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1. УСЛОВИ РАДА 

 

Извештај о раду је обавеза директора школе, утврђена Законом о основама система образовања 

и васпитања, са циљем праћења реализације Годишњег плана рада школе (ГПРШ). 

 

Извештај је израђен на основу података добијених од одељењских старешина, разредних и 

предметних наставника, председника стручних aктива, већа, координатора тимова, као и на основу 

непосредног увида директора и педагога школе у остваривање програмских задатака. 

 

У складу са Правилником о школском Kалендару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019-2020. годину: 

 Прво полугодиште почело је у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршило се у понедељак, 

23. децембра 2019. године. У првом полугодишту било је 80 наставних дана. 

 Друго полугодиште почело је 15.01. 2020. и по Измени школског Календара трајало је до 05.06. 

2020. године за ученике VIII разреда, укупно 90 наставних дана; а до 16.06. 2020. године за ученике 

1-7. разреда, 100 наставних дана. 

 

Настава и остале активности у Школи реализоване су у складу са Школским календаром и 

усвојеним ГПРШ за школску 2019-2020. годину.  

 

Наставни рад  је организован у две смене: преподневна настава од 8.00 часова, а поподневна  од 

13.15 часова. 

 

Настава за ученике 5. до 8. разреда одвијала се у току преподнева, а ученици 1.2. 3. и 4.разреда 

смењивали су се недељно (рад у две смене). 

 

У току другог полугодишта дошло је до прекида процеса редовног извођења наставе у школи због: 

 ВАЖНОГ ОБАВЕШТЕЊА – ПРЕКИДА се образовно васпитни рад у нашој школи у периоду од 

12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године услед регистровања интензитета вируса 

грипа изнад епидемијског прага 

 Сачињен је ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАДОКНАДЕ по коме је требало да се надокнади пропуштена 

настава 

 Актом Председника Србије и Одлуком Министра просвете: 

 15. 03. 2020. године ВАНРЕДНО СТАЊЕ – обуставља се настава 

 16. 03. 2020. године МИНИСТАРСТВО – учење на даљину 

 16. 03. 2020. године МИНИСТАРСТВО – обавештење за родитеље – настава на даљину 

 16. 03. 2020. године РАСПОРЕД ЕМИТОВАЊА образовних садржаја на РТС каналима 

 Од 17.03. до краја школске године реализована је настава на даљину: праћењем наставе од 

стране ученика на РТС каналима; путем Вајбер група, Скајпа и Гугл учионица.  

 

 

1.1. Кадровски ресурси 

Формирано је 7 одељења разредне наставе и 7 одељења предметне наставе (14 одељења), са укупно 

272 ученика на крају школске 2019-2020. године. 

 

Бројно стање ученика на крају школске 2019-2020. године: по одељењима, разредима, први 

циклус, други циклус и сумарно за Школу; и списак одељењских старешина, приказан је у Табели 1. 
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Бојно стање ученика на крају школске 2019-2020. године 

 и списак одељењских старешина 

Табела 1. 

РАЗРЕД  

- Одељење 

УКУПНО у 

РАЗРЕДУ - 

Одељењу 

ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Број % Број % 

I-1 22 9 40.91 13 59.09 ЗОРИЦА РАЈДА 

I-2 19 10 52.63 9 47.37 МИЛЕНА СТОЈАНОВ 

Укупно I 41 19 46.34 22 53.66  

II-1 17 8 47.06 9 52.94 КЛАУДИЈА СТОЈЧЕВСКА 

II-2 17 8 47.06 9 52.94 ДРАГИЦА ТРИВУНЧИЋ 

Укупно II 34 16 47.06 18 52.94  

III-1 27 7 25.93 20 74.07 ЈОВАНА ВИТОРАЦ 

Укупно III 27 7 25.93 20 74.07  

IV-1 15 8 53.33 7 46.67 АНА ЛАКАТОШ ЖДЕРО 

IV-2 16 8 50.00 8 50.00 МАЈА ЋУРЧИН 

Укупно IV 31 16 51.61 15 48.39  

СВЕГА од I до IV 133 58 43.61 75 56.39  

V-1 21 7 33.33 14 66.67 ЗОРИЦА АНЂЕЛИЋ 

Укупно V 21 7 33.33 14 66.67  

VI-1 17 8 47.06 9 52.94 МАРИНА СТОЈАНАЦ 

VI-2 17 10 58.82 7 41.18 ВАЛЕРИЈА КАЛАЊА 

Укупно VI 34 18 52.94 16 47.06  

VII-1 19 9 47.37 10 52.63 ИВАН СТАЈЧИЋ 

VII-2 17 9 52.94 8 47.06 МИЛАН БАНАИ 

Укупно VII 36 18 50.00 18 50.00  

VIII-1 24 11 45.83 13 54.17 МАРИНА АНТИЋ 

VIII-2 24 12 50.00 12 50.00 НЕНАД МИНАКОВИЋ 

Укупно VIII 48 23 47.92 25 52.08  

СВЕГА од V до VIII 139 66 47.48 73 52.52  

СВЕГА од I до VIII 272 124 45.59 148 54.41  

 

Поред бројних података (Табела 1), потребно је истаћи следеће: 

У  другом полугодишту у школу су се  поново  УПИСАЛИ: 

 у II -1 одељење – И. М.  

 у IV -1 одељење – И. Д.  

 у VI -2 одељење – И. К.       

 у VII -1 одељење – И. Н.       
 

На основу података у Табели 1. закључује се да је  Школа на крају школске 2019-2020. године имала 

укупно 14 одељења тј. 272 ученика. 
 

У октобру је наставница немачкогјезика  Николић Оливера напустила школу, а уместо ње је 

примљена Ракетић Дејана. 

Због одсуства са посла (боловања) наставнице разредне наставе IV-1 одељења Дулић Катарине, 

замену је вршила наставница Лакатош Ждеро Ана.  

Због боловања наставнице математике Милошев Дуње, наставу је реализовала Станојевић 

Јелена. 

Наставу одабраног спорта - Одбојка уместо Бикицки Ирене реализовао је Мићић Рашко. 

Путем Књиге обавештења и сајта Школе ученици и наставници су добијали све потребне информације 

о раду. 
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На ажурирању сајта радила је наставница Милошев Дуња. 

Школом  је руководио директор. 
 

 

Колектив Школе који је у школској 2019-2020. години реализовао ГПРШ приказан је у Табели 2. 

Колектив школе у школској 2019-2020. години 

Табела 2. 

Рбр. РАДНО МЕСТО ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ 

УПРАВА ШКОЛЕ 

1.  Директор школе Деман Миланка Професор историје 

2.  Секретар школе Мандић  Нада Дипломирани правник 

3.  
Административно-финансијски 

радник 
Остојић Зоран Дипломирани економиста 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1.  Педагог Калања Валерија Професорпедагогије 

2.  Библиотекар*   

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – РАЗРЕДНА НАСАВА 

1.  Наставник разредне наставе Рајда Зорица Професор разредне наставе 

2.  Наставник разредне наставе Стојанов Милена Професор разредне наставе 

3.  Наставник разредне наставе Стојчевска Клаудија Професор разредне наставе 

4.  Наставник разредне наставе Тривунчић Драгица Професор разредне наставе 

5.  Наставник разредне наставе Виторац Јована Професор разредне наставе 

6.  Наставник разредне наставе Лакатош Ждеро Ана Професор разредне наставе 

7.  Наставник разредне наставе Ћурчин Маја Наставник разредне наставе 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПРЕДМЕТНА НАСАВА 

1.  Наставник српског језика Анђелић Зорица Професор српског језика 

2.  Наставник српског језика Спирић Анђелка Професор српског језика 

3.  Наставник српског језика Антић Марина Професор српског језика 

4.  Наставник енглеског језика Лечић Винокић Сњежана Професор енглеског језика 

5.  Наставник енглеског језика Чокорац Биљана Професор енглеског језика 

6.  Наставник немачког језика Жижић Олах Весна Професор немачког језика 

7.  Наставник немачког језика 
Николић Оливера,  

Ракетић Дејана 

Професор немачког језика 

Наставник немачког језика 

8.  Наставник ликовне културе Матовић Светлана Професор ликовне културе 

9.  Наставник ликовне културе Жигић Алан Професор ликовне културе 

10.  Наставник музичке културе Ђорђевић Марина Професор музичкекултуре 

11.  Наставник историје Минаковић Ненад Професор историје 

12.  Наставник географија Дуганџија Жељко Професор географије 

13.  Наставник физике Лакићевић Ивана Професор физике 

14.  Наставник физике Ракита Ивана Професор физике 

15.  Наставник математике МилошевДуња Професор математике и рачунарства 

16.  Наставник математике Медаровић Мирјана Дипломирани математичар 

17.  Наставник биологије Стојанац Марина Професор биологије 

18.  Наставник биологије Пушковић Даница Професор биологије 

19.  Наставник хемије Шобић Марија Професор хемије 

20.  Наставник ТО Стајчић Иван Професор техничког образовања 

21.  Наставник ФВ 
Бикицки Ирена 

Мићић Рашко  

Професор физичког васпитања 

Професор физичког васпитања 

22.  Наставник ФВ Банаи Милан Професор физичког васпитања 

23.  Наставник верске наставе Видаковић  Славољуб Теолог 
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ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

1.  Домар – мајстор одржавања Ђурић Драгослав  

2.  Сервирка Сунајко Мира  

3.  Чистачица Дулић Вера  

4.  Чистачица Дом Сњежана  

5.  Чистачица Мадић Милена  

6.  Чистачица Подрашчанин Јелка  

7.  Чистачица Шушак Драгица  

 

* Библиотекар: посао библиотекара, на основу решења директора, поред своје редовне обавезе 

обављале су: Анђелић Зорица – 5,5%;  Антић Марина – 34,50%; Чокорац Биљана – 10,0%. 

У разредној настави је радило 7 наставника, а у предметној настави 23 наставника.  

Настава је стручно заступљена.  

 

1.2. Материјално-технички ресурси и услови 

На основу ПРАВИЛНИКА о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе (Службени гласник РС Просветни гласник   број 5  - 27. 05. 2019.), извршена је 

класификација установа на основу планираног капацитета и наша Школа је класификована као 

основна школа, као посебна установа, капацитета од 100 до 480 ученика, која се оснива у случају 

када на удаљености до 2 km не постоји друга основна школа (осим у јединицама локалне 

самоуправе које имају статус града) – ТИП Б. 

 

Школаје извршила сравњење следујућег и имајућег стања (следује – има – недостаје) према досад 

важећим прописима.  

 

У току школске 2019-2020. године у Школи су реализоване следеће активности: 

- Набављена су 4 десктоп рачунара, 6 лаптоп рачунар и 6 пројектора 

- Купљене су књиге за библиотеку у вредности од 11.000,00 РСД 

- Спроведена је јавна набавка за Школу у природи 

- Урађено је климатизовање  учионица и набавка интерактивне табле за кабинет Историја – 

Географија 

- Набављен је ТВ који је постављен у Зборници 

- Извршене су текуће оправке на огради школе, чишћење и замена делова олука, поправљен је кров 

који је прокишњавао на свлачионици у фискултурној сали 

- Спроведени су радови у фискултурној сали-кречење свлачионица, замена прозора 

- Уграђене су две кошаркашке табле-једна у сали, а друга на спортском терену. 
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2. СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

У току првог полугодишта школске 2019-2020. године, дана 15.10.2019.године извршен је Контролни 

инспекцијски санитарни надзор. 

 

Инспекцијски надзор извршила је инспектор Јасмина Вицковић и санитарни инспектор Светлана 

Селаковић. Школи је достављен Записник о инспекцијском надзору (број 138-53-01374-3/2018-02), 

и исти је деловодно заведен у школи под бројем 531). 

 

Закључак Инспекције: 

1) Извршити поправку и фарбање свих улазних врата унутар санитарних просторија и за 

дечаке и за девојчице, а које се налазе уз фискултурну салу. 

2) Извршити кречење зидова у мушкој и женској свлачионици. 

3) У ходницима школске зграде извршити поправку и кречење зидних површина. 

 

Активности школе на отклањању уоченог пропуста: 

Школа је поднела захтев за обезбеђивање финансијских средстава како би се отклониле 

наложене мере од стране Инспекције. 

 
На основу Обавештења о предстојећем редовном инспекцијском надзору (Градска управаза образовање, 

Просветна инспекција, налог - деловодни број: IX-614-1/20-72, дана 03. 06. 2019. године), Просветна 

инспекција – Градске управе за образовање Нови Сад, у четвртак дана 11.06. 2020. године, извршила 

је редовни инспекцијски надзор, наше школе.  

Школи је достављен Записник о редовном инспекцијком надзору (Градска управаза образовање, 

Просветна инспекција, деловодни број: IX-614-1/20-72, дана 15. 06. 2019. године). 

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности и плану инспекцијског надзора за школску 

2019/2020. годину. Инспекцијски надзор је извршио просветни инспектор Данијела Пухача уз присуство 

директора школе.  

Редован инспекцијски надзор вршио се по контролној листи (КЛ) за основне школе (КЛ-002-01/01) по 

групама питања из контролне листе:  

1) Oбављање делатности Установе  

2) Oпшта акта Установе 

3) Органи Установе 

4) Извештај о раду Установе 

5) Планирање и програмирање рада Установе 

6) Упис деце, ученика, формирање одељења, група 

7) Права детета 

8) Евиденције и јавне исправе 

9) Избор уџбеника 

10) Радни односи и радноправни статус запослених у установи 

11) Примена Закона о заштити становништва од дуванског дима 

 

Закључак Инспекције: 

У ОШ „22. август“ Буковац процењен је низак степен ризика, укупан број бодова у надзору у 

проценту износи 89,79%.  

 

Испекција је уочила следеће пропусте: 
 Статутом  ближе уређена питања за које је Законом прописано да се ближе уређују Статутом, 

нису у потпуности усклађена. 

 Извештај о остваривању Развојног плана на годишњем нивоу није сачињен. 

 Извештај о остваривању плана стручног усавршавања налази се у Годишњем извештају, није 

сачињен као посебан документ. 
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 Савет родитеља није у потпуности разматрао извештаје о свим питањима из своје надлежности 

прописане Статутом. 

 План стручног усавршавања Школе није посебно сачињен, налази се у оквиру Годишњег плана 

школе. 

 

НАЛОГ МЕРА: 

1. Директору школе се налаже да Статут школе усагласи са Законом сагласно одредбама 

члана 124. ЗОСОВ-а и члана 120. став 4 тачка 17) ЗОСОВ-а. Пословнике прописане 

Законом и Статутом, донети сагласно члану 88. став 5. и 120. став 8. ЗОСОВ-а. 

Рок: Одмах по пријему записника. 

 

2. Директору школе се налаже да школа сачини Извештај развојног планана годишњем 

нивоу и да га Школски одбор усвоји сагласно члану 119. тачка 1. став 2) ЗОСОВ-а. 

Рок: Одмах по пријему записника. 

 

О исходу извршеног редовног инспекцијског надзора обавестити Наставничко веће, Савет 

родитеља и Школски одбор. 

 

Потребно је да о извршењу наложених мера директор обавести у писаном облику 

просветног инспектора, позивајући се на број предмета: IX-614-1/20-72. 
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3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

Рад стручних и руководећих органа школе током школске године одвијао се у складу са усвојеним 

Годишњим планом рада Школе (ГПРШ) за школску 2019-2020. годину. 

 

3.1. Извештај о раду Школског одбора 

У септембару, 13. 09. 2019. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 11.07.2019. године 

2. Усвајање Извештаја о остваривању програма образовно – васпитног рада школе за школску 

2018/2019. годину 

3. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019. годину 

4. Усвајање Акта о систематизацији радних места за школску 2019/2020. годину 

5. Усвајање Школског развојног плана за период од 2019.- 2022. године 

6. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину 

7. Усвајање Извештаја о завршном испиту 

8. Усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. год. 

9. Усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину 

10. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање 

11. Разно 

 

У новембру, 15. 11. 2019. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 13.09.2019. године 

2. Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

3. Резултати уписа ученика 8. разреда у средње школе 

4. Одлука о закупу фискултурне сале 

5. Разно 

У децембру, 16. 12. 2019. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 15.11.2019. године 

2. Пета Измена Финансијског плана прихода, примања и издатака за 2019. годину 

3. Трећа Измена Плана јавних набавки за 2019. годину 

4. Разно 

У јануару, 15. 01. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 16.12.2019. године 

2. Доношење Финансијског плана прихода, примања и издатака за 2020. годину 

3. Разно 

У јануару, 30. 01. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 15.01.2020. године 

2. Доношење Прве  Измене Финансијског плана прихода, примања и издатака ОШ „22. август” 

Буковац за 2020. годину 

3. Доношење Плана јавних набавки за 2020. годину 

4. Разно 
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У фебруару, 04. 02. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 30.01.2020 и од 30.01.2020. године 

2. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају првог полугодишта 

школске 2019/2020. године 

3. Усвајање Извештаја о раду директора школе на крају првог полугодишта за школску 2019/2020. 

годину  

4. Усвајање Извештаја о самовредновању на крају првог полугодишта за школску 2019/2020. 

годину 

5. Разно 

У фебруару, 27. 02. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 04.02.2020. године 

2. Усвајање Извештаја по Завршном рачуну за 2019. годину 

3. Усвајање Извештаја Инвентарне Комисије о попису имовине од 01.01.2019- 31.12.2019. год. 

4. Доношење Одлуке о предлогу надокнаде пропуштеног образовно васпитног рада за период од 

12.02.2020 – 21.02.2020. године 

5. Разно 

У марту, 02. 03. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице од 27.02.2020. године 

2. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за избор директора ОШ „22.август” Буковац  

3. Именовање чланова Комисије за избор директора ОШ „22.август” Буковац, и именовање 

њихових заменика  

4. Разно 

У мају, 25. 05. 2020. године одржана је телефонска седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице од 02.03.2020. године 

2. Прва Измена финансијског плана за 2020. годину на економској класификацији 4251 – Текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 60.264,80 динара 

 

У јуну, 19. 06. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице од 25.05.2020. године 

2. Сачињавање образложене листе свих кандидата који испуњавају услове Конкурса за избор 

директора Основне школе „22.август” Буковац 

3. Доношење Одлуке о предлогу за избор директора ОШ „22.август” Буковац 

4. Разно 

 

У јуну, 30. 06. 2020. године одржана је седница са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице од 19. 06. 2020. године 

2. Измена Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака за 2020. годину  за 

Основну школу „22.август”  Буковац. 
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3.2.  Извештај о раду Савета родитеља школе 

Савет родитеља конституисан је на првој седници. Изабран је председник, заменик председника, 

записничар и представник савета родитеља школе у Градски савет родитеља. Списак изабраних 

чланова Савета родитеља постављен је на сајт школе. 

 

Укупно је одржано шест седница. 

 

На првој седници одржаној 13. 09. 2019. године разматрано је: 

1) Конституисање Савета родитеља. 

2) Избор председника Савета родитеља, заменика председника и записничара. 

3) Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2018-2019. години. 

4) Разматрање Извештаја о раду директора школе  у школској 2018-2019. години. 

5) Разматрање Годишњег плана рада школе  за школску 2019-2020. годину. 

6) Избор чланова Савета у Стручне активе и Тимове. 

7) Разматрање Школског програма за период 2018-2022. године, Анекса Школског програма за 

школску 2019-2020. годину. 

8) Ђачки динар. 

9) Разно. 

 

На другој седници одржаној 15. 11. 2019. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

2) Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода. 

3) Резултати уписа ученика 8. разреда у средње школе.  

4) Разно. 

 

На трећо јседници одржаној 26. 11. 2019. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Договор о висини накнаде (брига за децу) за наставнике који са ученицима реализују Школу у 

природи. 

3) Разно. 

 

На четвртој седници одржаној 04. 02. 2020. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Разматрање Извештаја о реализацији ГПРШ на крају првог полугодишта школске 2019-2020. 

године. 

3) Разматрање Извештаја о самовредновању на крају првог полугодишта. 

4) Разматрање Извештаја о раду директора на крају првог полугодишта. 

5) Разно. 

 

На петој седници одржаној 25. 02. 2020. године разматрано је: 

1) Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 

На шестој седници одржаној 27. 04. 2020. године реализованој електронски (мејлом) разматрано 

је: 

1) Избор уџбеника за школску 2020-2021. годину. 

Сви записници са седница су деловодно заведени. 

 

3.3.  Извештај о раду Директора школе 

Извештај о раду директора школе је засебан документ и дат је у Прилогу II  Извештаја. 



15 

 

 

3.4.  Извештај о раду секретара школе 

Секретар Школе обавља послове у складу са Статутом установе, Правилником о организацији и 

систематизацији радних места, као и другим Законским и подзаконским актима. 

Послови секретара Школе усмерени су на константно праћење законске регулативе за област 

образовања и друге области права, као и њене примене на конкретне случајеве у свакодневном раду, 

да би се обезбедила законитост рада Школе.  

 

Школске године  2019/2020. године реализовани су следећи послови:  

I. Послови у вези са организацијом рада Секретаријата Школе: 

 организовала је рад секретаријата Школе; 

 пратила и усклађивала рад запослених у службама које чине секретаријат Школе; 

 пратила извршење постављених задатака запослених у секретаријату Школе; 

 

II. Послови из делокруга правне службе: 

 израда нацрта и предлога општих аката и других аката Школе; 

 пратила спровођење поступка доношења општих аката и пружала правно стручне помоћи 

члановима одговарајућих комисија, као и обрађивала акте од нацрта до објављивања коначних 

текстова;  

 стручно обрађивала предмете који се достављају на мишљење, сагласност, доношење, односно 

усвајање;  

 израђивала уговоре који се односе на рад Школе; 

 пратила законске и друге прописе и указивавала на обавезе које проистичу из њих;  

 пратила примену Статута и општих аката и припремала предлоге за измене и допуне тих аката;  

 припремала предлоге одговора на захтеве,  и др. по овлашћењу директора;  

 присуствовала седницама Школског одбора, стручних органа и тела ради давања потребних 

стручних објашњења, тумачења и мишљења;  

 обављала послове око припреме документације за рочишта у суду, и друге послове у вези са  

правима и обавезама Школе; 

 правно-технички послови у вези Школског одбора, послови  комисија;  

 

III. Послови из делокруга Школоског одбора: 

 обављала све стручне послове за потребе Школског одбора и других органа Школе; 

 присуствовала седницама Школског одбора, ради вођења записника, давања објашњења и 

тумачења прописа;  

 старала се под надзором директора Школе да се одлуке Школског одбора благовремено 

извршавају; 

 обављала и остале послове у вези са свакодневним радом ових органа;  

 

IV. Послови из области кадровске проблематике:  

 обављала послове код спровођења конкурса за избор радника Школе;  

 обављала стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, 

распоређивања и другим променама статуса радника;  

 обављала послове око пријављивања радника код надлежних органа здравствене заштите и 

пензијског и инвалидског осигурања;  

 припремала и достављала извјештаје, обавјештења и податаке за Школски одбор и органе ван 

Школе; 

 обављала и друге кадровске послове. 

 водила евиденцију о обавези полагања стручног испита наставника, стручних сарадника , као и 

осталих запослених за које је та обавеза установљена законом , другим прописима и овим 

правилником;  
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V. Послови евиденције, статистике, плана и анализе обухватају:  

 водила евиденцију о запосленима у Школи;  

 евиденцију о платама запослених;  

 евиденцију о повредама на раду;  

 досијеа запослених у Школи; 

 матична књига запослених; 

 евиденција о општим актима Школе ;  

 евиденцију о љекарским прегледима запослених;  

 евиденцију о образовању, стручном усавршавању и оспособљавању радника путем полагања 

стручних испита, стицања специјализација, учествовању на семинарима, курсевима, 

симпозијумима, савјетовањима и другим облицима стручног усавршавања;  

 евиденцију о свим радницима Школе са општим и посебним подацима;  

 обезбеђивала благовремено и тачно уношење података о запосленим у информациони систем 

образовања  (ДОСИТЕЈ);  

 водила евиденцију о печату и штамбиљу Школе;  

 

VI. Послови у вези са ученицима:  

 у време ванредног стања контактирала са родитељима у вези заинтересованости за упис 

у нашу школу, пружала стручну помоћ у складу са дописима МПНТР 

 припрема родитеља за исказивање интересовања за нашу школу и за тестирање и упис у 

први разред 

 упис ученика у први разред преко е- управе 

 израда решења о престанку својcтва редовног ученика 

 обављала послове у вези са уписом ученика и престанка својства ученика;  

 издавала разна уверења ученицима о редовном школовању;   

 евиденција о ученицима којима је изречена васпитна мера; 

 евиденција издатих сведочанстава, диплома, исписница, и других јавних исправа по разредима 

и одељењима; 

 евиденција о престанку статуса редовног ученика.  

 нострификација докумената (сведочанстава) ученика, ради наставка школовања 

 извршена је нострификација 12 сведочанстава ученика који су један разред основне школе 

завршили у иностранству  

 

VII. Остали административни послови: 

 обрађивање  административно-техничких аката;  

 отпремање поште;  

 развођење аката и њихово архивирање; 

 чување регистрационог материјала ;  

 предаја архивске грађе надлежним институцијама; 

 учествовала у раду комисије за попис архивске грађе и формирање школског архива  

 обављала и друге послове по налогу 

 заказивање седница Школског одбора, припремала материјал и слала материјал члановима 

Школског одбора 

 послови након одржаних седница Школског одбора израда записника одлука одлагање 

документације 

 обављала посао у две основне школе, посао секретар је веома сложен и опширан 

 попуњавање разних табела према институцијама са којима школа сарађује, Градска управа за 

образовањае, ШУ, Центар за социјални рад, МПНТР и друге институције. 

 пријаве, одјаве и промене запослених , замене за боловање, израда решења  

 слање табела кадрова до 10 у месецу 
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 слање матичних података за запослене сваког месеца пре исплате плате 

 посао у вези јавних набавки по контима, набавке за које се закон не примењује, 

 спровођење јавне набавке мале вредности 

 слање извештаја тромесечних у вези јавних набавки 

 израда уговора које школа закључује 

 вођење деловодне књиге 

 административне послове за ученике, запослене и родитеље 

 јављање на телефон у канцеларији 

 обављње разговора преко личног мобилног телефона за потребе школе 

 обављње послова за време радног времена и после радног времена, само у интересу школе 

 фотокопирања разне документације 

 спроведен поступак избора директора, припремила сву документацију у вези конкурса, и 

одржаних седница 

 сарадња са Месном заједницом, са родитељима , ученицима и запосленима 

 у току ванредне ситације пратила свакодневно потребу извршења посла за Школу у Буковцу и 

за школу у Шангају. 

 

Секретар школе 

Нада Мандић 
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3.5.  Извештај о раду педагога школе 

У складу са одредбама Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени 

Гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.06. 2012. године) ана основу усвојеног ГПР Школе 

за школску 2019-2020. годину, педагог  је током школске 2019-2020. године обављаои реализовао 

следеће послове: 

 

1) У оквиру планирања, програмирања, организовања, праћења и евалуирања образовно-васпитног 

рада 

- Израда годишњег и месечног плана рада педагога. 

- Израда Годишњег плана рада школе за школску 2019-2020. годину; Извештаја о раду за школску 

2018-2019. годину. и Анекса Школског програма за школску 2019-2020.годину. 

-  Учешће у изради Плана заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације; Плана самовредновања; планова Стручних актива, већа,Тимова, Стручних органа 

школе. 

- Реализација ЧОС-ова. 

- Сарадња са наставницима у изради планова (ОС, допунске, додатне наставе, слободних активности, 

праћење реализације часова- разговори са наставницима). 

- Спровођење анализа у установи у циљу испитивања потреба ученика, родитеља, наставника. 

- Организовање сарадње са другим институцијама: Полицијском управом Петроварадин и Нови Сад, 

Црвеним крстом Нови Сад, Центром за социјални рад, Школском управом Нови Сад, 

Предшколском установом „Зека“ у Буковцу. 

- Формирање одељења ученика првог разреда, распоређивање новопридошлих ученика. 

 

2) У оквиру праћења и вредновања образовно-васпитног рада 

- Праћење реализације образовно-васпитног рада, сарадња са наставницима, директором. 

- Праћење примене мера индивидуализације.  

- Праћење постигнућа ученика. 

- Праћење дисциплине ученика и предлагање мера за побољшање. 

- Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

- Израда кварталних, полугодишњег и годишњег извештаја о раду установе. 

 

3) Рад са наставницима 

- Преглед достављених годишњих и месечних планова рада наставника. 

- Саветодавни рад са наставницима почетницима. 

- Пружање помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада. 

- Анализа  реализације праћених активности посећених часова, давање предлога за унапређење.  

- Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих часова.  

- Утврђивање узрока поремећаја понашања појединих ученика. 

- Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом. 

- Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка.  

- Сарадња са члановима Стручних актива, већа, Тимова, Стручних органа школе. 

- Прегледи ес Дневника и бележење запажања о обављеном прегледу. 

 

Извештај педагога о педагошко-инструктивном раду током полугодишта приказан је у Табели 3. 
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ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОГА О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

током школске 2019-2020. године 

Табела 3. 

Рбр. НАСТАВНИК 
РАЗРЕД  И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 
ТИП ЧАСА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

1. 
Зорица Рајда 

12.11.2019. 
1-1 

Велико слово на 

почетку реченице.Тачка 

на крају реченице. 

обрада српски језик  

2. 
Иван Стајчић 

13.11.2019. 
6-2 

Дигитални уређаји у 

мрежном окружењу 
обрада 

информатика и 
рачунарство 

3. 
Зорица Анђелић 

13.11.2019. 
5-1 Предлози обрада српски језик 

4. 

Мирјана 

Медаровић 

14. 11. 2019. 

8-2 
Површина и запремина 

призме 
увежбавање математика 

5. 
Марија Шобић 

05. 12. 2019. 
8-1 

Електролитичка 
дисоцијација киселина, 

хидроксида (база) и соли 
обрада хемија 

 

Анализа након педагошко- инструктивног рада: 

- Наставници уче ученике како да користе различите начине за решавање задатака, како да ново 

градиво повежу са претходно наученим, како да повежу садржаје са примерима из свакодневног 

живота, како да повезују садржаје из различитих области. 

- Наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика, прилагођавају темпо рада потребама 

ученика, наставни материјал прилагођавају индивидуалним карактеристикама ученика. 

- Ученици су заинтересовани за рад на часу, активно учествују у раду, активности показују да су 

разумели предмет учења на часу. 

- Наставници ефикасно повезују делове часа, ефикасно користе време на часу, користе постојећа 

наставна средства. 

- Наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању, похваљују ученике. 

- Наставници показује поштовање према ученицима, дају могућност да ученици постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. 

 

Индикатори који нису заступљени: наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. 

Након сваког посећеног часа обављен је индивидуални разговор са наставником. 

 

У току другог полугодишта педагог није наставио планирани педагошко-инструктивни рад због 

прекида наставе због пандемије грипа и увођења ванредног стања. 

 

4) Рад са ученицима 

- Испитивање ученика пред полазак у први разред. Тестирање за школску 2020-2021. годину је 

спроведено у јуну и јулу месецу. Тестирано је 30 полазника у 1. разред. 

- Праћење дечјег развоја и напредовања. 

- Саветодавни рад са новим ученицима. 

- Идентификовање и рад на отклањању узрока проблема у учењу и понашању. 

- Предлагање мера у циљу смањивања насиља. 

- Сарадња са Ученичким парламентом. 

- Педагог је битна обавештења за ученике постављала на сајт школе. 

- Учешће у раду Комисије за спровођење завршног испита (17, 18, 19. јуна 2019. године). 

- У оквиру ПО за ученике 8. разреда организована је 21. 11. 2019. године промоција Карловачке 

гимназије, присуство промоцији средње војне школе 24.01.2020. у ОШ „Светозар Марковић Тоза“, 
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одлазак на сајам образовања „Путокази“ 4-5. 03. 2020. и присуство промоцији рачунарске гимназије 

„Смарт“ 11. 03. 2020.године. 

- Са ученицима осмог разреда одржано је више ЧОС-ова, спроведено је анкетирање ученика. 

Ученици су упознати са резултатима Анкете. 

 

Резултати Анкете ученика 8-1 и 8-2 одељења – анкетирано 43 ученика у марту 2019. године 

У  6. разреду одличних је било 21, врлодобрих 14, добрих 8 

У  7. разреду одличних је било 18, врлодобрих 14, добрих 11 

Занимања којима би ученици волели да се баве: програмер-8, лекар-4, економиста -3, наставник -3, 

угоститељ-2, медицинска сестра-2, адвокат-2, цариник, фотограф, секретарица, козметичар, 

преводилац, грађевинар, хирург, спортиста, електричар, фармацеут, стоматолог, кувар, васпитач, 

тренер, архитекта, пољопривредник. 

Занимања којима се ученици никад не би бавили: наставник-16, лекар-7, ђубретар-5, фризер-5, 

медицинска сестра-3, механичар возила-3, кувар-3, полицајац-2, грађевинар -2, пољопривредник -2, 

уметник -2, продавац-2, архитекта -2, аутомеханичар -2 хирург, форензичар, зубар, кројач, ватрогасац, 

возач,електричар, конобар, домар, пилот, машински техничар, цвећар, програмер. 

До избора будућег занимања ученици су дошли на основу: 

  а) преиспитивања својих жеља  11 

  б) познавања себе, својих способности и особина  30 

  в) родитељи су ми сугерисали  - 

  г) случајно сам се определио/ла  2 

О занимању  које су изабрали: 

  а) не знају баш много  1 

  б) довољно су обавештени  26  

  в) желели би да сазнају више   16 

Ради сагледавања својих интересовања ученици су навели: 

  а) предмет чије градиво их веома интересује: историја-12, математика-10, биологија-4, физичко 

васпитање-3, хемија-3, географија-2, информатика и рачунарство-2, ТО, енглески језик, немачки 

језик, музичка култура. 

  б) предмети из којих су ученици ишли на додатну наставу: биологија-12, хемија-9, српски језик-

6, математика-5, енглески језик-5, физика-2. 

  в) секције у које су ученици укључени: биолошка-22, ликовна-10, географска-8, хор-3 ученика. 

  г) предмет који ученике најмање интересује: физика-13, хемија-5,немачкијезик-4, ликовна 

култура-5, физичко васпитање-3, енглески језик-3, српски језик -2, географија-2, историја-2, 

музичка култура-2, биологија. 

У слободно време ученици: уче за завршни испит, одлазе на спортске тренинге, слушају музику, играју 

игрице, цртају, шетају,гледају филмове, помажу у кући. 

Карактеристична понашања ученика: 

• Лако губим стрпљење при обављању неке активности 

  а) увек-4    б) понекад-35  в) никад-4 

• Трудим се да на време извршавам своје обавезе 

   а) увек-33   б) понекад-10  в) никад-0 

• Док обављам послове радим уредно и педантно 

  а) увек-25  б) понекад-17  в) никад-1 

• Одустајем од започетог посла кад наиђем на препреке 

  а) увек-1    б) понекад-17   в) никад-25 

• Лако успостављам контакт са непознатим особама 

  а) увек -19   б) понекад-19  в) никад-5 

• Волим да подучавам друге (објашњавам, помажем у решавању задатака) 

 а) увек-23   б) понекад-17  в) никад-3 

• Волим да учим и радим у друштву 

  а) увек-15     б) понекад-24   в) никад-4 
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• Најуспешнији /ја сам кад радим сам/а  

 а) увек-17     б) понекад-22   в) никад-4 

Шта је ученицима најважније при опредељењу за избор занимања:  

а) жеља родитеља  1 

б) интересовање за позив  23 

в) углед   8 

г) здравствено стање  4 

д) добра зарада   22 

ђ) способности  2 

 

5) Рад са родитељима 

- Пружање помоћи родитељима чија деца имају проблема у развоју, учењу и понашању.  

- Упознавање родитеља са важећим Законима. 

- Решавање актуелних васпитних проблема. 

- Сарадња са Саветом родитеља, Школским одбором. 

- Педагог је бројна обавештења за родитеље постављала на сајт школе. 

- У организацији Црвеног крста града Новог Сада, дана 06. 11. 2019. године реализован је „Тематски 

родитељски састанак о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у 

превенцији насиља у основној школи 2019.“. Присуствовало је 125 родитеља. 

 

6) Рад са директором,стручним сарадницима 

- Сарадња  са  директором у оквиру рада Стручних актива, већа, Тимова, редовна размена 

информација. 

- Сарадња са директором на планирању активности, изради анализа и извештаја о раду школе. 

- Сарадња са директором на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава. 

- Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких компетенција.  

- Замена директора  због привремене одсутности у периоду од  07.02.2020. до 13.02.2020. године. 

 

7) Рад у стручним органима и тимовима 

- Учествовање у раду Одељењског и Наставничког већа, Педагошког колегијума, Савета родитеља, 

Школског одбора. 

- Учествовање у раду Тимова,Стручних већа, Стручних актива. 

- Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школе. 

 

8) Сарадња са надлежним установама, организацијама, локалном самоуправом 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, културним установама, које доприносе 

остваривању циљева образовно-васпитног рада школе. 

- Учествовање у раду стручних друштава и организација. 

- Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту 

обезбедио седмодневни одмор за четири ученика 6. разреда у одмаралишту „Вршачки брег“ у 

Вршцу у периоду од 23. 09.- 29. 09. 2019. године. 

- За ученике 4. и 6. разреда организовано је предавање „Безбедност деце у саобраћају“ које је 

реализовала Гордана Хубана дана 04. 10. 2019. године. 

- Градсака управа за саобраћај је у сарадњи са Градском управом за образовање омогућила 

ученицима 3. и 4. разреда  одлазак на Сајам, дана 17. 10. 2019. године. Ученици су у оквиру Пројекта 

„Безбедност у саобраћају“ реализовали вежбе на саобраћајном полигону. 

- Слободан Богдановић, представник ПУ Петроварадин реализовао је  дана 20. 11. 2019. године са 

ученицима 1. разреда предавање на тему „Упознајмо полицију“. 

- Дарко Вит, представник ПУ Нови Сад реализовао је часове у 1-1 и 1-2 одељењу на тему „Основи 

безбедности деце“ 23. 01. 2020. 

- Марина Милутиновић, представник ПУ Петроварадин реализовала је предавање за ученике 4. 

разреда на тему „Основи безбедности“ , а „Вршњачко насиље“ за ученике 6. разреда. Предавања су 

одржана 23. 01. 2020. 
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- Јелена Ратковић, ПУ Нови Сад одржала је предавање ученицима 4-1, 4-2, 6-1, 6-2, одељења.Теме 

су биле: 

o Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

o Превенција и заштита деце од трговине људима 

o Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола. 

- Било је договорених предавања са Саветовалиштем за младе Едукативни програм ДНА Глобал 

Груп-који нису реализовани због пандемије корона вируса. 

- Републичком заводу за статистику достављене су табеле о статистичким истраживањима за крај 

школске 2018/2019. године и за почетак школске 2019/2020. године. Материјал је прослеђен 07. 10. 

2019. године. 

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту 7.10.2019. године  прослеђене су листе ученика 

наше школе која имају права на родитељски додатак. 

- Присуство инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за здравство - Сектор за санитарни 

надзор и јавно здравље 15. 10. 2019. године. 

- Попуњавање табела о подацима за програмски део буџета основне школе за период јануар-

децембар 2019. Прослеђено 28. 02. 2020. године. 

 

9) Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

- Вођење евиденције о свом раду на годишњем, месечном и дневном нивоу. 

- Израда, припрема, посебних протокола за праћење наставе и васпитних активности на нивоу 

школе. 

- Прикупљање и чување података о деци. 

- Стручно усавршавање: праћењем стручне литературе; информације од значаја за образовање и 

васпитање на интернету; учествовање у активностима Подружнице педагога; размена искустава и 

сарадња са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању. 

- Реализација онлајн семинара „Реализација наставе оријентисане ка исходимаучења“ у 

организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

- Израда материјала битних за рад установе и постављање на сајт школе. 

- Педагог је највише сарађивао са Подружницом педагога, присуствујући састанцима и прослеђујући 

лично сачињен радни материјал представнику Подружнице педагога. 

 

 

Кључне активности рада педагога у периоду ванредног стања (због Корона вируса) од 17. 03. до 

20. 07. 2020. године, приказане су у Табелама 4-1 до 4-11 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 16.03. 2020. до 21.03. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-1. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

16.03. 

2020. 
Припремање недељног плана рада педагога за 

период од 17.03. до 21.03. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 
педагога 

16.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

проглашењем ВАНРЕДНОГ СТАЊА - 

Обуставља сe настава 

Педагог, 

Директор, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„ВАНРЕДНО СТАЊЕ - 

Обуставља сe настава“ и 

постављено на сајт 

16.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Корона вирусом и превенцијом 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Корона вирус - Превенција“ и 

постављено на сајт 

16.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Актом Министарства просвете, науке и 

технолошког разввоја, (број601-00-9/2020-1 од 
16.03. 2020. године) ПРЕДМЕТ: Остваривање 

образовно-васпитног рада учењем на даљину за 

ученике основних и средњих школа 

Педагог, 

Директор, 
Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„МИНИСТАРСТВО - Учење 

на даљину“ и постављено на 

сајт и на улазна врата школе 

16.03. 

2020. 

Упознавање запослених са 

Распоредом емитовања образовних садржаја 

Педагог, 

Директор, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред емитовања 

образовних садржаја“ и 

постављено на сајт 

16.03. 

2020. 

Упознавање запослених са  

Распоредом наставе за основну школу од 17.03. 

до 21.03. 2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за основну 

школу од 17.03. до 21.03. 

2020.“ и постављено на сајт и 

на улазна врата школе 

16.03. 

2020. 

Упознавање запослених са Актом  

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја - Обавештење за родитеље - Настава на 

даљину 

Педагог, 

Директор, 
Администратор 

сајта школе 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Израђено обавештење  

„МИНИСТАРСТВО 

Обавештење за родитеље - 
Настава на даљину“ и 

постављено на сајт 

Одељењске старешине мејлом 

проследиле Обавештење 

родитељима 

17.03. 

2020. 

Упознавање запослених са Актом  

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја – Почетак настава на даљину 

Педагог, 

Директор, 

Администратор 

сајта школе 

Наставници 

Израђено обавештење  

„Почела настава на даљину“ 

и постављено на сајт 

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Праћење ситуације и постављање нових 

информација на сајт школе 

Педагог, 

Директор, 

Администратор 
сајта школе 

Израђена и постављена 

обавештења на сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Праћење реализације образовно-васпитног 

рада и евиденција реализоване наставе у ес 

Дневник, по разредима и према наведеној 

сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду 

ученикаЕвиденција у 

есДневник по разредима и 

одељењима 

20.03. 

2020. 

Упознавање запослених са Актом   

Оцењивање и праћење и бележење запажања о 

напредовању ученика током наставе на даљину 

Педагог, 

Директор, 

Администратор 

сајта школе 

Наставници 

Израђено обавештење  

„Оцењивање и праћење и 

бележење запажања о 

напредовању ученика током 

наставе на даљину“, 

постављено на сајт 
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 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

17.03. 

2020. 

Пружање помоћи наставницима у остваривању 

свих форми сарадње са породицом  

- Достављање наставницима мејлова и 

телефона родитеља ученика у циљу 

остваривање образовно-васпитног рада  

учењем на даљину  

Педагог 
Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Мејлом достављени подаци 

наставницима 

17.03. 

2020. 

Упознавање запослених са Актом  

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја – Додатна упутства о учењу на даљину 

Педагог, 

Директор, 

Наставници 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Министарство – додатна 

упутства о учењу на даљину“ 

и постављено на сајт 

17.03. 

2020. 

Израда форме и облика недељног оперативног 

плана наставника и достављање наставницима 
Педагог 

Израђени обрасци и мејлом 

прослеђени наставницима 

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног 

плана наставника за период од 17.03. до 21.03. 

2020. 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање планова 

педагогу школе путем мејла 

19.03. 

2020. 

Пружање стручне помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената у процесу учења на даљину 

- Упознавање запослених са Актом   

Обука наставника за Microsoft Teams – 

платформу за наставу на даљину 

Педагог, 

Директор, 

Наставници 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  „Обука 

наставника за Microsoft 

Teams – платформу за 

наставу на даљину“ и 

постављено на сајт 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

16.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом емитовања образовних садржаја 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред емитовања 

образовних садржаја“ и 

постављено на сајт 

16.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 17.03. 

до 21.03. 2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за основну 

школу од 17.03. до 21.03. 

2020.“ и постављено на сајт и 
на улазна врата школе 

18.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са новим 

методама учења на даљину: 

Доступна предавања на две интернет странице 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Основцима у Србији 

доступна предавања на две 

интернет странице“ и 

постављено на сајт  

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење 

наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

16.03. 

2020. 

Упознавање родитеља са Актом  Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја - 

Обавештење за родитеље - Настава на даљину 

Педагог, 

Директор, 

Администратор 

сајта школе 

Одељењске 

старешине 

Израђено обавештење  

„МИНИСТАРСТВО 

Обавештење за родитеље - 

Настава на даљину“ и 

постављено на сајт 

Одељењске старешине мејлом 

проследиле Обавештење 

родитељима 

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и 

родитељима и евидеција о укључености 

ученика у Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Наставници 
Ученици 

Комуникација са родитељима 

ученика путем Вибер група и 
мејлова о укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

16.03. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за 

период од 17.03. до 21.03. 2020. године и 

достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног плана 

Школе директору школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

17.03. 

2020. 

ВАНРЕДНА седница Наставнишког већа 

школе: Упознавање и анализа Акта 

Министарства просвете, науке и технолошког 

Директор 

Педагог  

Наставници 

Записник са седнице НВ 

Рад по донетим закључцима и 

задацима 



25 

 

 

разввоја, (број601-00-9/2020-1 од 16.03. 2020. 

године) ПРЕДМЕТ: Остваривање образовно-

васпитног рада учењем на даљину за ученике 

основних и средњих школа 

Организовано дежурство у 

школи  

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

16.03. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за 

период од 17.03. до 21.03. 2020. године и 

достављање истог Школској управи НС 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног плана 

Школе Школској управи НС 

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на 

дневном нивоу 
Педагог 

Ажурна прописана педагошка 

документација 
Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за 

образовање и васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржаја 

са сајта Министарства 

просвете и израда обавештења 

за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

16.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља VI-2 разреда 

са Распоредом емитовања образовних садржаја 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред емитовања 

образовних садржаја за VI-2 
разред“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

16.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за VI-2 разред 

од 17.03. до 21.03. 2020. 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 17.03. до 21.03. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

17.03. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела 

конкретних задужења ученицима 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са родитељима 

ученика путем мејла и 

реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес Дневник 

Од 17.03. 

до 21.03. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о 

редовном праћењу наставе на даљину путем 

РТС, укључености ученика у Вибер групе и 

Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 
Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 
укључености и активностима 

ученика 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 23.03. 2020. до 27.03. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-2. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

22.03. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 23.03. до 27.03. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

22.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 23.03. до 27.03. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 23.03. до 

27.03. 2020.“ и постављено 

на сајт 

23.03. 

2020. 

Постављање и упознавање запослених, ученика и родитеља 

са БРЗИМ ЛИНКОВИМА: 

- ес Дневник за Наставнике 

- ес Дневник за Родитеље и ученике 

- Распоред наставе 

- РТС Планета 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Сви  „Брзи линкови“ 

постављени на сајт школе 

24.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са правилима 

понашања на онлајн платформама за учење  и спречавању 

евентуалног дигиталног насиља 

Mинистарство просвете – Обавештење за наставнике, 

родитеље и ученике 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Mинистарство просвете 

– Обавештење за 

наставнике, родитеље и 

ученике“ и постављено на 

сајт 

25.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

психосоцијалном подршком у доба короне 

МУП – Психосоцијална подршка у доба короне 

Педагог, 

Администратор 
сајта школе 

Израђено обавештење  

„МУП – Психосоцијална 

подршка у доба короне“ и 

постављено на сајт 

26.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са изменом 

школског календара 

Измена школског календара – без пролећног распуста у 

Војводини 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Измена школског 

календара – без пролећног 

распуста у Војводини“ и 

постављено на сајт 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика у циљу отклањања 

пропуста у вези са конекцијама и приступом Гугл 

учионицама и Вајбера 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који још нису 

приступили Гугл 

учионицама. 

Контактирање родитеља 
ученика у циљу остваривања 

приступа 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 
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Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 
старешине 

Наставници 

Извештаји о раду ученика 
Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

22.03. 

2020. 

Упознавање наставника са  

Оцењивањем и праћење и бележење запажања о 

напредовању ученика током наставе на даљину 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Оцењивање и праћење и 

бележење запажања о 

напредовању ученика 

током наставе на даљину“ 

и постављено на сајт 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Пружање помоћи наставницима у остваривању свих 

форми сарадње са породицом  

Достављање наставницима мејлова и телефона родитеља 

ученика у циљу остваривање образовно-васпитног рада  

учењем на даљину  

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Мејлом достављени подаци 

наставницима 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 23.03. до 27.03. 2020. године 

Педагог 
Наставници 

Израда и достављање 
планова педагогу школе 

путем мејла 

27.03. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 23.03. до 

27.03. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

22.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 23.03. до 27.03. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 23.03. до 

27.03. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

27.03. 

2020. 

Упознавање ученика осмог разреда и њихових родитеља са  

Учењем на даљину – Алати за припрему завршног испита, 

пријемног испита, готови тестови 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Учење на даљину – Алати 

за припрему завршног 

испита, пријемног испита, 

готови тестови“ и 

постављено на сајт  

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 
родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

23.03. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

23.03. до 27.03. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

    

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

23.03. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

23.03. до 27.03. 2020. године и достављање истог Школској 

управи – просветном саветнику Соњи Миладиновић путем 

мејла sonja.miladinovic@mpn.gov.rs 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 
Недељног оперативног 

плана Школе Школској 

управи НС 

Попуњавање УПИТНИКА и достављање истог Школској 

управи путем линка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0wGQXRwDfvg

_zwV61shGBMnlLfQTtz4896kBUyDP6Na25A/viewform?usp=

sf_link 

Педагог  

Попуњен Упитник и 

достављен Школској управи 

путем линка 

mailto:sonja.miladinovic@mpn.gov.rs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0wGQXRwDfvg_zwV61shGBMnlLfQTtz4896kBUyDP6Na25A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0wGQXRwDfvg_zwV61shGBMnlLfQTtz4896kBUyDP6Na25A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0wGQXRwDfvg_zwV61shGBMnlLfQTtz4896kBUyDP6Na25A/viewform?usp=sf_link
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 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних 

садржаја са сајта 

Министарства просвете и 

израда обавештења за сајт 
школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

22.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за VI-2 разред 

од 23.03. до 27.03. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 23.03. до 27.03. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

23.03. 

2020. 

Реализација ЧОС путем маила – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 23.03. 

до 27.03. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 
Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 
укључености и 

активностима ученика 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 30.03. 2020. до 03.04. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-3. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

28.03. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 30.03. до 03.04. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

29.03. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 30.03. до 03.04. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 30.03. до 

03.04. 2020.“ и постављено 

на сајт 

29.03. 

2020. 

Упознавање запослених и родитеља будућих првака са 

обавештењима: 

- Упис деце у први разред – информација за родитeљe 

- Упис ученика у први разред основне школе 

Педагог,  

Директор, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  
„Упис деце у први разред – 

информација за родитeљe“ 

и „Упис ученика у први 

разред основне школе„  и 

постављено на сајт 

31.03. 

2020. 

Упознавање запослених са Електронском пријавом за 

пријемни испит за надарене ученике 

Директор, 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Електронскапријавазапри

јемнииспитзанадаренеучен

ике“ и постављено на сајт 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 
Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који још нису 

приступили Гугл 
учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

приступа и рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израђена и 

постављена обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду 

ученикаЕвиденција у 

есДневник по разредима и 

одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 30.03. до 03.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 
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Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Израда предлога уџбеника који ће се користити за школску  

2020-2021. годину у складу са Министарским упутством и 

одобреним Каталогом уџбеника 

Педагог 
Наставници 

Израда предлога од стране 

наставника и достављање 
мејлом Стручним већима и 

педагогу  

01.04. 

2020. 

Упознавање наставника са актима Министарстав у вези 

оцењивања ученика: 

Настава на даљину – вредновање постигнућа ученика и 

Оцењивање током учења на даљину 

Педагог 

Наставници 

Израђено обавештење  

„Настава на даљину – 

вредновање постигнућа 

ученика и Оцењивање 

током учења на даљину“, 

постављено на сајт 

03.04. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 30.03. до 

03.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

03.04. 

2020. 
Упознавање наставника са дописом  

Вођење евиденције о напретку ученика у есДневнику 

Педагог,  

Наставници, 
Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Вођење евиденције о 

напретку ученика у 

есДневнику“ и постављено 

на сајт  

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

28.03. 

2020. 

Упознавање ученика осмог разреда и њихових родитеља са 

дописом  

За надарене ученике биће организован онлине пријемни 

испит 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  „За 

надарене ученике биће 

организован онлине 

пријемни испит“ и 

постављено на сајт  

29.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 30.03. до 03.04. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 30.03. до 

03.04. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

31.03. 

2020. 

Упознавање ученика осмог разреда и њихових родитеља са 

дописом  

Електронско пријављивање за полагање пријемног испита 

за ученике са посебним потребама 

Педагог, 

Администратор 
сајта школе 

Израђено обавештење  

„Електронско пријављи-

вање за полагање пријемног 

испита за ученике са 
посебним потребама“ и 

постављено на сајт  

01.04. 

2020. 

Упознавање ученика осмог разреда и њихових родитеља са 

дописом  

Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио – 

телевизије Војводине 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Дигитална припрема за 

малу матуру на сајту 

Радио – телевизије 

Војводине“ и постављено на 

сајт  

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

29.03. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

30.03. до 03.04. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 
Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Струћна већа - Израда предлога уџбеника који ће се 

користити за школску  2020-2021. годину у складу са 

Министарским упутством и одобреним Каталогом 

уџбеника 

Педагог 

Наставници 

Струћна већа 

Разматрање предлога 

наставника  
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VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 
педагошка документација 

Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних 

садржаја са сајта 

Министарства просвете и 

израда обавештења за сајт 

школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

29.03. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 30.03. до 03.04. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 30.03. до 03.04. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

30.03. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 
Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 
Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 30.03. 

до 03.04. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 06.04. 2020. до 10.04. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-4. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

04.04. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 06.04. до 10.04. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

04.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 06.04. до 10.04. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 06.04. до 

10.04. 2020.“ и постављено 

на сајт 

09.04. 

2020. 

Упознавање запослених са Актом: 

Појашњење у вези с изменом школског календара у 

школама на територији АП Војводине – РАДНЕ СУБОТЕ 

Педагог,  

Директор, 

Наставници, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  
„Појашњење у вези с 

изменом школског 

календара у школама на 

територији АП Војводине 

– РАДНЕ СУБОТЕ“ и 

постављено на сајт 

10.04. 

2020. 

Упознавање запослених и родитеља будућих првака са  

Обавештењем за родитеља/другог законског заступника 

детета о упису деце у први разред основне школе у школску 

2020/2021. годину  

Педагог,  

Директор, 

Родитељи 

Наставници 

Администратор 
сајта школе 

Израђено обавештење  

„Обавештење за 

родитеља/другог законског 

заступника детета о упису 

деце у први разред основне 

школе у школску 2020/2021. 
годину“ и постављено на 

сајт 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који још нису 

приступили Гугл 

учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

приступа и рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 

Индувидуална припрема ученика 8. разреда за полагање 

завршног испита коришћењем сајта 

1. Учење на даљину – Алати за припрему завршног испита 

Ученици 

Израђено обавештење  

„Учење на даљину – Алати 

за припрему завршног 

испита“, „Дигитална 
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2. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

 

припрема за малу матуру 

на сајту Радио-телевизије 
Војводине“ и постављено на 

сајт 

Индивидуална припрема 

ученика 8. разреда 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденција реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду ученика 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

05.04. 

2020. 

Упознавање наставникаса  

Вођењем евиденције о напретку ученика у есДневнику 

Директор, 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Вођење евиденције о 

напретку ученика у 

есДневнику“ и постављено 

на сајт 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 06.04. до 10.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Израда предлога уџбеника који ће се користити за школску  

2020-2021. годину у складу са Министарским упутством и 

одобреним Каталогом уџбеника 

Педагог 

Наставници 

Израда предлога од стране 

наставника и достављање 

мејлом Стручним већима и 
педагогу  

10.04. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 06.04. до 

10.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

04.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 06.04. до 10.04. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 06.04. до 

10.04. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

08.04. 

2020. 

Упознавање ученика осмог разреда и њихових родитеља са 

дописом  

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни 

завршни испит 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Онлајн тестирање за 

ученике 8. разреда – први 

пробни завршни испит“ и 

постављено на сајт  

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

05.04. 

2020. 
Упознавање родитеља ученика са Вођењем евиденције о 

напретку ученика у есДневнику 

Директор, 

Педагог, 
Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Вођење евиденције о 

напретку ученика у 
есДневнику“ и постављено 

на сајт 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

06.04. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

06.04. до 10.04. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Струћна већа - Израда предлога уџбеника који ће се 

користити за школску  2020-2021. годину у складу са 

министарским упутством и одобреним Каталогом 

уџбеника и  

Педагог 

Наставници 

Струћна већа 

Израђено обавештење  „Акт 

Министарства - Допис за 

ОШ – избор уџбеника“ и 
постављено на сајт 
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Актом Министарства - Допис за ОШ – избор уџбеника   Разматрање предлога 

наставника  

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 

Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних 

садржаја са сајта 

Министарства просвете и 

израда обавештења за сајт 

школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

04.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 06.04. до 10.04. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 06.04. до 10.04. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

06.04. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 
Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 
мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 06.04. 

до 10.04. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 

НАПОМЕНА: Изменом школског календара – без пролећног распуста у Војводини 

У складу са наведеним, планирана промена Календара ће се одвијати на следећи начин:  

1) За време ускршњих празника по Грегоријанском календару, од 10. до 13. априла, као и за 

време празника по Јулијанском календару, од 17. до 20. априла неће бити наставе, већ ће се 

емитовати едукативни садржаји у вези са Ускрсом, као и садржаји који се односе на слободно 

време ученика.  

2) Од 14. до 16. априла 2020. (уторак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова као 

и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора; 

3) Планирани наставак наставе на даљину јесте од 21. априла, укључујући и наставу сваке 

суботе. 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 13.04. 2020. до 16.04. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-5. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

11.04. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 13.04. до 16.04. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

12.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 13.04. до 16.04. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 13.04. до 

16.04. 2020.“ и постављено 

на сајт 

13.04. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика 8. разреда и њихових 

родитеља са: 

- Онлајн тестирањем за ученике 8. разреда – први пробни 

завршни испит 

-  Дигиталном припремом за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

Педагог, 

Администратор 

Директор, 

сајта школе 

Израђено обавештење   
„Онлајн тестирање за 

ученике 8. разреда – први 

пробни завршни испит“ 

„Дигитална припрема за 

малу матуру на сајту 

Радио-телевизије 

Војводине“ и постављено на 

сајт 

14.04. 

2020. 

Упознавање запослених са новим Водичем за школе 

Ка сигурном и подстицајном школском окружењу – Водич 

за школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  „Ка 

сигурном и подстицајном 

школском окружењу – 

Водич за школе“, Водич 
постављен на сајт 

15.04. 

2020. 

Упознавање запослених са новим Правилницима о 

програму наставе и учења: 

1. Правилник о изменама и допуни правилника о плану 

наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред 

основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 2/2020). Примењује се почев од 

школске 2020-2021. године                                                                                                                                                           

2. Правилник о изменама и допуни правилника о програму 

наставе и учења за осми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

2/2020). Примењује се почев од школске 2021-2022. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Нови правилници о 

програму наставе и учења“ 

и Правилници постављени 

на сајт 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 

учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

До 13.04. 

2020. 

Израда и достављање Извештаја о реализацији наставе на 

даљину за период од 17.03. до 11.04. 2020. године: 

Педагог  
Наставници 

Одељењске 

старешине 

Сачињени извештаји и 

мејлом достављени педагогу 

школе 

 
РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 

Индувидуална припрема ученика 8. разреда за полагање 

завршног испита коришћењем сајта 

1. Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни 

завршни испит 

2. Учење на даљину – Алати за припрему завршног испита 

3. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

 

Ученици 

Израђено обавештење  

„Учење на даљину – Алати 

за припрему завршног 

испита“, „Дигитална 

припрема за малу матуру 

на сајту Радио-телевизије 

Војводине“ , постављено на 

сајт; Индивидуална 

припрема ученика 8. разреда 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденција реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду ученика 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

До 13.04. 

2020. 

Израда и достављање Извештаја о реализацији наставе на 

даљину за период од 17.03. до 11.04. 2020. године: 

- Појединачни извештаји сваког наставника по 

предметима и разредима 

- Појединачни извештаји одељењских старешина 

Педагог  

Наставници 

Одељењске 

старешине 

Сашињени извештаји и 

мејлом достављени педагогу 

школе 

13.04. 

2020. 

Упознавање наставника са Актом Министарства 

Министарство оцењивање – сугестије 

Педагог,  

Наставници, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Министарство 

оцењивање – сугестије“ и 

постављено на сајт  

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 13.04. до 16.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Израда и разматрање предлога уџбеника који ће се 

користити за школску  2020-2021. годину у складу са 

Министарским упутством и одобреним Каталогом 

уџбеника 

Педагог 

Наставници 

Израда и разматрање 

предлога од стране 

наставника и достављање 

мејлом Стручним већима и 

педагогу  

16.04. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 13.04. до 

16.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

12.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 13.04. до 16.04. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 13.04. до 

16.04. 2020.“ и постављено 
на сајт  

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 
Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 
Наставници 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 
Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 
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 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

12.04. 

2020. 
Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

13.04. до 16.04. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 
Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 
плана Школе директору 

школе 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Обједињавање предлога Струћих већа у везиИзраде 

предлога уџбеника који ће се користити за школску  2020-

2021. годину у складу са Министарским упутством и 

одобреним Каталогом уџбеника и достављање истог 

Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Обједињеног предлога 

Уџбеника за школску 2020-

2021. годину директору 

школе 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Објединавање добијених извештаја наставника и 

одељењских старешина и израда Сумарног  Извештаја о 

реализацији наставе на даљину за период од 17.03. до 11.04. 

2020. године на нивоу школе и достављање истог 

Директору 

Педагог  

Наставници 

Одељењске 

старешине 

Израда и достављање мејлом 

предлога Сумарног 

извештаја директору школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Струћна већа - Израда предлога уџбеника који ће се 

користити за школску  2020-2021. годину у складу са 

Министарским упутством и одобреним Каталогом 

уџбеника и  

Актом Министарства - Допис за ОШ – избор уџбеника   

Педагог 
Наставници 

Струћна већа 

Израђено обавештење  „Акт 

Министарства - Допис за 
ОШ – избор уџбеника“ и 

постављено на сајт 

Разматрање предлога 

наставника  

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 
Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-

ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

12.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 13.04. до 16.04. 2020. 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 13.04. до 16.04. 
2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

13.04. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 
НАПОМЕНА: Појашњење у вези с изменом школског календара у школама на територији АП 

Војводине – РАДНЕ СУБОТЕ 

У складу са наведеним, планирана промена Календара ће се одвијати на следећи начин:  

1) 10. и 13. април 2020. године (Ускрс поГрегоријанском календару) су нерадни, ненаставни дани. 

2) Од 14. до 16. априла 2020. (уторак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова као и друге 

активности планиране од стране школе и наставника и професора; 

3) 17. и 20. април 2020. године су верски празници, сагласно Закону о државним и другим празницима у 

Републици Србији, односно нерадни, ненаставни дани.  

РАДНЕ СУБОТЕ су 25. 04.2020., 09. 05.2020., 16. 05.2020. и 23. 05. 2020. када ће школе, у складу са својим 

потребама, надокнађивати пропуштени образовно-васпитни рад, који је пропуштен у периоду од 12. 

фебруара до 21. фебруара, због обуставе рада усред вируса грипа, а надокнада се није могла реализовати 

по плану надокнаде за који је дата сагласност, због увођења ванредног стања 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 21.04. 2020. до 25.04. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-6. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

19.04. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 21.04. до 25.04. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

20.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 21.04. до 25.04. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 21.04. до 

25.04. 2020.“ и постављено 

на сајт 

21.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са  

Конкурсом за ученике основних и средњих школа „Моја 

породица – Моја слобода“ 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  
„Конкурс за ученике 

основних и средњих школа 

„Моја породица – Моја 

слобода““ и постављено на 

сајт 

21.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са терминима 

Онлајнсамопроценезнањамалихматураната 

Наадреси https://www.mojaucionica.gov.rs  

Педагог 

Наставници 

Израђено обавештење  

„Онлајн тестирање за 

ученике 8. разреда – први 

пробни завршни испит“ и 

постављено на сајт 

25.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Правилником о измени правилника о оцењивању ученика 

у основном образовању и васпитању  

Педагог 

Наставници 

Израђено обавештење  

„Правилник о измени 

правилника о оцењивању 

ученика у основном 

образовању и васпитању “ 

и постављено на сајт 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 
Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 
учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 21.04. 

до 24.04. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

25.04. 

2020. 

субота 

Са свим разредима (од I до VIII) реализоваће се 

планирана надокнада наставе 

по распореду часова за уторак 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

реализоване наставе у 

есДневник 

https://www.mojaucionica.gov.rs/
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Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 
и евидеција 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду 

ученикаЕвиденција у 

есДневник по разредима и 

одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 21.04. до 25.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 

25.04. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 21.04. до 

25.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

20.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 21.04. до 25.04. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 21.04. до 

25.04. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 22.04. 

до 24.04. 

2020. 

Онлајнсамопроценазнањамалихматураната 

Наадреси https://www.mojaucionica.gov.rs  
Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој 

динамици: 

Среда 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 

Четвртак 23. априла 2020. – тест из математике 

Петак 24. априла 2020. – комбиновани тест 

Резултати теста се неће оцењивати 

Педагог 

Ученици 

Израђено обавештење  

„Онлајн тестирање за 

ученике 8. разреда – први 

пробни завршни испит“ и 

постављено на сајт 

Индивидуална припрема и 

решавање тестова од стране 

ученика 8. разреда 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

20.04. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

13.04. до 16.04. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

21.04. 

2020. 

Израда завршног списка уџбеника по разредима који ће се 

користити за школску  2020-2021. годину, достављање 

истог Директору и постављање на сајт школе 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

завршног списка  Уџбеника 
директору школе 

Израђен „Списак уџбеника 

по разредима који ће се 

користити за школску  

2020-2021. годину“ и 

постављен на сајт 

Израда Сумарног  Извештаја о реализацији наставе на 

даљину за период од 17.03. до 11.04. 2020. године на нивоу 

школе и достављање истог Директору 

Педагог  

Наставници 

Одељењске 

старешине 

Израда и достављање мејлом 

Сумарног извештаја 

директору школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Од 13.04. 

до 16.04. 

2020. 

Струћна већа - Израда предлога уџбеника који ће се 

користити за школску  2020-2021. годину у складу са 

Министарским упутством и одобреним Каталогом 

уџбеника и  

Актом Министарства - Допис за ОШ – избор уџбеника   

Педагог 

Наставници 
Струћна већа 

Израђено обавештење  „Акт 

Министарства - Допис за 

ОШ – избор уџбеника“ и 
постављено на сајт 

https://www.mojaucionica.gov.rs/
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Разматрање предлога 

наставника  

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 
Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-

ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

20.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 21.04. до 25.04. 2020. 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 21.04. до 25.04. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

21.04. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 
Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 
Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 21.04. 

до 25.04. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 

НАПОМЕНА: Надокнађивање пропуштеног образовно-васпитног рада, који је пропуштен у 

периоду од 12. фебруара до 21. фебруара, због обуставе рада усред вируса грипа, а надокнада се 

није могла реализовати по плану надокнаде за који је дата сагласност, због увођења ванредног 

стања. 

 

РАДНЕ СУБОТЕ су: 

25. 04.2020. – надокнада наставе по распореду часова за уторак 

09. 05.2020. - надокнада наставе по распореду часова за среду 

16. 05.2020. - надокнада наставе по распореду часова за четвртак 

23. 05. 2020. - надокнада наставе по распореду часова за петак 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 27.04. 2020. до 30.04. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-7. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

25.04. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 27.04. до 30.04. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

25.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 27.04. до 30.04. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 27.04. до 

30.04. 2020.“ и постављено 

на сајт 

25.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Правилником о ИЗМЕНИ правилника о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању („Сл. 

Гласник РС“, бр. 59/2020) 

Директор, 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење и 
документ  „Правилник о 

ИЗМЕНИ правилника о 

оцењивању ученика у 

основном образовању и 

васпитању („Сл. Гласник 

РС“, бр. 59/2020)“ и 

постављен на сајт 

30.04. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са  

Списком уџбеника по разредима који ће се користити за 

школску  2020-2021. годину 

Педагог 

Директор 

Израђен „Списак уџбеника 

по разредима који ће се 

користити за школску  

2020-2021. годину“ и 

постављен на сајт 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 
достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 

учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 
Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду ученика 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 
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АНАЛИЗА ретултата Oнлајн пробног тестирањаученика 8. 

резуртата 

Индивидуална и сумарна анализа резултатае тестова ученика 

8. разреда 

Наставници 

Одељењске 
старешине 

Ученици 8. 

разреда 

Пегагог 

Директор 

Званично добијени 

резултати Онлајн тестирања 

 

Наставак индувидуалних припрема ученика 8. разреда за 

полагање завршног испита коришћењем сајта 

1. Учење на даљину – Алати за припрему завршног испита 

2. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

Ученици 
Наставак индивидуалних 

припрема ученика 8. разреда 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 27.04. до 30.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 

30.04. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 27.04. до 

30.04. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

25.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 27.04. до 30.04. 

2020. 

Педагог, 
Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 27.04. до 

30.04. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 
родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

26.04. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

27.04. до 30.04. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Редовни Преглед ес Дневника свих разреда и одељења Педагог 
Евиденција прегледа у ес 

Дневник 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Седнице Одељењских већа одржаних електронским путем 

и израда записника 

Наставници 

Одељњске 

старешине 

Записник и Евиденција у ес 

Дневник 

Седница Наставнићког већа одржана електронским путем 

и израда записника: 

1. Анализа рада у процесу наставе на даљину 

2. Избор уџбеника за школску 2020-2021. годину  

Директор 

Педагог 

Наставници 

Анализа и усвајање  

Предлога уџбеника за 

школску 2020-2021. годину 

Записник о одржаној 

седници 

Седница Савета родитеља електронским путем: 

1. Избор уџбеника за школску 2020-2021. годину 

Савет 
родитеља 

Записник о одржаној 
седници 

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Од 24.04. 

до 28.04. 

2020. 

Прикупљање и обрада података за одговоре на 

Упитник-ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА УЧЕШЋА И ПРОЦЕСА 

УЧЕЊА УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ТОКОМ 

ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ 

и достављање података на линк 

Педагог,  

Тим за ИОП, 

Директор 

Попуњен упитник на 

линку   

„https://upitnici.mpn.gov.rs/

index.php/admin/printables

urvey/sa/index/surveyid/283

363“ и достављен 
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https://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/admin/printablesurvey/sa

/index/surveyid/283363 

Министарству просвете на 

наведени линк 

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 
педагошка документација 

Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-

ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

25.04. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 27.04. до 30.04. 2020. 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 27.04. до 30.04. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

27.04. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 
Дневник 

Од 27.04. 

до 30.04. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/283363
https://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/283363
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 04.05. 2020. до 09.05. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-8. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

02.05. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 04.05. до 09.05. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

02.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 04.05. до 09.05. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 04.05. до 

09.05. 2020.“ и постављено 

на сајт 

08.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Информацијама о оријентационим терминима полагања 

пријемних испита у Карловачкој гимназији за школску 

2020-2021. годину 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  
„Информације о 

оријентационим 

терминима полагања 

пријемних испита у 

Карловачкој гимназији за 

школску 2020-2021. годину“ 

и постављено на сајт 

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 
Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 
учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 04.05. 

до 08.05. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

09.05. 

2020. 

субота 

Са свим разредима (од I до VIII) реализоваће се 

планирана надокнада наставе 

по распореду часова објављеном на сајту 

Министарства 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 
и предметима  

Праћење и евидентирање 

реализоване наставе у 
есДневник 

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 

Наставак индувидуалних припрема ученика 8. разреда за 

полагање завршног испита коришћењем сајта 

1. Учење на даљину – Алати за припрему завршног испита 

2. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

Ученици 
Наставак индивидуалних 

припрема ученика 8. разреда 
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Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 
старешине 

Наставници 

Извештаји о раду ученика 
Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 04.05. до 09.05. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 
планова педагогу школе 

путем мејла 

09.05. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 04.05. до 

09.05. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 
појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

02.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 04.05. до 09.05. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 04.05. до 

09.05. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

03.05. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

04.05. до 09.05. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 
школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

    

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

    

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 
Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-

ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

02.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 04.05. до 09.05. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 04.05. до 09.05. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

04.05. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 04.05. 

до 09.05. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 
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Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 11.05. 2020. до 16.05. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-9. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

09.05. 

2020. 

Припремање недељног плана рада педагога за период  

од 11.05. до 16.05. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

09.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 11.05. до 16.05. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 11.05. до 

16.05. 2020.“ и постављено 

на сајт 

14.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са Актом 

Министарства 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 1. ЈУНА 2020. 

ГОДИНЕ 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  и Акт 
Министарства 

„ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ ОД 1. ЈУНА 2020. 

ГОДИНЕ“ постављен на 

сајт 

15.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са Актом 

Министарства 

МПНТР – полагање пријемних испита за упис у 

специјализоване средње школе и одељења 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „МПНТР – 

полагање пријемних 

испита за упис у 

специјализоване средње 

школе и одељења“ 

постављен на сајт 

Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 
достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 

учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 11.05. 

до 15.05. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

16.05. 

2020. 

субота 

Са свим разредима (од I до VIII) реализоваће се 

планирана надокнада наставе 

по распореду часова за четвртак 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

реализоване наставе у 

есДневник 

Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 

и евидеција 
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Наставак индувидуалних припрема ученика 8. разреда за 

полагање завршног испита коришћењем сајта 

1. Учење на даљину – Алати за припрему завршног испита 

2. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

Ученици 
Наставак индивидуалних 

припрема ученика 8. разреда 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Извештаји о раду 

ученикаЕвиденција у 

есДневник по разредима и 

одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 11.05. до 16.05. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 

11.05. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 11.05. до 

16.05. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

09.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 11.05. до 16.05. 

2020. године 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 11.05. до 

16.05. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 
активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

09.05. 

2020. 

Израда недељног оперативног плана Школе за период од 

11.05. до 16.05. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

    

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

    

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 
Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-
ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

09.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 11.05. до 16.05. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 11.05. до 16.05. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

11.05. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 
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Од 11.05. 

до 16.05. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 
Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 
ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 

НАПОМЕНА: Субота 16.05. 2020. године – са свим разредима (од I до VIII) реализоваће се 

планирана надокнада наставе (којa је пропуштенa у периоду од 12. фебруара до 21. фебруара, 

због обуставе рада усред вируса грипа, а надокнада се није могла реализовати по плану 

надокнаде за који је дата сагласност, због увођења ванредног стања)тј. радиће се по распореду 

часова за четвртак. 

 

 

Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 18.05. 2020. до 29.05. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-10. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

16.05. 

2020. 

Припремање двонедељног плана рада педагога за период  

од 18.05. до 29.05. 2020. године 
Педагог 

Израђен недељни план рада 

педагога 

16.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 

Распоредом наставе за основну школу од 18.05. до 29.05. 

2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Запослени 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 18.05. до 

29.05. 2020.“ и постављено 

на сајт 

18.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са Актом 

Министарства 

Право на доделу бесплатних уџбеника за школску 2020-

2021. годину 

Педагог,  

Секретар, 

Администратор 

сајта школе 
Запослени 

Родитељи 

Ученици 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „Право на 

доделу бесплатних 

уџбеника за школску 2020-
2021. годину“ постављен на 

сајт 

19.05. 

2020. 

Упознавање запослених и родитеља будућих првака са 

Актом Министарства – е Упис првака 

Електронско заказивање за упис и тестирање првака и 

Обавезе родитеља 

Педагог,  

Секретар, 

Администратор 

сајта школе 

Родитељи 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства 

„Електронско заказивање 

за упис и тестирање 

првака и Обавезе 

родитеља“ постављен на 

сајт 

21.05. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика и родитеља са Актом 

Министарства 

Додатно тумачење дописа у делу који се односи на 

оцењивање ученика и извођење закључне оцене 

Педагог,  

Администратор 

сајта школе 
Наставници 

Родитељи 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „Додатно 

тумачење дописа у делу 

који се односи на 

оцењивање ученика и 

извођење закључне оцене“ 

постављен на сајт 

21.05. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика осмог разреда и њихових 

родитеља са Актом Министарства 

Правилник о упису ученика у средњу школу Сл. гласник 

РС бр 76-2020 

Педагог,  

Администратор 

сајта школе 

Ученици 8. 

разреда и 

њиховиРодите

љи 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „Правилник 

о упису ученика у средњу 

школу Сл. гласник РС бр 

76-2020“ постављен на сајт 
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22.05. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика осмог разреда и њихових 

родитеља са Актом Министарства 

КОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе за 

школску 2020-2021. годину 

Педагог,  

Администратор 
сајта школе 

Ученици 8. 

разреда и 

њиховиРодите

љи 

Израђено обавештење  и Акт 
Министарства „КОНКУРС 

за упис ученика у први 

разред средње школе за 

школску 2020-2021. годину“ 

постављен на сајт 

25.05. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика осмог разреда и њихових 

родитеља са Актом Министарства 

Министарство – Стручно упутство за спровођење  Пробног 

завршног испита и ЗАВРШНОГ испита за школску 2019-

2020. годину 

Педагог,  

Администратор 

сајта школе 

Ученици 8. 

разреда и 

њиховиРодите

љи 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „Министа-

рство – Стручно упутство 

за спровођење  Пробног 

завршног испита и 

ЗАВРШНОГ испита за 

школску 2019-2020. годину“ 
постављен на сајт 

26.05. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика осмог разреда и њихових 

родитеља са Актом Министарства 

Полагање Пробног завршног испита и Завршног испита – 

УПУТСТВО за ученике и родитеље 

Педагог,  

Администратор 

сајта школе 

Ученици 8. 

разреда и 

њиховиРодите

љи 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „Полагање 

Пробног завршног испита 

и Завршног испита – 

УПУТСТВО за ученике и 

родитеље“ постављен на 

сајт 

26.05. 

2020. 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са Актом 

Министарства 

Правилник о Изменама и Допунама правилника о 

школском календару за ОШ у АПВ 

Педагог,  

Администратор 

сајта школе 

Запослени 

Родитељи 

Ученици 

Израђено обавештење  и Акт 

Министарства „Правилник 

о Изменама и Допунама 

правилника о школском 

календару за ОШ у АПВ“ 

постављен на сајт 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

 

1.  у циљу отклањања пропуста у вези са конекцијама и 

приступом Гугл учионицама и Вајбера 

 

2. извештавања о присутности, активностима и раду 

ученика у процесу наставе на даљину 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

Ученици 

Мејлом међусобно 
достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 

учионицама. 

Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 

Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 

сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА (I до IV разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-2 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма  

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V до VIII разред) 

Праћење наставе од стране ученика на РТС-3 каналу, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Евиденција у ес Дневник по 

разредима и одељењима 

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Индивидуални рад ученика и допунско праћење наставе од 

стране ученика на: 

- РТС Планета  каналу 

- Моја школа – порталу Министарства просвете 

Ученици 
Индивидуални рад ученика 
и евидеција 

Наставак индувидуалних припрема ученика 8. разреда за 

полагање завршног испита коришћењем сајта 

1. Учење на даљину – Алати за припрему завршног испита 

2. Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-

телевизије Војводине 

Ученици 
Наставак индивидуалних 

припрема ученика 8. разреда 
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Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденције реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 
старешине 

Наставници 

Извештаји о раду ученика 
Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 18.05. до 29.05. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 
планова педагогу школе 

путем мејла 

29.05. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 18.05. до 

29.05. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 
појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

16.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за основну школу од 18.05. до 29.05. 

2020. годину 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Ученици 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

основну школу од 18.05. до 

29.05. 2020.“ и постављено 

на сајт  

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Праћење оптерећености ученика - праћење наставе од 

стране ученика на РТС каналима, по разредима и према 

наведеној сатници програма 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

27.05. 

2020. 

Упознавање ученика 8. разреда и њихових родитеља  

Припремна настава за осмаке на РТС 3 за полагање 

завршног испита 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Ученици 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Припремна настава за 

осмаке на РТС 3 за 

полагање завршног 

испита“ и постављено на 

сајт  

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 
Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 
укључености и 

активностима ученика 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

17.05. 

2020. 

Израда двонедељног оперативног плана Школе за период 

од 18.05. до 29.05. 2020. године и достављање истог 

Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

Недељног оперативног 

плана Школе директору 

школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

    

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

26.05. 

2020. 

Попуњавање обрасца 2. Подаци о ученицима 8. разреда за 

које се прилагођавају услови и садржаји завршног испита 

и достављање истог Школској управи – просветном 

саветнику Соњи Миладиновић путем мејла 

sonja.miladinovic@mpn.gov.rs 

Педагог 

Израда и достављање 

мејлом попуњеног 

Обрасца 2 Школској 
управи НС 

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 

педагошка документација 
Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-

ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

16.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 18.05. до 29.05. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 18.05. до 29.05. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

mailto:sonja.miladinovic@mpn.gov.rs
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18.05. и 

25.05. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 
Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 
мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 18.05. 

до 29.05. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину путем РТС, укључености ученика у 

Вибер групе и Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 

НАПОМЕНЕ за све разреде: 

 29.05. 2020. – Завршетак наставе на даљину путем РТС програма 

 Рад школе у периоду од 01.06. до 19.06. 2020. године организоваће се по посебном Распореду 

који ће бити сачињен на основу Акта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

(број 610-00-00329/2020-07, дана 13.05. 2020. године) и биће објављен на сајту школе 

 

 

Недељни Оперативни план рада ПЕДАГОГА за период од 01.06. 2020. до 19.06. 2020. године 

Кључне активности рада педагога 

Табела 4-11. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

27.05. 

2020. 

Припремање оперативног плана рада педагога за период  

од 01.06. до 19.06. 2020. године 
Педагог 

Израђен оперативни план 

рада педагога 

28.05. 

2020. 

Израда распореда наставе и упознавање запослених, 

ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за период од 01.06. до 19.06. 2020. 

Педагог, 

Медарове М., 

Администратор 

сајта школе 

Запослени 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

период од 01.06. до 19.06. 

2020.“, постављено на сајт и 

мејлом прослеђено свим 

наставницима 

31.05. 

2020. 

Упознавање одељењских старешина ученика 8. разреда, 

ученика осмог разреда и њихових родитеља са Актом 

Школске управе НС 

Видео упутство за коришћење  обрасца 41 – идентификаци-

оне налепнице за потребе пробног испита и завршног 

испита на крају основне школе 

Педагог,  

Одељењске 

старешине и 

Ученици 8. 

разреда и 

њиховиРодите

љи 

Прослеђено обавештење  

мејлом „Видео упутство за 

коришћење  обрасца 41“ 

одељењским старешинама 8. 

разреда 

03.06. 

2020. 

Упознавање наставника, ученика осмог разреда и њихових 

родитеља са  

Календаром уписних активности за школску 2020/2021. 

годину 

Педагог,  

Администратор 

сајта школе 

Ученици 8. 

разреда и 

њиховиРодите

љи 

Израђено обавештење  и 

„Календар уписних 

активности за школску 

2020/2021. годину“ 

постављен на сајт 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Међусобна комуникација Педагога, Одељењских 

старешина – Наставника и Ученика: 

1.  у циљу организације и реализације активности за 

ученике 8. разреда 

2. у циљу организације и реализације посебних часова 

наставе за ученике осталих разреда 

Педагог 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 
Ученици 

Мејлом међусобно 

достављени подаци о 

ученицима  који не 

извршавају редовно задатке 

постављене на Гугл 

учионицама. 
Контактирање родитеља 

ученика у циљу остваривања 

успешног  рада ученика 
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Праћење ситуације и постављање нових информација на 

сајт школе 

Педагог, 

Администратор 
сајта школе 

По потреби израдити и 

поставити обавештења на 
сајт школе 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада у складу 

са Распоредом наставе за период од 01.06. до 19.06. 2020. 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе, 

Наставниц 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за 

период од 01.06. до 19.06. 

2020.“, постављено на сајт  

Реализација планиране наставе по разредима и одељењима 

путем Гугл учионица и Вајбера 

Педагог 

Ученици и 

наставници 

по одељењима 

и предметима  

Праћење и евидентирање 

постигнућа ученика од 

стране наставника 

Праћење реализације образовно-васпитног рада и 

евиденција реализоване наставе у ес Дневник, по 

разредима и према наведеној сатници програма 

Педагог 

Одељењске 

старешине 
Наставници 

Извештаји о раду 

ученикаЕвиденција у 

есДневник по разредима и 
одељењима 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Од 27.05. 

до 29.05. 

2020. 

Планирање и организација ПОСЕБНИХ ЧАСОВА 

НАСТАВЕ 

Од понедељка, 01.06. 2020. године до петка, 05.06. 

2020. године, школа организује посебне часове 

наставе за ученике 8. разреда у трајању од један и по 

сат 

Педагог 

Одељењске 

старешине 
Наставници 

Израђен план посебних 

часова наставе за ученике 8. 

разреда 

Од 01.06. 

до 02.06. 

2020. 

Планирање и организација ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

Од среде, 03.06. 2020. године до понедељка, 15.06. 2020. 

године, школа организује припрему за полагање 

завршног испита (припремна настава), у складу са 

исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, 
у складу са Законом 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Израђен план припремне 

наставе за ученике 8. 

разреда 

Планирање, организација и реализација 

ПРОБНОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Пробни завршни испит полаже се у уторак, 02.06. 

2020. године, решавањем теста из математике 
Ученици ће преостала два теста, односно тест из 

српског/материњег језика и комбиновани тест моћи да 

решавају код куће 

Педагог 
Одељењске 

старешине 

Наставници 

Решавање тестова и 

достављање истих 

одељењским старешинама 

Од 01.06. 

до 05.06. 

2020. 

Припрема распореда посебних часова наставе по  

разредима, тако да у периоду од понедељка, 08.06. 2020. 

године до понедељка, 15.06. 2020. године, сваког 

радног /наставног дана, предвиђа одвојене термине 

часова за ученике другог до седмог разреда, у трајању 

од  један и по сат по разреду 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Израђен план посебних 

часова наставе за ученике 2. 

до 7. разреда 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Појединачна израда недељног оперативног плана 

наставника за период од 01.06. до 19.06. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Израда и достављање 

планова педагогу школе 

путем мејла 

19.06. 

2020. 

Сумирање извештаја наставника за период од 01.06. до 

19.06. 2020. године 

Педагог 

Наставници 

Прикупљање, обрада 

појединачних извештаја 

наставника и израда 

сумарног извештаја 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

27.05. 

2020. 

Упознавање ученика 8. разреда и њихових родитеља  

Припремна настава за осмаке на РТС 3 за полагање 

завршног испита 

- У периоду од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у 

периоду 13.15-16 часова, биће емитована припремна 

настава на даљину за ученике осмог разреда 

Педагог, 

Администратор 

сајта школе 

Ученици 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Припремна настава за 

осмаке на РТС 3 за 

полагање завршног 

испита“ и постављено на 

сајт  
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28.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

Распоредом наставе за период од 01.06. до 19.06. 2020. 

Педагог, 

Администратор 
сајта школе 

Ученици 

Родитељи 

Израђено обавештење  
„Распоред наставе за 

период од 01.06. до 19.06. 

2020.“, постављено на сајт 

02.06. 

2020. 

Реализација ПРОБНОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Пробни завршни испит полаже се у уторак, 02.06. 

2020. године, решавањем теста из математике 

Педагог – 

дежурни 

наставник 

ИОП-2 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Решавање теста и 

достављање истих 

одељењским старешинама 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Праћење  наставе од стране ученика по разредима и према 

наведеној сатници распореда 

Педагог 

Ученици 

Наставници 

Евиденција у есДневник по 

разредима и одељењима 

Од 17.06. 

до 19.06. 

2020. 

Полагање завршног испита (мале матуре ) у Школи: 

17.06. Тест из Српског језика од 09.00 до 11.00 часова 

18.06. Тест из Математике од 09.00 до 11.00 часова 

19.06. Комбиновани тест од 09.00 до 11.00 часова 

Педагог – члан 

комисије 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Решавање теста и 

достављање истих дежурним 

наставницима 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Међусобна комуникација са наставницима и родитељима и 

евидеција о укључености ученика у Вибер групе и Гугл 

учионице 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

Комуникација са 
родитељима ученика путем 

Вибер група и мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

Од 01.06. 

до 15.07. 

2020. 

е Упис кандидата за пријем у први разред основне школе 

- Тестирање будућих ученика 

Педагог 

Секретар 

Родитељи и 

кандидати за 

упис 

Упис и тестирање ђака 

првака у складу за заказаним 

е Уписом 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

28.05. 

2020. 

Израда Распореда наставе Школе за период од 01.06. до 

19.06. 2020. године и достављање истог Директору 

Педагог 

Директор 

Израда и достављање мејлом 

распореда наставе Школе 

директору школе 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

09.06. 

2020. 
Седница одељењског већа за ученике 8. разреда 

Чланови већа 

Педагог 

Израда и достављање 

сумарних постигнућа 

ученика 

12.06. 

2020. 
Седница наставничког већа за ученике 8. разреда 

Директор 
Педагог 

Чланови већа  

Разматрање сумарних 

постигнућа ученика 

15.06. 

2020. 
Седница наставничког већа за избор Директора школе 

Директор 

Педагог 

Чланови већа  

Записник 

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

11.06. 

2020. 
Рад по плану Просветне инспекције НС  Педагог 

Достављање докумената 

по захтеву инспекције  

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу Педагог 
Ажурна прописана 
педагошка документација 

Лично стручно усавршавање педагога:  

- праћењем стручне литературе и периодике,  

- праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 

Педагог 

Преузимање битних садржа-

ја са сајта Министарства 

просвете и израда 

обавештења за сајт школе 

03.06. 

2020. 

Завод за унапређење образовања и васпитања 

- Обавештење од 08.06. 2020. године почиње  

четврти круг онлајн  „Обука за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима учења“ и траје 

3 недеље на адреси https://obuke.zuov-katalog.rs/ 

Педагог 

Обавештење достављено 

мејом 

Мејлом извршена пријава за 

обуку 

https://obuke.zuov-katalog.rs/
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 ПЕДАГОГ – ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  VI-2 разреда 

28.05. 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља са  

распоредом наставе за VI-2 разред 

од 01.06. до 19.06. 2020. године 

Педагог, 

Родитељи 

Израђено обавештење  

„Распоред наставе за VI-2 

разред од 01.06. до 19.06. 

2020.“ и достављено мејлом 

свим родитељима 

01.06.  

08.06. и 

15.06. 

2020. 

Реализација ЧОС путем мејла – подела конкретних 

задужења ученицима и процењивање достављених радова 

ученика 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Комуникација са 

родитељима ученика путем 

мејлова и реализација часа 

Евиденција ЧОС у ес 

Дневник 

Од 01.06. 

до 19.06. 

2020. 

Међусобна комуникација и евидеција о редовном праћењу 

наставе на даљину укључености ученика у Вибер групе и 

Гугл учионице 

Педагог 

Родитељи 

Ученици 

Наставници 

Комуникација са 

наставницима, родитељима 

ученика путем мејлова о 

укључености и 

активностима ученика 

 

НАПОМЕНЕ: 
 05.06. 2020. – Завршетак наставне године за ученике VIII разреда 

 16.06. 2020. – Завршетак наставне године за ученике VIII разреда 

 

 

Детаљни (табеларни) распоред наставе за период 01. 06. до 19. 06. 2020. године урадиле су 

наставница математике Медаровић Мирјана и педагог и исти је приказан у Прилогу 1. овог 

оперативног плана. 
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Прилог 1. 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ за период 01.06. до 19.06. 2020. године 
 

Распоред је сачињен на основу Акта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 610-00-00329/2020-07, дана 13. 05. 2020. године 

и број 601-00-9/7/2020-01 дана 20. 05. 2020. године): 

1. Од понедељка, 01. 06. 2020. године до уторка, 16. 06. 2020. године, Школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа 

могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програмна и активности. О 

намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељенског старешину. Посебни часови наставе организују се на 

начин који осигурава беубедност и здравље ученика и запослених, у складу са пепорукама надлежних органа и институција, коришћењем веб 

алата или у школском простору. 

2. Организација активности за ученике осмог разреда: 

 Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 05.06. 2020. године. 

 Реализација пробног завршног испита: 
 Пробни завршни испит полаже се у уторак, 02.06. 2020. године, решавањем теста из математике. 

 Школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења. пробни завршни испит организују у једном 

термину, у периоду од 08.00 до 10.00 часова. 

 Ученици ће преостала два теста, односно тест из српског/материњег језика и комбиновани тест моћи да решавају код куће, као још један вид 

припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 01.06. 2020. године. 

Ученици ће ова два теста попуњена вратити у школу 02.06. 2020. године и предати одељењским старешинама. Наставници одговарајућих 

предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима. 

 Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 01.06. 2020. године до петка, 05.06. 2020. 

године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат. 

 Од среде, 03.06. 2020. године до понедељка, 15.06. 2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна 

настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са Законом. 

3. Организација посебних часова наставе по разредима за ученике петог, шестог и семог разреда: 

 Школа припрема распоред посебних часова наставе по  разредима, тако да у периоду од понедељка, 08.06. 2020. године до понедељка, 

15.06. 2020. године, сваког радног /наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике петог, шестог и седмог разреда, у 

трајању од  један и по сат по разреду у временским размацима између разреда поштујући  мере безбедности. 

4. Организација посебних часова наставе по разредима за ученике првог до четвртог разреда: 

 Школа може да организује посебне часове наставе на којима се ученицима првог циклуса пружа моигућност да покажу бољи ниво 

постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности, на исти начин као и за ученике 

другог циклуса. 

5. Наставна година за ученике првог до седмог разреда завршава се у уторак 16.06. 2020. године: 
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Период 01.06. до 06.06. 2020. године 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

01.06. 2020. 

Понедељак 

02.06. 2020. 

Уторак 

03.06. 2020. 

Среда 

04.06. 2020. 

Четвртак 

05.06. 2020. 

Петак 

06.06. 2020. 

Субота 

VIII-1 

и 2 

Пробни завршни испит Поправљање оцена и Припремна настава коришћењем веб алата или у Школи 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Српски језик 

Географија 

Немачки језик 

 

08.00 до 10.00 

Индивидуално 

решавање 

Пробног 

завршног теста  

из Математике 

у школи 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Математика 

Енглески језик 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Биологија 

Хемија 

Ликовна култура 

 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Физика 

Историја 

Музичка култура 

 

Праћење 

припремне 

наставе онлајн 

на РТС 3 

(индивидуални 

рад ученика код 

куће) 

09.40 до 10.40 

Преузимање 

Пробних завршних 

тестова: 

1. Тест из Српског 

језика 

2. Комбиновани 

тест 

10.00 до 11.00 

Предаја 

Одељењском 

старешини 

решених 

Пробних 

преузетих- 2 

теста 

 

Припремна наставапо 

предметима за 

пријављене ученике 

09.40 до  10.25 

Српски језик I група 

 

10.35 до  11.20 

Српски језик II група 

 

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

09.40 до  10.25 

МатематикаI група 

Географија II група 

Биологија III група 

 

10.35 до  11.20 

МатематикаII група 

Географија III група 

Биологија I група 

 

11.30 до  12.15 

МатематикаIII група 

Географија I група 

Биологија II група 

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

09.40 до  10.25 

ИсторијаI група 

Хемија II група 

Физика III група 

 

10.35 до  11.20 

ИсторијаII група 

Хемија III група 

Физика I група 

 

11.30 до  12.15 

ИсторијаIII група 

Хемија I група 

Физика II група 

 

Индивидуално 

решавање Пробних 

преузетих тестова 

код куће 

   Завршетак наставне 

године за ученике  

VIII разреда 
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НАПОМЕНА: 

 За ученике осмог разреда, у периоду од 25.05. до 29.05. 2020. године, наставници ће закључити оцене за сваког појединог ученика по 

предметима  и предлог закључне оцене ће ученицима саопштити електронским путем. 

 Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, може у датим терминима одговарати у школи. Електронским путем 

ће обавестити наставника и свог одељењског старешину о својој намери. 

 Одељењске старешине и наставници (на основу броја пријављених ученика – по предметима и разредима) сачиниће планове (план 

реализације посебних часова наставе) и о планираним терминима електронским путем обавестити пријављене ученике (објављивањем 

распореда на сајту школе) 

 Пријављени ученици врше поправљање оцене по предметима (према добијеном Плану реализације посебног часа наставе у периоду 01.06. 

до 05.06. 2020. године) приступају одговарању – поправљању оцена из предмета коришћењем веб алата или у школи пред наставницима 

- У периоду од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у периоду 13.15-16 часова, биће емитована припремна настава на даљину за ученике 

осмог разреда 

- За ученике осмог разреда, у периоду од 08.06. до 15.06. 2020. године, биће накнадно постављен распоред припремне наставе ( зависи од 

броја пријављених ученика).  

 
НАПОМЕНА: 

 Школа ће бити дезинфикована, ученици и наставници који долазе у школу обавезни су да носе маску и рукавице. 

 У школи обавезно растојање између ученика и ученика и наставника је 2 метра. 

 Забрањено је груписање – окупљање и беспотребно задржавање ученика у школи и школском дворишту. 

 У свеску ће се свакодневно (поименично)  водити евиденција свих ученика, наставника и запослених који су боравили у Школи. 
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Период 01.06. до 06.06. 2020. године 
 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

01.06. 2020. 

Понедељак 

02.06. 2020. 

Уторак 

03.06. 2020. 

Среда 

04.06. 2020. 

Четвртак 

05.06. 2020. 

Петак 

II до VII 

Систематизација, оцењивање и саопштавање предлога закључне оцене 

ПОСТУПАК: 

 Настава се реализује свакодневно коришћењем веб алата (без присуства ученика) према редовном распореду часова 

за сваки разред – одељење и евидентира се у ес Дневника 

нпр. „Математика - Систематизација, оцењивање и саопштавање предлога закључне оцене“ 

 Исход - Систематизација, оцењивање и саопштавање предлога закључне оцене сваком ученику из сваког предмета 

Пријављивање и индивидуална припрема ученика за поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата или у Школи 

ПОСТУПАК: 

 Након закључивања Оцена за сваког појединог ученика по предметима (у периоду од01.06. до 05.06. 2020. године) 

наставници ће саопштити предлог закључне оцене ученицима електронским путем. 

 Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, може у датим терминима одговарати у школи. 

Електронским путем ће обавестити наставника и свог одељењског старешину о својој намери. 

 Одељењске старешине и наставници (на основу броја пријављених ученика – по предметима и разредима) сачиниће 

планове (план реализације посебних часова наставе) и о планираним терминима електронским путем обавестити 

пријављене ученике (објављивањем распореда на сајту школе). 

 Пријављени ученици врше индивидуалну припрему за поправљање оцене по предметима и наредне недеље (према 

добијеном Плану) приступају одговарању – поправљању оцена из предмета коришћењем веб алата или у школи пред 

наставницима у периоду од08.06. до 15.06. 2020. године 
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Период 08.06. до 12.06. 2020. године 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

08.06. 2020. 

Понедељак 

09.06. 2020. 

Уторак 

10.06. 2020. 

Среда 

11.06. 2020. 

Четвртак 

12.06. 2020. 

Петак 

VIII 

Припремна настава коришћењем веб алата или у Школи 

08.00 до Припремна настава 

по предметима за пријављене 

ученике 

08.00 до Припремна настава 

по предметима за пријављене 

ученике 

08.00 до Припремна настава 

по предметима за пријављене 

ученике 

08.00 до Припремна настава 

по предметима за пријављене 

ученике 

08.00 до Припремна настава 

по предметима за пријављене 

ученике 

V до VII 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата или у Школи (II циклус) 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Математика 

Немачки језик 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Енглески језик 

Техника и технологија 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Биологија 

Ликовна култура 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Историја 

Музичка култура 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Математика 

Немачки језик 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Енглески језик 

Техника и технологија 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Биологија 

Ликовна култура 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Физика 

Историја 

Музичка култура 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Српски језик Географија 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Хемија 

Немачки језик 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Енглески језик 

Математика 

Техника и технологија 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Биологија 

Ликовна култура 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Физика 

Историја 

Музичка култура 

II до IV 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата  (I циклус) 
II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 
Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 
Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 
Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 
Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 
Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 
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Период 15.06. до 19.06. 2020. године 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

15.06. 2020. 

Понедељак 

16.06. 2020. 

Уторак 

17.06. 2020. 

Среда 

18.06. 2020. 

Четвртак 

19.06. 2020. 

Петак 

VIII 

Припремна настава коришћењем веб алата или у Школи Полагање завршног испита (мале матуре ) у Школи 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за пријављене ученике 

 Тест из 

Српског језика 

од 09.00 до 11.00 

Тест из 

Математике 

од 09.00 до 11.00 

Комбиновани 

Тест 

од 09.00 до 11.00 

V до VII 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата или у 

Школи (II циклус) 

   

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Информатика и рачунарство 

Физичко и здравствено васпитање 

Завршетак наставне 

године за ученике V 

дoVII разреда 

   

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Информатика и рачунарство 

Физичко и здравствено васпитање 

   

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Информатика и рачунарство 

Физичко и здравствено васпитање 

   

II до IV 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата  

 (I циклус) 
   

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред 

Завршетак наставне 

године за ученике I 

дoIV разреда 

   

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

III разред 

   

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред 

   

 

Педагог Валерија Калања
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3.6. Извештај о раду библиотекара школе 

Посао библиотекара, поред својих редовних послова, а на основу решења директора школе 

обављале су: Антић Марина, Анђелић Зорица и Чокорац Биљана. 

 

У складу са одредбама  Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени 

Гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.06. 2012. године), библиотекарису током школске 

2019-2020. године обављали и реализовали следеће послове: 

 Упознали су ученике школе са постојећим књижним фондом и правилима рада библиотеке 

 Завођење нових књига  

 Сређивање картотеке, полица за књиге и ормарића 

 Вођење инвентарне књиге и регистра читалаца  

 Уређивање и сортирање старих књига и половних уџбеника и стављање истих на располагање 

ученицима 

 Укључивање ученика у рад библиотеке 

 Промоција библиотеке као места учења и сазнања 

 Посета првака и упознавање са библиотеком 

 Редовно праћење и вођење евиденције о издавању и враћању књига 

 Укључивање ученика у Читалачки клуб у оквиру пројекта „Читалачки маратон”  Издавачке куће 

„Клет”. 

 

У сарадњи са Издавачком кућом „Клет“ покренут је трећи Читалачки маратон. Деца су била 

обавештена о начину пријављивања и о начину рада. Основан је Читалачки клуб и њега чине 

ученици од 5. до 8. разреда, њих 21. 

 

Библиотекари: 

МаринаАнтић,Зорица Анђелић и Биљана Чокорац  
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА  

 

4.1. Извештај о раду Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум је радио у складу са усвојеним ГПРШ за школску 2019-2020. годину. 

Укупно је одржано шест седница. 

 

На првој седници одржаној 30. 08. 2019. године разматрано је: 

1) Усвајање Извештаја о раду ПК за школску 2018-2019. годину. 

2) Именовање чланова ПК и избор записничара за текућу школску годину. 

3) Израда Годишњег плана рада ПК за школску 2019-2020. годину. 

4) Анализа и разматрање расподеле задужења рада школе за текућу школску годину. 

5) Разматрање школског Календара за школску2019-2020. годину. 

6) Утврђивање предлога програма екскурзија, излета, наставе у природи за ГПРШ. 

7) Разматрање извештаја о упису ученика у 1. разред и формирање одељења. 
 

На другој седници одржаној 13. 09. 2019. године разматрано је: 

1) Разматрање Извештаја о реализацији ГПРШ на крају школске 2018-2019. године. 

2) Разматрање Извештаја о самовредновању рада Школе 2018-2019. године. 

3) Разматрање ГПРШ за школску 2019-2020. годину. 

4) Разматрање предлога Плана стручног усавршавања запослених за школску 2019-2020 

годину. 

5) Разматрање Анекса ШП за школску 2019-2020. годину. 

6) Разматрање Развојног плана за школску 2019-2020. годину. 
 

На трећој седници одржаној 20. 10. 2019. године разматрано је: 

1) Припрема поводом одржавања Дана школе и Фестивала народне традиције „Куруз бал“.  

2) Припреме за нови циклус Екстерне евалуације. 

3) Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

4) Дежурство наставника. 

5) Извођење екскурзија. 

 

На четвртој седници одржаној 06. 11. 2019. године разматрано је: 

1) Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода. 
 

На петој седници одржаној 26. 12. 2019. године разматрано је: 

1) Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта школске 2019-2020. године. 

2) Осврт на ес Дневник. 

3) Предстојеће приредбе и фестивали. 

 

На шестој седници одржаној 24. 08. 2020. године разматрано је: 

1) Родитељски састанци (време и потребне информације), избор представника у Савет 

родитеља 

2) Календар рада, распоред часова, дежурство наставника 

3) Стручна већа,Активи и Тимови 

4) Одељењско старешинство упрвом, петом и седмом разреду 

5) Излети, екскурзије и школа у природи. 
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4.2. Извештај о раду Наставничког већа 

Укупно је одржано једанаест седница. 

На првој седници одржаној 13. 09. 2019. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Разматрање  Извештаја о раду школе за 2018-2019. годину. 

3) Разматрање  Извештаја о раду директора за 2018-2019. годину. 

4) Разматран јеГодишњи план рада школе за 2019-2020. годину. 

5) Разматран је Школски програм за период 2018-2022. годину и Анекс Школског програма. 

6) Стручно усавршавање. 

7) Летопис школе. 

8) Разно. 

 

На другој седници одржаној 30. 10. 2019. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода. 

3) Резултати уписа ученика 8. разреда у средње школе. 

4) Припреме поводом обелешавања Дана школе. 

5) Разно. 

 

На трећој седници одржаној 30. 12. 2019. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта. 

3) Анализа рада Стручних већа, актива и Тимова. 

4) Међупредметне компетенције-предавач Драгица Тривунчић. 

5) Разно. 

 

На четвртој седници одржаној је 27. 02. 2020. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада. 

3) Разно. 

 

На петој седници одржаној је 17. 03. 2020. године разматрано је: 

1) Остваривање образовно-васпитног рада на даљину. 

2) Разно. 

 

На шестој седници одржаној је 27. 04. 2020. године разматрано је: 

1) Разматрање Извештаја о реализацији наставе на даљину од 17. 03. 2020. године. 

2) Избор уџбеника за 2020/2021. Годину. 

 

На седмој седници одржаној је 12. 06. 2020. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне две седнице. 

2) Анализа успеха ученика 8. разреда на крају школске године. 

3) Организација око полагања завршног исита за упис у средње школе ученика 8. Разреда. 

4) Предлагање чланова испитних комисија за разредне и поправне испите. 

5) Организација разредних и поправних испита ученика. 

6) Разно. 

 

На осмој седници одржаној је 15. 06. 2020. године разматрано је: 

1) Давање мишљења колектива школе о кандидатима за избор директора 
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На деветој седници одржаној је 26. 06. 2020. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Утврђивање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта. 

3) Разматрање реализације ГПРШ на крају другог полугодишта. 

4) Извештај о инспекцијском надзору у ОШ „22.август“ дана 15. 06. 2020. године. 

5) Извештај са рекреативне наставе. 

6) Разно. 

 

На десетој седници одржаној је 24. 08. 2020. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Анализа закључака Педагошког колегијума и доношење одлуке о организацији наставе за 

месец септембар школске 2020/2021. године. 

3) Родитељски састанци (време и потребне информације), избор представника у Савет 

родитеља. 

4) Календар рада, распоред часова, дежурство наставника. 

5) Стручна већа и Тимови, записник Наставничког већа. 

6) Одељењско старешинство у петом и седмом разреду. 

7) Наставници разредне наставе у првом разреду. 

8) Излети, екскурзије и школа у природи. 

9) Обележавање Школске славе и Дана школе. 

10) Разно. 

 

На једанаестој седници одржаној је 28. 08. 2020. године разматрано је: 

1) Усвајање записника са претходне седнице. 

2) Припреме за почетак школске године. 

 

Записници са свих седница евидентирани су у свеску записника Наставничког већа. Записнике је 

водила Јована Виторац. 

 

4.3. Извештај о раду Одељенских већа 

 

Укупно је одржано пет седница. 

На првој седници одржаној 05. 09. 2019. године разматрано је: 

1) Избор руководства и усвајање Годишњег плана рада одељењског већа. 

2) Утврђивање планова и програма свих облика образовно-васпитног рада, распореда контролних 

вежби и писмених провера, индивидуалних консултација са родитељима. 

3) Распоред допунске, додатне наставе, слободних активности. 

4) Реализација Буковачког маратона-прва радна субота. 

 

На другој седници одржаној 28. 10. 2019. године разматрано је: 

1) Утврђивање успеха и дисциплине ученика и реализација наставног плана и програма на крају 

првог класификационог периода. 

2) Праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у и који похађају допунску и додатну 

наставу. 

3) Припреме поводом обележавање Дана школе. 

4) Разно. 

 

На трећој седници одржаној 26. 12. 2019. године разматрано је: 

1) Утврђивање успеха и дисциплине ученика и реализација наставног плана и програма на крају 

првог полугодишта. 

2) Праћење евиденције о похађању часова допунске и додатне наставе и анализа напредовања 

ученика. 

3) Разно. 
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На четвртој седници одржаној електронским путем 24. 04. 2020. године разматрано је: 

1) Извештаји о раду  наставника по предметима. 

2) Изостанци ученика на другом класификационом периоду 

3) Реализација допунске, додатне наставе, слободних активности. 

 

На петој седници одржаној 23. 06. 2020. године разматрано је: 

1) Утврђивање успеха и дисциплине ученика и реализација наставног плана и програма на крају 

другог полугодишта. 

2) Анализа рада са ученицима на даљину. 

3) Разно. 

 

 

4.4. Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 

Стручно веће за разредну наставу чини седам учитељица основне школе „22.август“. 

Веће је у првом полугодишту одржало 3 састанка. На њима је расправљано о следећим темама: 

 Анализа извештаја о раду СВРН за претходну школску годину 

 Избор руководства СВРН за актуелну школску годину 

 Израда и усвајање годишњег плана рада СВРН за текућу школску годину 

 Разматрање школског Календара за текућу годину 

 Организација рада у актуелној школској години 

 Утврђивање предлога задужења учитеља у оквиру 40-часовне радне недеље 

 Доношење годишњег плана васпитно-образовног рада по разредима и предметима 

 Израда месечних планова васпитно-образовног рада за септембар 

 Договор о стручном усавршавању – утврђивање потреба за стручним усавршавањем на нивоу 

СВРН 

 Планирање тематских излета, једнодневних излета и Школе у природи 

 Избор штампе за ученике 

 Доношење плана употребе постојећих инабавка потребних наставних средстава и дидактичког 

материјала за нову школску годину 

 Израда и усвајање годишњег плана реализације Пројектне наставе 

 Израда и усвајање годишњег плана реализације огледних/угледних часова 

 Усаглашавање критеријума оцењивања иизрицања васпитно-дисциплинских мера 

 Утврђивање распореда писмених задатака,контролних вежби и тестова 

 Договор о изради распореда часова, дежурства, родитељских састанака, дана „отворених врата” 

 Разматрање извештаја о упису ученика у 1. разред и формирање одељења 1. разреда 

 Разматрање извештаја о упису новопримљених ученика у школу 

 Припрема за пријем првака 

 Присуствовање Годишњој скупштини друштва учитеља Новог Сада (ДУНС) 

 Свечана приредба поводом пријема ђака првака у школу и пријем првака у Дечији савез  

 Упознавање са новодошлим ученицима, Школским календаром и распоредом часова 

 Учлањење ђака првака у школску библиотеку 

 Реализација радне суботе – Буковачки маратон 

 Ангажовање ученика у активностима Дечјег савеза, подмалтка Црвеног крста 

 Информације о идентификованимученицима за допунску и додатну наставу  

 Договор о организацији и реализацији фестивала у текућој школској години 

 Израда плана посета предметних наставника одељењима четвртог разреда у циљу припреме за 

пети разред 

 Обележавање Дечје недеље 

 Обележавање Дана школе 

 Организовање и реализовање Пројектне наставе и огледних/ угледних часова, планирање 

присуствовања и помоћ у реализацији 
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 Реализација наставе у природи и излета 

 Утврђивање успеха и дисциплинеученика и реализација наставногплана и програма на крају 

првогкласификационог периода 

 Анализа редовности похађања наставе; праћење реализације допунске и додатне наставе 

 Праћење напредовања ученика који раде поИОП-у и који похађају допунску и додатнунаставу 

 Припрема програма за прославу Новегодине 

 Прослава Нове године 

 Утврђивање успеха и дисциплинеученика и реализација наставногплана и програма на 

крајупрвогполугодишта 

 Провера нивоа усвојености образовних стандарда на крају првог полугодишта 

 Припреме за обележавање школске славе Светог Саве 

 Разматрање предлога и закључака одељењског већа који се односе на побољшање резултата 

васпитно-образовног рада на крају полугодишта 

 

У другом полугодишту, реализоване су следеће активности:  

 Утврђивање успеха и дисциплинеученика и реализација наставногплана и програма на 

крајупрвогполугодишта 

 Анализа редовности похађања наставе; праћење реализације допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

 Провера нивоа усвојености образовних стандарда на крају првог полугодишта 

 Обележавање школске славе Светог Саве 

 Разматрање предлога и закључака одељењског већа који се односе на побољшање резултата 

васпитно-образовног рада на крају полугодишта 

 Предлагање ученика за учествовање натакмичењима 

 Учешће на Зимским сусретима учитеља 

 Учешће ученика на школским такмичењима 

 Утврђивање приоритета у набавци нових уџбеника, наставних средстава и друге школске опреме 

 Организовање предавања за родитеље 

 Утврђивање успеха и дисциплинеученика и реализација наставногплана и програма на крају 

трећег класификационог периода 

 Анализа редовности похађања наставе; праћење реализације допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

 Избор уџбеника за наредну школску годину 

 Праћење напредовања ученика који раде поИОП-у и који похађају допунску и додатнунаставу 

 Провера читања ученика млађих разреда 

 Припрема за реализацију наставе у природи 

 Припрема за реализацију наставе на даљину 

 Разматрање предлога и закључака одељењског већа који се односе на побољшање резултата 

васпитно-образовног рада на крају трећег класификационог периода 

 Размена искустава након посећених часова; реализација истих садржаја у оквиру наставних 

области 

 Реализација такмичења у оквиру недеље школског спорта 

 Планирање, припрема и реализација планираних посета и школе у природи 

 Утврђивање успеха и дисциплинеученика и реализација наставногплана и програма на крају 

другог полугодишта 

 Анализа редовности похађања наставе; праћење реализације допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

 Провера нивоа усвојености образовних стандарда на крају другог полугодишта 

 Припрема програма за прославу поводом завршетка школске године 

 Додељивања похвала и награда најбољим ученицима и наставницима 

 Анализа резултата остварених увођењем иновација у настави 

 Анализа реализације наставе на даљину 
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 Праћење напредовања ученика који раде поИОП-у и који похађају допунску и додатнунаставу 

 Планирање, организација и реализација  разредних и поправних испита ученика 

 Анализаи извештај о раду СВРНна крају школске године 

 Анализа реализације ГПРШ а на крају школске године 

 Анализа стручног усавршавања у току школске године 

 

Осим набројаних, чланице СВРН су реализовале и следеће: 

 Израда и достављање месечних планова васпитно-образовног рада по разредима 

 Стручно усавршавање у оквиру школе и ДУНС-а 

 Одржавање родитељских састанака и индивидуалних разговора са родитељима 

 Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 Присуство састанцима наставничких већа 

 Присуство презентацијама уџбеника 

 Евалуација одржаних часова, разговор о ефектима, припрема  и израда извештаја 

 Извештаји наставника о похађаним семинарима и ефекти примене у настави 

 Фестивал традиције „Куруз бал” 

 Новогодишњи Вашар спретних руку 

 Школу у природи на Тари 

Председник Струћног већа разредне наставе 

Зорица Рајда  

 

 

4.5. Извештај о раду Стручног већа за област предмета 

 

Стручно веће за области предмета (СВОП) чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета. 

Стручно веће за област предмета у Школи било је организовано по следећем: 

1)  Стручно веће за област језичких предмета 

2)  Стручно веће за област природно-математичких предмета 

3)  Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета 

4)  Стручно веће за област вештина и уметничких предмета 

 

 

4.5.1. Извештај о раду Стручног већа за област језичких предмета 

Стручно веће за област језичких предмета чине три наставника српског језика (Зорица Анђелић, 

Анђелка Спирић и Марина Антић), два наставника енглеског језика (Сњежана Лечић Винокић и 

Биљана Чокорац) и два наставника немачког језика (Весна Жижић Олах и Дејана Ракетић).  

 

Чланови Већа радили су у складу са Годишњим планом рада и планом Стручног већа за област 

језичких предмета. Одржано је шест састанака. 

Непосредно пре почетка школске године изнет је План Стручног већа за област језичких предмета 

и договорено да се по истом и ради. Размотрен је школски Календар и начин организације рада за 

наредну школску годину; утврђени су предлози и дата задужења наставника у оквиру 40-часовне 

радне недеље.  

Годишњи планови рада по разредима и предметима и месечни планови васпитно-образовног рада 

достављени су педагогу школе у задатом року као и израда Годишњег плана реализације Пројектне 

наставе, огледних/угледних часова. 

Утврђени су планови за реализацију допунске и додатне наставе и ваннаставних активности.  

Стручно веће предало је директору план за набавку потребних наставних средстава и дидактичког 

материјала за нову школску годину. 
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Утврђен је распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова и усаглашени су критеријуми 

оцењивања и корелација међу предметима. 

Договорена је израда распореда часова, родитељских састанака, Дана „отворених врата”.  

Договорен је план стручног усавршавања у установи и ван установе. 

Након извршене провере усвојеног градива из претходних разреда из српског, енглеског и немачког 

језика, чланови Већа урадили су анализу резултата иницијалних тестова. Након изнетих резултата, 

чланови Већа договорили су се да се на допунској настави понове наставни садржаји из којих су 

ученици остварили лошије резултате. Такође је утврђен план рада Библиотечке секције као и пројект 

Издавачке куће Клет – Читалачки маратон. 

У оквиру одељењске заједнице обележена је Дечја недеља.  

Чланова Већа учествовали су на фестивалима који су се реализовали у току школске 2019/2020. 

године. 

 

Свечани програм поводом Дана школе, 8. новембра 2019. године, посвећен значајним личностима 

19. века, припремила је и реализовала наставница српског језика Зорица Анђелић.  

Традиционално, у духу православља, обележена је  Школска слава – Свети Сава. Носилац ове 

пригоне свечаности била је наставница српског језика Анђелка Спирић.  

Наставни план и програм реализован је у потпуности. 

Редовна настава изводила се према распореду предвиђених часова. Закључно са 17. 3. 2019. године 

настава је реализована преко Гугл учионице и Скајпа. Ученицима је редовно пружана подршка у 

раду и отклањању нејасноћа. Активност ученика је, у мањој или већој мери, задовољавајућа. 

Неколицина ученика радила је домаће задатке са закашњењем.  На основу свеобухватног 

вредновања постигнућа ученика забележене су оцене и унете у ес Дневник. На основу просека оцена 

изведена је и закључна оцена. 

Допунска и додатна настава реализоване су према утврђеном плану рада закључно са 17. 3. 2020. 

године.  

 

Од слободних активности успешно је реализована библиотечка секција. 

Наставнице српског, енглеског и немачког језика одржале су час у четвртом разреду.  

Током школске 2019/2020. године ученик Р. Г. из појединих предмета, похађао је наставу по ИОП-

у. Стручно веће се сложило да су резултати ученика у мањој или већој мери задовољавајући.  

Ученицима је од стране предметних наставника пружана подршка у долажењу на допунску наставу 

како би превазишли потешкће у савладавању наставног градива. За ученике који нису постигли 

задовољавајуће резултате (налазе се на доњој граници очекиваног), у току зимског распуста била је 

реализована допунска настава. Ученици који су показивали напредни ниво постигнућа били су 

укључени су у додатну наставу.  

 

Одржано је такмичење из енглеског језика. Ученик 8/1 одељења, Алекса Перић, освојио је 2. место 

на окружном такмичењу. Ментор је била наставница Сњежана Лечић Винокић. Остала такмичења, 

због ванредне ситуације услед Ковида 19, била су отказана. 

Припремна настава за завршни испит из српског језика до 17. 3. 2020. године реализована је по 

предвиђеном плану рада. Због обуставе наставе у школи, припремна настава са ученицима 8/1 

одељења од 24. марта до 2. јуна 2020. године реализована је путем Скајпа, а са ученицима 8/2 

одељења преко Гугл учионице и организованим часовима у школи, према предвиђеном распореду.  

 

Пробни завршни испит из српског/матерњег језика реализован је 01. 6. 2020. године. 

Завршни испит из српског/матерњег језика реализован је 17. 6. 2020. године. 

Договор о одабиру уџбеника за школску 2020/2021. годину усаглашен је електронским путем 31. 3. 

2020. године.  

 

Председник Струћног већа за област језичких предмета 

Марина Антић 
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4.5.2. Извештај о раду Стручног већа за област природно-математичких предмета 

Стручно већеза област природно-математичких предмета (у даљем тексту Веће) у школској 2019-

2020.години чине: Стојанац Марина  (наставник биологије), Лакићевић Ивана  (наставник физике), 

Ракита Ивана (наставник физике), Милошев Дуња  (наставник математике), Медаровић Мирјана 

(наставник математике), Шобић Марија (наставник хемије) и Пушковић Даница (наставник 

биологије), председник Већа. 

 

Стручно веће се састало шест пута током школске 2019/2020. године закључно са јуном месецом. 

На првом састанку усвојен је Годишњи план рада Стручног већа за за област природно-

математичкихпредмета за школску 2019/2020. годину. 

 

Почетком септембра месеца одређени су ученици за додатну, допунску наставу и за учешће у 

ваннаставним актиностима (секцијама). 

 

Током септембра извршено је иницијално тестирање ученика свих разреда из математике и 

природних предмата. Анализом резултата утврђено је да је највећи проценат ученика имао основни 

ниво постигнућа, 50-75 %, средњи ниво постигнућа остварило је 30-46% а напредни ниво 10-17% 

ученика. 

 

Наставници су крајем септембра месеца анализирали успех ученика осмог разреда на завршном 

испиту 2018/2019. године који је био у границама очекованог и у складу са успехом ученика на крају 

другог циклуса основног образовања. 

 

Током школске године редовна, допунска и додатна настава, као и ваннаставне активности (секције) 

одржавале су се редовно, по плану и програму, а у четвртом класификационом периоду на даљину. 

 

Седмог децембра одржало се Општинско такмичење из математике, раније него претходних 

година, на коме је учествовао ученик 8-2 разреда Филип Зечевић. 

 

Ученици су се активно укључили у рад биолошко-еколошке секције и учествовали у више акција 

уређења школе и у акцији садње дрвећа у Лиманском парку у пројекту Града Новог Сада „1000 

стабала за Нови Сад“. 

 

Чланови Већа који предају у одељењу 8-2 израдили су ИОП-2  за свој предмет за новог ученика Г. 

Р. који има тешкоћа у савладавању градива због недовољног разумевања језика (страни 

држављанин) и здравствених потешкоћа. За ученика Р.Г. чланови Већа су за свој предмет сачинили 

питања за завршни испит коме је ученик приступио и успешно га одрадио. 

 

Реализоване су планиране активности током Дечје недеље. Ученици су посетили изложбу „Пази 

отровно“ у Покрајинском заводу за заштиту природе и проширили своје знање и разумевање 

постојања отровних врста на планети. 

 

Већина ученика је редовно похађала наставу и савладала план и програм из предмета математика, 

биологија, физика и хемија и добила позитивну закључну оцену.  

За ученике осмог разреда реализована је припремна наставаса предвиђеним бројем часова за 

полагање завршног испита из предмета биологија, математика, хемија и физика у другом 

полугодиштуи током прве две недеље јуна месеца по планираноиј динамици.  

 

У договору са Наставницима разредне наставе наставници математике и биологије одржали су по 

два часа у одељењима четвртог разреда.  
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Посебна пажња повећивала се ученицима са слабијим постигнућима који су укључени у допунску 

наставу и ученицима који остварују напредни ниво постигнућа кроз додатну наставу током прва два 

класификациона периода. Допунска и додатна настава за ове ученике организована је током зимског 

распуста. 

 

У недељу 1. марта одржано је Општинско такмичење из хемије на коме су учествовале три ученице 

седмог разреда (М. Ј., Б. П. и Т. М.). На Општинском такмичењу  из биологије одржаном 15. марта  

учествовало је два ученика осмог разреда (А. П. и А. Т.) и две ученице седмог разреда (А. С. и Н. 

М.) 

Чланови Већа су са својим ученицима (од петог до осмог разреда) активно учествовали у 

активностима Тима за естетско-еколошко уређење школе, Биолошко-еколошке секције,  Стручним 

већем разредне наставе и својим активностима подржавали бројне школске манифестације (Дан 

школе, Школска слава, Куруз бал, Вашар спретних руку...) и акције (озелењавање, сакупљање 

секундарних сировина...). 

 

Наставници биологије и хемије сарађивали су са Новосадским еколошким центром, након склапања 

споразума о сарадњи, у акцији садње ружа у дворишту школе. 

 

Чланови већа су једногласно усвојили предлог да се јубилеј педесетогодишљица школе организује 

на Дан школе школске 2023/2024. године. 

 

Након проглашења ванредног стања од 15. марта 2020. услед опасности од ширења инфекцје 

Ковидом-19 све активности, наставне и ваннаставне, чланови Већа веома успешно обављају на 

даљину путем платформе Гугл учионица, путем Скајпа и Вибера и својим  ученицима постају права 

подршка у новим измењеним условима за учење и савладавање градива и подстичу њихово 

дигитално описмењавање. Чланови Већа су редовно слали Управи школе оперативне планове на 

крају сваке недеље учења на даљину. 

 

Након објављивања Каталога одобрених уџбеника чланови већа су извршили избор нових уџбеника 

у априлу месецу. У седмом разреду по новом плану и програму математика и физика изучаваћње се 

по издањима Клет-а, а биологија и хемија по издањима издавачке куће Герундијум.  

 

Чланови већа су у текућој школској години присуствовали акредитованој обуци „Проблемски и 

истраживачки орјентисана настава“ која је једним делом одржана 19. 12. 2019. године у 

просторијама школе. Током обављања својих активности на даљинунаставници су приступали 

онлајн обукама (Конфереција„Дигитално образовање 2020.″ и вебинарима у организацији Клет 

друштва за рзвој образовања) и даље усавршавали своје дигиталне и професионалне способности. 

 

Председник Струћног већа за област природно-математичких предмета 

Даница Пушковић 

 

4.5.3. Извештај о раду Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета 

У току крају школске 2019/2020. године Стручно веће друштвено-хуманистичких предмета, 

редовно се састајало и обављао активности које су биле предвиђене према плану. 

Одржано је укупно седам састанка. 

У септембру месецу предат је план  Стручног већа друштвено-хуманистичких предмета, годишњи 

план за допунску, додатну наставу и секције, а утврђени су и рокови за израду иницијалних тестова. 

Извршена је и анализа иницијалних тестова. 

Подизање квалитета наставе и подршка у учењудеци био је један од приоритета Стручног већа 

друштвено-хуманистичких предмета. 
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Чланови Стручног већа су направили план стручног усавршавања према потребама наставника и 

понуђених семинара, уз напомену да ће чланови Стручног већа пратити и нове могућности 

усавршавања.У оквиру стручног усавршавања наставника разматрано је одржавање угледних 

часова као и присуство стручним семинарима. Угледни  час из наставних предмета географија и 

биологије планирали су предметни наставници Жељко Дуганџија и Марина Стојанац у одељењу 5-

1  разреда на тему „Угроженост и заштита живог света“; Угледни час је требао да се одржи и из 

историје, али услед новонастале ситуације није реализован. 

Припремну наставу из историје и географије за ученике осмог разреда водили су предметни 

наставници Ненад Минаковић  и Жељко Дуганџија. Настава се одрђжавала он-лине преко Скајпа и 

Вибера а по повратку у учионицу организовала се у мањим групама. 

На крају школске године није било негативних оцена из историје и географије.  

У специфичној ситуацији око организације наставе, покушано се на све начине мотивисати ученике 

и пронаћи модел успеха за пренос знања. 

Успех ученика из наставних предмета историја и географија је могао бити и бољи да су ученици 

редовније извршавали радне обавезе и постављенезадатке. 

Редовна настава је одржана у складу са предвиђеним планом и програмом. Ваннаставне активности 

(допунски рад  и секције ) су се реализовале у зависности од потребе. Прилог табела. 

 

ПРЕДМЕТ 
Допунска настава 

(број одржаних часова) 

Додатна настава 

(број одржаних часова) 

Секција 

(број одржаних часова) 

Историја 1 9 / 

Географија 7 / 13 

 

Наставници Стручног већа историје и географије похађали су стручне семинаре и присуствовали 

другим облицима стручног усавршавања. 

Жељко Дуганџија, наставник географије присуствовао је семинарима: 

„Проблемски и истраживачки оријентисана настава“, затим, присуство презентацији уџбеника које 

је организовао Завод за уџбенике, тренутно похађа семинар Дигитална учионица која је у 

огранизацији Министарства просвете. 

Ненад Минаковић, наставник историје је присуствовао семинарима „Проблемски и истраживачки 

оријентисана настава“, семинар о ИПА пројектима „међународно повезивање и писање пројеката“ 

у организацији Синдиката, тренутно попохађа семинар Дигитална учионица која је у огранизацији 

Министарства просвете. 

Ученици су представљали школу на такмичењу из историје, које је одржано у недељу 15. марта и 

том приликом три представника су прошла даље на окружно такмичење. На жалост, због тадашње 

ситуације окружно такмичење није одржано.  

Активности за унапређење образовно-васпитног рада су се реализовале и кроз израду планова 

редовне, допунске, додатне и припремне наставе а на основу анализе успеха ученика у ранијем 

периоду. 

Сарадња са родитељима се одвијала кроз индивидуалне разговоре наставника са родитељима, 

организацију родитељских састанака као и прикупљање података о социо-економским условима 

ученика односно њихових родитеља. 

Председник Струћног већа друштвено-хуманистичких предмета 

Ненад Минаковић 
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4.5.4. Извештај о раду Стручног већа за област вештина и уметничких предмета 

 

Чланови стручног већа су: Иван Стаjчић, Марина Ђорђевић, Алан Жигић и Светлана Матовић. 

Руководећи се планом и програмом рада за школску 2019-2020. годину, у току школске године 

одржано је 9 састанка Стручног већа на којима смо реализовали следеће садржаје: 

 Усвајање плана и програма Стручног већа за школску 2019-2020. годину 

 Усаглашени су критеријуми оцењивања и корелације међу предметима 

 Иницијално тестирање ученика је реализовано из Музичке културе и Технике и технологије 

 Дечија недеља обележена је од 7-13.10. 2019. Ликовна секција је урадила и опремила радове за 

изложбу. 

 Наставник Иван Стајчић је у свом одељењу 7/1 одржао ЧОС на тему Дечијих права. 

 Дан школе обележен је 8.11. 2019. У реализацији приредбе учествовао је хор, ученици 5,6 и 7. 

разреда-25 ученика. 

 На часу ликовне културе ученици од 5-8. разреда радили су радове из живота Милице 

Стојадиновић-Српкиње,  а ликовна секција је израдила делове сцене. 

 Посета и упознавање са ученицима 4/1 и 4/2 разреда је реализована 23.10. 2019. из музичке 

културе 11. 2019. из информатике блок час; 12.12. 2019. из ликовне културе, блок час. 

 Сви ученици на крају 1.класификационог периода имају позитиван успех из ликовне,музичке 

културе и технике и технологије. Заједничко мишљење је да дисциплина треба да се поправи. 

 ,,Новогодишњи базар ,,одржан је у понедељак 23.12. 2019. 

 Ликовна секција је почетком децембра поставила изложбу на тему ,,Зимске чаролије,, израда 

честитки, украса и плаката. 

 На часовима музичке културе обрађиване су Божићне и новогодишње песме. 

 Члнови нашег већа су испланирали 2 дана по 2 часа,односно пропорционално по ангажовању у 

школи реализацију секција за време распуста. 

 У току школске године чланови већа су планирали учешће на школским, општинским и 

републичким такмичењима, планирано је извођење пројектне наставе у другом полугодишту али 

није реализовано због Корона вируса. 

 Стручно веће је упознатао са новим Правилником о стандардима квалитета рада установе. 

 Једногласном одлуком наше веће је дало предлог за НВ да се 2023. обележи педесетогодишњица 

рада наше школе. 

 Чланови већа одабрали су уџбенике за 2020-2021. годину из ТТ-Нови Логос, ликовне културе -

Едука и музичке културе за 6 и 7. разред у издању Издавачке куће KLETT. 

 До пандемије реализована је редовна настава у потпуности као и рад секција: ликовна секција-18 

ученика-10 часова, хора 32 ученика 24 часа. Саобрађајна секција није окупила ученике у току 

првог полугодишта нити до краја школске године. 

 

Од 17.03. 2020. настава је реализована електронском комуникацијом преко Гугл учинице, Вибер 

групе и мејла. 

Седница Одељенских већа одржана је електронским путем. Ученици од 5.-8. разреда су постигли 

позитиван успех из музилке културе, ликовне културе и технике и технологије. 

Пробни завршни испит је планиран онлајн 22.23.и 24.04. 2020. Ученици и родитељи су упознати са 

пропозицијама полагања. Учемици су добили приступне шифре и кодове. 

Пошто се спроводи учење на даљину став нашег већа је да поједини ученици треба више да се 

ангажују, одељенске старешине да обавесте родитеље где ученици нису ангажовани. 

 

У периоду од 17.03.-16.06. 2020. већина ученика од 5-8. разреда је савесно и одговорно обављала 

своје дужности и задатке. Ученици који нису довољно радили преко ОС били су опоменути,а и 

родитељима је скренута пажња да се појача рад и активност у циљу постизања што бољих резултата 

на крају године. 
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Музичка култура реализована је 2 пута недељно. 

Већина ученика је на време и редовно радила задатке преко Google учионице, други су се 

прикључили  мало касније, а неки , као Г. Г., К. И. и М. М. из објективних или неких других разлога 

нису радили домаће задатке и зато су били упућени на усмено одговарање 12.6. 2020. године. 

Због пандемије короне културна манифестација „Ал је леп овај свет“ и Опроштајна приредба за 

осмаке  нису одржане. 

 

Ликовна култура реализована је 1 недељно по један час осим у 5. разреду блок час. 

Чланови Већа анализирали су успех на крају школске године.Сви ученици имају позитиван успех 

из ТиТ, музичке културе и ликовне културе. 

 

У току школске године чланови актива су похађали семинаре у установи и ван ње. 

- Семинари 2019-2020. године: 

 27- 28.08. 2019. Обука наставника оријентисана ка исходима - С.Матовић 

 04.12. 2019. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у ОШ, Учешће на стручном 

скупу - С.Матовић 

 14.11. 2019. до 25.01. 2020. Проблемски и истраживачки оријентисана настава М.Ђорђевић, 

И.Стајчић и С.Матовић 

 15.06. 2020. онлајн обука - Дигитална учионица М.Ђорђевић и С.Матовић 

 М.Ђорђевић - у току 2019-2020. годинe била је на презентацијама уџбеника за 7. разред 

Издавачких кућа Ново Логос, Фреска, KLETT, Вулкан знање, Едука и Завод за уџбенике. 

 С.Матовић - у току 2019-2020. годинe била је на презентацијама уџбеника за 7. разред 

Издавачких кућа Ново Логос, Фреска, KLETT и Едука. 

 

Председник Струћног већа вештина и уметничких предмета 

Светлана Матовић 

 

 

4.6. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

Стручни актив за развојно планирање је у току школске 2019-2020. године одржао три састанка. 

Разматране су теме у оквиру Школског развојног плана и теме неопходне за остваривање 

позитивних промена у свим сегментима школског живота. 

 

У оквиру 1. приоритета Школског развојног плана „Побољшање унутрашње организације рада 

школе прецизирањем радних задатака за све запослене“ разматране су на састанцима Стручног 

актива следеће теме: 

1) Појекти и конкурси. 

2) Нови циклус екстерне евалуације. 

3) Сарадња еколошке секције „Златни лав“ са Новосадским еколошким центром. 

4) Упознавање запослених са правилником о систематизацији послова и задатака по утврђеном 

плану. 

5) Укључиваме Школског тима за вршњачку медијацијиу у могућности решавања евентуалних 

сукоба међу ученицима. 

 

Закључци: 

 На почетку првог полугодишта наставница биологије Даница Пушковић је у оквиру Светског 

дана заштите животиња организовала пројекат обележен ликовном изложбом на тему „Моја 

омиљена животиња“. Учествовали су сви ученици наше школе од првог до осмог разреда. 

 Кроз пројектну наставу се у другом разреду наставља рад “ Башта пријатељства“.  

 Ученици у оквиру овог пројекта су чистили органску башту у школском дворишту. 
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 Дана 16.10. 2019. године реализована  је посета ученика осмог разреда Галерији уметности 

поклон збирка Рајка Мамузића, где је одржана радионица за децу на тему „Основе илустровања 

за децу“, чији је предавач Милан Милић Јагодински. Радионица ученицима је пружила низ 

информација о илустровању садржаја за децу, па су се  ученици на занимњив начин упознали са 

техникама креирања илустрација за децу. Ученици су ишли у пратњи наставнице српског језика 

Марине Антић и наставнице хемије Марије Шобић.  

 У оквиру плнираних пројеката на нивоу школе и у оквиру недеље која је посвећена Дану школе 

одржан је  Фестивал народне традиције по називом „Куруз бал“. 

 Домаћини овог Фестивала народне традиције су били ученици и учитељице првог разреда, а 

учешће су узели сви заинтересовани ученици и наставници. 

 Градски секретаријат за саобраћај и Градски секретаријат за образовање реализују „Пројекат 

безбедности деце у саобраћају“ као и практичну обуку деце ученика трећег и четвртог разреда. 

 У циљу уштеде енергије наша школа је аплицирала на Конкурс код Покрајинског секретаријата 

за образовање за израду фасаде. Укупан износ средстава за реализацију пројекта је 4.750,734 

динара са пдв-ом. 

 На основу учешћа  на конкурсу „2000 дигиталних кабинета на који је аплицирала учитељица 

Зорица Рајда Министарство просвете је уступило нашој школи још шест комплета лаптопова и 

пројектора. 

 Према новом Правилнику о вредновању квалитета рада, вреднују се  6 области и и 24 стандарда. 

Стандарди се остварују према показатељима процентуално. 

 Област за наставу и учење има приоритет, па са истом морају бити упознати сви наставници 

преко координатора Стручних већа школе. 

 На основу спољашњег вредновања одређује се  у будуће правац развоја школе. 

 Хоризонтално повезивање међу школама тј. израда заједничких пројеката је један од приоритета 

унутршњег самовредновања школе према којем ће се радити Развојни план школе. 

 Еколошки  клуб наше школе „Лавови златног краљевства “ је у сарадњи са Новосадским 

еколошким центром учествовао у сађењу ружа у школском дворишту. Еколошки клуб наше 

школе је такође учествовао у пројекту хиљаду стабала за Нови Сад. Координатори испред наше 

школе су биле наставнице Даница Пушковић и Марија Шобић.Надаље наша школа наставља 

сарадњу са Новосадским еколошким центром преко заједничких еколошких акција сађења биља, 

украсног шибља, цвећа  и сл. С тим у вези смо добили и дотацију од Новосадског еколошког 

центра у виду мајица и алатки потребних за рад. 

 Постигнут је договор да се запослени у школи упознају са правилником о систематизацији 

послова и задатака по тачно утврђеним правилима. Правилник о систематизацији послова и 

задатака се разматра у оквиру Стручних већа школе. 

 Договорено је да Школски тим за вршњашку медијацију буде укључен у решавање могућих 

сукоба између ученика. Чланови Тима за вршњачку медијацију су ученици седмог и осмог 

разреда који ће заједно са координатором Тима за вршњачку медијацију израдили плакат о 

Вршњачкој медијацији,  у коме је представљен поступак  медијације, у ком неутрална страна 

помаже ученицима у сукобу да реше неки проблем на обострано прихватљив и задовољавајући 

начин. 

 На Наставничком већу чланови Вршњачког тима за медијацију преко ученика-чланова 

Ученичког парламента упознали су наставнике са процесом медијације и функционисањем 

Тима. 

 У другом полугодишту у сарадњи са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, планирано је  реализовање школске радионице "Ненасилна комуникација" за 

ученике разредне и предметне наставе, како би и други ученици прошли  обуку за вршњачке 

медијаторе на којима би стекли вештине активног слушања, ненасилне комуникације и 

медијације. 

Надаље рад Стручног актива је био усмерен на праћење и реализацију пројектне наставе, 

планираних пројеката на нивоу школе, као и учешћу наше школе на разним конкурсима од стране 

Покрајинског и Градског секретаријата за образовање.   
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Настава и учење на даљину,са којом се почело 17. марта, одвијала  се без проблема. 

Наиме, наша  школа је узела пуно учеће у реализацији наставе у смислу обезбеђивања техничких 

могућности деци која нису могла да прате такав вид наставе. 

 

Председник Струћног актива за развојно планирање 

Жељко Дуганџија 

 

 

4.7. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 

На одржаним састанцима разматрано је следеће: 

 Извршена је анализа Извештаја о раду САРШП за претходну школску годину. Констатовано је 

да је ШП сачињен за период 2018-2022. године морао да се преради због усклађивања са 

Законима и изменама и допунама  Правилника. Сачињен је нов Школски програм, а претходни 

се проглашава неважећим. 

 Утврђено је руководство  и чланови актива за 2019-2020. годину. 

 Размотрен је сачињен Годишњи плана рада САРПШ за текућу школску годину. План рада 

САРПШ  је сегмент ГПРШ. 

 Сачињен је и усвојен Анекс I ШП за текућу школску годину, исти је усклађен са школским 

Календаром. 

 Договорено је да наставници предају педагогу годишње и месечне планове рада за текућу 

школску годину снимљене на ЦД. 

 У школи су дефинисани  часови изборних предмета и слободних наставних активности на 

основу анкета урађених са ученицима и могућностима организовања наставе истих. 

 Констатовано је да су наставници за своје предмете сачинили план писмених и контролних 

провера у току године. Исти су унети у ес Дневник и постављени на сајт школе. 

 Усаглашени су распореди часова редовне наставе, допунске и додатне наставе и ваннаставних 

активности. 

 Извршена је анализа предложеног Анекса ШП и констатовано да исти може да се разматра на 

седници Наставничког већа. 

 Сачињен Анекс I ШП за текућу школску годину презентован је Савету родитеља и Школском 

одбору. 

 

Програм културних активности је обухватио одржане манифестације према плану за ову школску 

годину: Пријем првака – 30.08. 2019. (одржана  је приредба за пријем првака); Дечја недеља са 

пратећим активностима (7. 10. -13. 10. 2019.) и обележавање Дана школе – 8. 11. 2019. 

 

План школског спорта је обухватио следеће активности: На почетку школске године формирана 

је  гимнастичка секција.  

У организацији ПД „Вилине Водице“ 7. 09. 2019. године ученици и наставници учествовали су у 

„Буковачком маратону“. Маршрута маратона усклађена је са узрастом ученика. Учесници маратона 

добили су Захвалнице. 

Ученици 5. и 6. разреда ишли су на пливање на базен  Спенс у Новом Саду. 

 

Активности за развој просоцијалног понашања: 

 Чланови Вршњачког тима направили су презентације на тему „Насиље“, које су приказане у 

одељењима предметне наставе на ЧОС-у. 

 На часовима грађанског васпитања, ЧОС-у реализоване су теме које подстичу просоцијално 

понашање 

 Поводом фестивала традиције „Куруз бал“ за ученике су организоване спортске активности у 

фискултурној сали. 
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 Поводом Дана школе приређена је приредба за госте, родитеље и ученике.У холу школе је 

постављена изложба ученичких радова. 

 Ученици 6. разреда посетили су Народни музеј и Храм Светог Саве у Београду. 

 Ученици школе укључени су у реализацију часова бесплатног спорта, који се реализује у 

фискултурној сали.  

 Координатори секција су у сарадњи са одељењским старешинама поводом прославе Нове године 

украсили ходнике школе. 

 Организован је Вашар спретних руку. 

 

План сарадње са породицом реализован је на следећи начин: 

 На првом родитељском састанку родитељи су информисани о: изменама у Законима и 

програмима, упознати су са Календаром рада школске 2019-2020. године, распоредом часова, 

терминима за индивидуалне разговоре, писменим проверама ученика током године, распоредом 

додатне, допунске наставе, слободних активности.  

 Извршен  је избор представника у Савет родитеља школе у сваком одељењу. 

 На родитељским састанцима разматрао се успех одељења, васпитно-дисциплинске 

мере,реализација образовно-васпитног рада (редовна настава, допунска и додатна, слободне 

активности).  

 Организовани су индивидуални разговори, саветодавни рад и помоћ у решавању проблема 

везаних за ученике. 

 Информисање родитеља је организовано путем огласне табле, постављањем материјала на сајт 

школе.  

 Родитељи су присуствовали разним културним и друштвеним активностима школе (приредбама 

и прославама).  

 Организован је тематски родитељски састанак о улози менталног здравља, породице, школе и 

других институција у превенцији насиља у основној школи 2019. Предавачи: Златица Јовић - 

дипломирани психолог, саветница Министарства просвете у Школској управи Нови Сад, и 

координаторка Тима за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања за Јужнобачки и 

Сремски округ, Далиборка Војводић Томовић - дипломирани правник,  инспекторка, Полицијска 

управа Нови Сад,  мр Маја Петаков Вуцеља - магистар психологије, школски психолог у ОШ 

„Жарко Зрењанин“, Нови Сад.Време одржавања: 6. 11. 2019. године у 17.00 часова 

 Председник Савета родитеља Јелена Ердељан укључила се као представник наше школе у 

Градски  савет родитеља. Присуствовала је састанку који је реализован 28. 11. 2019. године у 

средњој саобраћајној школи „Пинки“.  

 

У школи су се здравствене активности реализовале у оквиру:  

 редовне наставе (уграђивањем садржаја из програма кроз часове разредне и предметне наставе)  

 ваннаставних активности (акције на уређењу школске средине, организовање школске ужине, 

акције посвећене здравој исхрани и здравим стиловима живота)  

 ваншколских активности (акције уређења зелене површине, сарадња са заједницом у 

организовању најразличитијих садржаја везаних за креативно и рекреативно коришћење 

слободног времена, излети ученика) 

 израда паноа који прате обележавање датума битних за заштиту здравља.  

 

Кроз ЧОС-ове су ученици упознати са одржавањем личне хигијене. 

Обележени су значајни датуми везани за здравствену превенцију. 

У школи се води  рачуна о редовном чишћењу учионица,  холова, тоалета, просторије за поделу 

ужине. 

 

Констатовано је да је током првог полугодишта програм обавезних наставних предмета реализован. 

Има предмета у оквиру којих је исказан мањак у односу на планиран број часова, што ће бити 
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надокнађено. Уочене су  грешке у планирању часова за прво полугодиште, јер су се два дана радила 

по распореду часова од понедељка.  

 

Часови допунске наставе су одржавани по потреби. Број часова додатне наставе није планиран у ес 

Дневнику, али је предочено наставницима да укупно треба да реализују 34-36 часова (8, 5-7. разред). 

Ваннаставне активности које су планиране реализоване су осим саобраћајне секције. 

Професионална оријентација  реализована је са ученицима 7. и 8. разреда кроз Чос-ове. 

У оквиру ПО за ученике 8. разреда организована је 21. 11. 2019. године промоција Карловачке 

гимназије, присуство промоцији војне школе 24.01. 2020. у ОШ „Светозар Марковић Тоза“, одлазак 

на сајам образовања „Путокази“ 4-5.03. 2020. Промоција рачунарске гимназије „Смарт“ 11.03. 

2020.године.  

Са ученицима осмог разреда педагог је одржао  више ЧОС-ова, спроведено је анкетирање ученика. 

Ученици су упознати са резултатима Анкете. 

 

У јуну месецу је електронским путем спроведено је анкетирања ученика за одабир изборних 

предмета у 4-1 и 4-2 одељењу. 

Педагог је приликом тестирања извршила анкетирање родитеља будућих првака о избору обавезног 

изборног предмета (верска настава или грађанско васпитање). 

Ученици од 1. до 4. разреда реализовали су одлазак на Тару-Школа у природи у периоду од 11. 3.- 

17.3. 2020. године. Вођа пута доставио је извештај о реализацији. 

Пошто је у марту месецу 2020. године прекинут наставни процес у школи, због пандемије корона 

вируса, рад са ученицима је настављен електронским путем (Гугл учионица, Вајбер,Скајп, мејлом). 

У јуну месецу извршена је анализа постигнућа ученика на даљину која је трајала од 17. 03. до 5. 06. 

за ученике 8. разреда, а до 16. 06. 2020. године за ученике 1-7. разреда.  

На основу Упитника који су попуњавали родитељи ученика уочено је да је ученицима био тежи рад 

на даљину. Имали су више обавеза и задатака него у редовном праћењу наставног процеса. Многи 

су имали проблема са интернетом и нису успевали на време да доставе наставницима своје задатке. 

Посебан проблем је био у породицама са већим бројем школске деце - које дете када ради свој 

задатак. 

Ученици су коментарисали да је рад у школи бољи због визуелног контакта са наставником, као и 

у отклањању нејасноћа присутних у раду. Електронском преписком нису биле довољно јасне 

инструкције наставника, као ни објашњена у вези неких задатака. 

Ученицима је недостајала социјализација и дружење. 

Председник Струћног актива за развој школског програма 

Валерија Калања 
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА И ДЕЧЈИХ И УЧЕНИЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛИ 
 

5.1. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

У току школске 2019-2020. године Тим за инклузивно образовање радио је у складу са планом. 

Одржана су четири састанка. 

 

На првом састанку је утврђено код којих ученика постоји потреба за израдом ИОП-а. 

Потреба за израдом ИОП-а постоји код ученика VIII разреда  Р. Г. За овог ученика потребно је 

израдити ИОП по прилагођеном програму из српског језика, математике, географије, историје, 

физике, хемије и биолигије. 

 

На другом састанку Тим за инклузивно образовање анализирао је и сумирао извештаје вредновања 

ИОП-а  за ученика Р. Г. за којег је израђен и реализован ИОП са прилагођеним програмом у периоду 

од 28. новембра до 23. децембра 2019. године. 

Како предузете мере прилагођавања нису дале очекиване резултате, а постигнућа су испод 

образовних стандарда за крај другог циклуса, школски ИОП тим је мишљења да је потребно донети 

ИОП са измењеним програмом, како би ученик постигао боље резултате и на тај начин му олакшали 

полагање завршног испита. 

 

Родитељ је дао сагласнос за прелазак на ИОП-2 и прибавио мишљење ИРК (мишљење ИРК је ИОП 

са измењеним програмом). 

 

На пробном завршном испиту ученику Р. Г. је обезбеђена посебна просторија за израду теста, где је 

поред дежурног наставника била присутна и мајка (у својству пратиоца). Ученик је радио тестове 

са измењеним садржајем. Школски тимови су припремили тестове из математике, српског језика и 

комбиновани тест који обухвата пет предмета. У припреми тестова, руководили су се циљевима и 

исходима ИОП-а, као и задацима из збирке за полагање завршног испита.  

 

Попуњени Образац 2 (подаци о ученицима осмог разреда за које се прилагођавају услови и садржаји 

завршног испита) достављен је школској управи у штампаној и електронској форми. 

Тим је припремио акциони план за планирање, организовање и спровођење завршног испита. 

 

Координатор ТИО 

Мирјана Медаревић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

5.2. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања састао се пет пута. 

Направљена је анализа стања у школи, дата су упутства за наставнике о текућим активностима, 

вођена евиденција појединих случајева и записници са одржаних састанака.  

 

У складу са Aкционим планом за заштиту деце од злостављања и занемаривања реализоване су 

следеће активности: 

 На почетку школске године, августа 2019. године на седници Наставничког већа директор је 

именовао чланове Тима и координатора. 

 У октобру месецу одржан је састанак Тима за заштиту у проширеном саставу Савета родитеља. 

Сви присутни су упознати са Правилником о поступању у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање. 

 Правилник о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и 

други Приручници који се односе на насиље постављени су на сајт школе. 

 У холу школе на другом спрату истакнути су панои о  нивоима насиља, видљиви за ученике, 

родитеље и све запослене.   

 Чланови Тима су саставили евиденциони лист у коме се евидентирају облици насилног 

понашања и обавестили о томе наставнике. 

 На сајту школе је за родитеље истакнут  распоред  „Дани отворених врата“ за оне који желе да 

присуствују  часовима. 

 Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту 

обезбедио седмодневни одмор за четири ученика 6. разреда у одмаралишту „Вршачки брег“ у 

Вршцу у периоду од 23. 09.- 29. 09. 2019. године. 

 За родитеље ученика свих разреда организован је „Тематски родитељски састанак о улози 

менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној 

школи 2019.“ Тематски родитељски састанак је одржан дана 06. 11. 2019. године, истом је  

присуствовало 125 родитеља а састанком је руководила педагог Валерија Калања. 

 

У циљу побољшања безбедности ученика: 

 Организована су предавања за ученике 4. и 6. разреда, на тему „Безбедност у саобраћају“ 

(предавач - Гордана Хубана, ПУ Нови Сад) дана 04. 10. 2019. године. 

 Градсака управа за саобраћај је у сарадњи са Градском управом за образовање омогућила 

ученицима 3. и 4. разреда  одлазак на Сајам 17. 10. 2019. године. Ученици су у оквиру Пројекта 

„Безбедност у саобраћају“ реализовали вежбе на саобраћајном полигону. 

 За ученике 1. разреда одржано је предавање „Упознајмо полицију“ (предавач - Слободан 

Богановић, ПУ Петроварадин) дана 20. 11. 2019. године. 

 Дарко Вит, представник ПУ Нови Сад реализовао је часове у 1-1 и 1-2 одељењу на тему „Основи 

безбедности деце“ дана 23.01. 2020. године. 

 Марина Милутиновић, представник ПУ Петроварадин реализовала је предавање за ученике 4. 

разреда на тему „Основи безбедности“ , а „Вршњачко насиље“ за ученике 6. разреда. Предавања 

су одржана дана 23. 01. 2020. године. 

 Јелена Ратковић, ПУ Нови Сад одржала је предавање ученицима 4-1, 4-2, 6-1 и 6-2, 

одељења.Теме су биле: 

o Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

o Превенција и заштита деце од трговине људима 

o Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола. 

 

Активности за развој просоцијалног понашања 

 Чланови Вршњачког тима направили су презентације на тему „Насиље“, које су приказане у 

одељењима предметне наставе на ЧОС-у. 
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 На часовима грађанског васпитања, ЧОС-у реализоване су теме које подстичу просоцијално 

понашање. 

 Поводом фестивала традиције „Куруз бал“ за ученике су организоване спортске активности у 

фискултурној сали. 

 Поводом Дана школе приређена је приредба за госте, родитеље и ученике. У холу школе је 

постављена изложба ученичких радова. 

 Ученици 6. разреда посетили су Народни музеј и Храм Светог Саве у Београду. 

 Ученици школе укључени су у реализацију часова бесплатног спорта, који се реализује у 

фискултурној сали.  

 Координатори секција су у сарадњи са одељењским старешинама поводом прославе Нове године 

украсили ходнике школе. 

 Организован је Вашар спретних руку.  

 

Превентивне активности 

 Одељенске старешине су на родитељским састанцима и часовима одељењског старешине 

упознавали и родитеље и ученике са сегментима  Закона о основама система образовања 

васпитања. 

 На часовима одељенских старешина ученици су упознати са темама које се тичу: насиља, 

злоупотребе психоактивних супстанци, дискриминације, опасности које вребају са интернета и 

злоупотреба фејсбука, агресивност и како је сузбити, лаж и како је препознати , однос одраслих 

према деци, подсмех и ругање, однос према својој и туђој имовини, конфликти и њихово 

разрешавање, осећања . 

 Ученици разредне и предметне наставе дефинисали су правила понашања у својим учионицама. 

 

Интервентне активности 

 23. 09. 2019. године због агресивног понашања ученика Д.С.(7-1) према ученицама М.Ћ.(7-1), 

М.Ј.(7-1). Тим је водио разговор са учеником и његовим оцем.  

 11. 10.2019. године Тим је у присуству ОС 4-2 и 6-1 водио разговор са родитељима ученика 

(разматрање инцидента међу ученицима А. Ј. 4-2 и В. Н. 6-1)  

 22.10. 2019. године одржан је састанак Тима у проширеном саставу Савета родитеља 

(упознавање са Правилником о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање). 

 19.12. 2019. године Тим се састао са родитељима ученика ради разматрања догађаја на улици 

који је родитељ пријавио. (учесници су ученици М.Б. и А. Т. 5-1 и ученици Д. Г. У.П. Б. Е. 

ученици 6-1). Са ученицима се спроводио појачан васпитни рад и друштвено користан рад. 

 

Дешавало се да родитељи ученика реагују у случајевима насиља. Њихове интервенције су се кретале 

од покушаја смиривања ситуације иницирајући разговоре међу децом, разговори са родитељима 

другог детета, или су се обраћали за помоћ одељенском старешини, педагогу, директору.  

 

Евалуација и препоруке 

Без обзира што се углавном радило о случајевима сумње или сазнања о насиљу установа је одмах 

интервенисала. Редовно су обављане консултације и настојали смо да анализирамо чињенице на 

што објективнији начин. 

 

Констатоано је да се у Школи између ученика дешавају конфликти који су резултовали појавом 

првог нивоа насиља, Табела  5. 
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Списак насиља у току првог полугодишта 2019-2020. године 

ПРВИ НИВО НАСИЉА 

Табела 5. 

ФИЗИЧКО 

НАСИЉЕ Б
р

о
ј 

ПСИХИЧКО 

НАСИЉЕ Б
р

о
ј 

СОЦИЈАЛНО 

НАСИЉЕ Б
р

о
ј 

СЕКСУАЛНО 

НАСИЉЕ Б
р

о
ј 

ЕЛЕКТРОНСКО 

НАСИЉЕ Б
р

о
ј 

ударање 

чврга 
 

омалова-

жавање 
5 

добацивање 
38 

добацивање 
 

узнемиравајуће 

позивање 
 

гурање 

19 

оговарање 

3 

подсмевање 

5 

псовање 

 

слање узнемира-

вајућих порука 

СМС-ом 

2 

штипање 

 

вређање 

21 

искључивање 

из групе или 

заједничких 

активности 

1 

ласцивни 

коментари 
 

слање узнемира-

вајућих порука 

ММС-ом 
 

гребање 

 

ругање 

8 

фаворизовање 

на основу 

различитости 

 

ширење прича 

 

 

 

гађање 

3 

називање 

погрдним 

именима 

6 

ширење 

гласина  

етикетирање 

 

 

 

чупање 

 

псовање 

13 

 

 

сексуално 

недвосмислена 

гестикулација 

 

 

 

уједање 2 етикетирање 4       

шутирање 8 имитирање 3       

прљање 5 прозивање 16       

уништавање 

ствари 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

УКУПНО 40  76  44  0  2 

 

Координатор Тима 

Валерија Калања 

 

 

 

 

5.3. Извештај о раду Тима за самовредновање 

Извештај о раду Тима за самовредовање школе је засебан документ и дат је у Прилогу III  

Извештаја. 
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5.4. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

На састанцима Тима разматране су и реализоване следеће активности: 

 Спроведена је анализа и усвајање Извештаја о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе (ТОКРУ) за претходну школску годину, изабрано је руководство и чланови за наредну 

школску годину. 

 Извршена је подела задужења члановима Тима. 

 Наставничко веће је информисано о планираним активностима Тима за ОКРУ. 

 Разматран је Извештај о раду школе за школску 2018-2019. годину; Годишњи план рада школе 

за школску 2019-2020. годину;  Школски програм сачињен за период 2018-2022. године и Анекс 

ШП. 

 Анализирана је  усклађеност рада Стручних већа, актива и школских Тимова.  

 Разматран је  успех и дисциплина ученика и реализација наставног плана и програма на крају 

првог класификационог периода. Праћена је редовност похађања наставе; реализација допунске 

и додатне наставе и слободних активности. 

 Радило се на јачању професионалних компетенција наставника саветодавно, посетом редовне 

наставе. Детаљна анализа  ће бити уграђена у полугодишњи извештај педагога и директора. 

 

Градска управа за образовање, Нови Сад обезбедила је финансијска средства за следеће: 

 Милица Савановић, најбоља ученица 7. разреда у школској 2018/2019. години награђена је 

путовањем на Крф у периоду од 11. 10. до 16. 10. 2019. године. Ученица је посетила Солун, 

Зејтинлик, Ахилеон, Српску кућу у граду Крф, Цркву Светог Спиридона, острво Вид, Метеоре, 

Цркву Свете Петке. 

 Ученици шестог разреда су са наставником историје Ненадом Минаковић, наставником ТО 

Иваном Стајчићем и наставником физичког васпитања Миланом Банаи 11. 12. 2019. године 

посетити Народни музеј  и Храм Светог Саве у Београду. 

 За ученике првих разреда, поводом почетка школске 2019/2020. набављене су „Прварице“ и 

„Азбучне добродошлице“. 

 За ученике првих разреда који нису остварили право путем Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, за школску 2019-2020. годину школа је обезбедила бесплатне уџбенике.  

 

Координатор Тима за стручно усавршавање и професионални развој Зорица Рајда, упознала је 

присутне о стручном усавршавању наставника на основу попуњених табела наставникана крају 

полугодишта и на крају године. 

 

На нивоу Стручних већа наставници су дали своје предлоге о уџбеницима које би користили 

школске 2020-2021.године, а у складу са Каталогом одобрених уџбеника. Стручна већа су листе 

доставили педагогу, а педагог је све прегледао да утврди да ли је усаглашено са одобреним 

Каталогом и сачинио листу уџбеника за све разреде. Та листа уџбеника разматрана је на 

Наставничком већу и Савету родитеља  реализованом електронским путем. Пошто је све усвојено 

Списак уџбеника за све разреде постављен је на сајт школе. 

 

Председници Стручних већа, актива и координатори тимова упознали су чланове колектива са 

радом у току школске године. Саопштено је да су неке активности изостале због пандемије корона 

вируса у периоду од 17. марта до 16. јуна 2020. године. Сви појединачни Извештаји биће уграђени 

у завршни Извештај о реализацији ГПРШ. 

 

Координатор Тима 

Валерија Калања 
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5.5. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво 

Тим за развој међупредметних компетенција је на почетку школске године направио план рада и у 

току године одржао три састанка на којима је анализирао колико и како се развијају међупредметне 

компетенције. У обзир је узет извештај из прошле године и теме мултикултуралности и екологије, 

карактеристичне за нашу школу, као и  Закон о основама система образовања и васпитања. 

У току школске године Тим је пратио и подстицао међупредметне компетенције кроз реализацију 

фестивала и огледних часова. 

У првом полугодишту су одржана два фестивала “Куруз бал”. Фестивал се састојао од радионица и 

приредбе и  “Новогодишњи Вашар спретних руку“. 

 

Слика 1. Кукуруз бал и Новогодишњи Вашар спретних руку 

    
 

Ученици су развијали следеће компетенције : 

 Вештине комуникације – ученик самостално изражава своје мишљење и ставове, говори и 

слуша; 

 Вештине решавања проблема – ученици проналазе најповољније решење; 

 Компетенције за учење – ученици изграђују позитиван однос према раду и учењу; 

 Одговорно учешће у демократском друштву – ученици се уче да буду хумани, да поштују 

националну културу и поштују различитости;  

 Одговоран однос према здрављу – ученици схватају значај здраве хране и стил живота у коме 

чувају своје здравље;  

 Предузетничке компетенције. 

 

Међупредметне компетенције су се развијале кроз пројектну наставу, где су ученици стицали 

еколошке, естетске и предузетничке компетенције. Нарочито кроз пројекат „Био башта“ као и 

пројекат  “Башта у учионици“. 

 

Слика 2. Био башта и Башта у учионици 
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Реализован је фестивал под називом ,,Куруз – бал,, где су реализоване међупредметне компетенције 

из области:  

 Целоживотног учења 

 Вештине комуникације 

 Дигиталне компетенције 

 Вештине сарадње 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Брига за здравље 

 Еколошке компетенције 

 Естетске компетенције  

 

На крају полугодишта је испланиран и пројекат ,, Вашар спретних руку”. Тај пројекат је одржан 

23.12. 2019. године као продајни вашар. Учешће су узели наставници и ученици разредне наставе и 

наставници са ученицима 5. и 6.  разреда.Реализоване су следеће међупредметне компетенције: 

 Предузетничке компетенције  

 Вештине сарадње и комуникације 

 Естетске компетенције  

 Компетенције за целоживотно учење  

 Вештине за живот у демократском друштву 

 

Координатор тима Тривунчић Драгица, одржала је презентацију на Наставничком већу на тему 

,,Међупредметне компетенције”. 

 

У току наставе на даљину највише су се развијале компетенције које су усмерене на бригу за 

здравље, као и дигиталне, вештина сарадње и комуникације. 

 

Координатор Тима 

Драгица Тривунчић 

 

 

 

5.6. Извештај о раду Тима за стручно усавршавање и професионални развој 

 
Школи је достављен Записник о редовном инспекцијком надзору (Градска управаза образовање, 

Просветна инспекција, деловодни број: IX-614-1/20-72, дана 15. 06. 2019. године). 

 

Испекција је уочила следеће пропусте: 

 Извештај о остваривању плана стручног усавршавања налази се у Годишњем извештају, није 

сачињен као посебан документ. 

 План стручног усавршавања Школе није посебно сачињен, налази се у оквиру Годишњег 

плана школе. 

 

У циљу отклањања наведених Инспекцијских пропуста Школа је одлучила да се у будуће наведена 

два документа израђују засебно (као прилози у Извештај о реализацији ГПР и ГПР за ову и наредне 

школске године). 

 

Извештај о раду Тима за стручно усавршавање и професионални развој дат је у Прилогу IV 

Извештаја. 
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5.7. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 

Тим сачињавају разредне старешине седмог и осмог разреда и педагог школе. 

Радионице које су планиране за прво полугодиште у потпуности су реализоване и остварене  на 

часовима одељењског старешине. 

Материјал који се користи одобрен је од Министарства просвете и културе Републике Србије. 

Тим се састајао два пута у септембру и новембру. 

 

Теме које су реализоване: 

 Moja визија - Ја за десет година 

 У свету интересовања 

 

Циљ спроведених радионица је да утврдимо интересовања ученика  у свету занимања. 

Тестирани су ученици седмих и осмих разреда. 

 

Интересовања ученика су усмерена ка: 

 спортским одељењима гимназије, 

 општим смеровима у гимназијама, 

 медицинској школи.  

Већина ученика жели да се бави сама собом, да сама себи распоређује посао.  

Ученике не занима мишљење других људи. 

Координатор Тима 

Милан Банаи 

 

5.8. Извештај о раду Тима за културну и јавну делатност школе 

Тим за КЈДШ у првом полугодишту сасатајао се три пута, реализујући план предвиђен за ову 

школску годину.  

У току првог плугодишта Тим је учествовао у разним манифестацијама школе као организатор или 

учесник. 

Одржане су манифестације према плану за ову школску годину: 

1. Пријем првака – 30.08. 2019. - Одржана  је приредба за пријем првака 

2. Дечја недеља са пратећим активностима (7. 10. -13. 10. 2019.) 

3. Дан школе – 8. 11. 2019. 

 Програм  за Дан школе  припремила је наставница Зорица Анђелић 

 Дану школе претходио  je фестивал  традиције „Куруз бал“ 4. 11. 2019. који су припремили 

ученици првог разреда. 

 У припреми свечане Aкадемије за Дан школе, учешће су узели ученици разредне и предметне 

наставе. 

4. Обављене  су припремне активности за обележавање Школске славе Светог Саве. 

 

Тим за КЈДШ у току другог полугодишта састао се једном, 16.01. 2020. године. 

Састанку су присуствовали сви чланови Тима. На дневном реду је био договор око прославе Дана 

духовности.  

Носилац програма је била наставница Анђелка Спирић која је припремила програм са ученицима 

предметне наставе. 

Наставница Марина Ђорђевић је свечану академију пропратила изведбама школског хора. 

Ученици разредне наставе (II, III и IV разреда), припремили су рецитал „Молитва“. 

Ученици првог разреда извели су драматизацију народне приче „Сложна браћа“.  

 

Координатор Тима 

Клаудија Стојчевска 
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5.9. Извештај о раду Тима за естетско-еколошко уређење школе 

Тим за естетско–еколошко уређење школе у школској 2019/2020. години чине  наставници Алан 

Жигић, Клаудија Стојчевска, Марина Стојанац, Милена Стојанов и Даница Пушковић - 

координатор. Раду Тима се прикључила и Светлана Матовић као сарадник.У првом полугодишту 

Тим за естетско-еколошко уређење школесе састао два пута. На првом састанку усвојен је план рада 

кроз који је предвиђено интензивније укључивање ученика у низ активности како би им се развијао 

осећај за лепо и утицало на њихову свест за потребом за рециклирањем ради очувања животне 

средине. Уређење простора повољно утиче и на радну атмосферу ученика,  наставника, запослених 

и даје позитивну слику родитељима и  мештанима насељао значају уређеног школског простора. 

 

Планиране активности реализоване су континуиранокроз ангажовање чланова Тима, наставника 

и ученика школе. Тим се бавио естетским и еколошким уређењем школе пре свега израдом  и 

поставком тематских изложби, уређењем школске баште и украшавањем школе пред фестивале и у 

оквиру културних активности школе. 

 

Ученици од првог до осмог разреда су активно учествовали,од септемра месеца па до 

проглашења ванредног стана,у уређењу школског простора својим несебичним залагањем и 

креативним идејама кроз низ креатвних радионицаи рад секција на наставним и ваннаставним 

активностима.  

 

У школи је спроведена акција прикупљања амбалажног отпада у којој су активно учествовали 

наставници, помоћно особље и ученици. 

 

Према предвиђеном календару културних догађања и еколошки важних датума реализоване су 

следеће активности до проглашња ванредног стања: 

- Естетско и функционално уређење Школског дворишта и уређење учионица 

- Функционално организовање учионица; постављање тематских паноа. 

- Уређење зелених површина у дворишту Школе 

- Садња ружа и одржавање зимских ружа у предњем дворишту школе, заливање цвећа и 

чишћење опалог лишћа. 

- Тематско уређење паноа у холу Школе 

Постављене су изложбеученичких ликовних радова. 

- Изложба поводом 4. октобра - Међународни дан заштите животиња на тему „Мој љубимац“, 

- Изложба радова ученика поводом Дечје недеље, 

- Изложба поводом Дана школе, 

- Изложба поводом школске славе – Свети Сава. 

- Акција прикупљања амбалажног отпада у Школи 
- Спроведена акција прикупљања амбалажног отпада у којој су активно учествовали 

наставници, помоћно особље и ученици до проглашења ванредног стања. За активно 

учешће беџом „Буди и ти еко волонтер“ наргађена су три ученика осмог разреда (Л. Р., 

Д. М. и  Б. П.) 

- Куруз бал – 4 . новембар 2019. године 

- Ученици разредне наставе као и ученици петог и шестог разреда учествовали су на 

фестивалу прављењем различитих плаката, паноа, ђаконија од кукуруза у новембру 

месецу.  

- Вашар спретних руку – 23. децембар 2019. 

- Ученици разредне наставе,као и ученици 6-1 и 6-2 одељења  на вашару одржаном 23.12. 

2019. године представили су се разним новогодишњим украсима, честиткама, 

икебанама, медењацима. 

- Божићно -новогодишње уређење учионица и хола Школе 

- Украшена је зборница новогодишњим аранжманима, 

- Постављена је новогодишња ликовна изложба у холу на 1. спрату, 
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- Постављена је и окићена јелкана 1. спрату и украшен хол. 

- Садња новогодишње јелке 
- Ученици шестог и седмог разреда посадили су новогодишњу јелку у школском 

дворишту. 

- Национални дан без дуванског дима – 31. јануар 

- Ученице осмог разреда су одржале предавање о штетности пушења и изложености 

дуванском диму својим вршњацима. 

 

Након проглашења ванредног стања о даљем еколошко-естетском уређењу школе бринуло се 

помоћно техничко особље. 

 

Слика3. „Уређење зелених површина у дворишту Школе“ 

 

 

Слика4. „Уређење паноа у холу Школе“ 
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Слика5. „Божићно-новогодишње уређење хола Школе“ 

 

    
 

    
 

    
 

Координатор Тима 

Даница Пушковић 

 

 

5.10. Извештај о раду Тима за награђивање 

На основу прикупљених података, Тим за награђивање је констатовао који ученици и наставници 

треба да буду награђени за постигнуте резултате на такмичењима у школској 2018/2019 години, у 

складу са Правилником о награђивању. Исти ће бити награђени на прослави поводом дана Светог 

Саве. 

На основу Правилника о награђивању предложена су следећа три ученика за ученике генерације: 

Алекса Перић, Милица Савановић, Мина Стошић. 

 

Координатор Тима 

Марија Шобић 
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5.11. Извештај о раду Ученичког парламента 

У школској 2019-2020. години Ученички парламент током првог полугодишта одржао је три 

састанка. 

 

На првом се конституисао парламент и нови чланови су се упознали са Правилником о раду 

Ученичког парламента. Педагог их је упознао са битним школским документима. Предочено им је 

да треба да  се упознају са радом школе и ван самих наставних активности, те да треба да 

присуствују седницaма Школског одбора. Договорено је да се чланови смењују како би сви били 

упознати са радом школе и функционисањем исте. Свесни својих права ученици су дали неколико 

идеја у вези са својим потребама у оквиру  школе тако да се на другом састанку уоквирила и идеја. 

 

На другом се већ разматрала организација спортског дана, фестивала и ученичко учешће у „Куруз 

балу“ и истакнута  су правила понашања ученика на нивоу школе. Предложен је фудбалски турнир 

који ће бити одржан током другог полугодишта у мају месецу. 

 

На трећем састанку је дат извештај о реализованом фестивалу и позитивној атмосфери која је 

владала на истом. Ученици су дали предлог у вези коришћења мобилних телефона, али у 

ограниченој мери. Исти предлог је одбијен, али са образложењем да ученици који имају обавезе 

након школе могу понети телефон, да га дају педагогу школе и након завршене наставе телефон 

могу добити. Такође се расправљало о изласку из школе на великим одморима, али услед малог 

броја дежурних наставника тај предлог је одбијен.  

 

У складу са прошлогодишњим активностима наставља се и организација на обележавању значајних 

дана у току године, те је обележен Дан детета подсећањем ученика на значај Конвенције о правима 

детета преко књиге обавештења и дељењем слаткиша ученицима. Сасличним акцијама ће се 

наставити и у другом полугодишту. 

 

Чланови УП су се ангажовали и у оквиру акције превенције насиља, израдили су у сарадњи са 

волонтерима и вршњачким тимом паное о препознавању и врстама насиља који су постављени у 

холу школе. 

Планирано је да чланови УП узму активно учешће у предстојећим фестивалима током другог 

полугодишта, а такође и у приредби за Школску славу Светог Саву. 

 

Присуствовање састанку Школског одбора и читање о свом раду у протеклој години. 

 

Чланову УП су узели активно учешће приликом организације приредбе за Светог Саву, сви чланови 

УП су били присутни на приредби, неки су узели учешће као глумци док су неки били водитељи 

самог програма.  

 

Током јануара (17.01) је обављен састанак са ученицима УП уз присуство педагога. Тема разговора 

је било како избећи кажњавање ученика, а да исти прилагоди и промени своје понашање како у 

школи тако и ван ње. Сви ученици су се писмено изразили и дали су сијасет лепих и корисних 

примера. 

 

Током трајања епидемије, са ученицима из УП смо били у контакту преко Вибер групе те се 

разговарало о успесима ученика осмог разреда.Сваки од чланова је изразио своје мишљење писмено 

о Ученику генерације. Исти извештај је послат Тиму за награђивање.  

 

На последњем састанку предлози Одељењског већа за Ученика генерације изнети су на основу 

бодовања, утврђеног законом и на основу општег утиска наставника о дотичним ученицима. Сви 
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чланови су се сложили да у овим околностима у школској 2019/2020 буде изабрано три  ученика за 

Ученика генерације – Алекса Перић, Милица Савановић и Мина Стошић. 

 

Током рада ученичког парламента, један број ученика показао је изузетне лидерске способности и 

својим позитивним ауторитетом извршио значајан утицај на остале ученике, што и јесте један од 

циљева парламента. 

 

Координатор Ученичког парламента 

Ненад Минаковић 

 

5.12. Извештај о раду Дечјег савеза 

Дечји савез је низом акција анимирао своје чланове кроз разне видове културне и јавне делатности 

школе. 

 30.8. 2019. Свечани пријем првака (у организацији Марине Антић, Зорице Анђелић, Маје 

Ћурчин, Јоване Виторац са ученицима разредне и предметне наставе) 

 9. 09.  2019. Ликовна изложба „Јесен у мом крају“ – Светлана Матовић 

 

У оквиру Дечје недеље реализоване су следеће активности: 

 4.10. 2019. „Светски дан заштите животиња“  

 7.10. 2019. Ликовна изложба „ Дечија недеља“ – Светлана Матовић 

 8.10. 2019. Осликавање школског дворишта ( 1-1 и 1-2 са учитељицама Рајда Зорицом и Стојанов 

Миленом)  

 10.10. 2019. са истим реализаторима посета библиотеци са темом „Свет бајки“ 

 9.10. 2019. Шетња по Буковцу и гледање филма „Краљ лавова“ (2-1 и 2-2 са учитељицама 

Клаудијом Стојчевски и Драгицом Тривунчић) 

 10.10. 2019. Посета Покрајинском заводу за заштиту природе (Даница Пушковић и Марина 

Антић у оквиру Биолошко-еколошке секције ) 

 11.10. 2019. Посета библиотеци Милица Стојадиновић – Српкиња (4. разред са учитељицама 

Аном Лакатош Ждеро и Мајом Ћурчин).  Истог дана у другом термину библиотеку је посетила 

Јована Виторац са ученицима 3. разреда. Обе посете биле су са темом: Јесен у бојама и песмама. 

 

Реализоване су и следеће активности: 

 16.10. 2019. Посета Галерији ликовне уметности и учествовање у радионици Основе 

илустровања за децу (Марина Антић са ученицима 8-1 одељења ) 

 4.11. 2019. Куруз бал (носилац организације је Зорица Рајда са децом предшколског узраста, 

ученицима  и учитељима разредне наставе, ученицима и наставницима предметне наставе) 

 8.11. 2019. Свечано обележавање Дана школе (носилац организације, припреме и реализације 

програма је Зорица Анђелић са ученицима разредне и предметне наставе) 

 18.12. 2019. Позоришна представа „Побуна лутака“ – позориште Театроило 

 23.12. 2019. Новогодишњи вашар спретних руку (продајни и изложбени вашар у организацији 

учитељица и одељењских старешина 5. и 6. разреда). 

 23.01. 2020. Ликовна изложба „Свети Сава“ – Светлана Матовић са ученицима предметне 

наставе 

 27.01. 2020. Школска слава Свети Сава – организатор свечаности Анђелка Спирић 

 30.01. 2020. Дан без дуванског дима – Пушковић Даница (Еко-клуб) 

 11.02. 2020. Позоришна представа „Лепотица и звер“ (Позориште младих)- ученици од првог до 

четвртог разреда са учитељицама у организацији града. 

 5.03. 2020. Изложба „Женски портрети“ – Светлана Матовић 
 

Координатор Дечјег савеза 

Маја Ћурчин 



91 

 

 

5.13. Извештај о раду Подмлатка Црвеног крста 

Извештај о раду подмлатка Црвеног крста приказан је у Табели 6. 

Табела 6. 

Време 

реализације 
Садржај рада 

Септембар 

Црвени крст Новог Сада је организовао седмодневи одмор за ученике 6. разреда у 

периоду од 23.09.-29.09. 2019. године у Вршцу. Од планираних пет ученика на 

одмор је отишло четири и то: Драгана Девић и Ања Павловић из 6-1; Душан 

Станчевић и Стефан Тешановић из 6-2, а Марко Бошкан из 5. није отишао због 

болести.  

Октобар и 

новембар 

Организовано је сакупљање материјалних средстава за акцију „Солидарност са 

дистрофичарима-2019“ Прикупљено је 8.000,00 динара који су уплаћени 23.11. 

2019. године.  (Ову акцију је организовало Удружење дистрофичара Јужнобачког 

округа) 

Новембар 

Почетком новембра реализована је акција прикупљања пакета хуманитарне 

помоћи за децу са Косова и Метохије. Свако одељење од првог до осмог разреда 

прикупило је по један пакет и исти су прослеђени 22.11. 2019. годинеу Црвени крст 

Града Новог Сада. 

Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Градском управом за здравство Града Новог 

Сада, одобрила је реализацију Пројекта „Тематски родитељски састанак о улози 

менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у 

основној школи 2019.“ који је одржан у нашој школи 06.11. 2019.године.  

Предавачи су били: Златица Јовић-дипломирани психолог, Далиборка Војводић 

Томовић-дипломирани правник и Маја Петаков Вуцеља-магистар психологије.  

Представник неше школе која је организовала и отворила састанак је Валерија 

Калања. 

Децембар 

4.12. 2019. године је организовано предавање на тему "Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци у основним школама" на којем су узели учешће 

представници наше школе- Валерија Калања, педагог и Милан Банаи, наставник 

физичке културе. 

Током ове школске године реализована је хуманитарно-еколошка акција „Чепом до 

осмеха.“ Ученици и наставници узели су учешћа у акцији и једним делом помогли 

деци којој су неопходна помагала за нормално функционисање. 

Фебруар 

Током јануара и фебруара наставно особље и ученици наше школе су се 

организовали и прикупљали новчану помоћ за ученика II-2 З. Ж. који је имао 

здравствених проблема. Прикупљено је 111.150 динара, а новац је предат 

родитељима.  Ученик се успешно опоравља. 

Април 

Црвени крст Новог Сада и ове године организовао је наградно такмичење „Шта 

знаш о здрављу“. За такмичење  се припремао Душан Станчевић, ученик VI -2 

разреда из Приручника који су достављени нашој школи. Због ванредног стања 

изазваног вирусом корона такмичење је отказано. 

 

Координатор подмлатка Црвеног крста 

Јереј Славољуб Видаковић 

5.14. Извештај о раду Волонтера 

Као и претходних година, у септембру је сваки одељењски старешина, уз претходни пристанак, 

одредио ученике који ће бити чланови Волонтерског тима. Са Волонтерима се разговарало о 

планираним активностима за ову школску годину. Дате су одређене смернице и упутства за рад.  

 

У октобру у оквиру обележавања Дечије недеље Волонтери су обилазили учионице ученика 

разредне наставе и причали су на теме: коме су тешке лекције; ко има потешкоћа са израдом 
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домаћих задатака; чији родитељи много раде, па кући немају некога ко би им објаснио и помогао и 

тиме започели овогодишње дружење са том децом, стекли  нове другаре, и показали једни другима, 

шта значи кад некоме, поклониш оно мало свог времена, када му помогнеш и нађеш се ту када је 

њему потребно. Из тога су произашла нека нова познанства, нова пријатељства, и обострано диван 

осећај лепоте дружења, помагања, и спознаје да се увек може пронаћи неко ко може да ти помогне 

када ти је то потребно. Онај ко даје себе, за узврат добија искрену, захвалност, осмех и велику 

радост,а понекад и снажан загрљај и повратну информацију да се сваки труд исплати,  да 

материјална награда није  најбитнија и једина награда и да је диван осећај када можеш некоме да 

помогнеш.  

 

У новембру, Волонтери су узели учешће и у организовању традиционалне манифестације “Куруз 

бал”. Добили су задужења и пре и за време и након завршетка приредбе. Били су задужени за помоћ 

при постављању сценографије, топао дочек гостију, пријатну атмосферу,пазили да се  не прави бука 

иза завесе, за помоћ при служењу и након завршетка, да се рашчисти и врати све на своје место.  

 

У децембру, Волонтери и наставница ликовне културе, помогли сумлађима у изради новогодишњег 

асортимана  који се  продавао на организованом вашару који се успешно одржао и реализовао 23.12. 

2019. године. Ученици разредне наставе прикупљали су новац који ће им помоћи да што боље 

опреме своје учионице, и купе ствари које су им неопходне за што бољи рад, лепшу и креативнију 

игру. 

 

У јануару, у сарадњи  са наставницом Светланом Матовић и Волонтерима, направљена је изложба 

поводом Школске славе Светог Саве, где су изложени изузетно лепи радови и краснописом 

исписани стихови који приличе манифестацији где су ученици разредне наставе сарађивали са 

ученицима предметне наставе.  

Планирани радови који су требали волонтери и ученици разредне наставеза време Светог Трифуна, 

да оките и улепшају ходнике наше школе нису били реализовани због сезонског грипа.  

 

У марту месецу, успели смо да организијемо поводом Дана жена заједничким снагама Волонтера 

ученика разредне наставе, наставницеликовне културе, наставника разредне наставе да направимо 

адекватне и лепе поклоне нашим мајкама. Након тога је уведено вандредно стање и проглашена 

пандемије и тиме нам је онемогућено лепо дружење и сарадња. 

 

Координатор Волонтера 

Ана Лакатош Ждеро 

 

5.15. Извештај о раду Вршњачког тима 

Вршњачки тим се састао три пута у току школске 2019-2020. године. 

На првом састанку је израђен, анализиран и усвојен план рада ВТ.  

Чланове ВТ сачињавају по два ученика сваког одељења од петог до осмог разреда.  

Ученици су упознати са циљем рада и задацима ВТ.  

На истом састанку разрађивале су се активности чланова ВТ.  

Обележен је Међународни дан толеранције. Реализована је радионица под називом „Насиље и шта 

с њим?“  

На трећем састанку израђени су панои на којима су презентовани облици и нивои насиља и 

злостављања. 

Договорено је да чланови ВТ израде презентацију о насиљу и да је на часу одељењског старешине 

прикажу, да би се ширила позитивна клима и будила свест ученика о правим људским вредностима. 

 

Координатор Вршњачког тима 

Сњежана Лечић Винокић 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Реализација ваннаставних активности током школске 2019-2020. године одвијала се у складу са 

ГПРШ. 

 

6.1. Извештај о раду библиотечке секције 

Почетком септембра месеца формирана је секција Млади библиотекари. Библиотекар школе 

Марина Антић упознала је ученике Библиотечке секције са корпусом, смештајем, техником 

издавања и враћања књига  и утврђивањем  правила понашања у библиотеци.  

Читањем омиљених прича и песама обележена је Дечја недеља.  

Непосредно пре обележавања Дана школе, ученици Библиотечке секције упознали су се са ликом и 

делом Милице Стојадиновић Српкиње.  

Ученици секције Дуња Кнежевић и Стефан Тешановић учествовали су у сређивању картотеке и 

половних уџбеника. 

Са ученицима је договорено да своју креативност и машту изразе прављењем новогодишњих украса 

поводом манифестације Вашар спретних руку. 

Обележен је Фестивал народне традиције Куруз-бал са ученицима: Андреом Тодоровић, Мајом 

Макрић и Михаилом Беатовићем. 

У сарадњи са Издавачком кућом „Клет” покренут је трећи Читалачки маратон. Основан је 

Читалачки клуб са ученицима од 5. до 8. разреда. У другом полугодишту урађена је једна радионица 

са победничким романом Хотел „Милион звезда” Драгане Кнежевић. 

 

Координатор библиотечке секције 

Марина Антић 

 

 

6.2. Извештај о раду географске секције 

Чланови географске секције, током школске 2019-2020. године проширили су своја сазнања из 

физичке и регионалне географије, аграрне  географије и екологије. 

Секција окупља  28 ученика 5-1, 6-2, 7-1, 8-1 и 8-2 одељења. Одржано је укупно 13 часова од чега у 

петом разреду три часа, шестом разреду један час, седмом разреду четири часа и осмом разреду пет 

часова.  

План секције није реализован  у потпуности због прекида наставе услед вируса грипа и проглашења 

ванредног стања због витуса корона.  

Часови су у првом полугодишту били посвећени: упознавању са радом секције, физичкој 

географији, картографији, екологији, регионалној географији Азије и ваневропских континената као 

и географији Србије. Ученици су се истакли у индивидуалном и истраживачком раду током 

прикупљања информација и припремања за часове, док су на часовима дискутовали, размењивали 

идеје, сазнања, израђивали паное и видео презентације. Имали су прилику да изврше анализу 

утицаја географских фактора и климе  на живот становништва и распоред биљних култура на 

Земљи. Земљиште вода и ваздух  као природни ресурси  осим што утичу на здравље човека и што 

су услов живота на Земљи  веома су битан ресурс биосфере. 

Циљ рада секције био је да покаже важност природних фактора географске средине (климе, воде и 

рељефа) и укаже на могућности њиховог искоришћавања у разне сврхе. 

 

Координатор географске секције 

Жељко Дуганџија 
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6.3. Извештај о раду биолошко-еколошке секције 

Планиран годишњи фонд часоваје 12, а реализован број часова је 12. 

Биолошко-еколошка секција окупља ученике 5, 6, 7. и 8. разреда који су заинтересовани да стекну 

додатна знања из биологије и ученике који желе да учествују у уређењу простора школе. Секција је 

отворила врата свим ученицима и наставницима наше школе, заљубљеницима у природу, здравље, 

животну средину и екологију. 

Координатор Биолошко-еколошке секције је израдио Годишњи план рада. На првом састанку  

изабрано је руководство секције и усвојен је план рада за школску 2019-2020. годину.Председник 

секције је ученица 8-2 разреда Ж. А, потпредседник је ученик 8-2 разреда М. С., секретар/портпарол 

секције је ученица 8-1 разреда Т. И. Планиране активности током првог полугодишта школске 

године реализоване супо Плану рада. У рад секције у првом полугодишту укључено је више од 30 

ученика од петог до осмог разреда.  

У првом класификационом периоду наша школа је склопила споразум о сарадњи са Новосадским 

еколошким центром и тиме је секција прерасла у школски еколошки клуб под именом „Лавови 

зеленог краљевства“. Активностима еко клуба прикључила се Марина Стојанац (наставник 

биологије) и Марија Шобић (наставник хемије). 

 

У току првог полугодишта школске 2019-2020. године еко клуб је кроз низ активности утицао и 

развијао еколошко знање и свест ученика и наставника у циљу подстицања на активно прикупљање 

амбалажног отпада ради рециклаже, уштеду енергије и очување животне средине.  

 

Током трећег класификационог периода ученици су активно сакупљали секундарне сировине. 

Акција прикупљања је привремено престала након приглашења ванредног стаља услед пандемије 

вирусом Ковид-19. 

 

Реализацја активности: 

1. Обележен je 4. октобар – Светски дан животиња изложбом ликовних радова ученика у сеоској 

библиотеци  у оквиру Дечје недеље и посетом петнаест чланова секције Покрајинском заводу за 

заштиту природе 10.10. 2019. године обиласком поставке „Пази отровно“. 

2. Ученици су активно уређивали простор у предњем дворишу школе прекопавањем баште, 

чишћењем зелених површина и пешачке стазе, и садњом цвећауочи Дана школе. Редовно је 

заливано цвеће у кабинету и биљке из егзотичне баште. 

3. Током октобра и почетком новембра месеца чланови биолошко-еколошке секције у заједничкој 

акцији са Новосадским еколошким центром посадили су више садница ружа у предњем 

дворишту школе.  

4. Чланови секције активно сакупљају секундарне сировине радипродаје истих у циљу даље 

рециклаже, а средства ће се уложити у набавку средстава за биолошки кабинет. 

5. Еко клуб је учествовао у Пројекту Града Новог Сада „1000 стабала за Нови Сад“. Пет ученика 

школе учествовало је у акцији садње дрвећа у Лиманском парку у суботу 30.11. 2019.  године са  

наставницом биологије и хемије. 

6. Направљени су новогодишњи украси за учионицу, зборницу и хол школе. Хол на првом спрату 

и еко-кутак испред кабинета за биологијуукрашени су и окићена је јелка. 

7. Биолошко-еколошка секција је и ове године учествовала у глобалној акцији „Сат за нашу 

планету“ Фондације за заштиту природе (WWF). Путем Гугл учионице обавештени су сви 

ученици да угасе светла у 20.30 часова до 21.30 часова и дају свој мали, а значајан,  допринос 

очувању ресурса на планети Земљи. 

8. Путем Гугл учионице обележен је 22 април -  Дан планете Земље прикладним дигиталним 

садржајем који је постављен на Гугл учионице. 

9. Обележен је 31. мај - Светски дан без дувана постављњем прикладних видео спотова и 

дигиталних плаката релевантних институција (Покрајински завод за заштиту природе и 

Институт за јавно здравље Војводине). 
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За активно ућешће у раду биолошко-еколошка секција похваљују све ученике који су својим 

активним учешћем подржали и помогли у реализацији свих активности, а посебно ученике 

осмогразреда. 

 

Слика6. „Изложба ликовних радова - Светски дан животиња“ 

     
 

     
 

 

Слика 7. Посета изложби „Пази отровно“ 
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Слика 8. „Новогодишње украшавање“ 
 

     
 

      
 

 

Слика 9. „Обележавање светских еколошких датума“ - дигитални садржаји 

Сат за планету Земљу 

http://www.pzzp.rs/rs/sr/aktuelnosti/item/915-xa-wwf-xa-akcija-sat-za-nasu-planetu-2020.html 

Дан планете Земље – 22 април 

https://www.youtube.com/watch?v=ycyGZV1eWyI 
Светски дан без дувана - 31. мај 2020. 

http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-1852 
http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-1852http://izjzv.org.rs/uploads/b635cac9-2886-f35a-a869-

4d60fabff469/gif.gif 

 

     
 

Координатор биолошко-еколошке  секције 

Даница Пушковић 

 

http://www.pzzp.rs/rs/sr/aktuelnosti/item/915-xa-wwf-xa-akcija-sat-za-nasu-planetu-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=ycyGZV1eWyI
http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-1852
http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-1852
http://izjzv.org.rs/uploads/b635cac9-2886-f35a-a869-4d60fabff469/gif.gif
http://izjzv.org.rs/uploads/b635cac9-2886-f35a-a869-4d60fabff469/gif.gif
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6.4. Извештај о раду ликовне секције 

Поред редовне наставе ликовне културе у школи се реализује и ликовна секција.  

План рада ликовне секције је конципиран тако да пружа могућност ученицима да развијају своје 

креативне, стваралачке потенцијале кроз различите ликовне дисциплине и технике кроз практичан 

индивидуални, групни и тимски рад. 

 

За ликовну секцију определили су се ученици  5, 6 и 8. разреда, заинтересовани за проширивање 

знања, умења и вештина у ликовном стваралаштву (5/1-11 ученика, 6/1 - 4 ученика, 6/2 - 4 ученика, 

8/1 - 2 ученика). Ликовну секцију похађа мешовита група од 21 ученика. У току школске године 

одржано је 11 часова. 

 

Секција учествује на приредбама и културним активностима школе: 

 10.09. 2019. - Избор ученика за ликовну секцију 

 17.09. 2019. - Упознавање са Годишњим планом рада и поставка изложбе,,Јесен у мом крају“ 

 24. 09. 2019. - Израда радова на тему,,Омиљена животиња,“ и ,,Дечија права“ 

 04.10. 2019. - Поставка изложбе поводом светског дана заштите животиња 

 08.10. 2019. - Поставка изложбе поводом Дечије недеље 

 10.10. 2019. - Учешће ученица 6/1 одељења на ликовној колонији ,,Између два моста,“ у Новом 

Саду – Т. Б., Е. Ј. и М. М. 

 15.10. 2019. - Израда радова за актуелне конкурсе 

 21.10. 2019. - Израда радова за Фестивал ,,Куруз бал“ 

 04.11. 2019. - Изложба радова-мозаик од зрна кукуруза, шешири и поставка изложбе 

 05.11. 2019. - Израда сцене и поставка изложбе поводом Дана школе који је обележен 8.11. 2019. 

 03.12. 2019. - Поставка изложбе и израда честитки и новогодишњих украса 

 12. 12. 2019. - Израда честитки и новогодишњих украса 

 28.01. 2020. - Национални дан без дуванског дима 

 11.02. 2020. - Израда радова поводом Дана заљубљених 

 

Због ризика од ширења Корона вируса, Влада  РС је донела одлуку о проглашењу  ванредног стања, 

15.03. 2020. године. Настава је обустављена 16.03.2020. године (Допис, 601-00-9/2020-01, 

Остваривање образовно-васпитног рада на даљину). Реализација наставе на даљину започела је 17.3. 

2020. године. 

Ученици су похађали ликовну секцију до проглашења ванредног стања а после 17.03. 2020. смо 

морали да прекинемо ову врсту тимског рада. 

 

Координатор ликовне секције 

Светлана Матовић 

 

6.5. Извештај о раду саобраћајне секције 

Саобраћајна секција није одржала ни један састанак у првом полугодишту, уз образложење да ће 

у другом полугодишту термини секције бити два пута недељно, а некада у току недеље и блок 

часови, због постављања саобраћајног полигона који изискује време постављања и демонтаже. 

Ученици који су пријављени за саобраћајну секцију су ученици 5. и 6. разреда.  

 

Планирано да се одржи 36 часова у току другог полугодишта. Oд реализације плана реализовано је 

само формирање секције у 5. и 6. разреду, а због специфчности рада и великог броја ученика који 

су укључени у рада секције са циљем постизања бољих резултата на школским такмичењима и  

безбедности ученика у саобраћају организујемо секцију у другом полугодишту.  
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Часови секције нису реализовани ни у току другог полугодишта због непредвиђене пандемије 

Корона вирусом и спречености ђака да долазе у школу, јер се секција одвија  делом у учионици а 

делом на спортским теренима - саобраћајном полигону. 

 

Координатор саобраћајне секције 

Иван Стајчић 

 

6.6. Извештај о раду гимнастичке секције 

Гимнастичка секција реализовала је рад са ученицима 5. и 6. разреда, укупно 15 часова. 

 

Координатор гимнастичке секције 

Милан Банаи 

6.7. Извештај о раду хора 

У току првог и другог полугодишта часови хора су одржавани једном недељно. 

Чланови хора су ученици петог, шестог и седмог разреда (укупно 32 ученика). 

Рађене су песме поводом Дана школе (08. 11. 2019. године) и Светог Саве (27. 01. 2020. године) 

Због пандемије короне вируса културна манифестација „Ал је леп овај свет“ и Опроштајна приредба 

за осмаке  нису одржане. 

 

Координатор хора 

Марина Ђорђевић 

6.8. Извештај о реализацији излета 

ИЗВЕШТАЈ О ЈЕДНОДНЕВНОМ ИЗЛЕТУ УЧЕНИКА 6-1 и 2 ОДЕЉЕЊА 

Градска управа за образовање Нови Сад обезбедила је средства за посету ученика Народном музеју 

у Београд, са циљем већег мотивисања ученика за рад. 

 

На излет су ишли ученици 6-1 и 6-2 одељења Основне школе „22.август“ из Буковца са 

наставницима Ненадом Минаковић, Иваном Стајчић и Миланом Банаи, са напоменом да је за 

одељење 6-1 био задужен Ненад Минаковић, а за 6-2 Иван Стајчић. Милан Банаи је помагао у 

организацији извођења излета. 

 

Излет је организован дана 11.12. 2019. године.  

 

У Београд се стигло у 9.30 часова. Пошто се Музеј отварао у 10.00 часова, ученици су разгледали 

центар Београда, улицу Кнез Михајлову и околне тргове.  

 

У Музеј се ушло тачно у 10.00 часова. Кустос музеја  је децу упознао саизложеном средњовековном 

поставком националне историје, сликарством романтизма и реализма. 

 

Ученици су обишли Храм Светог Саве на Врачару и малу цркву. 

 

Превоз ученика је био у организацији туристичке агенције „Гранд“. По ученике је дошао аутобус у 

заказано време у 8.00 часова, а у повратку су ученици били испред Школе пре 15.00 часова. 
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Слика10. „Излет у Београд“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници: Ненад Минаковић, Иван Стајчић, Милан Банаи 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ШКОЛЕ  У  ПРИРОДИ - ТАРА,  11- 17. 3. 2020. године 

Школа  у природи је реализована на планини Тари у периоду од 11.3. до 16. 3. 2020. године. Настава 

је завршена један дан раније због проглашења ванредног стања (пандемија корона вируса).  

У школи у природи  је боравило 76 ученика од првог до четвртог  разреда и 6 наставница разредне 

наставе.  

Школа у природи  је реализована кроз дневне и вечерње активности. 

Дневне активности  су биле:  

 Јутарња рекреација, 

 Шетње у природи  са одређеном  темом, 

 Пливање у базену, 

 Физичке активности у виду полигона и различитих спортова, 

Настава је реализована  кроз читање, решавање задатака из наставних листића и израду ликовних 

изложби;  посебан сегмент наставе у природи је реализација садржаја у природном  окружењу где 

су ученици на очигледан начин уочавали промене на биљкама и животињама, учили о рељефу и 

водама околине, научили занимљивости о планини Тари и њеном значају као национални парк 

(Панчићева оморика). 

Фокус је стављен и на васпитни део као што су: хигијенске навике, осамостаљивање и 

социјализација ученика, културне навике у ресторану, учествовање  у групи и комуникација, тимски 

рад у различитим активностима (фер-плеј и навијање). 

Тематске вечерње  активности  у дискотеци.  

Ученицима су у хотелском  ресторану служена  три оброка и ужина. Воће  је било заступљено 

свакодневно. Деца су била здрава и веома расположена за активности и дружење. 

Циљеви  школе у природи  су  у потпуности остварени. 

Вођа пута: Драгица Тривунчић 
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7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА 
 

7.1.  Извештај о реализацији сарадње са породицом 

На првом родитељском састанку родитељи су информисани о: изменама у Законима и програмима,  

са Календаром рада школске 2019-2020. године, распоредом часова, терминима за индивидуалне 

разговоре, писменим проверама ученика током године, распоредом додатне, допунске наставе, 

слободних активности.  

Извршен  је избор представника у Савет родитеља школе у сваком одељењу. Родитељи су 

ангажовани у раду Стручних актива, Тимова. 

 

На родитељским састанцима разматрао се успех одељења, васпитно-дисциплинске мере, 

реализација образовно-васпитног рада (редовна настава, допунска и додатна, слободне активности).  

 

Организовани су индивидуални разговори, саветодавни рад и помоћ у решавању проблема везаних 

за ученике. 

 

Информисање родитеља је организовано путем огласне табле, постављањем материјала на сајт 

школе.  

 

Родитељи су присуствовали разним културним и друштвеним активностима школе: приредбама, 

прославама.  

Организован је тематски родитељски састанак о улози менталног здравља, породице, школе и 

других институција у превенцији насиља у основној школи 2019. Време одржавања: 6. 11. 2019. 

године у 17.00 часова. Предавачи:Далиборка Војводић Томовић - дипломирани правник,  

инспекторка, Полицијска управа Нови Сад,  мр Маја Петаков Вуцеља - магистар психологије, 

школски психолог у ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад. 

Председник Савета родитеља Јелена Ердељан укључила се као представник наше школе у Градски  

савет родитеља. Присуствовала је састанку који је реализован 28. 11. 2019. године у средњој 

саобраћајној школи „Пинки“. 

За време пандемије корона вируса са родитељима је остварена сарадња преписком путем мејла, 

преко Вајбера и телефонским разговорима. 

Родитељима су све битне информације постављане од стране педагога Валерије Калања на сајт 

школе. Ажурирање сајта је реализовала наставница Дуња Милошев. 

 

7.2. Извештај о реализацији сарадње са локалном самоуправом 

Сарадња са локалном самоуправом реализована је на основу годишњег плана сарадње са локалном 

самоуправом. У току школске године реализоване су следеће активности: 

 Израда различитих финансијских извештаја и финансијских планова 

 Учешће на пројектима за средства унапређења материјално-техничких услова рада школе 

 Присуство представника локалне самоуправе неким активностима школе 

 Разни инспекцијски прегледи везани за припремљеност школе за рад 

 Сарадња са Школском управом Нови Сад 

 Сарадња са Центром за социјални рад Нови Сад 

 Сарадња са покрајинским, градским и општинским органима и службама надлежним за 

друштвене делатности 

 Сарадња са Градским тимом за заштиту деце од насиља 

 Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

 Сарадња са Министарством саобраћаја и телекомуникација 



101 

 

 

 Сарадња са Министарством унутрашњих послова 

 Сарадња са ПУ Нови Сад 

 Сарадња са ПУ Пероварадин – организација и реализација предавања по темама 

 Сарадња са средњим школама – промоције школа 

 Сарадња са предшколским установама у Буковцу  

 Сарадња са библиотеком „Милица Стојадиновић Српкиња“ у Буковцу 

 Сарадња са Месном заједницом у Буковцу 

 Сарадња са планинарским друштвом „Вилина Водица“ у Буковцу 

 Сарадња са АКУД „Милица Стојадиновић Српкиња“ из Буковца 

 

7.3. Извештај о реализацији професионалне оријентације 

Тим за професионалну оријентацију реализовао је планиране активности, детаљи се налазе у 

Извштају истог. 

 

7.4. Извештај о реализацији рада школске библиотеке 

На остваривању плана рада библиотеке радили су библиотекари. Извештај о раду приказан је у 

претходном делу овог Извештаја. 

 

7.5. Извештај о реализацији заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Циљ годишњег планабила је превенција и заштита ученика од свих облика дискриминације, насиља,  

злостављања и занемаривања, као и превенција других облика ризичног понашања. 

На остваривању циља радио је Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања,  а извештај о раду Тима приказан је у претходном делу овог Извештаја. 

 

7.6. Извештај о реализацији здравствене заштите 

У школи су се здравствене активности реализовале у оквиру:  

 редовне наставе (уграђивањем садржаја из програма кроз часове разредне и предметне наставе)  

 ваннаставних активности (акције на уређењу школске средине, организовање школске ужине, 

акције посвећене здравој исхрани и здравим стиловима живота)  

 ваншколских активности (акције уређења зелене површине, сарадња са заједницом у 

организовању најразличитијих садржаја везаних за креативно и рекреативно коришћење 

слободног времена - Буковачки маратон, излети ученика, Школа у природи). 

 израда паноа који прате обележавање датума битних за заштиту здравља.  

 

Кроз ЧОС-ове су ученици упознати са одржавањем личне хигијене. Обележавају се значајни датуми 

везани за здравствену превенцију. Води се рачуна о редовном брисању учионица,  холова, тоалета, 

просторије за поделу ужине.  

Са Развојним саветовалиштем била су договорена бројна предавања која нису реализована јер је 

уведено ванредно стање. 

 

7.7.  Извештај о реализацији социјалне заштите 

Школа је у сарадњи са Црвеним крстом у Новом Саду, бринула о социјалној заштити ученика из 

осетљивих друштвених група. Тежиште рада било је на реализацији следећих активности: 

 Упућивање ученика на одмор у одмаралиште у Вршцу 

 Организација хуманитарних акција 

 Организовање предавања за наставнике о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци 
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7.8.  Извештај о реализацији заштите животне средине 

Заштита животне средине реализована је на основу годишњег плана рада. Ученици су информисани 

о значају очувања животне средине, са посебним освртом на њихов лични допринос и ангажовање 

у реализацију акција на нивоу школе и ликалне заједнице. У реализацији програма ангажована је 

биолошко-еколошка секција и Тим за естетско-еколошко уређење школе, а извештај о раду 

Секције и Тима приказан је у претходном делу овог Извештаја. 

 

7.9.  Извештај о реализацији безбедности и здравља на раду 

Безбедност и здравље на раду реализовано је на основу годишњег планарада. Обухватало је 

заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединица локалне 

самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на 

раду. У реализацији садржаја из овог програма значајно учешће имали су представници МУП-а. 

 

У циљу заштите и безбедности ученика, Школа је предузела следеће мере: 

1) осигурање ученика уз сагласност родитеља; 

2) обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних 

непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе; 

3) заштиту и безбедност ученика, утврђену Законом и општим актом Школе 

4) мере заштите од Корона вируса.  

 

У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа је сарађивала 

са: 

1) Покрајинским органима и службама друштвене делатности у Новом Саду; 

2) Секретаријатом за образовање и културу Нови Сад; 

3) Министарством просвете, науке и технолошког развоја ; 

4) Школском управом Нови Сад; 

5) Министарством саобраћаја и телекомуникација; 

6) Министарством унутрашњих послова - одељење Петроварадин и Нови Сад; 

7) Центром за социјални рад Нови Сад;  

8) Родитељима ученика. 

 

Дежурство у школи изводили су дежурни наставници, помоћно – техничко особље и ученици, а 

према претходно прописаном Плану дежурства у школи. 

 

У току школске године реализоване су следеће активности: 

 Обука запосолених о могућим узроцима и опасностима од пожара, о употреби заштитне 

ватрогасне опреме и демонстрација гашења пожара. 

 Побољшање безбедности у саобраћају запослених и ученика. 

 Обавештења о Корона вирусу постављена су у школи, као и на школски сајт. 
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8. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Резултати образовно-васпитног рада на крају школске 2019/2020. године анализирани су и 

приказани у следећим целинама: 

 Постигнућа ученика на такмичењима 

 Успех ученика осмог разреда 

 Успех ученика на крају школске године 

 

8.1.  Постигнућа ученика на такмичењима 

Сва такмичења су организована и реализована на основу Стручног упутства о организовању 

такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство) и 

Календара такмичења и смотри основних школа за школску 2019/2020. годину. 

 

Због пандемије Корона вируса највећи број планираних такмичења није реализован. 

 

Постигнућа ученика наше школе на реализованим такмичењима су: 

1) Окружно такмичење из Математике: 

 Учесници: Стојичић Алекса 4-1 и Јовановић Алекса 4-2 

2) Општинско такмичење из Математике: 

 Учесник: Зечевић Филип 8-2 

3) Окружно такмичење из Енглеског језика: 

 Учесник: Перић Алекса 8-1 освојио 2. место 

4) Општинско такмичење из Хемије: 

 Учесници: Јеринић Марија, Павловић Борка и Макрић Тамара из 7. разреда 

5) Општинско такмичење из Биологије: 

 Учесници: Перић Алекса и Тодоровић Андреа из 8. разреда 

Стојчић Александра и Митро Николина из 7. разреда 

 

 

 

8.2. Успех ученика осмог разреда на крају школске године 

Анализа и успех ученика осмог разреда на крају школске 2019-2020. године приказан је у 

следећим целинама: 

А. Пробни завршни испит 

Б. Завршни испит - резултати 

В. Сумарни успех 

Г. Упис ученика у средње школе 

 

 

А. Пробни завршни испит 

 

А-1. Први пробни завршни испит – Онлајн тестирање за ученике 8. разреда  

 

Пробни завршни испит планиран је и реализован одлуком Министарства просвете, а у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у земљи и мерама које је донела Влада Републике Србије. 

 

С тим у вези, донета је одлука да се спроведе онлајн тестирање којим ће се ученицима осмог 

разреда омогућити самопроцена знања и то је био први пробни тест који је у складу са 

тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања била је да ученици стекну 
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увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су 

обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, 

додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета. 

 

Резултати теста се нису оцењивали, јер се тестирање одвијало у недовољно контролисаним 

условима. Да би се обезбедила поузданост резултата ученици су требали да самостално реше 

тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити 

за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита. 

 

Након завршеног тестирања, ученици су требали добити резултате, а предметни наставници су 

требали путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и 

шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових 

размена, наставници су требали да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни 

испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину. 

 

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити 

тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање. 

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања реализоваосе 

преко платформе mojaucionica.gov.rs.  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитањајеприпремио демо верзију 

теста “Упознај окружење за самопроцену знања”,  који је требаода послужи ученицима да се на 

време, пре тестирања упознају са платформом. Након што од одељењских старешина добију 

налоге, како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства 

и урадили демо тест. Демо тест је имао имати четири питања како би ученици имали прилику да 

виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања. 

 

Oнлајн пробно тестирање било је спроведено по следећој динамици: 

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 

23. априла 2020. – тест из математике 

24. априла 2020. – комбиновани тест 

 

Ученицима је сваки тест  био доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00), како би могли да му приступе 

у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.  

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, 

ученик приступа решавању тестова. 

Повратну информацију о резултатима теста ученик је требао да види након 

дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик 

ће моћи да им приступи и анализира их. Требало је бити омогућено логовање на платформу са 

истим приступним налогом као и за решавање тестова. 

Анализа задатака сва три теста била је емитована и на каналу РТС 3, у терминима који ће 

накнадно бити утврђени. 

 

Онлајн тестирање није функционисало пре свега због немогућности конекције на платформу 

(загушење интернет мреже), део ученика није успео да приступи решавању теста. 

Министарство просвете је констатовало овај проблем и одустало од даљег тестирања онлајн 

путем. 

 

Резултати онлајн тестирања од стране Министарства просвете нису достављени Школи и иста 

не располаже са подацима како би наставници извршили адекватну анализу. 

 

 

 

 

http://mojaucionica.gov.rs/
http://mojaucionica.gov.rs/
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А-2. Пробни завршни испит 

 

Министарство просвете сачинило је Стручно упутство за спровођење  Пробног завршног испита и 

ЗАВРШНОГ испита за школску 2019-2020. годину и исти је постављен на сајт школе. 

 

Пробни завршни испит за школску 2019/2020. годину организованје у складу са Правилником о 

календару образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2019/2020. годину ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/19 , 13/19 и 3/20). 

Након прекида ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа и институција 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организује 2.06. 2020. године у школском 

простору пробни завршни испит за ученике осмог разреда,решавањем теста из математике на 

начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених. 
 

Преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученици 

решавају 1. јуна 2020. године код куће, као још један вид припреме за завршни испит, у складу 

са овим упутством. Наредног дана, када ученици решавају тест из математике, доносе урађен тест 

из српског/матерњег језика и комбиновани тест и предају их одељењском старешини. 

 

У складу са Стручним упутством педагог Школе је сачинила  УПУТСТВО за ученике и 

родитеље за полагање Пробног завршног испита и исто поставила на сјт школе. 

Школа је у потпуности испоштовала прописе и процедуре Министарства просвете и 

проследила све решене тестове Министарству. 

Резултати пробног завршног испита од стране Министарства просвете нису достављени 

Школии иста не располаже са подацима како би наставници извршили адекватну анализу. 

 
 

Б. Завршни испит – прелиминарни  резултати 

 

Стручним упутством за спровођење пробног завршног испита и завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Стручно упутство) ближе 

се уређује спровођење пробног завршног испита и завршног испита на крају основног образовања 

и васпитања за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: завршни испит). 

 

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, 

као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање 

одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року, 17,18. и 

19.06.2020. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног 

испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте 

процедуре као у јунском року. 

 

У складу са Стручним упутством педагог Школе је сачинила  УПУТСТВО за ученике и 

родитеље за полагање Завршног испита и исто поставила на сјт школе. 

 

Школа је у потпуности испоштовала прописе и процедуре Министарства просвете и 

проследила све решене тестове Министарству. 

 

Резултати Завршног испита од стране Министарства просвете достављени су Школи и 

приказани су у наредним табелама 7а и б и 8а и б. 
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В. Сумарни успех 

Одељење VIII-1 – ученика 24 

Табела 7а. 

Рбр. 
Шифра 

ученика 

БОДОВИ ПРЕДНОСТИ РАНГ УЧЕНИКА 

(проценат ученика 
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1. 88442945 18,84 20,00 20,00 58,84 8,45 8,13 7,00 0,00 0 82,48  0 23,58 37,8290 32,8610 

2. 32962343 18,84 20,00 20,00 58,84 8,13 10,08 7,70 0,00 0 84,75  0 25,91 32,3360 27,4220 

3. 76322866 15,72 15,48 16,52 47,72 8,13 7,48 7,00 0,00 0 70,33  0 22,61 63,7730 58,9050 

4. 69770651 13,44 12,00 13,08 38,52 3,25 2,60 5,60 0,00 0 49,97  0 11,45 93,0850 92,6840 

5. 20084848 13,72 12,28 14,40 40,40 3,58 6,18 9,80 0,00 0 59,96  0 19,56 82,4260 79,9250 

6. 69156504 17,16 15,72 18,40 51,28 6,83 6,18 9,45 0,00 0 73,74  0 22,46 56,6940 51,5470 

7. 61389972 20,00 20,00 20,00 60,00 8,45 8,45 11,20 0,00 0 88,10  0 28,10 24,1130 19,5500 

8. 24398175 20,00 20,00 20,00 60,00 10,08 10,73 13,30 0,00 0 94,11  0 34,11 8,4030 5,8500 

9. 14134043 18,12 18,12 18,92 55,32 8,78 8,45 11,90 0,00 0 81,45  0 29,13 33,1540 28,1510 

10. 78662089 18,00 18,12 19,20 55,32 9,10 6,18 11,20 0,00 0 81,80  0 26,48 39,2350 34,2090 

11. 57467500 18,28 17,88 18,12 54,28 7,15 10,08 11,55 0,00 0 83,06  0 28,78 36,5700 31,3730 

12. 89912556 14,84 15,20 16,28 46,32 6,18 5,85 10,15 0,00 0 68,50  0 22,18 67,4510 62,9330 

13. 60700621 20,00 20,00 20,00 60,00 10,40 11,70 11,20 0,00 0 93,30 ДА 0 33,30 10,4630 7,6350 

14. 37554228 13,72 13,60 16,52 43,84 5,53 4,23 9,10 0,00 0 62,70  0 18,86 78,0450 74,7360 

15. 91282363 14,56 13,08 14,12 41,76 4,55 5,20 9,10 0,00 0 60,61  0 18,85 81,3140 78,7170 

16. 56526907 17,16 16,28 16,80 50,24 7.80 7,48 10,50 0,00 0 76,02  0 25,78 51,6920 46,6250 

17. 60965494 16,28 17,60 18,68 52,56 6,83 3,90 7,70 0,00 0 70,99  0 18,43 62,4490 57,4920 

18. 8956645 13,44 12,00 13,88 39,32 1,30 2,93 9,10 0,00 0 52,65  0 13,33 90,9270 90,1310 

19. 53448131 12,00 10,68 14,40 37,08 7,48 5,85 9,45 0,00 0 59,86  0 22,78 82,5900 80,0980 

20. 82709862 19,72 19,48 19,48 58,68 9,75 8,13 11,90 0,00 0 88,46  0 29,78 23,1980 18,7430 

21. 90685642 15,44 15,48 17,08 48,00 9,10 7,15 11,20 0,00 0 75,45  0 27,45 530330 47,7790 

22. 23049214 13,16 13,08 14,12 40,36 3,58 4,88 7,35 0,00 0 56,17  0 15,81 87,1830 85,7750 

23. 92854399 20,00 19,48 19,48 58,96 9,10 7,48 8,05 0,00 0 83,59  0 24,63 35,3280 30,1350 

24. 87515589 16,00 16,28 17,88 50,16 5,85 5,20 7,70 0,00 0 68,91  0 18,75 66,7160 62,0180 
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Одељење VIII-2 – ученика 24 

Табела 7б. 

Рбр. 
Шифра 

ученика 

БОДОВИ ПРЕДНОСТИ РАНГ УЧЕНИКА 

(проценат ученика 
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1. 61719169 20,00 20,00 20,00 60,00 10,40 11,05 11,55 0,00 0 93,00 ДА 0 33,00 11,1660 8,2710 

2. 64451094 17,44 17,32 17,88 52,64 7,48 6,50 8,75 0,00 0 75,37  0 22,73 53,1960 47,9670 

3. 62780934 15,44 16,52 14,92 46,88 7,15 6,83 7,00 0,00 0 67,86  0 20,98 68,5960 64,3410 

4. 43739713 10,84 10,12 11,20 32,16 - - - 0,00 0 -  0 - - - 

5. 30862994 13,44 13,32 13,60 40,36 4,88 6,18 8,75 0,00 0 60,17  0 19,81 82,1320 79,5330 

6. 73275240 18,28 18,40 18,12 54,80 7,15 6,83 10,50 0,00 0 79,28  0 24,48 44,9890 39,6310 

7. 91214984 18,00 20,00 16,80 54,80 11,70 11,05 9,45 0,00 0 87,00  0 32,20 26,5980 22,1440 

8. 28025861 11,44 12,28 13,60 37,32 6,50 10,08 6,65 0,00 0 60,55  0 23,23 81,3960 78,8350 

9. 85923499 18,28 16,80 17,32 52,40 9,10 7,80 11,90 0,00 0 81,20  0 28,80 40,6570 35,3990 

10. 56959149 16,84 17,08 17,88 51,80 7,15 5,85 8,75 0,00 0 73,55  0 21,75 57,0540 51,9830 

11. 40019862 12,28 11,48 12,80 36,56 1,63 3,90 5,60 0,00 0 47,69  0 11,13 94,4910 94,3840 

12. 41314807 10,56 10,68 12,80 34,04 1,63 3,58 7,70 0,00 0 46,95  0 12,91 94,9490 94,8600 

13. 89589324 19,16 18,92 19,48 57,56 6,83 10,40 11,90 0,00 0 86,69  0 29,13 27,5130 22,8760 

14. 94476634 19,44 19,20 20,00 58,64 9,75 7,80 11,90 0,00 0 88,09  0 29,45 24,1290 19,5920 

15. 64747482 20,00 20,00 20,00 60,00 11,70 11,05 11,90 0,00 0 94,65 ДА 0 34,65 7,1930 4,9930 

16. 89247650 20,00 20,00 20,00 60,00 10,73 10,08 11,55 0,00 0 92,36  0 32,36 12,9310 9,6200 

17. 15053060 13,44 15,48 18,40 47,32 5,53 6,50 10,15 0,00 0 69,50  0 22,18 65,5390 60,7190 

18. 16854806 17,16 16,00 16,80 49,96 8,45 5,20 11,20 0,00 0 74,71  0 24,85 54,5690 49,1980 

19. 22156606 20,00 20,00 20,00 60,00 11,38 11,05 13,30 0,00 0 95,73 ДА 0 35,73 4,3980 2,9760 

20. 14985968 18,28 18,12 18,12 54,52 7,48 9,75 10,50 0,00 0 82,25  0 27,73 38,1230 33,2270 

21. 88624393 20,00 20,00 20,00 60,00 9,75 9,75 11,20 0,00 0 90,70  0 30,70 17,7540 13,4080 

22. 25284649 19,16 20,00 19,48 58,64 5,53 8,13 11,55 0,00 0 83,85  0 25,21 34,7390 29,5250 

23. 64532399 20,00 20,00 20,00 60,00 8,78 11,70 12,95 0,00 0 93,43  0 33,43 9,9230 7,2050 

24. 30742727 13,44 14,12 16,80 44,36 6,50 5,85 10,15 0,00 0 66,86  0 22,50 70,6070 66,3820 

 

 

НАПОМЕНА:  

 Сви подаци преузети из централне базе података Минисатрства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије - http://www.upis.mpn.gov.rs/ 

 Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројембодова тако што се 

општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, 

сабере и затим помножи бројем четири (4).  

 На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 

бодова.  

 

 

 

 

 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Г. Упис ученика у средње школе 
 

Одељење VIII-1 – ученика 24 

Табела 8а. 

Rbr. 
Шифрау

ченика 

Број 

бодова 
Статус ученика - УПИСАН 

1.  88442945 84.75 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE4L01S, по 10. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", економски техничар (српски језик) 

2.  32962343 84.75 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE4L01S, по 10. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", економски техничар (српски језик) 

3.  76322866 70,33 
Распоређен у другом кругу на JBNS SK 4F42S, по 1. жељи 

Техничка школа "Павле Савић", техничар за прераду нафте и гаса (српски језик) 

4.  69770651 49,97 
Распоређен у другом кругу на JBNS SK3A23S, по 3. жељи 

Техничка школа "Павле Савић", пекар (српски језик) 

5.  20084848 59,96 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 3B16S, по 2. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", столар (српски језик) 

6.  69156504 73,74 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE 3K13S, по 8. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", посластичар (српски језик) 

7.  61389972 88,10 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE 4K16S, по 1. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", туристичко-хотелијерски техничар (српски језик) 

8.  24398175 94,11 
Распоређен у првом кругу на JBNS SF 4O13S, по 1. жељи 

Медицинска школа "7. Април", медицинска сестра - техничар (српски језик) 

9.  14134043 84,45 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE4L01S, по 3. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", економски техничар (српски језик) 

10.  78662089 81,80 
Распоређен у првом кругу на JBSK GA4R10S, по 2. жељи 

Карловачка гимназија, ученици са посебним способностима за филолошке науке 

(енглески језик) 

11.  57467500 83,06 
Распоређен у првом кругу на JBNS SI 4E02S, по 2. жељи 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", електротехничар аутоматике (српски језик)  

12.  89912556 68,50 
Распоређен у првом кругу на JBNS SM 4I01S, по 2. жељи 

Саобраћајна школа "Пинки", техничар друмског саобраћаја (српски језик) 

13.  37554228 62,70 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 4H07S, по 15. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", грађевински техничар за хидроградњу 

(српски језик) 

14.  91282363 60,61 
Распоређен у првом кругу на JBNS SM 4I02S, по 3. жељи 

Саобраћајна школа "Пинки", саобраћајно-транспортни техничар (српски језик) 

15.  56526907 76,02 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 4B15S, по 11. жељи 
Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", техничар за oбликовање намештаја и 

ентеријера (српски језик) 

16.  60965494 70,99 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 4B15S, по 3. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", техничар за oбликовање намештаја и 

ентеријера (српски језик) 

17.  89566458 52,65 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 3H35S, по1. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", оператер основних грађевинских радова-

дуално (српски језик) 

18.  53448131 59,86 
Распоређен у првом кругу на JBNS SM 4I02S, по 1. жељи 

Саобраћајна школа "Пинки", саобраћајно-транспортни техничар (српски језик) 

19.  82709862 88,46 
Распоређен у првом кругу на JBNS SF 4O13S, по 4. жељи 

Медицинска школа "7. Април", медицинска сестра - техничар (српски језик) 

20.  90685642 75,45 
Распоређен у првом кругу на JBNS SI 4E11S, по 10. жељи 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", електротехничар телекомуникација (српски 

језик) 

21.  23049214 56,17 
Распоређен у првом кругу на JBNS SK 4F02S, по 7. жељи 

Техничка школа "Павле Савић", хемијски лаборант (српски језик) 

22.  87515589 68,91 
Распоређен у првом кругу на JBNS SM 4I01S, по 2. жељи 
Саобраћајна школа "Пинки", техничар друмског саобраћаја (српски језик)  

23.  60700621 93,30 Рачунарска гимназија „Смарт“ 

24.  92854399 83,59 Музичка школа „Исидор Бајић“ 

 

 

http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SG-3A15S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SG-3A15S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4L10S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-4D08S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4H07S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K03S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SM-4I01S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SF-4O06S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-3H12S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-3H19S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4B01S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SG-3I11S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-GA-4R35S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K03S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K03S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K16S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4L09S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-4D06S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-3D50S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-GA-4R35S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SM-4I01S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4H07S
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Одељење VIII-2– ученика 24 

Табела 8б. 

Rbr. 
Шифра 

ученика 

Број 

бодова 
Статус ученика - УПИСАН 

1.  61719169 93,00 
Распоређен у првом кругу на JBNS SF 4O16S, по 1. жељи 

Медицинска школа "7. Април", фармацеутски техничар (српски језик) 

2.  64451094 75,37 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 4B01S, по 3. жељи 

Техничкашкола "Милева Марић-Ајнштајн", техничарза пејзажну архитектуру (српски 
језик) 

3.  62780934 67,86 
Распоређен у другом кругу на JBNS SL 3G30S, по 1. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", галантериста (српски језик) 

4.  30862994 60,17 
Распоређен у првом кругу на JBNS SG 3A15S, по 1. жељи 

Пољопривредна школа са домом ученика-Футог, механичар пољопривредне технике 

(српски језик) 

5.  73275240 79,28 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE 4K04S, по 7. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", угоститељски техничар (српски језик) 

6.  28025861 60,55 
Распоређен у првом кругу на JBNS SI 3E20S, по 3. жељи 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", монтер телекомуникационих мрежа (српски 

језик) 

7.  85923499 81,20 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL4H23S, по 7. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", геодетски техничар-геометар (српски језик) 

8.  56959149 73,55 
Распоређен у другом кругу на JBNS SK 4F42S, по 4. жељи 

Техничка школа "Павле Савић", техничар за прераду нафте и гаса (српски језик) 

9.  40019862 47,69 
Распоређен у првом кругу на JBNS SH 3D50S, по 17. жељи 

Средња машинска школа оператер машинске обраде-дуално (српски језик) 

10.  41314807 46,95 Елитна приватна економска школа и гимназија 

11.  89589324 86,69 
Распоређен у првом кругу на JBNS SI 4E24S, по 3. жељи 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", администратор рачунарских мрежа (српски 

језик) 

12.  94476634 88,09 
Распоређен у првом кругу на JBNS GD 4R03S, по 3. жељи 

Гимназија “Лаза Костић”, Општи тип (српски језик) 

13.  64747482 94,65 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE 4L01S, по 1. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", економски техничар (српски језик) 

14.  89247650 92,36 
Распоређен у првом кругу на JBNS SF 4O02S, по 1. жељи 

Медицинска школа "7. Април", зубни техничар (српски језик) 

15.  14985968 82,25 
Распоређен у првом кругу на JBNS SE 4L01S, по 6. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", економски техничар (српски језик) 

16.  15053060 69,50 
Распоређен у првом кругу на JBNS SL 4F15S, по 4. жељи 

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", техничар штампе (српски језик) 

17.  16854806 74,81 
Распоређен у првом кругу на JBNS SI 4E04S, по 2. жељи 

Средња школа "Светозар Милетић", угоститељски техничар (српски језик) 

18.  22156606 95,73 
Распоређен у првом кругу на JBNS SF 4O18S, по 1. жељи 
Медицинска школа "7. Април", лабораторијски техничар (српски језик) 

19.  88624393 90,70 
Распоређен у првом кругу на JBNS GB 4R03S, по 1. жељи 

Гимназија „Светозар Марковић“, Општи тип (српски језик) 

20.  25284649 83,85 
Распоређен у првом кругу на JBNS SI 4E21S, по 4. жељи 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", електротехничарза eлектронику на возилима 

(српски језик) 

21.  64532399 93,43 
Распоређен у првом кругу на JBNS GA 4R31S, по 1. жељи 

Гимназија „Јован Јовановић Змај“, ученици са посебним способностима за рачунарство и 

информатику  (српски језик) 

22.  30742727 66,86 
Распоређен у првом кругу на JBNS SG 4A07S, по 10. жељи 

Пољопривредна школа са домом ученика-Футог, ветеринарски техничар (српски језик) 

23.  91214984 87,00 Музичка школа „Исидор Бајић“ 

24.  43739713  Није полагао завршни испит 

 

 
 

 

 

http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K04S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4G20S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-3K07S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-3K07S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-4D83S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-4D83S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SI-3E18S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SK-4F02S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SI-3E19S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SI-3E17S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4B01S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K16S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-4D83S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SF-4O15S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4B15S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K04S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SE-4K16S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SL-4H07S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SI-4E05S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SF-4O16S
http://www.upis.mpn.gov.rs/Srednje-skole/JBNS-SH-4D08S
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У школској 2019-2020. години, на основу Правилника о награђивању предложена су следећа три 

ученика за ученике генерације: Алекса Перић, Милица Савановић и Мина Стошић, а основна 

постигнућа истих приказана су и на сајту Школе. 

 

 

8.3. Успех ученика на крају школске године 

Успех ученика приказан је у ПРИЛОЗИМА – Табеларни приказ постигнућа на крају 

школске 2019/2020. године. 

 

На седници Наставничког већа одржаној дана 26. 06. 2020. године, на основу укупних 

постигнућа, V-1 Одељење са одељењским старешином Зорицом Анђелић, проглашено је 

најбољим. 

Друго одељење по рангу је VIII-1 са одељењским старешином Марином Антић. 

Треће одељење по рангу је VIII-2 са одељењским старешином Ненадом Минаковић. 

 
 

НАЈБОЉА ОДЕЉЕЊА у школској 2019-2020. години 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПОХВАЉНИ 

Средња  

оцена - 

ПРОСЕК 

Одличних Врло добрих Добрих Довољних 
Похвала  

ОВ 

Похвала  

НВ 
УКУПНО 

број % број % број % број % број % број % број % 

I V-1 21 4.44 14 66.67 7 33.33 0 0.00 0 0.00 14 66.67 0 0.00 14 66.67 

II
 

VIII-1 24 4.35 12 50.00 10 41.67 2 8.33 0 0.00 11 45.83 1 4.17 12 50.00 

II
I 

VIII-2 24 4.33 12 50.00 7 29.17 5 20.83 0 0.00 5 20.83 7 29.17 12 50.00 
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1. Бројно стање ученика по одељењима, разредима, први циклус, други циклус 

 и сумарно за школу  

на крају школске 2019-2020. године 

Табела 1. 

РАЗРЕД - Одељење 

УКУПНО 

у 

РАЗРЕДУ - 

Одељењу 

ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 

В
е
р

с
к

а
 

н
а
с
т
а
в

а
 

Г
р

а
ђ

а
н

с
к

о
 

в
а
с
п

и
т
а
њ

е 

НАПОМЕНА 
Број % Број % 

I-1 22 9 40.91 13 59.09 19 3 
Оцењују се 

ОПИСНО 
I-2 19 10 52.63 9 47.37 17 2 

Укупно I 41 19 46.34 22 53.66 36 5 

II-1 17 8 47.06 9 52.94 8 9 

Оцењују се 

БРОЈЧАНО 

II-2 17 8 47.06 9 52.94 14 3 

Укупно II 34 16 47.06 18 52.94 22 12 

III-1 27 7 25.93 20 74.07 20 7 

Укупно III 27 7 25.93 20 74.07 20 7 

IV-1 15 8 53.33 7 46.67 7 8 

IV-2 16 8 50.00 8 50.00 11 5 

Укупно IV 31 16 51.61 15 48.39 18 13 

СВЕГА од I до IV 133 58 43.61 75 56.39 96 37 

V-1 21 7 33.33 14 66.67 15 6 

Укупно V 21 7 33.33 14 66.67 15 6 

VI-1 17 8 47.06 9 52.94 11 6 

VI-2 17 10 58.82 7 41.18 7 10 

Укупно VI 34 18 52.94 16 47.06 18 16 

VII-1 19 9 47.37 10 52.63 12 7 

VII-2 17 9 52.94 8 47.06 12 5 

Укупно VII 36 18 50.00 18 50.00 24 12 

VIII-1 24 11 45.83 13 54.17 12 12 

VIII-2 24 12 50.00 12 50.00 22 2 

Укупно VIII 48 23 47.92 25 52.08 34 14 

СВЕГА од V до VIII 139 66 47.48 73 52.52 91 48 

СВЕГА од I до VIII 272 124 45.59 148 54.41 187 85 

СВЕГА од II до VIII 

(без I разреда) 
231 105 45.45 126 54.55     

 

Поред бројних података (Табела 1), потребно је истаћи следеће: 

У  другом полугодишту у школу су се  поново  УПИСАЛИ: 

 у II -1 одељење – И.  М.  

 у IV -1 одељење – И. Д.  

 у VI -2 одељење – И. К.        

 у VII -1 одељење – И. Н.       

 



113 

 

 

2.  АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ И УСПЕХА УЧЕНИКА 

2.1. Успех ученика 

2.1.1.  Постигнућа ученика I-1и I-2 одељења на крају школске 2019-2020. године 

Табела 2. 

Рбр. ПРЕДМЕТ 
БРОЈ 

УЧЕНИКА УЧЕНИЦИ СУ ДО САД У СТАЊУ ДА: 

1.  
Српски 

језик 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик у стању је да уз мању или већу помоћ:  
 разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;  

 влада основном техником читања и писања ћириличког текста;  

 разуме оно што прочита;  

 активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;  

 препозна песму, причу и драмски текст;  

 одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним текстом;  

 уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;  

 изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;  

 препозна загонетку и разуме њено значење;  

 препозна басну и разуме њено значење;   

 разликује слово, реч и реченицу;  

 правилно изговори  и напише кратку и потпуну  реченицу једноставне структуре са одговарајућом интонацијом односно  интерпункцијским 
знаком на крају;  

 правилно употреби велико слово;   

 учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;  

 обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;  

 усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;   

 усмено описује ствари из непосредног окружења;  

 бира и користи одговарајуће речи у говору;  

 на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;  

 напамет говори краће књижевне текстове;   

 учествује у сценском извођењу текста; 

 пажљиво и културно слуша саговорнике;  

 слуша, разуме и парафразира поруку;  

 слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања; 

 примењује основна правописна правила;  пише читко и уредно;  

 писмено одговара на постављена питања;  

 спаја више реченица у краћу целину;  

 пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;  

 гласно чита, правилно и са разумевањем;  

 тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;  

 пронађе информације експлицитно изнете у тексту. 
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2.  
Енглески 

језик 

22 + 19 

= 41 

Највећи број ученика је у стању да самостално: 
-поздрави и отпоздрави, примењујућинајједноставнија језичка средства, 

- представи себе и другог, 

- разуме јасно постављена једноставна питања личнеприроде и одговара на њих, 
- разуме кратка и једноставна упутства и налоге иреагује на њих, 

- даје кратка и једноставна упутства и налоге, 

- разуме позив и реагује на њега,  

- разуме кратке и једноставне молбе и реагује нањих, 

- препозна и именује жива бића, предмете и местаиз непосредног окружења. 

3.  
Матема-

тика 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик у стању је да уз мању или већу помоћ:  
Упознат је са градивом математике у првом разреду и са прибором који ће користити.  

 Одређује међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло. 

 Именује и уочава геометријске облике предмета из непосредне околине.   

 Именује геометријска тела и именује геометријске фигуре;  

 Сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика  

 Разликује унутрашњост и спољашњост; Разликује у, на и ван  

 Разликује праву, криву, изломљену, отворену и затворену линију  

 Црта праву линију и дуж помоћу лењира  

 Уочава тачку и спаја тачке правим и кривим линијама  

 Групише предмете са заједничким својством  

 Упоређује предмете и бића по висини и дужини и упоређује предмете и бића по ширини  

 Разуме појам скупа и елемента скупа; Препознаје скупове са истим бројем елемената и Препознаје скупове са различитим бројем елемената  

 Пребројава елементе датог скупа и Развија појам броја преко појма скупа  

 Броји; Упоређује бројеве у блоку бројева до 5  

 Користи знаке плус, минус и једнако; Користи појмове сабирање, сабирак, збир  

 Користи појмове одузимање, умањеник, умањилац, разлика  

 Одређује претходнике и следбенике  

 Усваја појам једноцифреног броја; 

 Чита, записује, упоређује и броји једноцифрене бројеве  

 Пише и чита бројеве од 0 до 10;Сабира и одузима бројеве од 0 до 10  

 Усваја појам десетице и јединице;Одређује број десетица и јединица у датим бројевима  

 Користи бројевну праву приликом приказивања бројева, сабирања и одузимања  

 Користи редне бројеве; Користи својство замене места сабирака; Користи својство здруживања сабирака  

 Користи својства сабирања као олакшицу приликом рачунања  

 Одређује за толико већи број; Одређује за толико мањи број; Одређује непознати број погађањем  

 Развија појам двоцифреног броја; Усваја појам прве и друге десетице; Разликује парне и непарне бројеве;  

 Сабира и одузима бројеве датог облика; Упоређује десетице прве стотине; Сабира и одузима десетице  

 Чита и записује бројеве прве стотине; Упоређује бројеве прве стотине; Сабира и одузима бројеве до 100 без прелаза преко десетице  

 Мери дужину задатом, нестандардном јединицом мере  

 Разликује новчане апоене до 100 динара и упоређује њихову вредност. 
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4.  
Ликовна 

култура 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик у стању је да уз мању или већу помоћ:  
 одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни   

 црта на различитим подлогама и форматима папира; користи материјал и прибор у складу са инструкцијама   

 обликује једноставне фигуре од меког материјала; преведе  једноставне појмове и информације у ликовни рад   

 изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања  

 преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену   

 пореди облике из природе,  окружења и уметничких дела према задатим условима   

 црта на различитим подлогама и форматима папира   

 гради апстрактне и/или фантастичне облике користећи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад   

 наслика реалне облике у простору самостално мешајући боје да би добио/ла жељени тон  

 обликује препознатљиве тродимензионалне облике одабраним материјалом и поступком   

 преобликује предмет за рециклажу дајући му нову употребну вредност  

 одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала   

 комбинује ритам, линије и облике стварајући оригиналан орнамент за одређену намену  

 објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене производе  

 разматра, у групи, како је учио/-ла о облицима и где та знања примењујеискаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно  

 изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука  

 повеже одабрану установу културе са њеном наменом  

 поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама културе  

 опише, својим речима,  визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор  

 пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и облицима из природе и окружења  

 користи материјал и прибор у складу са инструкцијама  

 изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;  

 преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену;  

 изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука. 

5.  
Музичка 

култура 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик у стању је да уз мању или већу помоћ:  
 објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна;  

 разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих 

певачких гласова и инструмената и музичке изражајне елементе;  

 препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у слушаном делу;  

 повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером дела; 

 поштује договорена правила понашања при слушању музике;   

 користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука; изговара у ритму уз покрет бројалице;  

 пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;  

 примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;  

 свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма;  

 повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама, ритам са графичким приказом;--објашњава својим 

речима доживљај свог и туђег извођења;  

 учествује у школским приредбама и манифестацијама; направи дечје ритмичке инструменте;  
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 ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на ритмичким удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати 

текст;  

 изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај. 

6.  

Физичко и 

здравствен

о 

васпитање 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик 1.1 одељења у стању је да уз мању или већу помоћ:  
 примени једноставне, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);  

 правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

 комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу;  

 одржава равнотежу у различитим кретањима;разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело; 

 примењује правилну технику дисања приликом вежбања; изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу;  

 игра дечји и народни плес; користи основну терминологију вежбања;  

 поштује правила понашања на просторима за вежбање; поштује мере безбедности током вежбања;  

 одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;  

 поштује правила игре; навија фер и бодри учеснике у игри; прихвати сопствену победу и пораз;  

 уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;  

 наведе делове свога тела и препозна њихову улогу;  уочи промену у расту код себе и других; уочи разлику између здравог и болесног стања;  

 примењује здравственохигијенске мере пре, у току и након вежбања; одржава личну хигијену;  

 учествује у одржавању простора у коме живи и борави;  

 схвати значај коришћења воћа у исхрани; правилно се понаша за столом. 

7.  
Свет око 

нас 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик у стању је да уз мању или већу помоћ: 
 препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге;  

 правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за храном, водом и одласком у тоалет;  

 понаша се тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;  

 придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их прекрши;  

 сарађује са вршњацима у заједничким активностима;  

 одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувањаздравља;  

 чува своју, школску и имовину других;  

 примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом кретања улицом са и без тротоара и преласка улице;  

 прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;  

 својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног окружења;  

 препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, баре, језера;  

 препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, планина;  

 идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог спољашњег изгледа;  

 уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа;  

 препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у његовом свакодневном животу;  

 препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом свакодневном функционисању и сазнавању окружења;  

 штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;  

 се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;  

 учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне  феномене;  
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 посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала: тврдо, меко, провидно, непровидно, храпаво, глатко;  

 разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног окружења;  

 снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горедоле и карактеристичних објеката;  

 одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, 
сутра, прекјуче, прекосутра. 

8.  
Пројектна 

настава 

22 + 19 

= 41 

На крају првог разреда, сваки ученик у стању је да уз мању или већу помоћ:  
 Правилно укључи рачунар, користи програм за цртање, сачува свој цртеж и искључи рачунар.   

 Доприноси промоцији пројекта.  

 На једноставан начин вреднује успешност заједничког рада и резултата пројекта.  

 Преношење дигиталних податка са мобилних уређаја на рачунар уз помоћ учитеља. 

 Користи интернет за учење и проналажење информацоја уз помоћ учитеља.  

 Са другим ученицима и самостално ученик прикупља релевантне информације, организују материјал, анализираја податке.  

 Користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ учитеља.   

 Учествује у избору теме.  

 Са другим ученицима и самостално документује заједничку акцију. 

9.  
Грађанско  

васпитање 

I-1 = 3 

+  

I-2 = 2 

 I = 5 

На крају првог разреда, сваки ученик 1.1 одељења који похађа часове ГВ, у стању је да уз мању или већу помоћ:  
 наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује;  

 уочава међусобне разлике и сличности са другим ученицима у одељењу;  

 понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других;  

 препозна код себе и других основна осећања;  

 препознаје примере поштовања и кршења права детета у свом окружењу, причама, филмовима;  

 преиспитује своје поступке и прихвата да не мора увек да буде у праву;   

 тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих права;   

 разликује добру и лошу комуникацију у сопственом искуству, ближем окружењу, књижевним делима, филмовима;  комуницира слушајући 

саговорника и тражи објашњење онога што не разуме; 

 слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други могу имати другачије мишљење;  

 сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму;  

 договара се и одлучује у доношењу одељењских правила и да се понаша у складу са њима;  

 својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у заједници; 

 препозна добре стране свог одељења и оно што би требало променити/побољшати;  

 заједно са вршњацима и наставником учествује у решавању проблема у одељењу;  

 учествује у изради плана једноставне акције;  

 са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију;  

 доприноси промоцији акције;  

 на једноставан начин вреднујеизведену акцију. 
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2.1.2.  Постигнућа ученика другог до осмог разреда на крају школске 2019-2020. године 

 

Табела 3. 

РАЗРЕД 

– 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈ  УЧЕНИКА који се ОЦЕЊУЈУ  БРОЈЧАНО 

УКУПНО 
Оцењени и 

Неоцењени Одличних 
Врло-

добрих 
Добрих 

Дово-

љних 

СВЕГА 

позитивних 

Са 

1недовољном 

Са 

2недовољне 
Са 3 и више 
недовољних 

СВЕГА 

недовољних 
УКУПНО 

ОЦЕЊЕНИХ Средња оцена 

– ПРОСЕК 

НЕОЦЕ-

ЊЕНИХ 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % 

II-1 17 13 57.58 4 18.18 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 75.76 4.76 0 0.00 17 100.00 

II-2 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 4.74 0 0.00 17 100.00 

 II 34 26 76.47 8 23.53 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 4.75 0 0.00 34 100.00 

 III 27 22 81.48 5 18.52 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00 4.79 0 0.00 27 100.00 

IV-1 15 12 80.00 3 20.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 4.80 0 0.00 15 100.00 

IV-2 16 9 56.25 7 43.75 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 4.63 0 0.00 16 100.00 

 IV 31 21 67.74 10 32.26 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 4.71 0 0.00 31 100.00 

II – IV 92 69 75.00 23 25.00 0 0.00 0 0.00 92 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92 100.00 4.75 0 0.00 92 100.00 

V 21 14 66.67 7 33.33 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 4.44 0 0.00 21 100.00 

VI-1 17 6 35.29 11 64.71 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 4.14 0 0.00 17 100.00 

VI-2 17 7 41.18 9 52.94 1 5.88 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 4.26 0 0.00 17 100.00 

VI 34 13 38.24 20 58.82 1 2.94 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 4.20 0 0.00 34 100.00 

VII-1 19 9 47.37 7 36.84 3 15.79 0 0.00 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00 4.24 0 0.00 19 100.00 

VII-2 17 6 35.29 6 35.29 5 29.41 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 4.00 0 0.00 17 100.00 

VII 36 15 41.33 13 36.07 8 22.60 0 0.00 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 4.12 0 0.00 36 100.00 

VIII-1 24 12 50.00 10 41.67 2 8.33 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 4.35 0 0.00 24 100.00 

VIII-2 24 12 50.00 7 29.17 5 20.83 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 4.33 0 0.00 24 100.00 

VIII 48 24 50.00 17 35.42 7 14.58 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 100.00 4.34 0 0.00 48 100.00 

V – VIII 139 66 47.48 57 41.01 16 11.51 0 0.00 139 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 139 100.00 4.28 0 0.00 139 100.00 

II – VIII 231 135 58.44 80 34.63 16 6.93 0 0.00 231 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 231 100.00 4.51 0 0.00 231 100.00 
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2.2. Оцене ученика по предметима – преглед општег успеха по одељењима, разредима, први циклус, други циклус и сумарно за школу 
 

2.2.1. Оцене ученика по предметима који улазе у просек оцена на крају  школске 2019-2020. године 

Табела 4. 

Предмет - СРПСКИ ЈЕЗИК и СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 12 70.59 3 17.65 1 5.88 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.53 180 180 0 

II-2 17 10 58.82 5 29.41 2 11.76 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.47 180 180 0 

 II 34 22 64.71 8 23.53 3 8.82 1 2.94 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.50 360 360 0 

 III 27 24 88.89 3 11.11 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 4.89 180 184 4 

IV-1 15 13 86.67 2 13.33 0 0.00 0 0.00 14 93.33 0 0.00 0 0.00 4.87 180 180 0 

IV-2 16 11 68.75 5 31.25 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 4.69 180 180 0 

 IV 31 24 77.42 7 22.58 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 4.78 360 360 0 

II - IV 92 70 76.09 18 19.57 3 3.26 1 1.09 92 100.00 0 0.00 0 0.00 4.72 900 904 4 

V 21 3 14.29 12 57.14 3 14.29 3 14.29 21 100.00 0 0.00 0 0.00 3.71 180 180 0 

VI-1 17 2 11.76 4 23.53 4 23.53 7 41.18 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.71 144 144 0 

VI-2 17 3 17.65 7 41.18 4 23.53 3 17.65 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.59 144 144 0 

VI 34 5 14.71 11 32.35 8 23.53 10 29.41 34 100.00 0 0.00 0 0.00 3.65 288 288 0 

VII-1 19 6 31.58 8 42.11 4 21.05 1 5.26 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.00 144 142 -2 

VII-2 17 5 29.41 5 29.41 5 29.41 2 11.76 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.76 144 142 -2 

VII 36 11 30.56 13 36.11 9 25.00 3 8.33 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.88 288 284 -4 

VIII-1 24 11 45.83 7 29.17 6 25.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.21 136 136 0 

VIII-2 24 7 29.17 7 29.17 6 25.00 4 16.67 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.71 136 136 0 

VIII 48 18 37.50 14 29.17 12 25.00 4 8.33 48 100.00 0 0.00 0 0.00 3.96 272 272 0 

V - VIII 139 37 26.62 50 35.97 32 23.02 20 14.39 139 100.00 0 0.00 0 0.00 3.80 1028 1024 -4 

II - VIII 231 107 46.32 68 29.44 35 15.15 21 9.09 231 100.00 0 0.00 0 0.00 4.26 1928 1928 0 
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Табела 5. 

Предмет - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 10 58.82 3 17.65 0 0.00 1 5.88 14 82.35 0 0.00 0 0.00 4.47 71 72 1 

II-2 17 13 76.47 2 11.76 0 0.00 2 11.76 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.53 71 72 1 

 II 34 23 67.65 5 14.71 0 0.00 3 8.82 31 91.18 0 0.00 0 0.00 4.50 142 144 2 

 III 27 16 59.26 7 25.93 3 11.11 1 3.70 27 100.00 0 0.00 0 0.00 4.41 71 72 1 

IV-1 15 9 60.00 3 20.00 2 13.33 1 6.67 14 93.33 0 0.00 0 0.00 4.33 72 72 0 

IV-2 16 5 31.25 2 12.50 8 50.00 1 6.25 16 100.00 0 0.00 0 0.00 3.69 72 72 0 

 IV 31 14 45.16 5 16.13 10 32.26 2 6.45 31 100.00 0 0.00 0 0.00 4.01 144 144 0 

II - IV 92 53 57.61 17 18.48 13 14.13 6 6.52 89 96.74 0 0.00 0 0.00 4.31 357 360 3 

V 21 6 28.57 8 38.10 4 19.05 3 14.29 21 100.00 0 0.00 0 0.00 3.81 72 71 -1 

VI-1 17 3 17.65 6 35.29 5 29.41 3 17.65 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.53 72 71 -1 

VI-2 17 3 17.65 4 23.53 3 17.65 7 41.18 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.18 72 70 -2 

VI 34 6 17.65 10 29.41 8 23.53 10 29.41 34 100.00 0 0.00 0 0.00 3.35 144 141 -3 

VII-1 19 4 21.05 5 26.32 7 36.84 3 15.79 19 100.00 0 0.00 0 0.00 3.53 72 72 0 

VII-2 17 5 29.41 2 11.76 4 23.53 6 35.29 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.35 72 72 0 

VII 36 9 25.00 7 19.44 11 30.56 9 25.00 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.44 144 144 0 

VIII-1 24 7 29.17 3 12.50 4 16.67 10 41.67 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.29 68 68 0 

VIII-2 24 9 37.50 7 29.17 2 8.33 6 25.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.79 68 68 0 

VIII 48 16 33.33 10 20.83 6 12.50 16 33.33 48 100.00 0 0.00 0 0.00 3.54 136 136 0 

V - VIII 139 37 26.62 35 25.18 29 20.86 38 27.34 139 100.00 0 0.00 0 0.00 3.54 496 492 -4 

II - VIII 231 90 38.96 52 22.51 42 18.18 44 19.05 228 98.70 0 0.00 0 0.00 3.92 853 852 -1 
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Табела 6. 

Предмет - МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 11 64.71 5 29.41 0 0.00 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.53 180 180 0 

II-2 17 11 64.71 3 17.65 3 17.65 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.47 180 180 0 

 II 34 22 64.71 8 23.53 3 8.82 1 2.94 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.50 360 360 0 

 III 27 17 62.96 5 18.52 5 18.52 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 4.44 180 184 4 

IV-1 15 11 73.33 2 13.33 2 13.33 0 0.00 14 93.33 0 0.00 0 0.00 4.60 180 180 0 

IV-2 16 8 50.00 7 43.75 1 6.25 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 4.44 180 180 0 

 IV 31 19 61.29 9 29.03 3 9.68 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 4.52 360 360 0 

II - IV 92 58 63.04 22 23.91 11 11.96 1 1.09 92 100.00 0 0.00 0 0.00 4.49 900 904 4 

V 21 2 9.52 10 47.62 6 28.57 3 14.29 21 100.00 0 0.00 0 0.00 3.52 144 144 0 

VI-1 17 4 23.53 3 17.65 5 29.41 5 29.41 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.35 144 144 0 

VI-2 17 3 17.65 3 17.65 7 41.18 4 23.53 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.29 144 144 0 

VI 34 7 20.59 6 17.65 12 35.29 9 26.47 34 100.00 0 0.00 0 0.00 3.32 288 288 0 

VII-1 19 5 26.32 3 15.79 5 26.32 6 31.58 19 100.00 0 0.00 0 0.00 3.37 144 145 1 

VII-2 17 4 23.53 1 5.88 4 23.53 8 47.06 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.06 144 144 0 

VII 36 9 25.00 4 11.11 9 25.00 14 38.89 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.21 288 289 1 

VIII-1 24 7 29.17 9 37.50 5 20.83 3 12.50 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.83 136 136 0 

VIII-2 24 9 37.50 7 29.17 4 16.67 4 16.67 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.88 136 136 0 

VIII 48 16 33.33 16 33.33 9 18.75 7 14.58 48 100.00 0 0.00 0 0.00 3.85 272 272 0 

V - VIII 139 34 24.46 36 25.90 36 25.90 33 23.74 139 100.00 0 0.00 0 0.00 3.48 992 993 1 

II - VIII 231 92 39.83 58 25.11 47 20.35 34 14.72 231 100.00 0 0.00 0 0.00 3.98 1892 1897 5 
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Табела 7. 

Предмет - ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

  

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

II-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

 II 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 144 144 0 

 III 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 71 -1 

IV-1 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 46.67 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

IV-2 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

 IV 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 144 144 0 

II - IV 92 92 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 360 359 -1 

V 21 20 95.24 1 4.76 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4.95 72 74 2 

VI-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 35 -1 

VI-2 17 15 88.24 2 11.76 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.88 36 36 0 

VI 34 32 94.12 2 5.88 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.94 72 71 -1 

VII-1 19 14 73.68 3 15.79 2 10.53 0 0.00 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.63 36 36 0 

VII-2 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.76 36 38 2 

VII 36 27 75.00 7 19.44 2 5.56 0 0.00 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4.70 72 74 2 

VIII-1 24 23 95.83 1 4.17 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.96 34 35 1 

VIII-2 24 19 79.17 4 16.67 1 4.17 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.75 34 33 -1 

VIII 48 42 87.50 5 10.42 1 2.08 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.85 68 68 0 

V - VIII 139 121 87.05 15 10.79 3 2.16 0 0.00 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4.86 284 287 3 

II - VIII 231 213 92.21 15 6.49 3 1.30 0 0.00 231 100.00 0 0.00 0 0.00 4.93 644 646 2 
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Табела 8. 

Предмет - МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

II-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

 II 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

 III 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 37 1 

IV-1 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 46.67 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

IV-2 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

 IV 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

II - IV 92 92 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 180 181 1 

V 21 14 66.67 7 33.33 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4.67 72 71 -1 

VI-1 17 7 41.18 4 23.53 6 35.29 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.06 36 35 -1 

VI-2 17 9 52.94 7 41.18 0 0.00 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.41 36 36 0 

VI 34 16 47.06 11 32.35 6 17.65 1 2.94 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.24 72 71 -1 

VII-1 19 10 52.63 4 21.05 3 15.79 2 10.53 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.16 36 36 0 

VII-2 17 7 41.18 3 17.65 2 11.76 5 29.41 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.71 36 37 1 

VII 36 17 47.22 7 19.44 5 13.89 7 19.44 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.93 72 73 1 

VIII-1 24 15 62.50 6 25.00 3 12.50 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.50 34 35 1 

VIII-2 24 17 70.83 1 4.17 3 12.50 3 12.50 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.33 34 35 1 

VIII 48 32 66.67 7 14.58 6 12.50 3 6.25 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.42 68 70 2 

V - VIII 139 79 56.83 32 23.02 17 12.23 11 7.91 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4.31 284 285 1 

II - VIII 231 171 74.03 32 13.85 17 7.36 11 4.76 231 100.00 0 0.00 0 0.00 4.66 464 466 2 
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Табела 9. 

Предмет - СВЕТ ОКО НАС 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених 

СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.76 72 72 0 

II-2 17 13 76.47 3 17.65 1 5.88 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.71 72 72 0 

 II 34 26 76.47 7 20.59 1 2.94 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.74 144 144 0 

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21                                     

VI-1 17                                     

VI-2 17                                     

VI 34                                     

VII-1 19                                     

VII-2 17                                     

VII 36                                     

VIII-1 24                                     

VIII-2 24                                     

VIII 48                                     

V - VIII 139                                     

II - VIII 231                                     
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Табела 10. 

Предмет - ПРИРОДА И ДРУШТВО 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

  

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27 22 81.48 5 18.52 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 4.81 72 73 1 

IV-1 15 12 80.00 3 20.00 0 0.00 0 0.00 14 46.67 0 0.00 0 0.00 4.80 72 72 0 

IV-2 16 9 56.25 7 43.75 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 4.56 72 72 0 

 IV 31 21 67.74 10 32.26 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 4.68 144 144 0 

III - IV 92 43 46.74 15 16.30 0 0.00 0 0.00 58 63.04 0 0.00 0 0.00 4.75 216 217 1 

V 21                                     

VI-1 17                                     

VI-2 17                                     

VI 34                                     

VII-1 19                                     

VII-2 17                                     

VII 36                                     

VIII-1 24                                     

VIII-2 24                                     

VIII 48                                     

V - VIII 139                                     

II - VIII 231                                     
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Табела 11. 

Предмет - ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21 17 80.95 3 14.29 1 4.76 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4.76 36 37 1 

VI-1 17 10 58.82 6 35.29 1 5.88 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.53 72 69 -3 

VI-2 17 11 64.71 4 23.53 1 5.88 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.47 72 70 -2 

VI 34 21 61.76 10 29.41 2 5.88 1 2.94 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.50 144 139 -5 

VII-1 19 11 57.89 4 21.05 3 15.79 1 5.26 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.32 72 70 -2 

VII-2 17 6 35.29 6 35.29 4 23.53 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.00 72 69 -3 

VII 36 17 47.22 10 27.78 7 19.44 2 5.56 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4.16 144 139 -5 

VIII-1 24 11 45.83 8 33.33 2 8.33 3 12.50 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.13 68 66 -2 

VIII-2 24 16 66.67 4 16.67 3 12.50 1 4.17 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.46 68 66 -2 

VIII 48 27 56.25 12 25.00 5 10.42 4 8.33 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.29 136 132 -4 

V - VIII 139 82 58.99 35 25.18 15 10.79 7 5.04 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4.43 460 447 -13 

II - VIII 231                                     
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Табела 12. 

Предмет - ГЕОГРАФИЈА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21 16 76.19 2 9.52 3 14.29 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4.62 36 36 0 

VI-1 17 8 47.06 9 52.94 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.47 72 70 -2 

VI-2 17 10 58.82 4 23.53 2 11.76 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.35 72 72 0 

VI 34 18 52.94 13 38.24 2 5.88 1 2.94 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.41 144 142 -2 

VII-1 19 10 52.63 6 31.58 1 5.26 2 10.53 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.26 72 72 0 

VII-2 17 7 41.18 8 47.06 1 5.88 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.24 72 72 0 

VII 36 17 47.22 14 38.89 2 5.56 3 8.33 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4.25 144 144 0 

VIII-1 24 16 66.67 4 16.67 3 12.50 1 4.17 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.46 68 70 2 

VIII-2 24 14 58.33 3 12.50 4 16.67 3 12.50 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.17 68 70 2 

VIII 48 30 62.50 7 14.58 7 14.58 4 8.33 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.31 136 140 4 

V - VIII 139 81 58.27 36 25.90 14 10.07 8 5.76 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4.40 460 462 2 

II - VIII 231                                     
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Табела 13. 

 Предмет - БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21 3 14.29 14 66.67 4 19.05 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 3.95 72 71 -1 

VI-1 17 6 35.29 3 17.65 8 47.06 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.88 72 71 -1 

VI-2 17 4 23.53 8 47.06 4 23.53 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.88 72 71 -1 

VI 34 10 29.41 11 32.35 12 35.29 1 2.94 34 100.00 0 0.00 0 0.00 3.88 144 142 -2 

VII-1 19 8 42.11 5 26.32 5 26.32 1 5.26 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.05 72 73 1 

VII-2 17 6 35.29 2 11.76 5 29.41 4 23.53 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.59 72 73 1 

VII 36 14 38.89 7 19.44 10 27.78 5 13.89 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.82 144 146 2 

VIII-1 24 12 50.00 6 25.00 6 25.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.25 68 68 0 

VIII-2 24 11 45.83 8 33.33 4 16.67 1 4.17 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.21 68 68 0 

VIII 48 23 47.92 14 29.17 10 20.83 1 2.08 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.23 136 136 0 

V - VIII 139 50 35.97 46 33.09 36 25.90 7 5.04 139 100.00 0 0.00 0 0.00 3.97 496 495 -1 

II - VIII 231                                     
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Табела 14. 

Предмет - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21 19 90.48 2 9.52 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4.90 72 72 0 

VI-1 17 10 58.82 7 41.18 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.59 72 73 1 

VI-2 17 14 82.35 2 11.76 1 5.88 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.76 72 70 -2 

VI 34 24 70.59 9 26.47 1 2.94 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 4.68 144 143 -1 

VII-1 19 17 89.47 2 10.53 0 0.00 0 0.00 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.89 72 72 0 

VII-2 17 9 52.94 5 29.41 3 17.65 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.35 72 72 0 

VII 36 26 72.22 7 19.44 3 8.33 0 0.00 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4.62 144 144 0 

VIII-1 24                                     

VIII-2 24                                     

VIII 48                                     

V - VII 139 69 49.64 18 12.95 4 2.88 0 0.00 91 65.47 0 0.00 0 0.00 4.74 360 359 -1 

II - VIII 231                                     

 



130 

 

 

 

Табела 15. 

Предмет - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

РАЗРЕД - 

Одељење 
У

К
У

П
Н

О
 У

Ч
Е

Н
И

К
А

 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 35 -1 

VI-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

VI-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

VI 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 72 0 

VII-1 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 35 -1 

VII-2 17 16 94.12 1 5.88 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.94 36 35 -1 

VII 36 35 97.22 1 2.78 0 0.00 0 0.00 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4.97 72 70 -2 

VIII-1 24                                     

VIII-2 24                                     

VIII 48                                     

V - VII 139 90 64.75 1 0.72 0 0.00 0 0.00 91 65.47 0 0.00 0 0.00 4.99 180 177 -3 

II - VIII 231                                     
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Табела 16. 

Предмет - ФИЗИКА 

РАЗРЕД - 

Одељење 
У

К
У

П
Н

О
 У

Ч
Е

Н
И

К
А

 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољнх Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21                                     

VI-1 17 1 5.88 2 11.76 6 35.29 8 47.06 17 100.00 0 0.00 0 0.00 2.76 72 72 0 

VI-2 17 4 23.53 5 29.41 4 23.53 4 23.53 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.53 72 66 -6 

VI 34 5 14.71 7 20.59 10 29.41 12 35.29 34 100.00 0 0.00 0 0.00 3.15 144 138 -6 

VII-1 19 4 21.05 5 26.32 5 26.32 5 26.32 19 100.00 0 0.00 0 0.00 3.42 72 66 -6 

VII-2 17 3 17.65 2 11.76 7 41.18 5 29.41 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.18 72 64 -8 

VII 36 7 19.44 7 19.44 12 33.33 10 27.78 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.30 144 130 -14 

VIII-1 24 7 29.17 5 20.83 6 25.00 6 25.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.54 68 62 -6 

VIII-2 24 9 37.50 7 29.17 3 12.50 5 20.83 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.83 68 63 -5 

VIII 48 16 33.33 12 25.00 9 18.75 11 22.92 48 100.00 0 0.00 0 0.00 3.69 136 125 -11 

VI - VIII 139 28 20.14 26 18.71 31 22.30 33 23.74 118 84.89 0 0.00 0 0.00 3.38 496 465 -31 

II - VIII 231                                     
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Табела 17. 

Предмет - ХЕМИЈА 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21                                     

VI-1 17                                     

VI-2 17                                     

VI 34                                     

VII-1 19 11 57.89 4 21.05 3 15.79 1 5.26 19 100.00 0 0.00 0 0.00 4.32 72 73 1 

VII-2 17 7 41.18 2 11.76 6 35.29 2 11.76 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.82 72 72 0 

VII 36 18 50.00 6 16.67 9 25.00 3 8.33 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4.07 144 145 1 

VIII-1 24 11 45.83 2 8.33 7 29.17 4 16.67 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3.83 68 68 0 

VIII-2 24 11 45.83 6 25.00 4 16.67 3 12.50 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.04 68 68 0 

VIII 48 22 45.83 8 16.67 11 22.92 7 14.58 48 100.00 0 0.00 0 0.00 3.94 136 136 0 

VII-VIII 139 40 28.78 14 10.07 20 14.39 10 7.19 84 60.43 0 0.00 0 0.00 4.00 280 281 1 

II - VIII 231                                     

 



133 

 

 

 
 

Табела 18. 

Предмет - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21                                     

VI-1 17                                     

VI-2 17                                     

VI 34                                     

VII-1 19                                     

VII-2 17                                     

VII 36                                     

VIII-1 24 22 91.67 2 8.33 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.92 68 68 0 

VIII-2 24 18 75.00 6 25.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.75 68 68 0 

VIII 48 40 83.33 8 16.67 0 0.00 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.83 136 136 0 

V - VIII 139                                     

II - VIII 231                                     
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Табела 19. 

Предмет - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ и ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД - 

Одељење 
У

К
У

П
Н

О
 У

Ч
Е

Н
И

К
А

 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 108 107 -1 

II-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 108 108 0 

 II 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 216 215 -1 

 III 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 108 108 0 

IV-1 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 93.33 0 0.00 0 0.00 5.00 108 107 -1 

IV-2 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 108 108 0 

 IV 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 216 215 -1 

II - IV 92 92 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 540 538 -2 

V 21 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 69 -3 

VI-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 68 -4 

VI-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 70 -2 

VI 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 144 138 -6 

VII-1 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 108 102 -6 

VII-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 108 101 -7 

VII 36 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 216 203 -13 

VIII-1 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 68 69 1 

VIII-2 24 22 91.67 1 4.17 1 4.17 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.88 68 66 -2 

VIII 48 46 95.83 1 2.08 1 2.08 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.94 136 135 -1 

V - VIII 139 137 98.56 1 0.72 1 0.72 0 0.00 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4.98 568 545 -23 

II - VIII 231 229 99.13 1 0.43 1 0.43 0 0.00 231 100.00 0 0.00 0 0.00 4.99 1108 1083 -25 
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Табела 20. 

Предмет -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - одабрани спорт ОДБОЈКА 

РАЗРЕД - 

Одељење 
У

К
У

П
Н

О
 У

Ч
Е

Н
И

К
А

 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21                                     

VI-1 17                                     

VI-2 17                                     

VI 34                                     

VII-1 19                                     

VII-2 17                                     

VII 36                                     

VIII-1 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 34 34 0 

VIII-2 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 34 34 0 

VIII 48 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 5.00 68 68 0 

V - VIII 139                                     

II - VIII 231                                     
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Табела 21. 

Предмет - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

БРОЈЧАНЕ оцене ученика из ПРЕДМЕТА 
Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
УКУПНО 

Позитивних 
Недовољних Неоцењених СРЕДЊА 

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                     

II-2 17                                     

 II 34                                     

 III 27                                     

IV-1 15                                     

IV-2 16                                     

 IV 31                                     

II - IV 92                                     

V 21 12 57.14 6 28.57 3 14.29 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 4.43 72 70 -2 

VI-1 17 5 29.41 3 17.65 8 47.06 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.71 72 70 -2 

VI-2 17 7 41.18 8 47.06 1 5.88 1 5.88 17 100.00 0 0.00 0 0.00 4.24 72 69 -3 

VI 34 12 35.29 11 32.35 9 26.47 2 5.88 34 100.00 0 0.00 0 0.00 3.97 144 139 -5 

VII-1 19 7 36.84 2 10.53 9 47.37 1 5.26 19 100.00 0 0.00 0 0.00 3.79 72 68 -4 

VII-2 17 6 35.29 0 0.00 8 47.06 3 17.65 17 100.00 0 0.00 0 0.00 3.53 72 68 -4 

VII 36 13 36.11 2 5.56 17 47.22 4 11.11 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3.66 144 136 -8 

VIII-1 24 12 50.00 7 29.17 5 20.83 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.29 68 66 -2 

VIII-2 24 11 45.83 7 29.17 6 25.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 0 0.00 4.21 68 68 0 

VIII 48 23 47.92 14 29.17 11 22.92 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 4.25 136 134 -2 

V - VIII 139 60 43.17 33 23.74 40 28.78 6 4.32 139 100.00 0 0.00 0 0.00 4.08 496 479 -17 

II - VIII 231                                     
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Табела 22. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 Број НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА по ПРЕДМЕТИМА 

СВЕГА  

Недовољних 

С
р

п
с
к

и
 ј

ез
и

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(о
д

 1
-4

. 
и

 7
-8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

С
р

п
с
к

и
 ј

ез
и

к
 и

 к
њ

и
ж

. 

(з
а

 5
. 

и
 6

. 
р

а
зр

е
д

) 

Е
н

г
л

ес
к

и
 ј

е
зи

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(о
д

 1
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(о
д

 1
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Л
и

к
о

в
н

а
 к

у
л

т
у

р
а

  
  
  
  

 

(о
д

 1
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
у

зи
ч

к
а

 к
у

л
т
у

р
а

  
  
  
  
  
  
  
 

(о
д

 1
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
и

зи
ч

к
о
 и

 з
д

р
а

в
с
т
в

е
н

о
  

в
а

с
п

и
т
а
њ

е 
 (

1
-2

. 
и

 5
-6

. 
и

 

7
. 

р
а
зр

е
д

) 

Ф
и

зи
ч

к
о
 в

а
с
п

и
т
а

њ
е 

  
  
  
  
  

(3
-4

. 
и

 8
. 
 р

а
зр

е
д

) 

С
в

е
т
 о

к
о
 н

а
с
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(1
. 

и
 2

. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
р

и
р

о
д

а
 и

 д
р

у
ш

т
в

о
  
  
  
  
  

(3
. 

и
 4

. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
ст

о
р

и
ја

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
ја

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
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Б
и

о
л

о
г
и

ја
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Т
е
х

н
и

к
а
 и

 т
е
х

н
о

л
о

г
и

ја
  

(5
-6

. 
и

 7
. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 и

 р
а
ч

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(5
-6

. 
и

 7
. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ф
и

зи
к

а
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(о
д
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д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
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Х
е
м

и
ја

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(7
. 

и
 8

. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Т
е
х

н
и

ш
к

о
 и

 

и
н

ф
о

р
.о

б
р

а
з.

 (
8

. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Н
ем

а
ч

к
и

 ј
е
зи

к
  
  
  
  
  
  
 

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

број % 

II-1 17                                       0 0.00 

II-2 17                                       0 0.00 

I 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

III-1 27                                       0 0.00 

III 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

IV-1 15                                       0 0.00 

IV-2 16                                       0 0.00 

 IV 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 I - IV 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

V-1 21                                       0 0.00 

 V 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

VI-1 17                                       0 0.00 

VI-2 17                                       0 0.00 

 VI 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

VII-1 19                                       0 0.00 

VII-2 17                                       0 0.00 

 VII 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

VIII-1 24                                       0 0.00 

VIII-2 24                                       0 0.00 

 VIII 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 V - VIII 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

II - VIII 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
 



138 

 

 

 

2.2.2.Оцене ученика по предметима који не улазе у просек оцена на крају  школске 2019-2020. године 

Табела 23. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

ВЕРСКА НАСТАВА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ОПИСНЕ ОЦЕНЕ Број часова ОПИСНЕ ОЦЕНЕ Број часова 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Истиче се      

(И) 

Добар          

(Д) 

Задовољава 

(З) 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Истиче се       

(И) 

Добар                

(Д) 

Задовољава 

(З) 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % 

I-1 22 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 

I-2 19 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 

 I 41 36 36 100.00 0 0.00 0 0.00 72 72 0 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 72 72 0 

II-1 17 8 8 100.00 0 0.00 0 0.00 36 35 -1 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 

II-2 17 14 14 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 

 II 34 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 72 71 -1 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 72 72 0 

 III 27 20 20 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 36 37 1 

IV-1 15 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 36 35 -1 8 8 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 

IV-2 16 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 36 35 -1 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 

 IV 31 18 18 100.00 0 0.00 0 0.00 72 70 -2 13 13 100.00 0 0.00 0 0.00 72 72 0 

I - IV 133 96 96 100.00 0 0.00 0 0.00 252 249 -3 37 37 100.00 0 0.00 0 0.00 252 253 1 

V 21 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 36 35 -1 

VI-1 17 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 36 34 -2 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 36 34 -2 

VI-2 17 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 36 34 -2 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 36 34 -2 

VI 34 18 18 100.00 0 0.00 0 0.00 72 68 -4 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 72 68 -4 

VII-1 19 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 36 35 -1 

VII-2 17 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 36 36 0 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 36 35 -1 

VII 36 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 72 72 0 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 72 70 -2 

VIII-1 24 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 34 34 0 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 34 34 0 

VIII-2 24 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 34 31 -3 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 34 32 -2 

VIII 48 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 68 65 -3 14 14 100.00 0 0.00 0 0.00 68 66 -2 

V - VIII 139 91 91 100.00 0 0.00 0 0.00 248 241 -7 48 48 100.00 0 0.00 0 0.00 248 239 -9 

I - VIII 272 187 187 100.00 0 0.00 0 0.00 500 490 -10 85 85 100.00 0 0.00 0 0.00 500 492 -8 
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Табела 24. 

РАЗРЕД 

- 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – 

БРОЈЧАНЕ оцене 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – 

ОПИСНЕ оцене 

Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Одличних 
Врло-

добрих 
Добрих Довољних СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Истиче се      

(И) 

Добар                

(Д) 

Задовољава 

(З) 
СВЕГА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                             

II-2 17                                             

 II 34                                             

 III 27 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00                   36 38 2 

IV-1 15                                             

IV-2 16                                             

 IV 31                                             

II- IV 92 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00                   36 38 2 

V 21                     21 21 100.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 36 34 -2 

VI-1 17                     10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 36 34 -2 

VI-2 17                     8 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 36 34 -2 

VI 34                     18 18 100.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 72 68 -4 

VII-1 19                                             

VII-2 17                                             

VII 36                                             

VIII-1 24                                             

VIII-2 24                                             

VIII 48                                             

V - VIII 139                     39 39 100.00 0 0.00 0 0.00 39 100.00 108 102 -6 

II - VIII 231                                             
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Табела 25. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ – 
БРОЈЧАНЕ оцене 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ - 
ОПИСНЕ 

Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Одличних 
Врло-

добрих 
Добрих Довољних СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Истиче се      

(И) 

Добар                

(Д) 

Задовољава 

(З) 
СВЕГА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % број % број % број % број % 

II-1 17                                             

II-2 17                                             

 II 34                                             

 III 27                                             

IV-1 15                                             

IV-2 16                                             

 IV 31                                             

II- IV 92                                             

V 21                                             

VI-1 17                     7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 36 35 -1 

VI-2 17                     9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 36 35 -1 

VI 34                     16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 72 70 -2 

VII-1 19 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00                   36 33 -3 

VII-2 17 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00                   36 34 -2 

VII 36 36 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00                   72 67 -5 

VIII-1 24                                             

VIII-2 24                                             

VIII 48                                             

V - VIII 139 36 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 144 137 -7 

II - VIII 231                                             
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Табела 26. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА –  

БРОЈЧАНЕ оцене 

Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних СРЕДЊА  

ОЦЕНА  

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % 

II-1 17                           

II-2 17                           

 II 34                           

 III 27                           

IV-1 15 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 35 -1 

IV-2 16 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 36 36 0 

 IV 31 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 71 -1 

II- IV 92 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 72 71 -1 

V 21                           

VI-1 17                           

VI-2 17                           

VI 34                           

VII-1 19                           

VII-2 17                           

VII 36                           

VIII-1 24                           

VIII-2 24                           

VIII 48                           

V - VIII 139                           

II - VIII 231                           
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Табела 27. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО –  

БРОЈЧАНЕ оцене 

Број часова  

РЕДОВНЕ наставе 

Брoј 

УЧЕНИКА 

Одличних Врлодобрих Добрих Довољних 
СРЕДЊА  

ОЦЕНА 

ПРЕДМЕТА 

П
л

а
н

и
р

а
н

о
 

О
д

р
ж

а
н

о
 

Р
А

З
Л

И
К

А
 

број % број % број % број % 

II-1 17                           

II-2 17                           

 II 34                           

 III 27                           

IV-1 15                           

IV-2 16                           

 IV 31                           

II- IV 92                           

V 21                           

VI-1 17                           

VI-2 17                           

VI 34                           

VII-1 19                           

VII-2 17                           

VII 36                           

VIII-1 24 24 22 91.67 2 8.33 0 0.00 0 0.00 4.92 34 34 0 

VIII-2 24 24 20 83.33 4 16.67 0 0.00 0 0.00 4.83 34 34 0 

VIII 48 48 42 87.50 6 12.50 0 0.00 0 0.00 4.88 68 68 0 

V - VIII 139 48 42 87.50 6 12.50 0 0.00 0 0.00 4.88 68 68 0 

II - VIII 231                           
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2.2.3. ДОПУНСКА настава са ученицимана крају школске 2019-2020. године 

Табела 28. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  ДОПУНСКЕ  наставе  по  ПРЕДМЕТИМА 

УКУПАН 

број 

ОДРЖАНИХ 

часова 

ДОПУНСКЕ 

наставе 

С
р

п
с
к

и
 ј

ез
и

к
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д
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и
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С
р
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и

к
 и

 к
њ
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ж
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(з
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 5
. 

и
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зр

е
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) 

Е
н

г
л

ес
к

и
 ј

е
зи

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(о
д
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. 
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а
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д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(о
д
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. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Л
и

к
о

в
н

а
 к

у
л

т
у

р
а

  
  
  
  

 

(о
д

 1
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
у

зи
ч

к
а

 к
у

л
т
у

р
а

  
  
  
  
  
  
  
 

(о
д

 1
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
и

зи
ч

к
о
 и

 з
д

р
.в

а
с
п

.(
1

-2
. 

и
 5

-6
. 

и
 7

. 
р

а
зр

е
д

) 

Ф
и

зи
ч

к
о
 в

а
с
п

и
т
а

њ
е 

  
  
  
  
  

(3
-4

. 
и

 8
. 
 р

а
зр

е
д

) 

С
в

е
т
 о

к
о
 н

а
с
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(1
. 

и
 2

. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
р

и
р

о
д

а
 и

 д
р

у
ш

т
в

о
  
  
  
  
  

(3
. 

и
 4

. 
р

а
зр

е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
ст

о
р

и
ја

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
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(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Б
и

о
л

о
г
и

ја
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Т
е
х

н
и

к
а
 и

 т
е
х

н
о

л
о

г.
 

 (
5

-6
. 

и
 7

. 
р

а
зр

е
д

) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 и

 р
а
ч
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(5
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. 
и
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. 
р

а
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е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ф
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(о
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д
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Х
е
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и
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а
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е
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) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Т
е
х

н
и

ч
к

о
 и

 и
н

ф
. 
о

б
р

. 
(8

. 

р
а

зр
е
д

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Н
ем

а
ч

к
и

 ј
е
зи

к
  
  
  
  
  
  
 

(о
д

 5
. 

д
о
 8

. 
р

а
зр

е
д

а
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

I-1 22 8     3                               11 

I-2 19 5     6                               11 

 I 41 13 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

II-1 17 7     10                               17 

II-2 17 19     17                               36 

 II 34 26 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 

III-1 27 12     14                               26 

 III 27 12 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

IV-1 15 16     19                               35 

IV-2 16 18     18                               36 

 IV 31 34 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 

I до IV 133 85 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 

V-1 21   1 4 19               1             1 26 

 V 21 0 1 4 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 

VI-1 17   4 11 18                       7       40 

VI-2 17   11 5 23                       4       43 

 VI 34 0 11 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 52 

VII-1 19 12   5 21                 4     4 1   1 48 

VII-2 17 14   8 21               3 4     3 1     54 

 VII 36 14 0 8 21 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 1 0 1 56 

VIII-1 24     7 8                 4     6 3     28 

VIII-2 24     7 8             1 9 1     5 3   4 38 

 VIII 48 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 1 9 4 0 0 6 3 0 4 42 

 V до VIII 139 14 12 30 71 0 0 0 0 0 0 1 13 8 0 0 17 4 0 6 176 

 I до VIII 272 99 12 30 158 0 0 0 0 0 0 1 13 8 0 0 17 4 0 6 348 
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2.2.4. ДОДАТНА настава са ученицимана крају школске 2019-2020. године 

Табела 29. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 У
Ч

Е
Н

И
К

А
 РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  ДОДАТНЕ  наставе  по  ПРЕДМЕТИМА 

УКУПАН 

број 

ОДРЖАНИХ 

часова 

ДОДАТНЕ 

наставе 

С
р

п
с
к

и
 ј

ез
и

к
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I-1 22                                       0 

I-2 19                                       0 

 I 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II-1 17                                       0 

II-2 17                                       0 

 II 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III-1 27                                       0 

 III 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV-1 15 35     35                               70 

IV-2 16 36     36                               72 

 IV 31 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

I до IV 133 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

V-1 21                                       0 

 V 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI-1 17   6                                   6 

VI-2 17   13   15                       3     2 33 

 VI 34 0 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 33 

VII-1 19 8     8                 9       11     36 

VII-2 17 9     7                 7       1     24 

 VII 36 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0 0 37 

VIII-1 24     9 2                 3             14 

VIII-2 24 23   1 12             9           7     52 

 VIII 48 23 0 9 12 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 7 0 0 63 

 V до VIII 139 32 13 9 35 0 0 0 0 0 0 9 0 12 0 0 3 18 0 2 133 

 I до VIII 272 68 13 9 71 0 0 0 0 0 0 9 0 12 0 0 3 18 0 2 205 
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2.2.5.  Реализација часова секција – ваннаставних активности на крају школске 2019-2020. године 
 

Табела 30. 

РАЗРЕД  

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  СЕКЦИЈА - ваннаставних активности 

БИБЛИОТЕЧКА ЛИКОВНА ХОР 
БИОЛОШКО-

ЕКОЛОШКА 
ГЕОГРАФСКА САОБРАЋАЈНА ГИМНАСТИЧКА   

V-1 10 11 24  3  5   

VI-1 10 11 24    7   

VI-2 10 12 24  1  3   

VII-1   24 3 3     

VII-2   24 4 2     

VIII-1 9 15  12 2     

VIII-2    12 3     

 
 

 

 

2.2.6.  Реализација часова припремне наставе на крају школске 2019-2020. године 
 

Табела 31. 

Редни 

број 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

Назив ПРЕДМЕТА 
Број ОДРЖАНИХ часова 

VIII-1 VIII-2  

1. Српски језик  20 16  

2. Математика 14 14  

3. Биологија 17 19  

4. Хемија 13 13  

5. Физика 1 1  

6. Историја 8 9  

7. Географија 10 10  
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2.2.7.  Реализација часова осталих активности на крају школске 2019-2020. године 
 

Табела 32. 

РАЗРЕД - Одељење 
УКУПНО  

УЧЕНИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

ЧОС 
Индивидуални разговори са 

родитељима 
Родитељски састанци 

    

I-1 22 36 38 5     

I-2 19 36 22 4     

 I 41 72 60 9     

II-1 17 35 14 2     

II-2 17 36 24 2     

 II 34 71 38 4     

III-1 27 36 18 2     

 III 27 36 18 2     

IV-1 15 36 18 2     

IV-2 16 35 14 2     

 IV 31 71 32 4     

I до IV 133 250 148 19     

V-1 21 36 24 2     

 V 21 36 24 2     

VI-1 17 35 41 2     

VI-2 17 36 26 2     

 VI 34 71 67 4     

VII-1 19 36 16 3     

VII-2 17 32 17 2     

 VII 36 68 33 5     

VIII-1 24 34 28 2     

VIII-2 24 34 10 2     

 VIII 48 68 38 4     

 V до VIII 139 243 162 15     

 I до VIII 272 493 310 34     
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2.3.  Оцене ученика из владања на крају школске 2019-2020. године 

Табела 33. 

РАЗРЕД - 

Одељење 
У

К
У

П
Н

О
 У

Ч
Е

Н
И

К
А

 

Оцена из ВЛАДАЊА 
ВАСПИТНЕ и ВАСПИТНО-

ДИСЦИПЛИНСКЕ мере 
ПОХВАЉНИ 

Примерно 

(П=5) 

Врлодобро 

(ВД=4) 

Добро     

(Д=3) 

Задовољава 

(ЗД=2) 

Незадовољава 

(НЗ=1) 
Укор ОС Укор ОВ 

Укор 

ДИР. 
Укор НВ УКУПНО 

Похвала 

ОВ 

Похвала 

НВ 
УКУПНО 

број % број % број % број % број % број % број % број % број % број % број % број % број % 

I-1 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 50.00 0 0.00 11 50.00 

I-2 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 26.32 0 0.00 5 26.32 

 I 41 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 39.02 0 0.00 16 39.02 

II-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 76.47 0 0.00 13 76.47 

II-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 76.47 0 0.00 13 76.47 

 II 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 76.47 0 0.00 26 76.47 

 III 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 51.85 0 0.00 14 51.85 

IV-1 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13.33 0 0.00 2 13.33 

IV-2 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 25.00   0.00 4 25.00 

 IV 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 19.35 0 0.00 6 19.35 

I - IV 133 133 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62 46.62 0 0.00 62 46.62 

V 21 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 66.67 0 0.00 14 66.67 

VI-1 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 35.29 0 0.00 6 35.29 

VI-2 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 41.18 0 0.00 7 41.18 

VI 34 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 38.24 0 0.00 13 38.24 

VII-1 19 17 89.47 2 10.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10.53 9 47.37 0 0.00 9 47.37 

VII-2 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 23.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 23.53 6 35.29 0 0.00 6 35.29 

VII 36 30 83.33 6 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 16.67 15 41.67 0 0.00 15 41.67 

VIII-1 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 45.83 1 4.17 12 50.00 

VIII-2 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 20.83 7 29.17 12 50.00 

VIII 48 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 33.33 8 16.67 24 50.00 

V - VIII 139 133 95.68 6 4.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4.32 58 41.73 8 5.76 66 47.48 

I - VIII 272 266 97.79 6 2.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2.21 120 44.12 8 2.94 128 47.06 
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2.4.  Изостанци ученика на крају школске 2019-2020. године 

Табела 34. 

РАЗРЕД 

- 

Одељење 

У
К

У
П

Н
О

 

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

Прво полугодиште од 02.09. 2019. до 

23.12. 2019. године (укупно 80 

наставних дана) 

Друго полугодиште од 15.01. 2020. до 16.06. 

2020.  године  (укупно 100 наставних дана)                        

За 8. разред  Друго полугодиште од 15.01. 

2020. до 05.06. 2020. године (има 90 

наставних  дана) 

СВЕГА  Одсутност ученика са наставе 

током школске 2019-2020. године 

Оправдано НЕОПРАВДАНО ЗБИР Оправдано НЕОПРАВДАНО ЗБИР Оправдано НЕОПРАВДАНО ЗБИР 

I-1 22 242 4 246 580 0 580 822 4 826 

I-2 19 297 0 297 290 0 290 587 0 587 

 I 41 539 4 543 870 0 870 1409 4 1413 

II-1 17 144 0 144 341 0 341 485 0 485 

II-2 17 317 0 317 558 0 558 875 0 875 

 II 34 461 0 461 899 0 899 1360 0 1360 

 III 27 385 0 385 493 0 493 878 0 878 

IV-1 15 199 0 199 91 0 91 290 0 290 

IV-2 16 247 0 247 218 0 218 465 0 465 

 IV 31 446 0 446 309 0 309 755 0 755 

I - IV 133 1831 4 1835 2571 0 2571 4402 4 4406 

V 21 592 2 594 507 0 507 1099 2 1101 

VI-1 17 472 5 477 244 2 246 716 7 723 

VI-2 17 596 1 597 289 3 292 885 4 889 

VI 34 1068 6 1074 533 5 538 1601 11 1612 

VII-1 19 360 29 389 533 4 537 893 33 926 

VII-2 17 310 28 338 367 4 371 677 32 709 

VII 36 670 57 727 900 8 908 1570 65 1635 

VIII-1 24 810 36 846 747 24 771 1557 60 1617 

VIII-2 24 634 10 644 586 3 589 1220 13 1233 

VIII 48 1444 46 1490 1333 27 1360 2777 73 2850 

V - VIII 139 3774 111 3885 3273 40 3313 7047 151 7198 

I - VIII 272 5605 115 5720 5844 40 5884 11449 155 11604 

Педагог Валерија Калања 


