преводилаца 
Србије) 

- - - Диплома издата од 
стране Удружења 
научних и стручних 
преводилаца 
Србије, број 4, од 2. 
10. 2017. године. 
Просечна оцена: 
8,23 (осам и 23/100) 

Добра припрема за час 
– успешан час 

октобар 
2017. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

28 К2 П1 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 17909 

Оцењивање – 
најлепши посао 
наставника 

новембар 
2017. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

- Сем
инар 
није 
акре
дито
ван 

- Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 1667 

Тестови знања – 
водич за израду и 
примену 

децембар 
2018. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

- Сем
инар 
није 
акре
дито
ван 

- Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 1669 

Методички приступ 
обради граматичких 
садржаја у млађим 
разредима основне 
школе путем 
интегративне наставе  

децембар 
2018. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

28 К1 П1 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 18344 
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Дијагностика, 
превенција и 
отклањање узрока 
школског неуспеха 

27-28. 12. 
2017. 

присуство 
(ОШ „Ђура 
Јакшић“, 
Ковин) 

16 К2 П2 Уверење издато од 
стране Центра за 
инструктивне 
комуникације у 
образовању 
„Координата“, 
Београд, бр. А-12 

Саветодавни рад – 
основа за добро 
васпитање и 
образовање 

фебруар 
2018. 

присуство 
(онлајн) 

- Сем
инар 
није 
акре
дито
ван 

- Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 1671 

Водич за час 
одељењског 
старешине  

фебруар 
2018. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

28 К3 П4 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 18645 

Рано учење енглеског 
језика  

3. март 
2018. 

присуство 
(Факултет за 
правне и 
пословне 
студије др 
Лазар 
Вркатић, 
Нови Сад) 

1 - Увере
ње не 
садрж
и 
инфо
рмац
ију о 
приор
итетн
ој 
облас
ти 

Уверење издато од 
стране Удружења 
наставника 
енглеског језика 
„ЕЛТА“, Београд, 
бр. 25/2018 

Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 
 

12. 5. 
2018. 

присуство 
(ОШ „Јован 
Јовановић 
Змај“, 
Ковин) 

24 
  
 
 

К1 Увере
ње не 
садрж
и 
инфо
рмац
ију о 
приор
итетн
ој 
облас
ти 

Уверење издато од 
стране Завода за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања, бр. 
1973/2018 / 5002 

Corpus Linguistics: 
Methods, Analysis, 
Interpretation 
(Корпусна 

лингвистика: методе, 

анализа, тумачење) 

од 17. 
септембра 
2018. (8 
недеља) 

присуство 
(онлајн, 
FutureLearn) 

- - - Дигитални 
сертификат послат 
од стране 
платформе 
FutureLearn 
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Настава енглеског 
језика заснована на 
интердисциплинарном 
приступу 

децембар 
2018. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

32 К1 П3 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 21263 

Учешће на 
међународној 
конференцији English 

Studies at the Interface 

of Disciplines: 

Research and Practice 

(ESIDRP) одржаној од 
21. до 23. марта 2019. 
у Скопљу, Северна 
Македонија. Учешће 
као излагач 23. марта 
на тему из енглеске 
књижевности The Isle 
is Full of Noises: Music 
in Shakespeare’s The 

Tempest. 

23. март 
2019. 

Присуство, 
излагање 
(Универзите
т „Св. Кирил 
и Методиј“, 
Скопље 
Филолошки 
факултет 
„Блаже 
Конески“) 

- - - Потврда о 
присуству на 
конференцији, 
Књига апстракта 

НТЦ систем учења – 
развој креативног и 
функционалног 
размишљања 
 

20/21. и 
22. 04. 
2019. 

присуство 
(ОШ „Краљ 
Петар 
Први“, 
Београд, 
Стари град) 

24 К2 П3 Уверење издато од 
стране Савеза 
учитеља Републике 
Србије, Београд, 
бр. 257 

ЕLTA конференција 
за наставнике 
енглеског језика  
 
 

10. и 11. 
мај 2019. 

присуство 
(Учитељски 
факултет, 
Београд) 

4 - Увере
ње не 
садрж
и 
инфо
рмац
ију о 
приор
итетн
ој 
облас
ти 

Уверење издато од 
стране Удружења 
наставника 
енглеског језика 
„ЕЛТА“, Београд, 
бр. 8/2019 

Ванучионичке 
активности у 
дигиталном окружењу 

25. 05. 
2019. 

присуство 
(ОШ „Јован 
Јовановић 
Змај“, 
Ковин) 

8 К2 П1 Уверење издато од 
стране Школског 
центра за 
савремено 
образовање, 
Београд, бр. 308/9 

Подршка ученицима 
са проблемима у 
школи и дому ученика 

јул 2019. присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

36 К3 П2 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 24068 
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и њиховим 
родитељима 
Домаћи задатак у 
функцији повећања 
ученичких постигнућа 
 

јул 2019. присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

32 К2 П1 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 24064 

Језичка култура на 
интернету 

новембар 
2019. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

32 К4 * *Уверење ће бити 
издато од стране 
Образовно 
креативног центра 
Бор на завршном 
сусрету у фебруару 
2020. 

Савладавање меких 
вештина у релацији 
наставник – ученик – 
родитељ унутар 
установа 

новембар 
2019. 

присуство 
(онлајн, 
ОКЦ) 

36 К4 * *Уверење ће бити 
издато од стране 
Образовно 
креативног центра 
Бор на завршном 
сусрету у фебруару 
2020. 

Testing Times in the 
Classroom: Challenges 
of 21st Century 
Education (Време 

тестирања у 

учионици: изазови 

образовања у 21. веку) 

од 9. 
децембра 
2019. (4 
недеље) 

присуство 
(онлајн, 
FutureLearn) 

- - - Дигитални 
сертификат послат 
од стране 
платформе 
FutureLearn 

 Тимски рад и сарадња 
наставника у ф-ји 
осигурања квалитета 
рада установе 

18. 01. 
2020. 

присуство 
(ОШ 
„Предраг 
Кожић“, 
Дубовац) 

8 К4 П4 Уверење издато од 
стране Центра за 
стручно 
усавршавање 
Кикинда, бр. 
150/2020. 

 ОКЦ конференција 
Онлајн дидактика 

15. 2. 
2020. 

присуство 
Дом 
омладине 
Београда, 
Београд, 
Стари град, 
Македонска 
22 

1 - - Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 35 

 Управљање тимовима 3. 2. 2020 
– 9. 3. 
2020.  

присуство 
онлајн 

40 К4 П3 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 26587 

 Blended learning: form 
theory to practice 

18. 3. 
2020. 

присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
– OUP Teachers’ 
Club Webinars 



 

337 
 

 Getting ready for your 
first online lesson 

24. 3. 
2020- 

присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
-  OUP Teachers’ 
Club Webinars 

 Asynchronous 
Teaching Part 1 

31. 3. 
2020. 

присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
-  OUP Teachers’ 
Club Webinars 

 Picture this! Promoting 
Adult English Learners’ 
Access to Online 
Language Teaching 

1.4. 2020. присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
-  OUP Teachers’ 
Club Webinars 

 ИНОВАТИВНЕ 
МЕТОДЕ УЧЕЊА – 
Како подстакнути 
скривене потенцијале 
ученика (проф. др. 
Ранко Рајовић) 

2.4.2020. присуство 
онлајн 

1 - - Уверење издато од 
стране KLETT 
друштва за развој 
образовања, 
Београд, бр. 
18699/2020 

 Asynchronous 
Teaching Part 1 

2. 4.2020. присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
-  OUP Teachers’ 
Club Webinars 

 Невербална 
комуникација - говор 
тела (предавач Марко 
Буразор) 

6. 4. 2020. присуство 
онлајн 

1 - - Уверење издато од 
стране KLETT 
друштва за развој 
образовања, 
Београд, бр. 
18698/2020 

 La valutazione degli 
apprendimenti (4a ed.) 

6. 4. 2020. присуство 
онлајн 

(16 сати) - - Дигитална потврда 
– Attestato di 
partecipazione; od 
strane UNIMORE 
(Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia), 
EDUOPEN ( 
https://learn.eduopen
.org/). Kôd potvrde: 
eylnsOyXZi 

 How to use Classroom 
Presentation Tools for 
virtual learning 

8. 4. 2020. присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
-  OUP Teachers’ 
Club Webinars 

 Дигитално 
образовање 2020 

10. и 11. 
4. 2020. 

присуство 
онлајн 

4 - - Сертификат у 
електронској 
форми издат од 
стране Центра за 
образовне 
технологије на 
западном Балкану, 
Београд, бр. 
18698/2020 
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 Étudiants dyslexiques 
dans mon amphi: 
comprendre et aider 

15. 4. 
2020. 

присуство 
онлајн 

(4 
недеље) 

- - Дигитална потврда 
послата од стране 
FUN MOOC 
платформе – France 
Université 
Numérique ( 
https://www.fun-
mooc.fr/) 

 Taking your first steps 
into teaching live online 

15. 4. 
2020. 

присуство 
oнлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
-  OUP Teachers’ 
Club Webinars 

 Решавање 
конфликтних 
ситуација (предавач: 
Јелена Јеремић) 

14. 5. 
2020. 

присуство 
онлајн 

1 - - Уверење издато од 
стране KLETT 
друштва за развој 
образовања, 
Београд, бр. 
18700/2020 

 Мобилни телефон у 
настави 

6. 7. 2020. 
– 4. 8. 
2020. 

присуство 
онлајн 

32 К2 П1 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 27725 

 Блог, Инстаграм и 
Фејсбук у настави 

6. 7. 2020. 
– 10. 8. 
2020. 

присуство 
онлајн 

36 К2 П1 Уверење издато од 
стране Образовно 
креативног центра, 
Бор, бр. 27498 

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

26. 8. 
2020. 

присуство 
онлајн 

19,5 К1, 
К2 

обука 
од 
јавног 
значај
а 

Уверење у 
електронској 
форми издато од 
стране ЗУОВ-а, 
број 1868/2020 
10576,  дана 17. 11. 
2020. године.   

 Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања 

4. 9. 2020. 
– 6. 9. 
2020.  

присуство 
(ОШ 
„Предраг 
Кожић“, 
Дубовац) 

24 К4 П1 Уверење издато од 
стране Отворене 
просветне 
иницијативе, 
Јагодина, бр. 
0409/2020-11 

 Ванредно стање психе 
– како сачувати себе у 
ванредним 
околностима 

8. 12. 
2020. 

присуство 
онлајн 

1 - - Уверење издато од 
стране KLETT 
друштва за развој 
образовања, 



 

339 
 

Београд, бр. ОА21-
2/1845 

 Grammar Teaching in 
the Age of Covid-19 

9. 12. 
2020. 

присуство 
онлајн 

(1 сат) - - Дигитална потврда 
послата од стране 
Cambridge 
University Press 

 Типови интеракција – 
наставник као 
медијатор 
комуникације 

12. 12. 
2020. 

присуство 
онлајн 

1 - - Уверење издато од 
стране KLETT 
друштва за развој 
образовања, 
Београд, бр. ОА21-
1/121 

 Маcmillan Education 
Winter Fair 

16. 12. 
2020. 

присуство 
онлајн 

(3 сата) - - Дигитална потврда 
послата од стране 
Маcmillan 
Education Teacher 
Training (Advanced 
Learning academic 
programme) 

 Кроз акцију и 
интеракцију 
подстакните ученичку 
мотивацију 

23. 2. 
2021. 

присуство 
онлајн 

1  - - Уверење издато од 
стране KLETT 
друштва за развој 
образовања, 
Београд, бр. ОА21-
6/3205 

 Потврда координатора 
Willkommen 
такмичења 

20. 3. 
2021. 

ментор и 
координатор 
8. 
међународно
г такмичења 
Willkommen, 
одржаног 21. 
11. 2020. 
онлајн 

18 - - Потврда у 
дигиталном 
формату 
генерисана са 
линка послатог од 
стране Немачко-
аустријског 
културно 
едукативног 
Центра, Краљево 

 Creative methodology 
for maximising student 
engagement in EFL 
classroom  

6. 3. 2021. присуство 
онлајн 

8 К1 П3 Уверење издато од 
стране Удружења 
наставника 
енглеског језика – 
ЕЛТА, Немањина 
28, 11000 Београд, 
број 856/4 

 Подстицање и развој 
мисаоних вештина 
ученика кроз наставу 
страног језика 

20. 3. 
2021. 

присуство 
онлајн 

8 К2 П3 Уверење издато од 
стране Удружења 
наставника 
енглеског језика – 
ЕЛТА, Немањина 
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Која знања и вештине сам унапредила у току школске 2020/2021 године: Настојала 
сам да унапредим своје комуникативне вештине ради што ефикасније комуникације са 
ученицима, родитељима и колегама. Како бих то остварила, похађала сам два семинара К4 
компетенције, који су ми до сада недостајали како би структура стечених компетенција 
била комплетнија. Научила сам да користим неке нове алате током онлајн наставе. 
 
 

План даљег стручног усавршавања за школску 2019/2020 и 2020/2021. годину: 

Акредитовани једнодневни семинари у организацији Друштва за стране језике и 
књижевности Србије: Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави (каталошки 
број 860),Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање 

наставе страних језика (кат. бр. 869), 
Креативна употреба уџбеника у настави страног језика (кат. бр. 878); 
Акредитовани семинар Центра за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца под 
називом Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског 

језика (кат. бр. 887).за школску 2019/2020 и 2020/2021. годину: 
 
Акредитовани једнодневни семинари у организацији Друштва за стране језике и 
књижевности Србије:  
Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави (каталошки број 860), 
Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе 

страних језика (кат. бр. 869), 
Креативна употреба уџбеника у настави страног језика (кат. бр. 878); 
Акредитовани семинар Центра за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца под 
називом Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског 

језика (кат. бр. 887). 

28, 11000 Београд, 
број 855/3 
 

 Састанак школских 
тимова за заштиту од 
дискриминације, 
насиља, злостављања 
и занемаривања 
 
Теме: Дигитално 
насиље - презентација 
инструмената за 
анализу, студије 
случаја и приручника; 
Платформа „Чувам 
те“. 

10. 3. 
2021. 

присуство 
онлајн 

2 сата - - Дигитално уверење 

 Обука за супервизоре 
и председнике 
школских комисија на 
ЗИ (ЗУОВ платформа; 
обука од јавног 
значаја) 

јун 2021. присуство 
онлајн 

8 сати - - Дигитално уверење 
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Оцена реализације: 

План није реализован или је делимично реализован, будући да услед пандемије корона 
вируса семинари нису одржани. Присиство се планира када поменути семинари буду 
поново реализовани (онлајн или неспосредно). 
 
План даљег стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину: 

Похађање семинара у циљу побољшања и унапређења комуникацијских вештина 
(асертивни приступ, активно слушање и т.сл.). Такође, похађање семинара који имају за 
тему унапређење инклузивног образовања и помоћ у учењу деци са развојним сметњама. 
 
                                                                                                 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И 

ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

 Наставник ликовне културе Лидија Илић 

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. 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  И  НАПРЕДОВАЊЕ  У  УСТАНОВИ 

 
Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме : Душанић Анита 

Радно место : наставник историје 

Година/период : 2020/2021. 
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стру

чно 

усав

рша

вањ

е у 

уста

нов

и 
Душ

ани

ћ 

Ани

та 

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. 2020/2021.планирано је 44 сати 
стручног усавршавања у установи.  
 

 
 

 

 

Извештај 
о стручном усавршавању ван установе на крају  шк. 2020/2021. год. 
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Наставник: Душанић Анита 

 

 
 
 

Oблик 

стручног 

усавршавања 

Назив стручног 

усавршавања 
Број 

сати  

К 

1,2,3,4 
 

Време  Доказ Име и презиме   

 Вебинар 1. Дигиталн
а учионица / 
дигитално 

компетентан 
наставник – 

увођење 
електронских 

уџбеника и 
дигиталних 
образовних 
материјала 

 

19,5 К4 17.11.202
0. 

Уверење Душанић Анита 

 Вебинар Презентација 
Уџбеника за 

8.разред 
издавачке куће 
Герундијум „ 

Знање о 
прошлости – 

најбољи старт за 
будућност“ 

1 К2 2021. Уверење Душанић Анита 

Стр

учн

о 

уса

вр

ша

ва

ње  

ван 

уст

ано

ве 
Ду

ша

ни

ћ 

Ан

ита 

Вебинар Презентација 
Уџбеника за 

8.разред 
издавачке куће 

Клет 

1 К4 2021. Уверење Душанић Анита 

Вебинар „Српске краљице 
у 19. И 20. Веку“ 

2 К2 2021. Потврда Душанић Анита 

Вебинар „Подршка 
ученицима у 

онлине учењу“ 

1  

К2 
2021. Потврда Душанић Анита 

Вебинар Обука за 
запослене – 
породично 

насиље 

1 К1 18.05.202
16. 

Уверење Душанић Анита 

 Вебинар Стратегија у раду 
са ученицима 

1 К2 18.05.202
16. 

Потврда Душанић Анита 
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који показују 
проблеме у 
понашању 

 
 

Реализација програма стручног  усавршавања у установи у школској 2020/2021. г. 
 
Наставник: Марко Бојовић 
 
 

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 

Излагање са стручног 
усавршавања 

Одељенско веће 1 Слушалац Записник већа 
 

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 активности 
поводом Дечије недеље 

Наставничко веће 
 

1 Организатор  
Записник већа 

 
Континуирано праћење 

напредовања ученика у 3. 
кварталу 

Одељенско веће 
 

2 Организатор  
Записник већа и педагошка 

документација 
 

Континуирано праћење 
напредовања ученика у 

4.кварталу 

Одењенско веће 2 Организатор Записник већа и педагошка 
документација 

Члан Актива за развој шк. 
Програма у 2. циклусу 

Лични ниво 2 Члан Записник 

Члан Тима за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

Лични ниво 2 Члан Записник 

Учешће у раду НВ Наставничко веће 1 Члан Записник већа 
Учешће у раду ОВ Одељенско веће 1 Члан Записник већа 
Координатор Већа 
природних наука 

Лични ниво 10 Координатор Записник 

Прегледач у школи Лични ниво 2 Члан  
Израда личног плана 

стручног усавршавања 
Лични ниво 1 Аутор Лични план стручног 

усавршавања 
Израда ИОП-а Лични ниво 6 Аутор Документација педагога 

школе 
Примена наученог  са 
стручног усавршавања 

Лични ниво 8 Организатор Припрема за час 
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Укупно:                                                                             43  сати 

 
Реализација програма стручног  усавршавања ван установе у школској 2020/2021. г. 

 
Наставник: Марко Бојовић 
 

Назив семинара Број 
сати 

Компетенција Документ који доказује 
реализацију (уписати у 
колону знак * уколико 
постоји сертификат) 

Остали облици 
стручног 
усавршавања* 

     

   

 
 

 

Укупно:  8 сати 
 
 
 
 
                ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И  

ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

Наставник музичке културе,технике и технологије и ликовне културе  
 Лидија Илић 

 
 

 
                                                                                     Укупно : 48  сати 

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 Ученичког 
парламента 

 
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 

Координатор стручног већа 
вештина  

10 Координисање и 
спровођење 

Записници 

Извођење,организација,реализација, 
Извештавање културних 
активности у којима учествују 
учениц (изложбе) 

 
3 

Координисање и 
спровођење 

 

Чланство у тиму за спровођење 
завршног испита 

5 ангажовање задужење 
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Ван установе (120 бодова за 5 година) 

 
Назив семинара Број 

бодова 

Компетенција Документ који 

доказује 

реализацију  

 

,,Програм обуке за дежурне наставнике 
на завршном испиту у основном 
образовању,, 

 

 

    8 

 

Компетенције 
за поучавање и 
учење 

 

Уверење (ЗУОВ) 

 
,,Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању,, 

 
    16 

 

Компетенција 
развојних 
активности 

 
Уверење 
(МПНТР) 

 
,,Обука за запослене - породично 
насиље,, 

 
     16 
 

 

Компетенција 
развојних 
активности 

 
Уверење 
(МПНТР) 

 
,,Презентација уџбеничког комплета 
,,Техника и технологија 7 и 8,, 

        
       1 

 

Компетенција 
развојних 
активности 

 

Уверење (Вулкан 
издаваштво) 

  
,,Програм обуке наставника за 
реализацију наставе орјентисане ка 
исходима учења,, 
 

 
24 

 
Компетенције 
за наставну 
област,предмет 
и методику 
наставе,поучава
ње и учење 

 
Уверење (ЗУОВ) 

 
                                                                               Укупно : 65 
 
 
 
Извештај стручног усавршавања у установи за школску 2020/2021.годину 

 
Наставник: Марија Ћирић 
Радно место:  наставница српског језика 
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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 

5. Учествовање у изради 
школског програма за 
2.циклус за школску 
2020/21.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 

 
 
 
 
Стручно усавршавање ван установе за школску 2020/2021.годину 

Наставница: Марија Ћирић 

Наставни предмет: српски језик 

Назив семинара Време 

реализације 

Компетенције Приоритетна 

област 

Број сати 

Примена апликације за 

прегледање отворених 

задатака на завршном 

испиту/ дтжавној матури 

25-29.маја 

2020. 

К1 П1 8 

Превентивна улога 

појачаног васпитног рада и 

његова повезаност са 

васпитног рада 

14.3.2021. К3 П4 8 

Мултимедијални садржаји 

у функцији образовања 

4.9.2020.-

6.9.2020. 

К4 П1 24 

Тимски рад и сарадња 

наставника у функцији 

осигурања квалитета  рада 

установе 

18.1.2020. К4 П4 8 

 

 
 

Реализација програма стручног  усавршавањау установи у школској 2020/2021. г. 
наставник: Ануца Славковић 
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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 

     
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 

 
     
Континуирано праћење 
напредовања ученика у 
4.кварталу 

Одењенско веће 2 Организатор Записник већа и педагошка 
документација 

     
Посета угледним часу 
српског језика-наставна 
јединица“Избор из 
поезије Душана 
Радовића“ 

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:                                                                             37  сати 
 

 
Реализација програма стручног  усавршавања ван установе у школској 2020/2021. г. 

Наставник:Ануца Славковић 
 

Назив семинара Број 
сати 

Компетенција Документ који доказује 
реализацију (уписати у 

Остали облици 
стручног 
усавршавања* 
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колону знак * уколико 
постоји сертификат) 

     

Пројектна настава 16  
К1 П3 

Уверење 
 

Дигитална учионица 19,5  Уверење  
Укупно: 35,5 сати 

 
 
 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2021/22. ГОД 

Име и презимe Маја Лукић 

Назив установе и радног места ОШ “Предраг Кожић“, наставник музичке 

културе 
Последњи завршени ниво образовања Aкадемија уметности(VIIстепен) 

Звање Професор солфеђа и музичке културе 

Ниво и врста образовања потребни за обављање посла у 

складу са систематизацијом, односно описом посла 
Академија уметностиVII степен,Професор 

музичке културе 
Знања и вештине потребни за обављање посла  

Познавање програма музичке културе,владање 

техником свирања клавира,познавање 

дириговања и вођења хора и оркестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у 

наредној години 
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 Назив планираног стручног усавршавања (нпр: тема 
огледног/угледног часа, назив активности, назив 

програма стручног усавршавања, тема конференције 
или стручног скупа итд.) 

Планирано 

време 

остваривања 

Прихваћено, 

одобрено 

У  

установи 
Угледни час   
Акредитован семинар у установи   
Посета угледним часовима   
Стручни активи   
   

Ван 

установе 
Презентације уџбеника и стручни активи   
Угледни час у другој школи   
Акредитован семинар у установи   

Напомена:Рад у три школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ И ВАН 

УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

 
Предметни наставник географије: Видосав Обрадовић 

 
Активност Број сати-

бодова 
Опис активности Докази: 

Присуствовање и дискусија на једном  

угледном часу  
1)Српски језик, 3. разред 
 
 

    
 
        3 

 
 
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 

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 

    
      18 
 
 
   
      12 

Планирање, 
организовање, 
реализација, 
евалуација и 
извештавање ИОП-
а 
 
Прегледач 
комбинованих 
тестова 

ИОП, 
записник 
тима за 
ИОП 
 
 
Решење  

                                                                                                                                            Укупно: 57 часа  
 
Ван установе (120 бодова за 5 година) 
 

Назив семинара Број сати Компетенција Документ који 

доказује 

реализацију  
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Програм обуке за запослене у 
образовању/Дигитална 
учионица/Дигитално компетентан 
наставник-увођење електронских уџбеника 
и дигиталних образовних материјала 

 
  19,5 

К4 
П4  

      
     Уверење  

 8  К1 
П4 

     Уверење 

 8 К1 
П4 

     Уверење 

 

 
  
 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 
 
 
Назив установе:  Основна школа „Предраг Кожић“Дубовац  
Име и презиме:   Сузана Милојков 
Радно место:  Наставник  ТИТ 
Година/период  за који се извештај пише: Школска  2020/2021.  
 
 
 
 
 
 
 



 

353 
 

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 

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 

У сазадњи са  Тимом за 
заштиту животне 
средине 
 

5 члан  
Записник 
тима 
 

Континуирано праћење 
напредовања ученика у 
3. кварталу 

Одељенско веће  
 

2 Организатор  
Записник већа и педагошка 
документација 

 
Примена наученог са 
стручног усавршавања 

Лични ниво 4 Организатор Припрема за час 

Континуирано праћење 
напредовања ученика у 
4.кварталу 

Одењенско веће 2 Организатор Записник већа и педагошка 
документација 

Извођење:Угледни час Лични ниво 
 
 

4 Организатор Припрема за час 

Примена наученог  са 
стручног усавршавања 
 

Лични ниво 4 Организатор Припрема за час 

Члан Тима за ПО Лични ниво 
 
 

4 Члан Записник 

Члан Тима за школски 
сајт 

Лични ниво 4 Члан Записник 

Члан Тима за развој 
међуредметних 
компентенција и 
предузетништва 

Лични ниво 4 Члан Записник 

Израда личног плана 
стручног усавршавања 

Лични ниво 
 
 
 

1 Аутор Лични план стручног 
усавршавања 

„ Стратегија у раду са 
ученицима који 
показују проблеме у 
понашању“ 

18.05.2021. 16 присуство уверење 
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                                                                                 Предметни наставник: Сузана Милојков 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                     
Извештај запосленог о стручном усавршавању  

у току шк. 2020/2021. год. 

 

Име и презиме: Радосава Јаџић,наставник француског језика 
 
 

 

Oблик стручног 

усавршавања1  

и назив 

Број сати / 

бодова 

 

 

Компетенциј

е2 

(К1, К2, К3, К4) 

Начин 

учествов

ања4 

 

Датум, 

време 

 

Документ  

који 

доказује 

реализациј

у5 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

в
а

н
 у

ст
а

н
о

в
е 

Стручни скуп,вебинар 
„Здрави стилови 
живота и због чега су 
важни“ 

1  Присуств
о 

2.3.2021. 
1 сат и 30 
минута 

Уверење 
 

„Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања“ 

24 К4 Присуств
о 

4.9.2020.-
6.9.2020. 

Уверење 

„Превентивна улога 
појачаног васпитног 
рада и његова 
повезаност са 
васпитним мерама“ 

8 К 3 Присуств
о 

14.3.2021. Уверење 

Вебинар „Повезаност 
самовредновања и 
квалитетног развојног 
плана“ 

4  Присуств
о 

15.4.2021 Потврда 

 

 

 

„ Обука за запослене- 
породично насиље“ 

18.05.2021. 16 присуство уверење 

,,Презентација 
уџбеничког комплета 
,,Техника и 
технологија 7 и 8,,клет 

        
 

1 присуство уверење 
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Стручно усавршавање у установи 

 
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. Координисање Стручним 
већем за друштвене науке 

5 Координисање Стручним 
већем за друштвене науке 

Вођење 

3. Израда личног плана 
стручног усавршавања 

1 Стручно већеДруштвених 
наука 

Спровођење и организација 

4. Израда ИОП-а за 1. И 
2.полугодиште 

6 Записник тима за ИОП Учешће 

 
IX САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 
У току школске 2020/2021. 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 
 
 Извештај о извршеним инспекцијским прегледима и надзорима у школи,  налази се у Извештају  о 
раду директора. 
 

 

 

 

 

У изради Извештаја о остваривању Годишњег плана рада, учествовали су запослени 
наставног особља, заједно са директором, стручним сарадницима и секретаром школе.  
Извештаја о остваривању Годишњи план се подноси органу управљања школе на 
усвајање.  
 

                                                                                                                                            Директор, 
 
                                                                                                                            Лидија Весели 


