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У в о д 

          На основу Закона о основама система образовања и васпитања и докумената  који из 
њега произлазе,  Школски одбор је на седници од  15.9.2020. године усвојио Годишњи 
извештај о раду школе за школску 2019/20. годину.  

          Поштујући календар образовно-васпитног рада, који је школи достављен од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  кренуло се у 
реализацију образовно-васпитног процеса.  

          Из наведених поглавља, табела и података, као и текстуалног дела овог Извештаја, 
може се јасно сагледати целокупан рад у току школске 2019/20. године.  

          Општи је закључак да је школа реализовала предвиђени  Годишњи план рада школе. 
 

I   МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

1.1   Извештај о променама на објекту и опреми школе, односно   
  променама у условима  рада школе 
 
 

    У односу на норматив, опремљеност наставно-техничким и другим средствима је 
задовољавајућа.  
           Школски простор, број просторија и њихова величина остали су непромењени. 

 У приземљу има 3 учионице, дигитална учионица и фискултурна сала, а на спрату 6 
учионица.  У дворишту школе, у посебном објекту је учионица која је током године у 
једној смени уступљена предшколској установи „Наша радост“ и у којој су наши будући 
ученици похађали предшколски програм, а у смени са старијим разредима радила је једна 
група састављена од ученика првог и другог разреда продуженог боравка. 

Дакле, школа има 7 учионица опште намене, 2 специјализоване учионице (за 
наставне предмете хемија – физика, биологија), 1 специјализована учионица за наставни 
предмет информатика и рачунарство, фискултурну салу, библиотеку без читаонице и 
школску кухињу без трпезарије. 

           Све учионице опремљене су неопходним намештајем и наставним средствима у 
зависности од намене учионице. На спрату се налази мултимедијална учионица у којој се 
налази „паметна“ табла, лаптоп рачунар, пројектор и клавир. Мултимедијална учионица 
користи се по унапред утврђеном распореду. У току школске 2019/20. Набављено је још 8 
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лаптоп рачунара, 1 рачунар, 4 пројектора и 2 беле табле, тако да су наставници располаали 
са довољним бројем рачунара које су користили у свакодневној настави, као и 
информатички кабинет са 16 рачунара који поседују Интернет конекцију. Интернет 
конекције има у целој школској згради. 
Кабинет за физику, хемију и биологију је солидно опремљен неопходним наставним 
средствима за реализацију наставе. 
Фискултурна сала је опремљена са  60% справа које су неопходне за реализацију наставе. 
Школа за своје потребе може користити отворене терене и Градски парк који се налазе у 
непосредној околини школе. 
У подручној школи у Малом Баваништу школа користи две учионице, двориште и 
спортски терен. Школа у Малом Баваништу поседује велики реквизитаријум који је 
састављен од низа реквизита који помажу да се у школи која нема фискултурну салу што 
квалитетније организује настава и ваннаставне активности.Учитељици је на располагању 
и лап топ и бела табла, како би настава била што квалитетнија. 

                   Све учионице у матичној школи користе  ученици  I- IV  разреда у једној 
смени, а ученици од V-VIII разреда у другој смени. 
                        
                   Библиотека  је опремљена  фондом књига који се издају ученицима за читање,   
док је део књижног фонда смештен у зборници. Школска библиотека је обновљена у 
мањој мери захваљујући акцијама Министарства за обнављање школских библиотека.  
Према информацијама које сада имамо, библиотека има  7 560  књигa, као и велики број 
уџбеника које користе и ученици и наставници.  
 

1.2   Извештај о педагошкој организацији рада школе 
  

          Школа је  и током ове школске године радила  у две смене, промена смена је вршена 
на две недеље. 

Једну смену чинили су  ученици од I –IV разреда, а другу  од   V-VIII разреда. 

Настава у млађим  разредима пре подне  почиње у 8:00 часова и траје до 12:30 часова када 
се завршава  пети час. Настава у другој смени почиње у 13:30  часова и траје до 18:00  
часова када се завршава пети час.  

Настава у старијим  разредима почиње, у првој смени пре подне у 8:00 и траје до 13:15 
часова када се завршава шести час, док  у другој смени почиње у 13:30 и траје до 18:50 
часова када се завршава шести час. 

Настава у продуженом боравку почиње у 8:00 часова у једној смени и траје до 13:15; а у 
другој смени од 12:30 до 16:30 часова. 
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Сваког дана је организовано дежурство 3 наставника (по један на спрату, у приземљу и 
дворишту школе) и  једног ученика III или IV разреда у смени када су млађи разреди или 
VII или VIII разреда да су старији разреди у смени. 

Издвојено   одељење у Малом Баваништу радило је увек у преподневној смени, (од 8:00 
часова),  свакодневно је дежурала  учитељица.  

1.3  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 

          Школска 2019/20. година је почела под руководством новог директора, који је 
ступио на дужност  8.8.2019. године. С обзиром на чињеницу да је уписан довољан број 
ученика за два одељења првог разреда у матичној школи, а да школа кадровски апсолутно 
задовољава све критеријуме, приступили смо реализацији образовно – васпитног рада. 

У школској 2019/2020. години кадровска  структура наставног особља била је 
следећа:  

Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава 
успешну реализацију Годишњег плана. 

    

 Средња 
стручна 
спрема 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1 1 
Педагог   1 1 

Библиотекар   1 1 
Наставници разредне наставе  3 6 9 

Наставници предметне наставе   19 20 
Вероучитељ  1  1 

     
 

У школи имамо 1 наставника са звањем педагошки саветник. 

Укупно запослених педагагошких  радника је  31,  у адмнистрацији ради 3 радника, 1 
сервирка, 1 домар и 5 спремачица, што је укупно  41  радник. 

  
Презиме и име 

наставника 

 
Предмет 

 
Фонд 

 часова 

 
Разредно 

 
старешинство 

 
Степен 
стручне 
спреме 

 
Лице
нца 

Разредна настава    
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1. Анђелков  Божидар  20 I – 1 VI да 

2. Петковић  Јелица  20 I – 2 VII да 

3. Видосављевић  
Зорица 

 20 II - 1 VI да 

4.  Радмановић Весна  20 III – 1 VII да 

5. Баковић  Светлана  20 III - 2 VII да 

6. Давидовић  Јасмина  20 IV– 1 VII да 

7. Новокмет  Данијела  20 IV– 2 VI да 

8. Трајковски Веронка   20 1-МБ /  2-МБ / 
3- МБ и 4-MБ 

VII да 

9. Бугариновић Милица 
(до 29.11.2019.) 

Арсенов Бојовић 
Венера (од 
2.12.2019.) 

Енглески језик 
у свим 
одељењима 
млађих разреда 
осим у 4-2 

16  VII да 

10. Петровић Маја / 
(боловање) / 
Момиров Нада - до 
21.10.2019. 

Николић Бранкица 
од 22.10.2019. 

Продужени 
боравак 

 I и II разред VII 
 

да 

Са вишом стручном спремом: 3 наставника 
Са високом стручном спремом: 7 наставника   
 

Предметна настава    

1. Вијатов Тамара Српски језик / 
грађанско васп.  

17/ 1 7 - 2 VII да 

2. Милановић Јелена  Српски језик / 
грађанско васп.  

17/ 1  5 - 1 VII да 

3. Бранковић Славко  Енглески језик 18   - VII  да 
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4. Алићајић  Милена /  

Крничан Крстић 
Викторија (од 
20.5.2020.) 

Ликовна култура 10 - VII да 

5. Лукић Маја Музичка култура 10 - VII да 

6. Клисура Бранка Историја  14 - VII да 

7. Спирковић Бранка Географија 14    8 - 2 VII да 

8. Крчуљ Александар Физика  
 

12 
 

            8 – 2  VII да 

9. Добрић Ивана Математика  16       6 - 2 VII 

(нестручно 
заступљен 

кадар) 

не 

10. Стојановић Весна   

  

 

Математика /  

Информатика и 
рачунарство  

16 7 - 1  VII  

(нестручно 
заступљен 

кадар) 

да 

11. Пауновић Боја Биологија  8 
 

8 - 1 VII да 

12. Стојковић 
Бранкица 

Биологија 8 - VII да 

13. Крецуљ Дејан Техничко 
образовање /  
техника и 
технологија 
информатика  и 
рачунарство 

16/ 

4 

 

- 

VII 

(звање 
педагошки 
саветник) 

 

да 

14. Лукић Иван Физичко васпитање 20 6 – 1  VII да 

15. Шушулић 
Александар 

Обавезна физчка 
активност 

4 - VII да 
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          1.4   Извештај о раду школске кухиње 

Ђачка кухиња радила је свакодневно у две смене према смени рада ученика. 
 Исхрану ученика смо обезбеђивали преко  Акцонарског друштва „Маковица“ 

Младеновац- хлеб и свежа пецива, као и смрзнута пецива  уз додатак освежавајућих и 
млечних напитака (сок, чоколадно млеко,  јогурт и воће које смо обезбеђивали од СТР 
„Алфа“ Ковин до 15.3.2020. када је спроведена јавна набавка мале вредности у складу са 
Законом. 

У току марта  месеца 2020.  је спроведен поступак јавне набавке мале вредности 
за набавку намирница за ђачку кухињу, у складу са Законом, након чега је одлучено да се 
исхрана ученика  обезбеђује од добављача:  

- хлебни производи и свежа пецива –  пекара „Код Македонца“ Ковин 
- смрзнута пецива – „АТЛЕР ФОНТАНА ДОО“ Кикинда   и  
- остали производи (сок, чоколадно млеко, јогурт, воће ..) – СТР „Алфа“ 

С обзиром на чињеницу да је 15.3.2020. године уведено ванредно стање због 
пандемије Ковида 19 и да се настава од 17.3.2020. реализовала на даљину, обустављен је 
рад школске кухиње. 

 
За социјално најугроженије ученике (55 ученика)  школа је обезбедила 

бесплатну ужину у сарадњи са  Центром за социјални рад. Број ученика који се хранио у 
школској кухињи кретао се између 200 и 225.   

16. Манић Милош Немачки језик 4 - нестручно 
заступљен 
кадар 

не 

 

17. Гвозденовић 
Миона 

Немачки језик 12 5 - 2 VII не 

18. Петровић Новак Верска настава 5 - V - 

Укупно: 
Са високом стручном спремом: 14 наставника 
3 наставника нестручно заступљени   и 1 вероучитељ са  V степеном стручне спреме 
Директор школе: 

1. Рајковић Марко од 8.8.2019.  VII да 

Стручни сарадници: 

1. Трифуновић Лучија педагог VII да 

2.  Милошевић 
Мирјана  

Библиотекар (0,50 %) VII да 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ   
 
2.1 Извештај о  реализацији школског календара  
  

            Настава је у току школске године реализована према Школском календару за 
основне школе са сециштем на територији аутономне покрајине Војводине за школску 
2019/2020. годину,  који је прописан од стране покрајинског секретара за образовање, 
управу и националне заједнице. Због пандемије Ковида 19 и реализације образовно – 
васпитног рада на даљину, дошло је до две измене Школског календара. 

 
 
Класификац
иони 
периоди 

 
        Прво  полугодиште 
 

 
         Друго полугодиште 
 

1. квартал 2.квартал  
Од 15.1.2020. године до 16.3.2020. 
када почиње настава на даљину, 
која се реализовала до краја 
школске године  

 
25.10.2019. 
(40 наст.дана) 

 
20.12.2019. 
(40 наст.дан) 

 
 

         
          
       Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 12.фебруара 2020.године, која је донета 
по препоруци Министарства здравља,  због епидемије грипа  настава је обустављена у 
свим установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП  
Војводина у периоду од 18. до 24.фебруара 2019. године. Образовно васпитни рад је 
поново настављен почев од 24.фебруара 2020. године. Настава је надокнађена у складу са 
Планом надокнаде који је подразумевао сажимање градива и надокнаду часова у оквиру 
наставне недеље, по утврђеном распореду. 
           У складу са Одлуком Владе Републике Србије непосредан образовно – васпитни рад 
је обустављен од 16.3.2020. године због неповољне епидемиолошке ситуације и пандемије 
вируса Ковид 19. 
Од 17.3.2020. године образовно – васпитни рад је реализован  на даљину. 
 
       На крају првог  квартала родитељи/ старатељи су  писмено обавештени о учењу, 
владању, изостанцима и изреченим васпитно-дисциплинским мерама (родитељски 
састанци одржани су у року од 8 дана по завршетку класификационог периода). 
Подела књижица на крају првог полугодишта била је  до  28.12.2019. 
Подела сведочанстава за ученике 8. разреда била је после завршног испита, 29.06.2020. 
Подела књижица и сведочанстава  за ученике  од 1. до 7. разреда реализована  је до 
28.06.2020. 
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       2.2   Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2019/20. години 

I РАЗРЕД   

СПИСАК УЏБЕНИКА 1. РАЗРЕД   -    
Предмет: Српски језик – „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018. 
Буквар за први разред основне школе 

   

Читанка за први разред основне школе    
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе    
    
Предмет: Математика - „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018. 
Математика 1, уџбеник из четири дела за први разед основне школе     
    
Предмет: Свет око нас- „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018. 
Свет око нас 1 за први разред основне школе (уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 
 
Предмет: Музичка култура-„Нови логос“ Решење бр. 650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018. 
Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне шкле    
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик 
Klett Издавачка кућа доо Решење бр.650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.године 
„Playway to English”, енглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет    
 
Предмет: Ликовна култура-„Нови Логос“ Решење број 650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018. 
Ликовна култура 1-уџбеник за први разред основне школе  
 
СПИСАК УЏБЕНИКА 2. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик- „Нови логос“ Решење број.650-02-00150/2019-07 од 21.5.2019. 

Читанка  
Дар речи-граматика за српски језик за други разред основне школе 

   

Латиница – уџбеник за други разред    
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред 
основне школе 

   

    
Предмет: Математика – „Нови логос“ Решење број.650-02-00154/2019-07 од 21.5.2019. 
Математика, уџбеник за други разред из четири дела     
    
Предмет: Свет око нас- „Нови логос“ Решење број.650-02-00152/2019-07 од 9.5.2019. 
Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе    

Свет око нас 2, радна свескa за други разред основне школе    
    
Предмет: Музичка култура- „Нови логос“ Решење број.650-02-00151/2019-07 од 14.5.2019. 
Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе    

 
Предмет: Енглески језик - први страни језик – Кlett Решење број.650-02-00133/2019-07 од 
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19.4.2019. 
„Playway to English 2”, енглески језик за други разред основне школе друга година учења    

 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик - БИГЗ школство доо (СРП3СРП01253) 
Читанка 3    
Српски језик 3, уџбеник    
Српски језик 3, наставни листови    
 
Предмет: Математика - БИГЗ школство доо (СРП3МАТ01181)  
Математика 3, уџбеник (1. и 2. део)    
Математика 3, радна свеска    
 
Предмет: Природа и друштво- БИГЗ школство доо (СРП3ПРИ00367) 
Природа и друштво 3, уџбеник    
Природа и друштво 3, радна свеска    
 
Предмет: Музичка култура- БИГЗ школство доо (СРП3МУЗ01267) 
Распевано дете 3, уџбеник + ЦД      
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР3ЕНГ00813) 
„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред основне шкое, уџбеник и ЦД    
„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска    

 
 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик - БИГЗ школство доо (СРП4СРП01289) 
Читанка 4    
Српски језик 4, уџбеник    
Српски језик 4, наставни листови    
 
Предмет: Математика- БИГЗ школство доо (СРП4МАТ01282) 
Математика 4, уџбеник (1. и 2. део)    
Математика 4, радна свеска    
 
Предмет: Природа и друштво - БИГЗ школство доо (СРП4ПРИ01084) 
Природа и друштво 4, уџбеник    
Природа и друштво 4, радна свеска    
 
Предмет: Музичка култура- БИГЗ школство доо (СРП4МУЗ01286) 
Распевано дете 4, уџбеник + ЦД    
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР4ЕНГ00816) 
„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник и ЦД    
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„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска    
 
СПИСАК УЏБЕНИКА  -  5.  РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо Решење 650-02-00127/2018-07 од 
27.4.2018.године 
Читанка ,,Расковник`` за пети разред основне школе 
Граматика за пети разред основне школе 
Радна свеска за пети разред основне школе 
 
Предмет: Музичка култура – Нови логос, Решење број650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018. 
Музичка култура 5,уџбеник за пети разред основне школе 
 
Предмет: Историја- „Дата Статус“ Решење број: 650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018. 
Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са 
електронским додатом 
Историјски атлас за основну и средње школе 
 
Предмет: Географија- Привр. друштво за издавачку делатност Нови Логос, Решење бр.650-02-
00122/2018-07 од 27.4.2018. 
„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе 
ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8. разреда ,  ЈП Завод за 
уџбенике 
 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо,  Решење бр.650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018. 
Математика  уџбеник за пети разред основне школе 
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе 
 
Предмет: Биологија- „БИГЗ школство“  Решење бр.650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018. 
Биолпгија за 5.разред основне школе 
 
Предмет: Техника и технологија- Klett Издавачка кућа доо  Решење број650-02-00060/2018-07 од 
24.4.2018. 
Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за 
конструкторско моделовање, електронски додатак) 
 
Предмет:Информатика – Klett Издавачка кућа доо  Решење бр. 650-02-00037/2018-07 од 
25.4.2018. 
Информатика и рачунарство, уџбеник за 5. разред основне школе 
 
Предмет: Енглески језик - први страни језик-Klett Издавачка кућа доо  Решење бр. 650-02-
00019/2018-07 од 27.4.2018. 
„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне школе, уџбеник+радна свеска 
 
Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик, Решење бр.650-02-
00020/2018-07 од 17.4.2018. 
- Klett Издавачка кућа доо -  Maximal 1 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА  -  6. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик-  Klett Издавачка кућа доо Решење број:650-02-00119/2019-07 од 
27.3.2019. 
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Извор, Читанка за шести разред основне школе    
„Граматика 6”, уцбеник за шести разред основне школе    
    
Предмет: Музичка култура- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ Решење број:650-02-
00115/2019-07 од 9.5.2019. 
„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе    

    
Предмет: Историја- ИК „БИГЗ школство“ Решење број:650-02-00068/2019-07 од 21.5.2019. 
„Историја 6”, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе    

    
Предмет: Географија- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ “ Решење број:650-02-
00116/2019-07 од 9.5.2019. 
Географија за шести разред основне школе    
    
  ЈП Завод за уџбенике - ЕВРОПА - вежбанка за географију (неме карте) за шести 
разред основне школе   
 
Предмет: Физика- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00108/2019-
07 од 21.5.2019. 
Физика, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне 
школе 
Физика 6, збирка задатака за шести  разред основне школе 
 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-00120/2019-07 
од10.5.2019. 
Математика, уџбеник за шести разред основне школе    
Математика, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе    
    
Предмет: Биологија- БИГЗ школство доо “ Решење број:650-02-00045/2019-07 од 14.5.2019. 
Биологија за шести разред основне школе    
    
Предмет: Техника и технологија-Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-
00080/2019-07 од 20.5.2019. 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ- уџбеник за шести разред основне школе 
   
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-
02-00049/2019-07 од19.4.2019. 
„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења, уџбенички 
комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД) 

   

    
Предмет: Немачки језик – обавезан изборни предмет – други страни језик- Klett Издавачка 
кућа доо “ Решење број:650-02-00081/2019-07 од 4.4.2019. 
Maximal 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења, уџбенички 
комплет (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а) 
Аутори:Đorđo Mota, Elžbijeta Krulak Kempisti, Klaudija Bras, Dagmar Glink, Julija Katarina 
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Veber i Lidija Šober 
    
 
Предмет: Информатика и рачунарство „ДАТА СТАТУС“ - Решење број:650-02-00389/2018-
07 од 20.3.2019. 
Информатика и рачунарство, уџбеник за 6. разред основне школе  
СПИСАК УЏБЕНИКА 7. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик-Klett Издавачка кућа доо (СРП7СПРП01180) 
Пут”, читанка за седми разред основне школе    
„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе    
„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе    
 
Предмет: Историја-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ИСТ01328) 
„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе    
 
Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ГЕО01329) 
„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе    
„Географија 7”, радна свеска из географије за седми разред основне школе    
ЈП Завод за уџбенике (СРП7ГЕО00821)- ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ - вежбанка за 
географију (неме карте) за седми разред основне школе   
 
Предмет: Физика- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ФИЗ01330)  
„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред основне 
школе 

   

 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП7МАТ01182) 
„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе    
„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе    
 
Предмет: Биологија- БИГЗ школство доо (СРП7БИО00205) 
Биологија 7, уџбеник    
 
Предмет: Хемија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ХЕМ01332) 
„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе    
 
Предмет: Техничко и информатичко образовање- ЈП Завод за уџбенике (СРП7ТЕХ00832) 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за седми разред основне школе    
 
Предмет: Музичка култура- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП7МУЗ01326) 
„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе    

 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР7ЕНГ00854) 
„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник     
„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе радна свеска и ЦД     
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Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик- Дата Статус д.о.о. 
СТР7НЕМ00362 
Prima 3    
Prima 3, радна свеска    
 
СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред 
Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо (СРП8СРП01193) 
„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе    
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе    
„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе    
 
Предмет: Музичка култура-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 
(СРП8МУЗ01335) 
„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе    
 
Предмет: Историја- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ИСТ01336) 
„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом    
 
Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ГЕО01337) 
„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе    
„Географија 8”, радна свеска из географијe за осми разред основне школе    
ЈП Завод за уџбенике (СРП8ГЕО00871)- МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију (неме 
карте) за осми разред основне школе  
 
Предмет: Физика-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ФИЗ01339) 
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне 
школе  

   

 
Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП8МАТ01199) 
„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе    
Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе    
 
Предмет: Биологија-ЈП Завод за уџбенике (СРП8БИО00873) 
БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе    

 
Предмет: Хемија-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ХЕМ01341) 
„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе    

 
Предмет: Техничко и информатичко образовање-ЈП Завод за уџбенике (СРП8ТЕХ00879) 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за осми разред основне школе    

 
Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР8ЕНГ00855) 
„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник     
„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД     
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Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 
Дата Статус д.о.о. (СТР8НЕМ00363) 
Prima 4    
Prima 4, радна свеска    
 
 
       2.3   Извештај о броју ученика на крају школске године и   
               флуктоацији ученика  у  току   школске године  
 
На почетку школске године уписано је  289  ученика, а након кретања ученика у току 
школске године бројно стање ученика на крају школске године  изгледа овако: 
 
Ред. 
бр. 

Одељење  Мушки Женски Укупан  број  ученика Број ученика 

1. 1 – 1  9 8 17  

34 2. 1 – 2 7 10 17 

3. 2 – 1 10 12 22 22 

4. 3 – 1  10 9 19  

37 5. 3 – 2  11 7 18 

6. 4 – 1  13 10 23  

44 7. 4 – 2  11 10 21 

8. 1, 2, 3, /4 - МБ 5 4 3+2+2+2 = 9 9 

      

 У матичној школи –  137  ученика 
У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –   9  ученика у једном  
комбинованом одељењу  

146 

9. 5 – 1  7 11 18  

35 10. 5 – 2  8 9 17 

11. 6 – 1  8 6 14  

29 12. 6 – 2  7 8 15 

13. 7 – 1  7 8 15  
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14. 7 – 2  5 9 14 29 

15. 8 – 1  13 12 25  

49 16. 8 – 2  15 9 24 

     142 

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

288 

 
       2.4       Извештај о променама распореда часова и дневна   
                   артикулација радног  времена  ученика 
 
          Распоред часова редовне , изборне наставе и осталих облика образовно- васпитног 
рада је био  истакнут у зборници, канцеларијама директора, педагога, секретара, на 
школском  Веб сајту и на огласној табли за ученике и родитеље у ходнику школе и, 
заједно са распоредом звоњења (дневном артикулацијом радног времена ученика) био 
доступан на увид током целе школске године. 

          У току школске године сачињена су два распореда часова. Први је важио од 3.9. 
2019. године, док је други  ступио на снагу  21.10.2019. и важио је до краја наставне 
године.  Педагог школе је извршила педагошку анализу распореда часова и закључила да 
су задовољени основни педагошки критеријуми уз ограничења која су условљена радом 
појединих наставника у више школа. 

 
       2.5  Извештај о реализацији спортских,  културних и рекреативних   активности  
 
          У току школске године  ученици наше школе су  активно учествовали  у великом 
броју различитих културних и спортских манифестација у сопственој организацији, као и  
на локалном нивоу. 

 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

       НОСИЛАЦ 
       ПОСЛОВА 

Пријем првака у фискултурној сали школе – прваке 
су, поред директорa школе,  учитељице Јелице и 
учитеља Болета  дочекали и остали учитељи и 
наставници школе; 

02. септембар 
2019. 

Ученици, учитељи првих разреда, 
остали запослени и родитељи 
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"Змајевци'' у Петници 

 

 
 

Вељко Васић, 8-2 и  Андреј Лукић, 8-2  
Вељко Васић је у Петници боравио од 21. јуна до 30. јуна, а Андреј Лукић од 30. августа до 8. септембра. 
 
Андреј и Вељко су током ових девет незаборавних дана учествовали у активностима теоријског, практичног 
и истраживачког карактера у областима астрономије, биологије, електронике, физике, хемије, географије, 
геологије, археологије, математике, психологије, рачунарства и свих других дисциплина које су заступљене 
у ИС Петница. 

С обзиром на то да Вељко Васић и Андреј Лукић показују веома висок степен заинтересованости за науку и 
истраживачки рад,  боравак у Петници им је и те како пријао. Њихови утисци су идентични када говоре о 
богатом искуству које су тамо стекли. Овим талентованим ученицима Летња научна школа омогућила је 
приступ науци из неког другог угла, рад и дружење са вршњацима сличних интересовања. Колико им је 
начин рада био занимљив говори и чињеница о њиховој огромној жељи да се врате на ово инспиративно и 
подстицајно место. 

Поносни смо на Андреја и Вељка и желимо им пуно успеха и среће у животу и раду, а на истраживачком 
путу мноштво научних изазова и подвига. 

 
 
 
 
 



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

20 
 

У циљу изграђивања позитивног односа према 
култури и уметностти, ученици 2. 3. и 4. разреда 
посетили су  годишњу изложбу полазника школе 
цртања и сликања у галерији Центра за културу 
Ковин. 
 

 
 

12.9.2019.  

„Заборављене игре и вештине“, манифестација која 
се одржава у Плочици, а на којој су узели учешће 
ученици старијих разреда наше школе 

14.септембaр 
2019. 

Наставник физчког васпитања 
Иван Лукић са групом ученика 
старијих разреда 
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На ковинском Градском стадиону одржан је 
традиционални јесењи крос ученика наше школе. 
Изузетно лепо време, расположени ученици и 
беспрекорна организација учинили су да спортски 
дух сваког ученика буди жељу да се буде међу 
првима. Био је то прави спортски дан, пошто су у 
кросу учествовали сви ученици, од најмлађих до 
завршног разреда. У зависности од узраста, и 
дужина стазе била је различита. Може се с правом 
рећи да су, без обзира на постигнуто време, сви били 
победници.. 
 
 
 

21.септембар 
2019. 

Сви ученици и учитељи и 
наставници у школи 

 
Црвени крст Србије је организовао Државно 
такмичење у пружању прве помоћи и реалистичног 
приказа повреда, обољења и стања у суботу 
21.9.2019. године. Такмичење је реализовано на 
простору Ташмајданског парка и стадиона 
Ташмајдан. Црвени крст Ковин је учествовао са три 
екипе. Екипа петлића са 10 чланова у којој су и 
ученици наше школе (први разред: Милошевић 
Миња, Василић Ђорђе; трећи разред: Василић Лука, 
Ковачевић Ђорђе и Милошевић Матеја). Учесници 
су показали завидан ниво знања и вештина у том 
узрасту. 

21.9.2019.  

У оквиру изборног предмета Чувари природе, 
ученици четвртог разреда су са својим учитељицама 
боравили у Делибатској пешчари на Чардаку. 

Дочекала нас је палета јесењих боја, сунчан дан и 
цвркут птица. Дочекао нас је и водич  који је децу 
упознао са одликама делиблатске пешчаре и њеним 
значајем.  
Водич нас је повео „Еко стазом“ дугом 3 километра. 
Ученици су добили истраживачке задатке, 
прикупили су узорке тла, биљака и одгонетали 
трагове животиња. 
Након шетње и истраживачких задатака приступило 
се различитим играма у природи.Најзанимљивија је 
била игра котрљање низ брег. Након шетње, учења у 
природи и игре, запослени у ресторану на Чардаку 
су деци припремили топле, укусне кифлице. 

После укусне ужине спаковали смо се и кренули за 
Ковин. 

25.9.2019. Учитељице Данијела Новокмет и 
Јасмина Давидовић са својим 
ученицима 
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Ученици и наставници наше школе обележили су 26. 
септембар, Европски дан језика који је установљен у 
Савету Европе током Европске године језика 2001. 
године и од тада се редовно обележава у 47 држава 
чланица Савета, међу којима је и Србија. Тиме се 
скреће пажња на потребу учења страних језика како 
би се у што већој мери цениле вредности различитих 
култура. Ученици су прво упознати са цињем 
обележавања Европског дана језика , а касније су 
кроз различите видове цртежа приказивали шта за 
њих представља овај дан. Цртежи су истакнути у 
холу школе, као и на путањи у школском дворишту.  

26.9.2019. Носиоци активности били су 
ученици нижих и виших разреда и 
њихови наставници немачког 
језика Миона Гвозденовић и 
Милош Манић 

 
Основна школа „Јован Јовановић Змај“  Ковин 

Програм обележавања Дечије недеље 
 „ДА ПРАВО СВАКО ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“ 

 
 Понедељак, 

07.10.2019. 
Уторак, 08.10.2019. Среда, 09.10.2019. Четвртак, 

10.10.2019. 
Петак, 11.10.2019. 

Н
иж

и 
ра

зр
ед

и 

 
ЧОС посвећен 
дечијим правима 
(уређивање 
учионице и 
ходника, 
радионица и 
цртање симбола 
на дату тему – „Да 
право свако дете 
ужива лако“ 
 

 
„Трампилиште 
играчака“ – 
активност свих 
ученика млађих 
разреда 
 
 
Клуб читалаца 
Змајеве школе   

 
„Да право свако 
дете ужива лако“ – 
журка у 
фискултурној сали 
 
 
Посета Библиотеци 
„Вук Караџић“  
ученика првих 
разреда у 12:00 
часова (позоришна 
представа) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
“Трка за срећније 
детињство“  (од 
10:00 до 12:30 
часова) – плато у 
центру града 
 
(обилазак штанда 
градске библиотеке 

 
 
Позоришна представа у Дому 
културе у 11:00 часова 
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В
иш

и 
ра

зр
ед

и 

 
 
ЧОС посвећен 
Дечијим правима 
(тема: „Да право 
свако дете ужива 
лако“) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Спортска такмичења 
(надвлачење 
конопца, штафетне 
игре...) 

 
- „Дан отворених 
врата“ –посета 
представника 
ђачког 
парламента 
Општини, пријем 
код председнице 
општине, Округли 
сто на тему права 
на изражавање и 
информисање и 
заштите од 
злоупотребе у 
медијима.  
 
Школски биоскоп  
(биће реализоване 
филмске 
пројекције по 
разредима у 
мултимедијалној 
учионици)  
 
 

„Вук Караџић“ и 
пропратне 
активности...) 
 
 
 

 
Позоришна представа у Дому 
културе  
 
 
Кошаркашка утакмица у 
фискултурној сали између 
екипа наставника и ученика 
 
 

 

Општинско такмичење у стоном тенису у 
Скореновцу 
 

2.10.2019.  
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Ученици петог разреда са наставницама српског 
језика гостовали су у Библиотеци „Вук Караџић“ 
која је поводом Дечје недеље организовала 
промоцију књиге „Софијине мудролије са Марком 
Краљевићем“ Александре Михајловић. Захваљујући 
ауторки, њеној едукативној и изузетно осмишљеној 
књизи и занимљиво вођеном разговору ученици су 
доживели праву шетњу кроз српску историју, али на 
забаван, креативан и духовит начин. Главни ликови, 
монах Лукијан и сова Софија, оживели су 
захваљујући ученицима који су их глумили, а за 
које су припремљени посебни костими. Промоција 
се претворила у ватромет смеха, мудрости, 
маштарења, али и стечених знања o што су ученици 
потврдили одговорима на квизу. 

8.10.2019.  

Ученици првог разреда посетили , Градску 
библиотеку „Вук Караџић“. Том приликом се 
упознали са радом библиотеке, постали чланови 
исте и уживали у представи „Шашаво залеђено 
краљевство“. 

9.10.2019. Ученици првог разредаа са својим 
учитељима 

Дан отворених врата код председнице општине и 
Округли сто за представнике ђачких парламената на 
тему зло(употребе) медија 
 

9.10.2019. 
 

 

 

 
 

У оквиру предмета чувари природе, ради 
реализације наставне јединице "Моје место некад и 

11.10.2019. 
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сад", ученици трећег разреда посетили су музеј 
старих фотографија. 
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У оквиру  реализације програма професионалне 
оријентације, једна група ученика осмих разреда 
посетила је Средњу стручну школу „Вељко 
Влаховић“ где су им представљени образовни 
профили који  се изучавају у њиховој школи.  
 
 
Осмаци наше школе су године били гости ССШ 
„Васа Пелагић“ из Ковина. На часу проф. Тришића 
чули су део предавања о врстама превоза у туризму 
и смештајним јединицама у хотелима. 

Потом су у обиласку са директорком школе, 
госпођом Кирилов, обишли фонтану и чули причу о 
њеном значају за школу и грађане. 

Обишли су и практичну наставу цвећара где је 
радни задатак био скидање резница и ожиљавање 
мушкатли  и нега поврћа у пластеницима. 

Професори пољопривредне технике су  спровели 
наше ученике кроз радионицу, показали машине 
које поседују и традиционално ко је желео са 
професорима провозао се трактором по полигону. 

 На крају обиласка школе угошћени су крофницама 
које су спремили њихови ђаци кувари и 
посластичари, а посулужени  су од стане конобара. 

Том приликом уручени су нам и поклони у виду 
садница цвећа које ћемо искористити за 
улепшавање нашег школског дворишта. 

23.10.2019. Директор и 10 ученика осмих 
разреда 

У складу са планираним активностима у оквиру 
програма Промоција хуманих вредности, Црвени 
крст Ковин учествује на Фестивалу позоришних 
представа 29. октобра 2019. године у Београду у 
Културном центру у Чукарици. Ученици трећег и 
четвртог разреда наше школе заједно са 
учитељицом Данијелом Новокмет представили су 
јединствен универзум чаробњаштва и магије кроз 
који су провукли тему хуманих вредности у 
представи  „Локи Потер и Похаведор“ 
 

29.10.2019. Ученици трећег и четвртог разреда 
наше школе заједно са 
учитељицом Данијелом Новокмет 

 29.10.2019.  
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Након учења о свемиру у географији, израде макете 
Сунчевог система, ученици су искористили 
предности интернета и претражили доступне 
стреаминг изворе тј. преносе аудио - визуевних 
материјала који су у том тренутку били у реалном 
времену и тако се срели са астронаутима. Наравно, 
било је прилике и за мало забаве добро познатим 
алатима. 

Била је то прилика за остваривање веома успешне 
међупредметне корелације предмета Географија, 
Техника и технологија и Информатика и 
рачунарство. као и Ликовне културе. Према 
Наставном програму, у Србији, ученици на почетку 
учења географије уче Сунчев систем који, мада им 
је већ познат из млађег узраста, представља врло 
апстрактно градиво, уз то оптерећено бројним 
новим подацима. Како би то било што очигледније, 
опипљивије, разумљивије, од пластелина ђаци праве 
макету, што се показало као веома корисно. При 
томе они раде практичну вежбу обраде материјала 
из Технике и технологије, стварајући, и поред 
научне једнобразности, и извесне ликовне радове, 
пошто су сви радови ипак различити. 

Као посебна надградња свог овог рада је коришћење 
информацио комуникациони технологија. Пошто је 
школа квалитетно технички опремљена, сваки 
ученик има рачунар са добром конекцијом, задатак 
је био да се закорачи у Свемир, да се у том тренутку 
истражи шта је доступно у стримингу, а Youtube 
увек има таквих садржаја. Ученици су самостално 
истраживали шта желе да виде, отварали све 
означене линкове, па су се тако нашли и у 
свемирској станици са астронаутима “у гостима”. 

Гледање и разгледање стриминга јесте занимљиво, 
али је реално многим ученицима већ познато, сами 
су то већ код куће гледали, па је и интересовање 
временски ограничено, брзо досади. Шта сада? 
Солидно познавање рада са алатима за обраду слике 
било је разлог да им се зада да направе неки цртеж. 
Већина је одабрала фотографије које им је Google 
понудио, а неки су додали и своје снимке, и потом 
су правили колаже, односно монтаже. Тако су 
настале комични ликовни фото – радови са 
ученицима који лете Свемиром на ракетама и сл. 
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Општинско такмичење у кошарци - „Змајевци“ 
прваци 
Мушка екипа наше школе у саставу: Лакићевић Алекса, 
Милутинов Матеја, Раниславић Милош, Васић Вељко, 
Филиповић Милорад, Лукић Андреј, Врба Марко, Главонић 
Душан и Поповић Милош убедљиво су били најбољи и освојили 
прво место на Општинском такмичењу у кошарци. Екипа се 
пласирала на Окружно такмичење које ће бити одржано 6.11.2019. 
Панчеву. 

Женска екипа у саставу: Марковић Анђела, Макарић Андријана, 
Илић Елена, Балаж Душанка, Радмановић Тара и Сабо Теодора 
освојиле су друго место. 

Дана 30.10.2019. одржано је такмичење у баскету 3 на 3. Наша 
мушка екипа поново је била најбоља и то у саставу: Лакићевић 
Алекса, Милутинов Матеја и Раниславић Милош. 

Све похвале за све наше екипе које су се истакле максималним 
залагањем на терену, фер и коректној игри. Победници су добили 
медаље и пехаре за школу.  

29.10.2019.  

 

 
 
Посета „Сајму књига“ у Београду 24.октобар 

2019. 
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Поводом Дана примирја у Првом светском рату наши 
ученици су и ове године на часовима технике и 
технологије направили пригодну презентацију са 
филмом о овом великом догађају, а потом израдили и 
амблеме. 

Препорука је да се амблем Наталијине рамонде носи 
на реверу у седмици која претходи празнику, као и на 
сам дан празника, што су ученици и учинили. 

Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар, у 
знак сећања на датум када су 1918. године у 
железничком вагону у Компијену, силе Антанте 
потписале примирје са Немачком и тиме окончале 
Први светски рат, од 2012. године у Републици 
Србији се обележава као државни празник. 

Главни мотив амблема овог празника је цвет 
Наталијине рамонде, угрожене врсте у Србији. Цвет 
је у ботаници познат и као цвет феникс с обзиром да 
јој је карактеристка да и уколико се потпуно осуши 
може поново да оживи када се залије. 

Сем тога, у амблему се појављује и мотив траке 
Албанске споменице, која се налази изнад цвета. 
Биљку је 1884. године у околини Ниша открио 
доктор Сава Петровић, дворски лекар краља Милана 
Обреновћа. Заједно са Јосифом Панчићем описао је 
ову врсту и дао јој име по краљици Наталији“, 

 

 
 
од 4. до 8. 
11.2019. 

 

 
 

Пројекат „Лепе мисли лепо пиши“ 
Калиграфија спада у категорију оних уметности који 
негују традиционалне вредности које не смемо 
заборавити. С циљем да се упознају са калиграфским 
писмом и важности значаја лепог писања, ученици 
другог разреда реализовали пројекат „Лепе мисли 
лепо пиши“. 

У реализацији пројекта помогла нам је наставница 
ликовне културе Милена Штиковац. Том приликом 
гледали смо видео запис и презентацију прибора из 
различитих епоха и разговарали о калиграфском 
писму , а потом пратећи упутства с линка писали 

6.11.2019. Ученици другог разреда са 
учитељицом Зорицом 
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фломастером имена на пак папиру. 

Ученици су израдили обележиваче за књиге од 
картона и украсили их исписивањем пословица . 

У релизацији овог пројекта велику захвалност 
дугујемо родитељима , јер су нам пружили велику 
подршку и помоћ да успешно обавимо задатке. 

Презентација продуката пројекта је приказана 
родитељима. Након презентације родитељи су имали 
прилику да купе „ОБЕЛЕЖИВАЧЕ ЗА КЊИГЕ“, на 
тај начин је започета акција „ДИНАР ЗА 
ЕКСКУРЗИЈУ“. 

 
Пројекат „Шетај, гледај, буди фин, ово је мој 
Ковин“ 
У  циљу стицања знања о насељима и 
карактеристикама насеља у којем ученици живе, 
ученици другог разреда са учитељицом Зорицом 
Видосављевић реализовали су пројекат „Шетај, 
гледај, буди фин, ово је мој Ковин“. 

Ученици су креирали брошуру "Водич кроз наше 
насеље" и представили је вршњацима. 

 
 
 
 
 
 

28.11.2019. Ученици другог разреда са 
учитељицом Зорицом реализовали 
су овај пројекат у току месеца 
новембра 2019 
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„Твоја сигурност је у твојим рукама“ 

У свечаној сали Општине Ковин, додељене су 
награде најуспешнијим ученицима на Конкурсу 
„Твоја сигурност је у твојим рукама!“. 

На Конкурсу су награђена три ученика наше школе: 

Прва награда (бицикл) – Лена Марковић 5-1 ликовни 
рад, 

Прва награда (бицикл) – Милица Станић 3-1 ликовни 
рад 

Трећа награда (ролери) – Лука Василић 3-1 ликовни 
рад 

12.12.2019. 
 
 

 

Фестивал  науке у Београду 
Ученици наше школе су  посетили на Београдском 
сајму тринаести Фестивал науке, који се ове године 
одржава под слоганом "Разоткривање”. 

На овој највећој манифестација у области промоције 
науке и образовања у земљи учествује више од 60 
научних и образовних институција, удружења и 
појединаца из Србије и иностранства. Беспрекорна 
организација, зналачки одабир квалитетно 
презентованих едукативних садржаја, а све 
интригантно за ученике који су активно учествовали, 
општа је оцена овогодишње манифестације.  

„Овај Фестивал је посвећен управо разоткривању 
заблуда и митова уз помоћ науке и научних 
достигнућа. 
Митови се налазе свуда око нас! Од оних вечито 
занимљивих – попут тога да ли из шкољке заиста 
можемо да чујемо звук мора и да ли је Кинески зид 
једина људска грађевина видљива из свемира, да ли 
је људско стопало пре пола века крочило на Месец, 
колико су опасна зрачења телефона и микроталасних 
пећница, а колику опасност са собом носе нуклеарне 
електране? 
У време када истина неретко пада у други план, а 
тумачење чињеница постаје важније од њих самих, 
наука се испоставила као одлично оруђе против свих 
ових, али и многих других заблуда, као сигурно 
уточиште за све који и даље негују критички дух и 
радозналост, али и прави путоказ за оне који желе да 
граде земљу будућности по мери свих нас.“ 

Одушевљени ученици са Фестивала су понели много 

5. децембар 2019. 
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импресија и жељу да и наредних година наставе ову 
веома корисну традицију наше школе. 

Пројекат „Промоција хуманих вредности“ 
Волонтери Црвеног крста из Ковина одржали су низ 
радионица у трећем разреду у оквиру пројекта 
„Промоција хуманих вредности“. 
Том приликом обрађене су следеће теме: 

• Хумане вредности 
• Културни идентитет и поштовање разлика 
• Ненасилно поштовање конфликата 
• Дискриминација и стигматизација 
• Родна равноправност 
• Дечија права 

17.12.2019. 

Увод у програмирање са микробитом 
Ученици седмог и осмог разреда наше школе, заједно 
са наставницом хемије Драганом Анђелковић, 
учествовали су на 3. радионици "Микро ФИЗ" ЦПН 
пројекта у Научном клубу Смедерево и 3. радионици 
"Креирамо БЕСКОНАЧНО" . Реализатори ове 
радионице били су професори информатике и 
рачунарства Синиша Ћулафић и Мирјана Кокерић. 

Ученици су се упознали са уводом у програмирање са 
микробитом (креирање алгоритма) и применом 
микробита у физици. Мерили су брзину реакције ( 
кратак временски интервал у којем наше око види 
почетак неког догађаја, мозак све то анализира и 
шаље руци сигнал за почетак мерења). 

Ученици су учествовали и у квизу - брзинска провера 
знања младих физичара и најбољи су добили награде. 

Свим ученицима је било забавно, а понешто су са 
лакоћом научили. 

У наредној години се планирају још занимљивија 
дружења и са вршњацима из других школа из 
Смедерева и Ковина. 

17.12.2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Кутак за новогодишњи тренутак 
Ученици четвртог разреда са својим учитељима, у 
оквиру пројекта "Чувари природе", од различитих 
материјала за рециклажу направили новогодишње 
украсе и окитили новогодишње дрво. Пројекту су се 
придружили ученици од првог до трећег разреда са 
својим украсима. 

19.12.2019. 
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Ученички парламент ССШ "Васа Пелагић" обрадовао 
наше ђаке у Малом Баваништу 
Новогодишњи и божићни празници за све 
представљају време изузетне радости, дружења и 
даривања. Свако дете заслужује да осети чари ових 
празника и да их са својим најмилијима у топлој 
породичној атмосфери проведе у миру и благостању. 
Ученички парламент ССШ "Васа Пелагић" је и ове 
године организовао хуманитарну акцију „Један 
пакетић пуно љубави“. Мото овогодишње акције је 
"најстарији за најмлађе". 

Прича о овом пакетићу је осванула двадесетог 
децембра у Малом Баваништу. Вест да ћемо бити 
посећени одјекнула је кроз мало сеоце уз коментар 
многих:"Овако нас још нико није обрадовао". 
Уследиле су припреме у нашој малој школи за овај 
дочек од стране родитеља и запослених. Наши гости 
су у овој причи постали вилењаци, јер су то тако ђаци 
измаштали, схвативши да не долази Деда Мраз, док 
су правили своје новогодишње честитке на часу 
енглеског језика. Приредили смо малу новогодишњу 
приредбу у којој смо сви скупа уживали пуног срца, а 
потом је уследила подела пакетића од стране 
"Васиних вилењака", заједничко фотографисање и 
слатко послужење, дело руку вредних мајки које нису 
криле радост поводом ове посете. Госте смо 
испратили срећни и задовољни са жељом да нас 
поново посете и када немају повода, јер ми смо ту да 
дочекамо и угостимо, увек уз песму и весело 
дружење.     

 

 
20.12.2019. 
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Општинско такмичење у одбојци 
Од 22-23.01.2020. у ОШ „Бора Радић“ у Баваништу 
одржано је Општинско такмичење у одбојци за 
дечаке и девојчице. 

22.01.2020. мушка екипа наше школе у саставу: 
Лакићевић Алекса, Милутинов Матеја, Раниславић 
Милош, Гулан Данило , Јотић Марко, Врба Марко и 
Макарић Андријана ,која је играла и за дечаке и за 
девојчице, освојила је друго  место. 

23.01.2020. женска екипа у саставу: Марковић 
Анђела, Папић Јована, Макарић Андријана, 
Марковић Анђела, Папић Наташа, Тодоров Анђела и 
Сабо Теодора освојила је такође друго место. 

Све похвале за ученике који су учествовали на овом 
такмичењу, а посебна похвала за ученицу VI -2 
,Макарић Андријану, која је играла за обе екипе 
школе. 

 

 

 

 
 
Свети Сава школска слава - Продужени боравак 
 
Поводом школске славе Свети Сава која се обележава 
27. јануара 2020. године, ученици који похађају 
продужени боравак цртали су, бојили переце, читали 
песме и приче о Светом Сави, правили пано и још 
једном показали да су креативни и маштовити. 
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Школска слава Савиндан и ове године, био је посебан 
свечани дан. Као и увек, сви ученици су се окупили 
да обележе овај најрадоснији празник заједно са 
учитељима и наставницима, родитељима и 
пријатељима школе. 

Прослава је почела химном Светом Сави у извођењу 
хора и оркестра школе, а потом је јереј Зоран 
Мумовић освештао славски колач и честитао 
школску славу пожелећи много среће, здравља и 
благостања. 

Свечаност је настављена пригодним програмом хора 
и оркестра и рецитовањем. 

По обичају, домаћини славе били су ученици 
завршног разреда са својим одељенским старешинама 
Бојом Пауновић и Бранком Спирковић, који су 
ломили славски колач одајући пошту светитељу 
Сави, утемељивачу српске цркве, државе и школства, 
првом српском архиепископу, зачетнику српске 
књижевности и правне науке, чија је духовна и 
просветитељска величина толика да се не може 
сагледати овоземаљским очима. 

Славу су преузели ученици седмог разреда, да је до 
наредне године носе у срцима и да се труде да 
марљивим радим и духовним изграђивањем честите 
личности буду достојни потомци великог светитеља 
чије дело представља основу свих цивилизацијских 
токова нашег друштва, ходећи стазама светосавља. 
На крају, сви ђаци и гости добили су колач, жито и 
неизоставне переце. 
 

 

 

"Основи безбедности деце" - предавање за ученике 4. 
разреда 
 

 

28.1.2020. 
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Додела признања најуспешнијима у спорту за 2019.  

       – година у знаку наше школе 
 
Наша школа је претходне године имала запажене 
резултате у свим спортовима. Награде овога пута нису 
изостале и од Спортског савеза Општине Ковин. Ученици 
су на предлог својих клубова добили следећа признања: 
Перспективни спортиста године: 
Маринковић Кристина  - одбојка 
Награда за остварене резултате у шаху: 
Станковић Милица 
Најуспешнији наставник у 2019. на основу  остварених 
резултата на спортским такмичењима: 
Иван Лукић – наставник физичког и здравственог 
васпитања 
Спортске наде: 
Коцић Јована 
Марковић Анђела 
Макарић Андријана 
Душан Драгић 
Хана Обућина 
Јована Вукосављевић 
Дуња Драгић 
Лука Јереминов 
Ђорђе Ковачевић 
Лука Илић 

Велики успех наших спортиста резултат је вредног и 
преданог рада учитеља и  наставника Ивана Лукића 

 
 
10.2.2020. 
 
 
 
 

 

Општинско такмичење у рукомету 
Mушка екипа наше школе у саставу: Хошо 
Валентино, Мумовић Давид, Лакићевић Алекса, 
Милутинов Матеја, Раниславић Милош, Гулан 
Данило , Јотић Марко и Врба Марко освојила је прво  
место на Општинском такмичењу у рукомету. 

Женска екипа у саставу: Аврамовић Бојана, 
Станковић Катарина, Илић Елена, Папић Јована, 
Макарић Андријана, Марковић Анђела, Папић 
Наташа и Тодоров Анђела освојила је такође прво 
место. 

 Обе екипе стекле су право учешћа на Окружном 
такмичењу. 

25.2.2020. 
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На Општинском такмичењу из хемије у ОШ "Паја 
Маргановић" у Делиблату учествовало је четири 
ученика 7. и 8. разреда наше школе. Сви су остварили 
добре  резултате. 
Анђела Шалипур, ученица 7-2 одељења освојила је 
 1. место 

 Вељко Васић, ученик 8-2 одељења освојио  3. место. 

 Никола Челпер, ученик 7-2 одељења и 

 Лазар Чичић, ученик 8-1 одељења  су похваљени. 

 

1.3.2020. 
 

 
 

Општинско такмичење у каратеу 
  

Дана 28.2.2020. у сарадњи са карате клубом 
„Раднички“ у сали за мале спортове „Установа 
Ковин“ одржано је Општинско такмичење у каратеу. 
Ученици наше школе остварили су следећи успех: 

Ученици 3. и 4. разреда основних школа: 
Лука Илић  1. место 

Ученици 5. и 6. разреда основних школа: 
Вукан Чичић  2. место 

 

 28. 2. 2020. 

 

Осмомартовска приредба у Малом Баваништу 
Из веселе и топле учионице данас се чула песма, али 
не једна у стиху, већ ђердан песама које величају и 
славе мајку као извор доброте, љубави, утехе, извор 
среће, радости, и свега лепог што и јесте свака мајка 
за своје дете. 

Најмлађи су заједно са својом васпитачицом 
припремили изразито креативан  наступ, затим су 
уследили школарци који су  презентовали  свој 
упечатљив програм присутним мамама, татама, 
бакама, теткама… Присутни гости, заједно са 
директором школе, озарена лица посматрали  су своје 
најдраже малишане који шармантно изводе различите 
покрете уз музичке нумере, рецитују и певају 
 најлепше песме. Уследило је опуштено дружење и 
уживанција. Маме су у знак захвалности, како само 

08. март 2020. 
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оне то знају, приредиле слатко послужење за све.  
 

Ученици првог разреда присуствовали су предавању, 
од стране полиције,на тему "Азбука безбедности за 
ђаке прваке", у оквиру пројекта" Основи безбедности 
деце". 
 
 
 

9.3.2020. 
 

 
 

Ученици четвртог разреда присуствовали су 
предавању, од стране полиције,на тему "Безбедно 
коришћење интернета и друштвених мрежа", у 
оквиру пројекта" Основи безбедности деце". 
 

10.3.2020. 
 

 
 

 
У складу са Одлуком Владе Републике Србије непосредан образовно – васпитни рад је обустављен од 
16.3.2020. године због неповољне епидемиолошке ситуације и пандемије вируса Ковид 19. 
Од 17.3.2020. године образовно – васпитни рад је реализован  на даљину. 
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Ученици V-2 су на своју иницијативу, а уз помоћ и 
подршку свог одељењског старешине, наставнице 
немачког језика направили мини-пројекат у виду 
кратког музичког видеа на тему: "BleibZuHause" 
("ОстаниКодКуће"). 
Идеја петака је била да се пружи подршка свима 
који учествују у процесу наставе на даљину - 
ученицима, наставницима, родитељима. 
Ђаци су фотографисали како проводе дане 
карантина и тиме дали идеје како се креативно и 
конструктивно може провести време код куће. Уз 
фотографију, писали су и кратке поруке на два 
језика, српском и немачком. 
За монтажу видеа је заслужна Инес Радић. 

 
 

 
 

Ученик III – 1, Симон Загорац, освојио је 1. место 
на престижном математичком такмичењу 
„Мислиша“ са максималних 100 поена. 

17.5.2020. 
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Ученици трећег разреда су били ангажовани на 
пролећном уређењу дворишта, баште или терасе. 
Циљ активности био је подизање еколошке свести 
ученика и формирање правилног односа према 
природном окружењу.  

 
Април – мај 2020. 
 

 
 

Прослава матурске вечери у ресторану „Чиле“ 24. јун 2020. Ученици осмих разреда и њихови 
гости (наставници и учитељи) 

Ђачки резиме наставе на даљину: И поред низа погодности највећи проблеми интернет, превише градива, 

ометање укућана 
У време привођења крају наставе на даљину, ученици ковинске „Змајеве“ основне школе имали су прилику 
да путем анонимне анкете изнесу своје виђење оваквог начина рада у предмету техника и технологија. 
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III  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

3.1 ИЗВЕШТАЈ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О ЊЕГОВОМ РАДУ И РАДУ ШКОЛЕ  
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/20.  

I Реализација планирања и организације  остваривања програма образовања и 
васпитања и свих активности установе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Oрганизована је 
припремна настава за 
поправни и разредни 
испит 

Август 2019. школа Чланови Наставничког већа 

 

„Основа за такав рад била је квалитетна техничка подршка. Тек једна петина ученика тврди да је имала 
извесних проблема са пријемом и слањем урађених задатака. Готово свим ученицима наставни материјали 
које су добијали од наставника били су јасни и разумљиви, а такође указују и на то да су се по потреби 
обраћали за додатна објашњења. Половина ученика је редовно радила све вежбе и задатке, 40% је понекад 
каснила, док 10% каже да су често каснили због обавеза из других предмета. 

Такође, половина ученика одговорила је да им нико није помагао у раду, док је друга половина потражила 
помоћ од родитеља или старије браће или сестара. Наставни материјали постављани су на школску 
предметну страницу, наставников блог и школски сајт са којег их је највише прузимало. На питање да ли им 
је искуство рада у кабинету информатике било од користи када је почела настава на даљину већина је 
одговорила потврдно, док је веома малом броју ученика електронска комуникација била тешка. Сваки други 
ученик изјаснио се да му се свиђа настава на даљину, али је ипак највећи део одговорио да им је дража 
настава у учионици, са својим другарима. 

На тврдњу да их родитељи подстичу да раде и прате наставу и контролишу њихов рад позитивно је 
одговорило око 90% ученика. На питање колико времена им је потребно дневно за испуњавање задатака на 
даљину трећина је одговорила да је то од једног до два сата, мање од једног сата, од два до три и од три до 
четири сата по око 15%, док је петини било потребно четири и више сати. Као проблеме и тешкоће у 
праћењу наставе на даљину највише њих означило је што нема директног, живог контакта са наставником, 
док су наведени и технички проблеми са интернетом, превише градива, ометање укућана и друго. Ипак, две 
трећине анкетрираних ученика мисли да ће усвојити садржаје исто онако као и када је била настава у школи. 
Како су и у редовним условима садржаји усмерени ка самосталном или тимском пројектном раду и делом 
комуникацију са наставником путем интернета, овај начин рада не само да им је био близак од раније, већ је 
пружао и низ погодности”, каже њихов наставник Дејан Крецуљ. 
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Извршена је подела 
предмета на наставнике  

Август 2019. школа педагог 

Израђен је распоред 
часова 

Август 2019. школа Наставница историје 
Бранка Клисура 

Дата су стручна упутстава 
стручним   већима, 
активима и тимовима у 
вези израде Годишњег 
плана рада школе 

Август 2019. школа - 

Одржан је Пријем првака 02.09.2019. школа Наставници разредне 
наставе 

Урађени су планови 
контролних вежби 

Септембар 
2019. 

школа - 

„Пажљивко“ предавање о 
саобраћају  

септембар школа МУП и Саобраћајни 
инспектор 

Одржане Заборављене 
игре у Плочици 

14.09.2019. ОШ „Ђура 
Филиповић“ 
Плочица 

И.Лукић  

Предавања полиције  Септембар - 
децембар 

Школа МУП и Саобраћајни 
инспектор 

Посета изложби дечијих 
радова 

Септембар Школа 
Дом културе 

Наставници разредне 
наставе 

Јесењи крос 21.09.2019. Стадион ФК 
Раднички Ковин 

И.Лукић  

Државно такмичење у 
пружању прве помоћи и 
реалистичног приказа 
повреда 

21.09.2019. Београд Црвени крст 
Школа 

Природи у походе 25.09.2019. Чардак Четврти разреди 
Европски дан језика  26.09.2019. школа Наставници страних језика  
Школско такмичење у 
стоном тенису 

4. недеља 
септембра 

школа Иван Лукић 

Учествовали смо на 
Општинској олимпијади 

9.10.2019. Ковин И.Лукић 

Општинско такмичење у 
стоном тенису 

1. недеља 
октобра 

ОШ „Предраг 
Кожић“ 
Дубовац 

Иван Лукић 

Реализоване активности 
планиране у току Дечије 
недеље 

07-11.10.2019. школа Чланови Наставничког већа 

Недеља школског спорта 07.-11.10.2019 школа Иван Лукић  
Обележавање Дана борбе 
против  трговине људима 

18.10.2019. школа Наставници 

Позоришна представа 
„Локи Потер и 
Похаведор“ 

18.10.2019. Школа  
Дом културе 
Црвени крст 

Данијела Новокмет 
Школа  
Црвени крст 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/804-drz-vn-ic-nj-u-pruz-nju-prv-p-ci-i-r-lis-icn-g-pri-z-p-vr-d
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/804-drz-vn-ic-nj-u-pruz-nju-prv-p-ci-i-r-lis-icn-g-pri-z-p-vr-d
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/804-drz-vn-ic-nj-u-pruz-nju-prv-p-ci-i-r-lis-icn-g-pri-z-p-vr-d
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/804-drz-vn-ic-nj-u-pruz-nju-prv-p-ci-i-r-lis-icn-g-pri-z-p-vr-d
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Посета ССШ „Васа 
Пелагић“   

23.10.2019. ССШ „Васа 
Пелагић“ 

Директор 

Позоришна представа 
„Бајка о рибару и рибици“ 

20.10.2019. Центар за 
културу 

Наставници разредне 
наставе 

Фестивал ПХВ 
позоришних представа 

29.10.2019. Црвени крст 
Школа 

Данијела Новокмет 

Општинско такмичење у 
кошарци 

29. 10.2019.  ОШ „Ђура 
Јакшић“ Ковин 

Иван Лукић 

Окружно такмичење у 
стоном тенису 

3. недеља 
октобра 

Вршац Иван Лукић 

Организована посета 
Сајму књига у Београду 

22.10.2019. Београдски 
сајам 

Наставници српског језика 

Окружно такмичење у 
кошарци 

6.11.2019. Панчево Иван Лукић 

Школско такмичење из 
математике 

07.11.2019 школа Наставници разредне 
наставе, наставници 
математике 

Позоришна представа 
„Пажљивко“ 

26.11.2019. Центар за 
културу 

Наставники разредне 
наставе 

13. Фестивал науке 05.12.2019. Београд Наставници предметне 
наставе 

Општинско такмичење из 
математике 

07.12.2019 школа Наставници разредне 
наставе, наставници 
математике, домар, 
помоћно особље 

Увод у програмирање са 
микробитом 

17.12.2019. Научни клуб 
Смедерево 

Драгана Анђелковић 

Пројекат „Промоција 
хуманих вредности“ 

17.12.2019.  Школа  Црвени крст 
Ученици 3. разреда 

Позоришна представа 
„Музикоплов“ 

23.12.2019. Центар за 
културу 

Наставници разредне 
наставе  

МПНТР обезбедило 
средства за набавку нових 
књига за школску 
библиотеку 

Децембар 
2019. 

школа МПНТР 

Пројекат "Аустралија у 
пламену" 

18. јануар 
2020. 
 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Општинско такмичење у 
одбојци 

23. јануар 
2020 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Обележен Свети Сава 27.01.2020. школа Запослени и родитељи 
"Основи безбедности 
деце" - предавање за 
ученике  

28. јануар 
2020. 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/848-pr-us-r-li-u-pl-nu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/848-pr-us-r-li-u-pl-nu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/856-psh-ins-ic-nj-u-db-ci
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/856-psh-ins-ic-nj-u-db-ci
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/858-4
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/858-4
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/858-4
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Угледни час из 
физичког васпитања 

 

30. јануар 
2020. 

школа Наставници разредне и 
предметне наставе 

Пројекат "Седам 
светских чуда" 

06. фебруар 
2020. 

школа  Наставници разредне и 
предметне наставе 

Додела признања 
најуспешнијима у 
спорт за 2019. – 
година у знаку наше 
школе 

10. фебруар 
2020 

школа  
Локална 
самоуправа 

Наставници предметне 
наставе 

Сагласно одлуци Владе 
Републике Србије настава 
је обустављена због 
епидемије грипа,донет 
план надокнаде 
пропуштеног образовно-
васпитног рада 

12.02. до 
21.02.2020. 

школа Наставничко веће,секретар 

Општинско такмичење у 
рукомету 

25. фебруар 
2020. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Општинско такмичење из 
хемије 

01. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Пројекат „Празници у 
слици и прилици" 

02. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Презентација Тима за 
професионалну 
оријентацију 

04. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Општинско такмичење у 
каратеу 

06. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Осмомартовска приредба 
у Малом Баваништу 

08. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Азбука безбедности за 
ђаке прваке 

09. март 2020. школа 
МУП 

Наставници разредне 
наставе 

Проглашено ванредно 
стање у Србији 

15. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Настава на даљину у 
ванредном стању 

16. март 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Подршка учењу у време 
ванредног стања 

20. март 2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/859-ugl-dni-c-s-iz-fizic-g-v-spi-nj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/859-ugl-dni-c-s-iz-fizic-g-v-spi-nj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/861-pr-s-d-sv-s-ih-cud
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/861-pr-s-d-sv-s-ih-cud
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/861-pr-s-d-sv-s-ih-cud
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/863-2019
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/863-2019
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/863-2019
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/863-2019
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/863-2019
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/861-pr-s-d-sv-s-ih-cud
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/866-psh-ins-ic-nj-u-ru-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/874-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/867-pr-pr-znici-u-slici-i-prilici
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/867-pr-pr-znici-u-slici-i-prilici
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/868-pr-z-n-ci-i-z-pr-f-si-n-lnu-ri-n-ci-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/868-pr-z-n-ci-i-z-pr-f-si-n-lnu-ri-n-ci-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/868-pr-z-n-ci-i-z-pr-f-si-n-lnu-ri-n-ci-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/869-psh-ins-ic-nj-u-r-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/869-psh-ins-ic-nj-u-r-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/870-s-r-vs-prir-db-u-l-b-v-nish-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/870-s-r-vs-prir-db-u-l-b-v-nish-u
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/871-zbu-b-zb-dn-s-i-z-d-prv
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/871-zbu-b-zb-dn-s-i-z-d-prv
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/875-pr-gl-sh-n-v-nr-dn-s-nj-u-srbi-i-d-su-r-n-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/875-pr-gl-sh-n-v-nr-dn-s-nj-u-srbi-i-d-su-r-n-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/876-b-v-sh-nj-n-s-v-n-d-ljinu-u-v-nr-dn-s-nju
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/876-b-v-sh-nj-n-s-v-n-d-ljinu-u-v-nr-dn-s-nju
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/881-p-drsh-uc-nju-u-vr-v-nr-dn-g-s-nj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/881-p-drsh-uc-nju-u-vr-v-nr-dn-g-s-nj
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Библиотекар 
Фотографисање 
ученика,наставног и 
ваннаставног особља 

Мај 2020. школа фото Блиц 

Спроведен је избор 
уџбеника за 2.,3., и 6.и 
7.разред који ће се 
користити у школској 
2020/2021.години 

31.03.2020. школа Наставничко веће,секретар 

Упис ученика у први 
разред основне школе 

31.03.2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 
 

Први пробни завршни 
испит 

22.-
24.04.20202. 

школа Наставници предметне 
наставе 

Дан школе - презентација 26. 04.2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 
Библиотекар 

Редовна Дезинфекција 
школе 

08.05.2020. 
22.06.2020. 

школа ДВД 
Локална самоуправа 

Математичко такмичење 
„Мислиша“ 2020. 

17.05. 2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

Ђачки резиме наставе на 
даљину 

26.05. 2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

Магија је у рукама 
наставника 

28. мај 2020. школа Наставници предметне 
наставе 

Завршни испит 
 

17.-19.06.2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
Педагог 
Библиотекар 

Упис ученика у 
средњу школу за 
школску 2020/2021. 
годину 

01. 07. 2020. школа Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

 

II  Реализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 
вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-
васпитног рада 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/890-b-v-sh-nj-upis-uc-ni-u-prvi-r-zr-d-sn-vn-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/890-b-v-sh-nj-upis-uc-ni-u-prvi-r-zr-d-sn-vn-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/895-b-v-sh-nj-prvi-pr-bni-z-vrshni-ispi
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/895-b-v-sh-nj-prvi-pr-bni-z-vrshni-ispi
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/906-d-n-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/913-d-zinf-ci-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/913-d-zinf-ci-sh-l
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/915-2020
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/915-2020
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/921-d-c-i-r-zi-n-s-v-n-d-ljinu-i-p-r-d-niz-p-g-dn-s-i-n-v-ci-pr-bl-i-in-rn-pr-vish-gr-div-nj-u-uc-n
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/921-d-c-i-r-zi-n-s-v-n-d-ljinu-i-p-r-d-niz-p-g-dn-s-i-n-v-ci-pr-bl-i-in-rn-pr-vish-gr-div-nj-u-uc-n
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/920-gi-u-ru-n-s-vni
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/920-gi-u-ru-n-s-vni
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/923-s-rucn-upu-s-v-z-spr-v-d-nj-upis-uc-ni-u-sr-dnju-sh-lu-z-sh-ls-u-2020-2021-g-dinu
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реализацији 
Израђен је  извештај о успеху и 
дисциплини ученика на крају школске 
године 

Август 
2020. 

школа Библиотекар, тим за 
сањмовредновање 

Израђен је извештај о самовредновању 
школе на крају школске године 

Август 
2020. 

школа Тим за 
самовредновање, 
библиотекар 

Израђен је извештај о реализацији  
развојног плана школе на крају школске 
године 

Август 
2020. 

школа Тим за ШРП, чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

Израђени су извештаји о остварености 
образовних стандарда на крају школске 
године 

Август 
2020. 

школа Одељењске 
старешине, 
библиотека, педагог 

 

III  Реализација развојног плана школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
школске године Тим за РПШ, 
УП, чланови Наставничког већа,СР, 
ШО 

Август  2020. школа Тим за РПШ, УП, 
чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

Редовно су одржавани састанци  
тима за РПШ 

Током школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Реализованe планираних 
активности  РПШ-а 

Током школске 
године 

школа Тим за ШРП 

Израђен је извештај о реализацији 
школског развојног плана на крају 
првог полугодишта  

Децембар 2019. школа Тим за РПШ, УП, 
чланови 
Наставничког 
већа,СР, ШО 

 

 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Израда предлога за финансијског 
плана за 2019.године по трећем 
ребалансу 

новембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 
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Израда предлога Финансијског плана 
за 2020. 

децембар школа Шеф рачуноводстав, 
секретар 

Одлуком MПНТР школи су 
опредељена средства  у износу од 
22.000,00 динара за набавку књига за 
библиотеку, у те сврхе утрошено је 
21.978,40 динара  

децембар школа МПНТР, библиотекар 

После спроведеног поступка јавних 
набавки закључени су уговори за 
реализацију екскурзија 

децембар школа секретар 

У оквиру текућих поправки и одржања 
зграде школе извршено је кречење 
ходника (приземље, спрат, улази) као и 
учионица у Малом Баваништу 
(вредност радова 398 040,00 динара)  

децембар школа  Секретар, домар, 
сервирка, спремачице 

У оквиру текућих поправки и одржања 
зграде школе извршена је поправка 
крова учионице информатике и 
постојећег плафона свлачионице. 
(вредност радова 348 001,92 динара) 

децембар школа Секретар, домар, 
сервирка, спремачице 

Извршена је набавка рачунарске 
опреме за потребе Ес-дневника (5 
лаптопова, један рачунар, 2 зидна 
носача за пројекторе, 2 пуњача за 
лаптопове, 6 звучника за рачунаре, 
читач картице, бежични телефон и 
један монитор) у вредности од 357 852 
динара. 

децембар школа Секретар, шеф 
рачуноводства, 
наставник 
информатике 

Извршена је набавка Cd -player-a (5 
комада) у вредности од 29 950,02 
динара и малог бојлера за потребе 
боравка у вредности од 5 490 динара. 

децембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Извршено је одржавање рачунарске 
опреме у вредности од 29 940 динара. 
(замена тастатура, рам меморија, 
каблова за пројекторе, хард дискова и 
мишева) 

децембар школа Секретар, шеф 
рачуноводства, домар 

Извршена је набавка белих табли у 
износу од 43 620 динара. (3 беле табле 
и једна флип чарт) 

Децембар Школа Секретар, шеф 
рачуноводства, домар 

Извршена је набавка  канцеларијских 
столица у вредности од 25 190 динара. 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Израда предлога финансијског плана 
за 2020. годину  

Децембар школа Шеф рачуноводства, 
секретар 

Усвојен финансијски план по одлуци  
Општине Ковин 

јануар 2020.  Шеф рачуноводства, 
секретар 
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Интерактивне табле - 199 359,36 
динара 

март април  Буџет АП  

Кречење просторије Боравка 51 000 август школа директор 
Израда предлога финансијског плана 
за 2020.године по првом ребалансу 

септембар  Шеф рачуноводства, 
секретар 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 
и удружењима 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Полагање венаца у оквиру 
обележавања Дана општине  

октобар Спомен 
костурница 

СУБНОР Ковин, 
Локална самоуправа 

Банатски фруштук Октобар  Актив жена прве 
месне заједнице 

Заборављене игре септембар Плочица ОШ „Ђура 
Филиповић“ Плочица 

Посета галерији Центра за 
културу  
 

октобар Дом културе 
Ковин 

Дом културе Ковин 
Школа 

Такмичење у стоном тенису  
 

2.10.2019. ОШ 
„Ж.Зрењани
н“ 
Скореновац 

Спортски савез 
Општине Ковин 

Позоришна представа „Бајка о 
рибару и рибици“  

20.10.2019. Центар за 
културу 

Центар за културу  
Школа 

Обележавање  годишњице 
ослобођења у 1. св.рату 

12.11.2019. Војничко 
гробље 
Ковин 

Општина Ковин 
Удружење потомака 
ратника 
ослободилачких 
ратова Србије 1912-
1918. 

Обука чланова вршњачких 
тимова за реализацију 
радионица ПХВ 

Новембар 2019. Црвени крст 
Ковин  

Црвени крст Ковин 

Позориште на 
Теразијама,Београд, представа 
„Зона Замфирова“ 
 

новембар Позориште 
на 
Теразијама,Б
еоград 

Позориште на 
Теразијама,Београд 
Наставници српског 
језика 

Недеља здравља уста и зуба 
конкурс  

децембар Дом здравља 
Ковин 

Дом здравља Ковин 

Систематски прегледи и 
вакцинација ученика 

Континуирано 
током године 

Дом здравља 
Ковин 

Дом здравља Ковин 
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Пројекат „Основи безбедности 
деце“  

сетембар-јун 
2020. 

Школа МУП ПС Ковин 

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-
инструктивни рад , посећено 27 
часова редовне наставе  

Континуирано 
током школске 
године 

школа педагог 

Свакодневно је праћена 
реализација образовно-васпитног 
рада у школи 

Континуирано 
током школске 
године 

школа педагог 

Подршка учењу у време ванредног 
стања 

 март 2020. школа Педагог 
Библиотекар 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 
запослених 

Септембар 
2019. 

школа Чланови 
Наставничког већа 

Редовно је праћена реализација плана 
стручног усавршавања како у установи 
тако и ван установе 

Током 
школске 
године 

школа Педагог, библиотекар 

Један број наставника стручно се 
усавршавао путем вебинара 

Током 
школске 
године 

- - 

Наставници и директор   похађали су 
стручне семинаре  и скупове 

Током 
школске 
године  

- - 

 

VIII  Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из 
члана 110-112. и предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 

 
Активности 

 
Време 

 
Мест

о 

 
Сарадници у 
реализацији 

У школи није било случајева повреде 
забрана из члана 110-112. 

- - - 

Одређено је дежурство наставника кроз Септембар  школ Чланови 

http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/881-p-drsh-uc-nju-u-vr-v-nr-dn-g-s-nj
http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktivnosti-2019-2020/881-p-drsh-uc-nju-u-vr-v-nr-dn-g-s-nj
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распоред часова 2019. а Наставничког већа 
Одређено је дежурство ученика Септембар  

2019. 
школ
а 

Одељењске 
старешине 

Одређено је дежурство помоћних 
радника 

Септембар  
2019. 

школ
а 

секретар 

 

IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и 
других инспекцијских органа 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

У школској 20219/20. обављена су 
два редовна инспекцијаска надзора 
просветне инспекције у погледу 
припремљености за рад на почетку 
школске године, којом приликом је 
наложена мера расписивања 
конкурса на одређено време, за 
упражњена радна места, као и 
припреме за полагање завршног 
испита у току пандемије Ковид-19 
вируса 

3. и 4.12.2019. 
 
Јун 2020.  

школа Секретар, просветни 
инспектор 

У току првог полугодишта извршен  
је редован   инспекцијски надзор од 
стране Завода за јавно задравље 
Панчево  и извршена контрола 
хигијенског стања објекта и  дата 
хигијенска оцена одржавања објекта 
„задовољава“ 

20.09.2019. школа директор 

Извештавање Школског одбора о 
извршеним инспекцијским 
надзорима 

17.12.2019. школа Школски одбор 

 

X  Реализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 
информациону базу МПНТР 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Унос и праћење  података у 
информационом систему  Доситеј 

Континуирано 
током школске 
године 

школа Секретар школе, 
педагог 

 



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

51 
 

 

 

 

XI  Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа и школског 
одбора  

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Поднет је извештај Школском одбору о раду 
директора и раду школе 

Септембар  школа Сектеар 

Усвојен је Извештај о раду школе на 
Седници ШО 

септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за 
шк.2019/20. год. 

Септембар школа секретар 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 
Израђен је распоред пријема родитеља у 
млађим и старијим разредима 

септембар школа Чланови 
Наставничког већа 

Одржано је  11 седница Школског одбора Током 
школске 
године  

школа секретар 

Одржано је 18   седница  Наставничког већа  Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког већа 

Одржанe су 6  седнице  Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови Педагошког 
колегијума 

Одржано је 6  седнице  Одељењских  већа Током 
школске 
године 

школа Чланови ОВ, педагог 

Одржане су  7 седнице  Савета родитеља  Током 
школске 
године 

школа секретар 

Присуство  седници  Ученичког парламента По 
потреби 

школа Ученички парламент 

Одржавани  родитељски састанци у свим 
одељењима 

По 
потреби 

школа Одељењске 
старешине 

Пријем родитеља и разговори са 
родитељима 

По 
потреби 

школа Родитељи, педагог 

Све потребне информације објављиване су 
на сајту школе 

Током 
школске 
године 

школа Лице ангажовано за 
одржавање сајта 
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XII  Рад у стручним органима школе 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Сазивање и руковођење седницама 
Наставничког већа 

Током 
школске 
године 

школа Чланови 
Наставничког већа 

  Руковођење седницама Педагошког 
колегијума 

Током 
школске 
године 

школа Чланови педагошког 
колегијума 

Присуство на седницама  Одељењских  већа Током 
школске 
године 

школа Чланови одељењских 
већа 

Одржани су  састанци  Тима за развој 
школског програма 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
развој школског 
програма 

Одржана су  састанци  Тима за превенцију 
насиља, злостављања и занемаривања 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
превенцију насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Одржани су  састанци  Тима за инклузију Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
инклузију 

Одржани су  састанци  Тима за 
самовредновање 

Током 
школске 
године 

школа Чланови тима за 
самовредновање 

 

XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Одржане су 7 седнице Савета родитеља Током 
школске 
године 

школа Секретар, Чланови 
Савета родитеља 

Реализовани су индивидуални разговори са 
родитељима 

Током 
школске 
године 

школа Родитељи, педагог 

Израђен је Програм сарадње са родитељима Септембар 
2019. 

школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у 
млађим и старијим разредима 

Септембар 
2019. 

школа Чланови 
Наставничког већа 

Урађен је распоред посете родитеља образовно 
–васпитном процесу у школи – Дан отворених 

Септембар 
2019. 

школа педагог 
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врата 
 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Закључени су уговори са лицима ангажованим 
на почетку школске године 

Септембар 
2019. 

школа Секретар 

Подељена обавештења запосленима о забрани 
злостављања на раду и примени закона о 
заштити узбуњивача 

Септембар 
2019. 

школа Секретар 

Израђена су решења о задужњу у оквиру 40-то 
часовне радне недеље 

Септембар 
2019. 

школа Секретар, педагог 

Усвојен ИОП  Септембар 
2019. 

школа Педагошки 
колегијум 

 

XV  Правни и остали послови 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је Правилник о изменама и 
допуна Правилника о организацији 
и систематизацији послова 

13.09.2019. школа Секретар школе 

Прибављена је сагласност 
Школског одбора на Правилник о 
изменама и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији 
послова 

13.09.2019. школа Секретар школе 

Усвојен је Статут школе, 
Пословник о свом раду и сва 
остала општа акта школе 
усаглашена са новим Статутом 

13.09.2019.-
12.11.2019. 

школа Секретар школе 

Усвојенa је трећа измена 
финансијског плана и друга измена 
Плана набавки за 2019. годину  

18.10.2019. школа Шеф 
рачуноводства 

Донета је одлука о попису и 
формиране су комисије за попис 

27.11.2019. школа Секретар школе, 
Шеф 

рачуноводства 
Усвојен је финансијски план школе 
и План набавки за 2020. годину 

6.1.2020. школа Шеф 
рачуноводства 
Директор школе 
Марко Рајковић 
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3.2 Извештај о раду Наставничког већа  

            Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви наставници 
и стручни сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима руководи 
директор школе. Одржано је  18  седница наставничког већа на којима су разматране 
следеће теме: 

- подела разреда на одељења  
- распоред наставника по одељењима и разредима 
- формирање разредних и одељењских већа и избор њихових руководилаца  
- предлагање и усвајање Програма образовно васпитног рада, одлука о коришћењу 

уџбеника 
- усвајање календара рада 
- формирање стручних комисија, актива и тимова 
- праћење и реализација образовно васпитних садржаја  
- утврђивање успеха ученика 
- разматрање изражених проблема ученика 
- одлучивање и примена одговарајућих  педагошких  мера         
- оцењивање ученика 
- праћење напредовања ученика који раде по посебном програму - инклузија 
- стручно оспособљавање, како у образовном тако и у васпитном делу 
- усвршавање наставника у циљу праћења реформе школства 
- анализа  резултата самовредновања, 
- информисање  и учешће у изради и реализацији  Школског развојног  плана 

САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   
ПОСЛОВА 

-Анализа успеха и владања на крају школске 
2018/19.године 
- Бројно стање ученика на почетку школске 
2019/20. године 
- Анкетирање ученика за изборне предмете 
-Подела предмета на наставнике 
-Утврђивање распореда смена 
-Распоред часова 
-Комисије и тимови  

 
         август 2019. 

 
чланови наставничког 
већа 
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- Разматрање предлога Статута школе 
- Разматрање предлога Анекса Школског 
програма 
- Усвајање предлога Извештаја о реализацији 
годишњег плана рада школе за шк.2018/2019. 
год. 
- Упознавање са извештајем директора о свом 
раду у току школске 2018/19. 
- Извештај о остварености образовних 
стандарда 
- Усвајање предлога Годишњег плана рада 
школе за школску 2019/2020. год. 
- Усвајање предлога Плана стручног 
усавршавања у школској 2019/20. 
- Тимови и већа; 
- Усвајање плана професионалне оријентације 
-  

 
септембар 2019. 

 
 
 

 

 
чланови наставничког 
већа 
 
 

- Упознавање са новинама у екстерном 
вредновању (стандарди квалитета рада 
установе); 
- Усаглашавање планова писмених провера 
знања са оперативним плановима, дневницима 
рада ...) 
- Анализа успеха и владања на крају првог 
квартала школске 2019/20. године 
- Анализа напредовања ученика који раде по 
ИОП-у 
- Упознавање са активностима Тима за 
заштиту деце и ученика од дискрин+минације, 
насиља, злостављања и занемаривања; 
 

октобар чланови наставничког 
већа 
 
 

-Усвајање Пословника о раду Наставничког 
већа усаглашеног са новим Статутом школе 
-Упознавање са извештајем о инспекцијском 
надзору просветног инспектора; 
- Организовање допунске и додатне наставе у 
току зимског распуста;  
 

новембар чланови наставничког 
већа 
 

- Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта школске 2019/20. године 
- Евалуација ИОП-а 
- Оствареност образовних стандарда 
- Реализација часова наставе 
- Распоред допунске наставе у време трајања 
зимског распуста; 

 
 

децембар 

 
чланови наставничког 
већа 
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- Одлука о избору публикација за школску 
библиотеку; 
-Извештај одељењских старешина о појавама 
насиља у одељењу; 
 
- Праћење реализације  Школског развојног 
плана / Извештај Стручног актива за развојно 
планирање; 
- Упознавање наставничког већа са записником 
Тима за заштиту од насиља, злостављања и 
занемаривања; 
-Разматрање извештаја директора школе о 
његовом раду и раду школе на крају 
1.полугодишта школске 2019/20. Године; 
- Разматрање извештаја Тима за заштиту деце 
од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања на крају 1.полугодишта; 
-Разматрање извештаја Тима за 
самовредновање рада школе на крају 
1.полугодишта; 
-Обележавање школске славе; 
-Календар такмичења; 
 
 

јануар чланови наставничког 
већа 

-Предлог плана надокнаде пропуштеног 
образовно-васпитног рада ( Сагласно одлуци 
Владе Републике Србије од 12.фебруара 
2020.године, која је донета по препоруци 
Министарства здравља,  због епидемије грипа  
настава је обустављена у свим установама 
основног и средњег образовања и васпитања на 
територији АП  Војводина у периоду од 18. до 
24.фебруара 2019. године. Образовно васпитни 
рад је поново настављен почев од 24.фебруара 
2020. године)  

фебруар 2020. чланови наставничког 
већа 

-Усвајање Анекса 1 Годишњег плана рада 
школе за 2019/20.годину 
-Доношење одлуке о изрицању васпитно – 
дисциплинске  мере ученици осмог разреда; 
-Избор уџбеника за  школску 2020/21. Годину 
-Превентивне мере збор коронавируса 
-Организација наставе на даљину у току 
ванредне ситуације; 
-План подршке деци у учењу на даљину 
 

 
март 2020. 

 
чланови наставничког 
већа 
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- Анализа успеха и владања на крају  другог 
полугодишта за ученике осмог  разреда 
- Вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом на крају 2.полугодишта 
-Реализација редовне наставе и ваннаставних 
активности 
- Усвајање предлога ученика – носилаца 
посебних диплома 
- Усвајање предлога ученика – носилаца 
дипломе „Вук Караџић“ 
- Избор ученика генерације 
- Доношење одлуке о похваљивању и 
награђивању ученика 
- Организација припремне наставе за завршни 
испит 
- Упућивање ученика на полагање испита из 
предмета који се не изучава у нашој школи – 
руски језик; 
 - Анализа успеха и владања ученика од 1. до 7. 
разреда на крају другог полугодишта; 
- Оствареност образовних стандарда; 
- Вредновање ИОП-а; 
- Реализације редовне, допунске и додатне 
наставе; 
-Упознавање са Извештајем о самовредновању 
- Упознавање са Извештајем о стручном 
усавршавању; 
- Усвајање предлога Анекса Годишњег плана 
рада; 
-Разматрање Анекса Школског програма; 
 

 
 

јун 2020. 

чланови наставничког 
већа 
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 - Разматрање стручног упутства о 
организацији и реализацији образовно – 
васпитног рада у школској 2020/21. години 
- Разматрање стручног упутства  о мерама 
заштите здравља ученика и запослених 
- Организација и остваривање наставе у време 
пандемије 
- Пријем првака и петака 
- Календар рада за 2020/21. годину 
- Анализа и вредновање резултата завршног 
испита  
- Извештаји и записници стручних већа и 
тимова; сређивање школске и педагошке 
документације; 
-Евалуација стручног усавршавања 
-Утврђивање распореда смена 
-Распоред часова 
-Образовање комисија  и тимова 

 
 

август 2020. 

 
 
чланови наставничког 
већа  

-Усвајање Оперативног плана организације и 
реализације  наставе за време пандемије 
коронавируса – ОНЛАЈН СЕДНИЦА 
 

август 2020. сви чланови 
наставничког већа 
учествовали су у раду 
седнице електронским 
путем 

-Организација и остваривање наставе по 
посебном програму за рад у условима 
пандемије; 
- Бројно стање ученика на почетку школске 
2020/21. године 
- Распоред смена на почетку школске 2020/21. 
- Распоред часова 
- Подела предмета на наставнике и  одељењска 
старешинства у 2020/21. години 

август 2020.  

 

3.3 Извештај о раду одељењских већа  

Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-
васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад одвијао 
се према плану и програму који је донесен на почетку школске године.  

На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 

- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада разреда, односно одељења 
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- Самовредновање и вредновање рада школе 
- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у 

школи и ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у цели 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлог  мера 

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 

наставника 
-  Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са 

Законом 
- Спровођење и анализа завршног испита 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 
 

 
 У школској 2019/2020. години одржано је укупно 6 састанака на којима су реализоване 
следеће активности Одељењског већа: 

- Усвајање годишњег плана рада Одељењског већа 
- Организација наставе и ваннаставних активности 
- Почетак школске године ( бројно стање, календар рада, распоред смена, распоред 

часова) 
- Израда индивидуалних образовних планова 
- Договор о начину сарадње са родитељима 
- Превенција насиља 
- Предлог за извођење екскурзије 
- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута(за прво  полугодиште) 
- Обележавање Дечије недеље 
- Разматрање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 
- Реализација плана и програма 
- Вредновање ИОП-а унутар установе – самовредновање стручног тима за 

инклузивно образовање (извештаји) 
- Утврђивање успеха и владања на крају првог полугодишта 
- Анализа извештаја о остваривању образовних стандарда постигнућа 
- Организација допунске наставе за време зимског распуста 
- Подела ђачких књижица и родитељски састанци 
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- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 
15 минута (за друго полугодиште) 

- Сагласност родитеља о извођењу екскурзије 
- Прослава школске славе Светог Саве 
- Организација рада школе од 1.6.2020. након укидања ванредног стања  
- Договор о начину закључивања оцена 
- Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 2019/2020. године 
- Анализа остварености стандарда постигнућа  за крај школске године 
- Реализација наставог  плана и програма и плана наставе и учења 
- Вредновање ИОП-а унутар установе- самовредновање стручног тима за инклузивно 

образовање – извештаји 
- Анализа извештаја разредних старешина о насиљу 
- Реализација допунске, додатне и припремне наставе и других ваннаставних 

активности 
- Анализа Правилника о школском календару за школску 2020/2021. годину 
- Организација поделе ђачких књижица и одржавање родитељских састанака 
- Израда школског програма за следећу годину 
- Израда извештаја о раду одељењских већа 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  ВИШИХ  РАЗРЕДА 
 

           
          Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше 
образовно-васпитни рад  у старијим разредима. 
 
      У школској 2019/2020. години одржано је 6 седница одељењског већа виших разреда, 
на којима су реализоване следеће активности: 
 
СЕПТЕМБАР 

- Усвајање годишњег плана рада Одељењског већа 
- Организација наставе и ваннаставних активности 
- Питања везана за почетак школске године 
- Израда ИОП-а  
- Договор о начину сарадње са родитељима 
- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута  
 
ОКТОБАР 

- Обележавање Дечје недеље 
- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог квартала 
- Информација о напредовању ученика који раде по ИОП-у 

 
ДЕЦЕМБАР 

- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 
2019/2020. године 
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- Реализација наставног плана и програма и плана наставе и учења 
- Вредновање ИОП-а унутар установе самовредновања стручног тима за инклузивно 

образовање, извештаји наставника 
- Извештај о остваривању стандарда постигнућа за ученике 7. и 8. разреда 
- Организације и реализације допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

 
ЈАНУАР 
 

- Усвајање записника са претходне седнице 
- Разматрање предлога  распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута 
- Одржавање школске славе Светог Саве 

 
МАЈ 

- Организација рада школе од 1.6.2020. након укидања ванредног стања 
- Предлог ученика за награђивање  (који су постигли успехе на такмичењима) 
- Договор о начину награђивања ученика 

 
ЈУН 

- Успех и дисциплина ученика 8.разреда на крају наставне 2019/2020.године 
- Реализација наставног плана и програма (наставних и ваннаставних активности) 
- Оствареност образовних стандарда –постигнућа по нивоима на крају наставне 

2019/2020.год. у 8. разреду 
- Предлог ученика – носилаца дипломе „Вук Караџић“ и посебних диплома 
- Предлог ученика за награђивање (књигама и похвалницама) 
- Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 2019/2020. – од 5. до 7. разреда 
- Извештај о остварености стандарда постигнућа 
- Вредновање ИОП-а унутар установе, извештаји наставника – од 5. до 7. разреда 
- Извештаји одељењских старешина о насиљу 
- Реализација допунске, додатне и припремне наставе и других ваннаставних 

активности 
- Правилник о школском календару за школску 2020/2021. 
- Организација поделе ђачких књижица и одржавања родитељских састанака 
- Анализа резултата завршног испита 
- Израда извештаја о раду одељењских већа 

 
 

3.4 Извештај о раду одељењских старешина  

 
      Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
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      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
      ђ) Сарадња са наставницима и педагогом 
  
   Одељењске старешине су  реализовале своје програме, а на часовима одељењског 
старешине обрађивали су теме које су предложене од стране педагога школе, а обрађиване 
су и теме које су актуелне у одељењу, школи и друштвеној заједници.  
 
3.5 Извештај о раду Савета родитеља 
 

На првом родитељском састанку у школској 2019/2020.години свако одељење изабрало 
је свог представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља одржаној 
12.09.2019.године конституисан је Савет родитеља у следећем саставу:  

1. Капетановић Драгана-представник родитеља ученика I-1 разреда 
2. Фићи Јелена-представник родитеља ученика I-2 разреда 
3. Рађеновић Марија – представник родитеља ученика II-1 разреда 
4. Лацмановић Весна – представник родитеља ученика III-1 разреда 
5. Соколовић Бинаса – представник родитеља ученика III-2 разреда 
6. Станић Гордана- представник родитеља ученика IV-1 разреда 
7. Дотлић Иван - представник родитеља ученика IV-2 разреда 
8. Загорац Јелена – представник родитеља ученика V-1 разреда 
9.  Вучић Александар – представник родитеља ученика V-2 разреда 
10.  Поповић Наташа – представник родитеља ученика VI-1 разреда 
11. Матић Татјана – представник родитеља ученика VI-2 разреда 
12. Лалић Дејан - представник родитеља ученика VII-1 разреда 
13. Чичић Јелена – представник родитеља ученика VII-2 разреда 
14.  Филиповић Александра– представник родитеља ученика VIII-1 разреда 
15. Врба Наталија – представник родитеља ученика VIII-2 разреда и 
16. Миладиновић Милана - представник родитеља ученика комбинованог одељења из 

Малог Баваништа. 
Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 
На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Вучић 

Александар, а за заменика председника Чичић Јелена. 
У школској 2019/2020.години Савет родитеља је одржао 7 седница, од тога је једна 

седница одржана електронским путем за време ванредног стања због болести COVID-19 
(„Корона вирус“) на којима су разматрана следећа питања: 

- на првој конститутивној седници Савета родитеља изабрани су председник и заменик 
председника Савета родитеља; 

-  упознавање са успехом и дисциплином ученика и оствареношћу образовних 
стандарда; 

- разматрање предлога Годишњег извештаја о раду школе у школској 
2018/2019.години; 

- разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2019/2020.годину и његова 
два Анекса и Анекса Школског програма (2017-2021) и то Анекса VI и VII; 

- ужина и осигурање ученика у школској 2019/2020.години; 
- давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 

разреда за школску 2019/2020.годину; 
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- упознавање са учешћем Савета родитеља у избору агенције за реализацију 
екскурзија; 

- доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 
- усвајање извештаја о раду Ученичког парламента; 
- разматрање извештаја о реализацији Развојног плана школе; 
- разматрање извештаја директора школе о поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 
- разматрање извештаја директора школе о његовом раду и раду школе на крају 

школске 2018/2019.године и на првом полугодишу школске 2019/2020.године; 
- разматрање извештаја о самовредновању; 
- усвајање Пословника о раду Савета родитеља усаглашеног са новим Статутом школе; 
- разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на завршном испиту у 

школској 2019/2020.години; 
- фотографисање ученика; 
- изборни програми и активности у школској 2020/2021.години; 
- упознат је са одлагањем извођењу екскурзија ученика у школској 2019/2020.години 

због епидемије заразне болести COVID-19; 
- предлагање представника Савета родитеља у стручни актив за развојно планирање и 

друге тимове у школе; 
- предлагање представника родитеља и његовог заменика у Општинском Савету 

родитеља; 
- давање сагласности на Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног 

рада (од 12.2.-21.2.2020.године) који је утврдило Наставничко веће и 
- упознавање са одабраним уџбеницима за други, трећи, шести и седми разред који ће 

се користити у школској 2020/2021.години. 
Савет родитеља је на седници одржаној дана 19.8.2020.године упознат са Стручним 

упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у школској 
2020/2021.години и са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених. 

 
 

 
Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 
  
3.6 Извештај о раду стручних већа за области предмета 

       3.6.1  Извештај о раду Стручног већа разредне наставе  

Током школске 2019/20. одржано је 11 састанака стручног већа. 

Планиране активности су реализоване по плану рада, a у складу са новонасталим 
променама услед пандемије Ковида 19, у периоду од 17.марта до краја школске године.  

Организовани су угледни часови, изложбе, представе, приредбе (у периоду пре 
пандемије), а семинари су организовани током читаве школске године. Учитељи су и у 
току другог полугодишта завршили одређене вебинаре, како би се додатно обучили за што 
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безбднији и квалитетнији рад током наставе на даљину (која је почела 17.марта, а 
завршила се 29.маја 2020. године, а наставна година за ученике од 1. до 7. разреда 
завршила се 16.јуна 2020.). 

Приоритетне активности су ове, као и претходних година, биле: пружање додатне 
подршке деци у учењу и социјализацији укључивањем у различите ваннаставне активнсти 
и сарадња са родитељима и њигово веће укључивање у рад школе. Посебан акценат од 
марта месеца је био безбедност здрабља ученика, а потом и свих запослених у школи, да 
би сви остали здрави и сигурни услед новонасталих пролена у вези са вируосм С-19. 
Испоштоване су све препоруке и стручна упутства Министарства просвете. Управо из тих 
разлога, ове године ће се прескочити класичан пријем првака, који је раније био 
обележаван и приредбом, а овог 1.септембра ће све бити прилагођено актуелној ситуацији, 
како би се избегао сваки потенцијални ризик и угрожавање безбедности.  

Према упутству Министарства детаљно је размотрен избор уџбеника за трећи  разред 
школске 2020/21. Најпре смо анализирали квалитет и разменили искуства, потом донели 
одлуку о комплету који ће се користити у трећем разреду. 

Председник стручног већа разредне наставе 
Весна Радмановић 

 

3.6.2 Извештај о раду Стручног већа за српски језик  

У школској 2019/2020. години Актив за српски језик је од планираних остварио следеће 
активности: 

 Актив је организовао и спровео активности у оквиру Дечје недеље. 
 Организован је одлазак ученика у Библиотеку “Вук Караџић” на промоцију књиге 

Александре Михајловић “Софијине мудролије са Марком Краљевићем”. 
 Организован је одлазак ученика у Центар за културу у Ковину на  позоришне 

представе “Покондирена тиква”, “Откачене” и “Мач”. 
 Организована је посета ученика Сајму књига у Београду. 
 Организован је одлазак ученика у Позориште на Теразијама у Београду на представе 

“Зона Замфирова” и “Цигани лете у небо”. 
 Актив је организовао пригодан програм поводом Светог Саве.  
 На општинском нивоу такмичења Књижевна олимпијада ученик осмог разреда Андреј 

Лукић освојио је прво место. 
 

Због епидемије грипа дошло је до прекида рада од 12 -21-2. 2020. Направљен је детаљан 
план надокнаде нереализованих часова који је спроведен. 
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Влада републике Србије је због епидемиолошке ситуације прогласила ванредно стање и 
обуставила непосредни васпитно - образовни рад.Од 17. 3. почиње реализација образовно-
васпитног рада на даљину. Наставни програм за све разреде остварен је у целости. 

Због новонастале ситуације остала такмичења нису организована. Прекинут је рад 
рецитаторске и драмске секције на представи “Кобајаги школа”. 

У периоду од 3-16.6. 2020. организована је припремна настава за ученике осмог разреда 
уз поштовање свих мера заштите. Завршни испит из српског језика је успешно спроведен 
17.6.2020.  

                                                 Јелена Милановић 

 

3.6.3 Извештај о раду Стручног већа за  математику            
 
 Математичко стручно веће се у школској 2019/2020. години састајало по плану 
једном месечно и конструктивно радило. Сарадња међу члановима већа је била веома 
добра и конструктивна. Такође, остварена је добра сарадња и са другим стручним већима 
у школи око разних тема као што су: припреме и усклађивање такмичења, образовни 
стандарди, израда и остваривање планова за ИОП, разни семинари, избор уџбеника и 
корелација међу предметима и усклађивање. 
 
 Током свог рада у школској  2019/2020. години математичко веће је, кроз добру 
сарадњу, могло да рачуна на велику помоћ директора школе (организовање такмичења и 
слично), школског педагога (изарада и имплементација ИОП-а, савете око педагошких и 
актуелних проблема...) као и осталих сарадника и учесника школског наставног процеса. 
 
 Што се такмичења тиче у школској 2019/2020. години, она се традиционално 
одржавају у самој школи (и школско и општинско). Са школског такмичења, које је и 
најмасовније, на општинско се пласирало 14 ученика виших разреда наше школе. 
Најзапаженији успех на окружном такмичењу постигли су следећи ученици: Јасна Загорац 
V1, Петар Поповић VII 2,  Вељко Васић VIII 2 и Милорад Филиповић VIII1. Због 
проглашења ванредног стања због епидемије вируса Ковид-19, нису одржана републичка 
такмичења. 
 

 
 

чланови већа: 
Ивана Секељ Добрић 

Весна Стојановић 
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3.6.4 Извештај о раду Стручног већа страних језика 
 

-Енглески и немачки језик- 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА 
 
 

Септембар 

● Усвојен план рада већа. 
● Израђени оперативни/глобални планови. 
● Утврђен распоред писмених задатака/контролних 
вежби. 
● Организована допунска/додатна настава. 

 
Октобар 

● Израђен план потреба за наставним средствима. 
● Координисана настава сродних предмета. 
● Усаглашени критеријуми за оцењивање. 
● Размотрене наставне методе и технике. 

 
 

Новембар 

● Анализиран успех на крају првог класификационог 
периода. 
● Утврђене продуктивније мере за постизање бољег 
успеха. 
● Испланирано школско такмичење (за фебруар 
месец). 

 
Децембар 

● Анализирани проблеми са којима се сусреће 
наставник у настави страних језика. 
● Анализирана редовна/додатна/допунска настава. 
● Испланирана додатна/допунска настава током 
зимског распуста. 

Јануар ● Анализиран успех на крају првог полугодишта. 
 
 

Фебруар 

● Организовано школско такмичење из страних 
језика. 
● Испланиран додатни рад са ученицима и припрема 
за предстојеће општинско такмичење. 
● Наставници упознати са променама у наставном 
плану и програму у 3. и 7. разреду и у складу са тим 
уследио је одабир уџбеника који испуњавају критеријуме. 
● Одабрани уџбеници и приручници за наредну 
школску годину (за енглески језик у нижим разредима: 
Завод за уџбенике и наставна средства; за енглески језик у 
вишим разредима: Клет; за немачки језик у вишим 
разредима: Клет). 

 
 

март, април, мај 

● Анализиран успех са општинског такмичења (нема 
пласираних на окружно такмичење). 
● 16. марта је уведена настава на даљину.  
Ученици прате наставу енглеског језика преко РТС-а, 
гугл учионице и сајта школе.  
Настава немачког језика се одвија преко платформи: 
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Едмодо, Гугл учионице, сајта школе.  
 
 

Јун 

● Анализиран успеха ученика на крају школске 
године. 
● У потпуности реализован наставни програм на 
крају школске године. 
● Израђен план рада за наредну школску годину. 
● Усвојен школски програм за наредну школску 
годину. 
 

 
 Чланови стручног већа:  

Славко Бранковић, наставник енглеског језика 
            Венера Арсенов Бојовић, наставница енглеског језика  

Mиона Гвозденовић, наставник немачког језика 
                                     Милош Манић, наставник немачког језика 

 

3.6.5 Извештај о раду Стручног већа природних наука 

 

Стручно веће прирпдних наука у првом полугодишту састајало се на месечном нивоу где 
је усвојен програм рада већа и разговарало се о иницијативним тестовима и припреми 
наставе за ученике који похађају по ИОП-у.  
Планиране су посете, еакскурзије, стручно усавршавање наставника. 
Дискутовано је о реализацији допунске и додатне наставе, ученици су посетили Фестивал 
науке у Београду у организацији нашег актива 6.децембра. 
Такође у децембру разматрани су предлози за публикације библиотеке. 
У другом полугодишту разматран је успех ученика на такмичењима где су одржани 
школски и оштинскинивои углавном. 
На општинском такмичењу :    БИОЛГИЈА  1.место Анђела Шалипур, VII2 
                                                                            2.место Поповић Петар, VII2 
                                                                            4.место Милица Станковић, VII2 
                                                     ХЕМИЈА 1.место Анђела Шалипур, VII2 
                                                                      3.место Вељко Васић. VIII2 
Такође у јуну је резимирана реализација наставе на даљину која је почела од 17.марта и 
трајала до краја школске године. 
 

                                                                                                  Извештај поднела: 
                                                                                     Бранкица Стојковић,наст.биолог. 

 
3.6.6 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 

 
- Веће је одржало 10 састанака (до  краја  августа  2020.  г) на којима су биле  
присутне чланице Бранка Спирковић, наставница географије и Бранка  
Клисура, наставница историје.  
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- Веће је пратило све промене у просвети, а ове године се то највише односило на нове 
уџбенике и програме рада у 7. разреду, избор нових уџбеника и издавача, као и присуство 
презентацијама издавачких кућа  које су представљале нова издања својих уџбеника. Оне 
су одржане у ОШ ,,Јован Јовановић Змај“, али и у Панчеву и Смедереву. 
- На почетку школске године урађени су планови за све облике рада, као и  
планови рада за ученике који наставу похађају по ИОП-у. 
- Сарадња Већа је одржана са свим чиниоцима школског живота, као и  
претходних година (родитељима, педагошком службом, ученицима,  
директором школе и свим колегама). Такође, сарађивало је и са Ученичким  
парламентом. 
- Сарадња се обављала и са локалном заједницом (,,Удружење потомака  
ратника Ослободилачких ратова Србије 1912-1918. г.“, али и са другим  
установама – Центар за српске студије и Српско географско друштво из  
Београда),  Активима за историју и географију на нивоу општине и округа  
(семинари, такмичења, размене мишљења о уџбеницима).  
 
- Стручно усавршавање је континуирано обављано, како у установи, тако и ван ње. 
Прекинуто је увођењем ванредног стања због пандемије изазване COVID-19.  
- Ванредно стање је проглашено 15. марта 2020.  у Републици Србији, па је организована 
настава на даљину. Чланице Већа су наставиле рад са ученицима online и усклађивале свој 
план и програм са емитовањем часова на ТВ програмима националне телевизије РТС 3 и 
РТС Планета.  
- Такмичење је одржано само из историје, општинско, 15. марта. Такмичења на осталим 
нивоима нису била могућа, а из географије није одржано ниједно. 
- Завршни испит је одржан у школи, 17, 18. и 19. јуна. 
- Реализовани су сви облици наставе.   
- У току школске године више пута је урађена евалуација ИОП-а и  
образовних стандарда.  
 
 Председник Већа: 
 Бранка Клисура 
 наставница историје 
 
  
 3.6.7   Извештај о раду Стручног већа за уметност, културу и спорт  
 
 
           У протеклој школској години све планиране активности су делом реализоване, 
предвиђене планом и програмом актива, јер је одлуком Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја услед проглашења ванредног стања у Републици Србији, прописало 
наставу на даљину, која се одвијала преко  РТС-а 3, Вибер група, блогова наставника који 
су приказани на званичној страници школе, као и наставних материјала на званичном 
сајту школе, а за ученике који раде по ИОП-у и ученике који нису у могућности да на 
другачији начин прате наставу , школа је доставила наставне материјале у папирној 
форми.  
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Записник бр.1-усвојен је програм рада за школску годину у складу са годишњим 
календаром рада школе.Није било већих измена у односу на план од предходне школске 
године. 
           Подела задужења: 
Музичка култура-наставник Маја Лукић која по листи задужења предаје 10 часова 
недељно редовне наставе и 2 часа недељно слободних активности-хор и оркестар 
Ликовна култура-Милена Штиковац по листи задужења предаје 10 часова недељно 
редовне наставе и 2 часа недељно слободних активности-секција. 
Физичко васпитање-Иван Лукић по листи задужења предаје 20 часова недељно редовне 
наставе, Изборни спорт-одбојка и фудбал 36 часова недељно редовне наставе и по 2часа 
недељно слободних активности:Бадминтон и Стони тенис, 72 часа. 
Aлександар Шушулић: Изборни спорт-2 часа недељно,72 часа у току године. 
Састављени су и усвојени Годишњи планови рада, Оперативни/месечни планови рада уз 
примену образовних стандарда. 
У плану су и посете наставника 4. разреду-упознавање ученика са предметним 
наставницима, које су реализоване у првом полугодишту. 
           На крају првог полугодишта реализовани су сви предвиђени часови планом и 
програмом.  Планиране активности су такође реализоване али је и нешто од активности 
додато током Школске године.Ученици од 5-8 разреда су постигли позитиван успех из 
свих предмета вештина. 
У наредном периоду планиран је програм поводом Дана школе, учешће на 
конкурсима,реализација наставе. Од спортских дешавања увелико се радило на припреми 
мушке и женске кошаркашке екипе која ће учествовати на општинском такмичењу 
15.03.2019.године у ОШ“Ђура Јакшић“ у Ковину. 
Аудио-визуелна средства су често примењена у настави музичке и ликовне културе за 
приказ уметничких дела ,слушање музике,презентације о композиторима и уметницима. 
Предат је списак уџбеника  за наредну школску годину.Музичка култура: Нови Логос 
уџбеници од 5. до 8. разреда основе школе. 
Изабрани уџбеници-одобрени за Ликовну културу –Бигз од 5-8.разреда за потребе 
школске библиотеке, а за Музичку културу Нови логос од 5-8.разреда као обавезан 
уџбеник. 
       На крају школске 2019/2020.године, успех свих ученика од 5-8. разреда је позитиван. 
Планови и програми за редовну, додатну наставу као и за слободне активности су у 
потпуности реализовани.Са истим бројем часова За Музичку и Ликовну културу: 5.разред 
укупно 72 часа,6. и 7.разред 36 часова и 8.разред 34.часа 
Физичка култура од 5-8.разреда 72 часа;Изборни спорт 36  часова од 5-7.разреда у 8. 
Разреду 34 часа. 
Број часова секција:Ликовне секције,Хор и оркестар,Бадминтон,Стони тенис је 
реализован. 
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   Извештај о стручном усавршавању предат је у електронској форми координатору тима 
за сртучно усавршавање. 
 
 

                                                            Стручни актив наставника музичке културе,  
                                                                               ликовне културе и физичког васпитања 

                                                                             
                                                                                                    
 
     3.6.8      Извештај о раду Стручног актива за развој школског   
                   програма  
 

Током ове школске године Стручни актив је радио у следећем саставу: Јасмина 
Давидовић, наставник разредне наставе (координатор), Маја Лукић, наставник предметне 
наставе (члан), Бранка Клисура, наставник предметне наставе (записничарка), Светлана 
Баковић, наставник предметне наставе (члан) и Мирјана Милошевић, библиотекарка 
(члан).  

Актив је разматрао Школски развојни план, Годишњи план рада школе, извештај о 
процесу самовредновања и остале извештаје. Имао је увид у одобрене уџбенике и 
приручнике, спроведену анкету за изборне предмете и одабир слободних активности. 

Континуирано је праћено остваривање обавезних наставних предмета, изборних предмета 
(верске наставе и грађанског васпитања) и садржаја истих, као и број реализованих часова 
у односу на планирани фонд. Праћена је реализација осталих облика наставе – допунске, 
додатне, слободних активности.  

Разматрани су облици сарадње са породицом и локалном заједницом.  

Стручно веће је пратило рад школске библиотеке.  

Праћена је реализација програма културних и других активности (заштита од насиља, 
професионална оријентација, здравствена и социјална заштита), остваривање програма 
екскурзија, као и резултати рада свих чинилаца школског живота – наставника, ученика, 
стручних сарадника итд.  

Ванредно стање је проглашено у Републици Србији 15. марта 2020. г. због пандемије 
COVID-19, па је настава обустављена и од 17. марта 2020. г. обављана је online. Планови и 
програми рада свих наставника су прилагођени оваквом начину рада и усаглашавани са 
часовима који су емитовани на ТВ програмима националне телевизије РТС 3 и РТС 
Планета. 
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Пробни завршни испит је одржан online, осим теста из математике, који су ученици 
полагали у школи 2. јуна 2020. Завршни испит је организован у просторијама школе 17, 
18. и 19. јуна. Основна школа „Јован Јовановић Змај“ је постигла најбоље резултате у 
општини.      

Стручни актив је о свом раду обавестио Наставничко веће на седници одржаној 17. 
августа 2020. г.  

Координаторка Стручног већа: 
Јасмина Давидовић  

 

        3.6.9 Извештај о раду Педагошког колегијума 

 Одржано је 6 седница Педагошког колегијума. 

Реализоване су све активности предвиђене програмом: 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ  
ПОСЛОВА 

Вредновање остварености исхода предвиђених 
ИОП-ом на крају школске године 

август чланови педагошког 
колегијума 

- Упознавање са планом рада Педагошког 
колегијума и усвајање Плана рада Педагошког 
колегијума; 

- Усвајање остварености исхода по ИОП-у, 
након извршене евалуације и утврђивање 
почетног стања за ученике који су већ радили 
по ИОП-у ;  

- Доношење одлуке о усвајању Индивидуалних 
образовних планова за 1.полугодиште школске 
2019/20. године; 

- Разматрање плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника; (Предлог 
акредитованих,уже стручних семинара од 
стране стручних већа); 

- Планирање педагошко – инструктивног рада 

 

 

 

септембар 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 
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- Анализа успеха и дисциплине на крају другог 
квартала; 

- Вредновање квалитета рада и мере за 
унапређивање наставног процеса; мере за 
унапређивање и усавршавање рада наставника 
и стручних сарадника; 

 - Усаглашеност општих аката са новим 
Статутом школе; 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 

-Анализа и евалуцаија успеха и дисциплине 
ученика и стандарда постигнућа на крају 
1.полугодишта; 

- Предлог мера за уначређивање квалитета 
рада и успеха; 

- Праћење остваривања развојног плана школе; 

- Праћење реализације ваннаставних 
активности; 

- Праћење рада приправника и ментора; 

- Реализација стручног усавршавања 
запослених; 

- Праћење самовредновања рада школе; 

децембар чланови педагошког 
колегијума 

-Подизање квалитета наставе и мере за 
унапређивње васпитно-образовног рада 

-Вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом на крају 1.полугодишта 

- Доношење одлуке о усвајању 
Индиивидуалних образовних планова за 
2.полугодиште школске 2019/20.године; 

 

 

јануар 

 

 

 

 

- Организација наставе на даљину у току 

 

март 

 

чланови педагошког 
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ванредног стања колегијума 

 

-Анализа резултата остварених на свим 
нивоима такмичења и из свих предмета-
вредновање резултата рада 

-  Вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом на крају 2.полугодишта 

-Анализа и вредновање резултата завршног 
испита и остварености образовних стандарда 

-Евалуација стручног усавршавања 

-Израда извештаја о раду Педагошког 
колегијума у школској 2019/20. години 

-Израда плана рада педагошког колегијума за 
школску  2020/21.годину 

  

 

- Предлози за организацију образовно - 
васпитног рада у школи на основу Посебног 
програма образовања и васпитања и Закључка 
кризног штаба за сузбијање заразне болести 
Ковид 19 

( На основу одговарајућег стручног упутства 
Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе сачинили су 
предлог начина организације наставе у школи 
која се заснива на два модела (основни и 
комбиновани) 

 

 

 

 

август 2020. 

 

 

 

 

чланови педагошког 
колегијума 
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3.7 Извештај о раду стручних сарадника  

3.7.1 Извештај о раду педагога школе  

По областима: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада: 
 
 Учествовање у изради школског програма и годишњег плана рада установе и његових 

појединих делова; 
 Припремање годишњих и месечних планова рада педагога; 
 Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика  и 

родитеља; 
 Учествовање у припреми индивидуалних образовних планова за ученике; 
 Планирање организације рада школе у сарадњи са директорком; 
 Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних активности,као излета и 

екскурзија; 
 Учествовање у планирању културних манифестација и наступа деце; 
 Пружање помоћи наставницима у изради планова рада,нарочито плана рада 

одељењског старешине; 
 Учешће у предлозима за одељењско старешинство; 
 Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су 

поновили разред. 
 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада: 
 

 Праћење реализације образовно-васпитног рада; 
 

 Рад на изради и примени инструмената за вредновање и самовредновање 
различитих области и активности рада установе; 

 
 Праћење и вредновање мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана; 
 

 Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које 
реализује школа; 

 
 
 Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних 

стандарда,постигнућа ученика; 
 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 
периодима,као и активно учешће у предлагању мера за њихово побољшање; 

 
 Праћење успеха ученика на такмичењима и завршним испитима за упис у средње 

школе; 
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 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

 
 

3. Рад са наставницима: 
 Сарадња са наставницима за израду и прикупљање дидактичког материјала; 
 
 Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих 

и посебних стандарда; 
 

 Праћење начина вођења педагошке документације  наставника: 
 

 Пружање помоћи наставницима у раду са ученицима којима је потребна додатна 
подршка; 

 
 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група; 

 
 Оснаживање наставника за тимски рад и сарадњу на нивоу стручних већа,тимова и 

комисија; 
 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 
оријентације; 

 
 Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао,као и у припреми 

полагања испита за лиценцу. 
 

 
4. Рад са ученицима: 

 Испитивање ученика уписаних у школу и њихове спремности за полазак у школу; 
 Праћење дечјег развоја и напредовања; 
 Саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који су поновили разред; 
 Пружање подршке ученицима у раду ученичког парламента и других организација; 
 Рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању; 
 Рад на професионалној оријентацији ученика 
 Промовисање и предлагање мера у циљу смањивања насиља и промовисању 

здравих стилова живота; 
 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи и не придржавају се одлука директора и органа школе; 
 

5. Рад са родитељима,старатељима: 
 Пружање подршке родитељима,старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу,проблемима у понашању,проблемима у развоју и сл.; 
 Упознавање родитеља,старатеља са важећим законима,конвенцијама,протоколима 

о заштити деце од занемаривања и злостављања  и другим документима; 
 Рад са родитељима у циљу у циљу прикупљања података о деци; 
 Давање предлога по питањима која се разматрају на савету родитеља,по потреби, 
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на иницијативу директора школе. 
 

6. Рад са директором, стручним сарадницима...: 
 

 Сарадња са директором на формирању одељења и расподели одељењских 
старешинстава; 

 Сарадња са директором и библиотекаром на истраживању постојеће образовно-
васпитне праксе; 

 Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења  
педагошке документације у школи; 

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

 Сарадња са директорком по питању приговора и жалби ученика и њихових 
родитеља,старатеља на оцену из предмета и владања. 

 
 

7. Рад у стручним органима и тимовима: 
 

 Учествовање у раду наставничких већа; 
 Учествовање у раду тимова,већа и комисија на нивоу установе. 

 
 

8. Сарадња са надлежним установама и организацијама локалне самоуправе: 
 

 Сарадња са образовним,здравственим,социјалним,научним,културним и другим 
организацијама које доприносе остваривању образовно-васпитног рада ; 

 Сарадња и учешће у раду са комисијама на нивоу локалне самоуправе,које се баве 
унапређивањем положаја деце и ученика и услова за њихов раст и развој. 

 

9. Вођење документације,припреме за рад и стручно усавршавање: 
 
 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,месечном и годишњем нивоу; 
 Израда,припрема и чување чек листа и посебних протокла за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе; 
 Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садрже личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога. 

По активностима:                                                              

СЕПТЕМБАР: 

• Упознавање учитеља првих разреда са индивидуалним склоностима ученика 
• Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика 



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

77 
 

• Учешће у изради Годишњег плана рада школе  као и у изради Извештаја о раду 
школе у претходној школској години; 

• Израда планова рада (годишњег и оперативних) педагога; 
• Педагошка анализа распореда часова; 
• Израда предлога тема за Час одељенског старешине по разредима; 
• Снабдевање ученика уџбеницима и прибором; 
• Формирање група за обавезне изборне предмете; 
• Учествовање у припреми индивидуалних образовних планова за све ученике 

којима је потребна додатна подршка у образовању; 
• Упознавање са новопридошлим ученицима. 

ОКТОБАР: 

• Учествовање у организовању активности поводом Дечије недеље; 
• Евиденција ученика из осетљивих друштвених група; 
• Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група; 
• Извештај о образовном нивоу родитеља и дефицијентности породице; 
• Праћење интересовања ученика и њихових склоности за рад у ваннаставним 

активностима, као и оптерећености ученика;  
• Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе; 
• Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 

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

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

НОВЕМБАР: 

• Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационом периоду; 
• Саветодавни рад са ученицима и наставницима у циљу превенције појава насиља у 

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

понашања у школи; 
• Праћење процеса адаптације ученика првог и петог разреда(обилазак наставе...) 
•  Упознавање са  проблемима преласка са разредне на предметну наставу ученика 

петог разреда; 
• Разговор са одељењским старешинама петих разреда о ученичким проблемима и 

решавању истих; 
• Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика; 
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• Праћење напредовања ученика који раде по индивидуалним образовним 
плановима; 

ДЕЦЕМБАР: 

• Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу 
анализе успеха и владања у протеклом периоду; 

• Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса ученика у одељенском 
колективу четвртих разреда у сарадњи са учитељима; 

• Сарадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања код ученика са 
проблемским облицима понашања; 

• Остваривање увида у оцењивање наставника кроз посете часовима,увидом у 
писмене и контролне задатке...; 

ЈАНУАР: 

• Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 
• Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а; 
• Оствареност образовних стандарда у првом полугодишту; 
• Учествовање у раду тима за Школско развојно планирање и Самовредновање и 

вредновање рада школе; 
• Учествовање у организовању активности поводом обележавања школске славе; 

ФЕБРУАР: 

• Праћење реализације пројекта из области безбедности деце у сарадњи са МУП-ом, 
из области  здравственог васпитања у сарадњи са Домом здравља   и остваривање 
других посебних програма; 

• Указивање саветодавне помоћи ученицима према већ утврђеном распореду у 
договору са одељенским старешинама и предметним наставницима; 

• Саветодавни рад са родитељима и одељенским старешинама о даљем педагошком 
третману тих ученика; 

• Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања 
толеранције,популарисање здравих стилова живота; 

• Упис првака  почео 

МАРТ:        

• Урађена презентација за ученике и родитеље о избору занимања и упису у средње 
школе која је поставњена на сајт школе; 

• Дате смернице и подршка ученицима и родитељима у условима рада школе на 
даљину,поставка на школском сајту; 
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• Праћење појединих часова школе на даљину за основце на РТС-у; 
• Праћење оптерећености ученика новим стилом рада и учења; 

АПРИЛ: 

• ON  LINE  Састанак Тима за инклузију; 
• Упознавање са новим Правилником о оцењивању ученика прилагођеном условима 

рада; 
• Редовне консултације са појединим наставницима о реализацији и учешћу ученика 

у настави на даљину; 

МАЈ: 

• Упознавање са материјалима и закључцима Друштва педагога и психолога о 
учешћу стручних сарадника у организацији и реализацији школе на даљину,о 
оптерећености родитеља и ученика и сл. 

• Сарадња са директором везано за унос података у базу за осмаке; 
• Упознавање са дописом Министарства просвете о Организацији рада у школи од 

1.06. 
• Договор са директором око тестирања будућих првака; 
• Разговор са Лидијом Павловић,психологом о утврђивању термина тестирања; 
• 25.05.On line Састанак  Тима за инклузивно образовање школе везано за завршни 

испит; 
• Припреме за тестирање које почиње 1.06. 

ЈУН: 

• Праћење процеса закључног оцењивања ученика од 1. до 8. разреда у ванредним 
околностима; 

• Анализа успеха и владања ученика од 1. до 8. разреда у ванредним условима; 
• Евидентирање ученика који се упућују на полагање поправних и разредних испита; 
• Евалуација,вредновање индивидуално образовних планова ученика; 
• Праћење остварености образовних стандарда ученика; 
• Tестирање  ученика будућих првака. 

АВГУСТ: 

• Договор са учитељима првих разреда; 
• Припреме за почетак нове школске године према упутствима Министарства 

просвете у новим и измењеним околностима због пандемије; 
• Прикупљање података за Извештај о раду школе у протеклој школској години; 
• Праћење уписа и распоређивање ученика завршног разреда у средње школе. 
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Приликом  реализовања појединих активности присутан тимски рад – свакодневна 
сарадња са директором, библиотекаром и осталим наставним особљем. 

О свом раду водим евиденцију .                                                       

Педагог школе: 
Трифуновић Лучија 

 
3.7.2 Извештај о раду библиотекара  

          Наша школска библиотека има преко  7560  књига. Већи део књижног фонда чине 
дела из области књижевности, а други део чине енциклопедије, речници, лексикони и 
стручна литература, као и уџбеници и наставна средства. 

Приступ књигама је слободан, а радно време библиотеке је: уторак, четвртак и сваки 
други петак од 800  до 1400  часова. 

( Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања од 01.09.2015. године у школи ради 
библиотекар са 0,5 % радног ангажовања). 

У току школске 2019/20. године реализоване су следеће планиране активности: 

Ред. 
бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и 
учитељи 

Директор 

 • Издавање књига ученицима и 
наставном особљу 

 • Обнављање и расходовање 
књижевног фонда 

 • Сређивање и разврставање књига 
• Подела бесплатних уџбеника 

 • Праћење издавања нових 
књижевних дела 

 • Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД  

Током године 

- Рад са члановима 

 

 

Наставници и 

 • Рад са ученицима 
• Учешће у раду новинарске и  

рецитаторске секције 
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 • Популаризација књига рецитаторске секције и 
припрема рецитатора за 
такмичење 

учитељи 

Директор  • Разговор о прочитаим књигама 

3. САВЕТОДАВНИ РАД  

 

Током године 

 

Наставници и 
учитељи 

Директор 

 • Читање обавезне литературе 

 • Популаризација стручне 
литературе код деце и колега 

4. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 
(Учешће у раду Одељењских и 
Наставничког већа, као и раду Тимова...) 

Током године 

 

Наставници и 
учитељи 

Директор 

           Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање читања 
код ученика и развијање информационе писмености. 

 У току школске 2019/2020. године библиотека је својим информацијским 
садржајем, простором, књигама и различитим активностима доприносила квалитетнијој 
настави.  Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм  
васпитно - образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну делатност, 
библиотечко-информациону делатност, културну и јавну делатност, стручно усавршавање 
и остале активности.  

Програм рада се одвијао у следећим етапама: 

• уређивање простора библиотеке, сређивање књига и ознака на полицама ; 
• организовање посета библиотеци  и упознавање ученика са радом библиотеке и 

врстама библиотечке грађе; 
• непосредан рад са ученицима – корисницима библиотеке (задуживање и 

раздуживање књига, како лектире тако и књига по слободном избору); 
• пружање помоћи ученицима при изради реферата, давање потребних информација 

у проналажењу грађе за одређену област или предмет; 
• помоћ ученицима и наставницима у служењу стручним књигама; 
• рад са учитељима: евиденција и расподела бесплатних уџбеника од 1. до 4. разреда; 
• обележавање Дечије недеље 
• обележавање Дана матерњег језика 20.02.2020. године ; 
• обележавање Међународног дана дечије књиге 
• учешће у раду новинарске секције; 
• учешће у раду рецитаторске секције; 
• сарадња са Вршњачким тимом, Ученичким парламентом  и драмском секцијом; 
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• акције хуманитарног карактера: евиденција и расподела бесплатног школског 
прибора; сакупљање и расподела половне одеће за ученике слабог материјалног 
стања; 

• акција поклањања књига ( „ Поклони књигу библиотеци“) 
• вођење статистике коришћења фонда (месечну и годишњу); 
• инвентарисање поклоњених и купљених књига 

 

БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у 
школи. У школској 2019/2020. години библиотеку је користило 285 ученика и 25 
запослених. 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 1900  књигa , а запослени  190 књигa што укупно износи 
2090 књига. Такође, наставници и ученици су свакодневно користили и серијске 
публикације као и речнике српског, енглеског и немачког језика и различите 
енциклопедије и атласе знања, затим часописе и дечје новине који се не изнајмљују. 
Поред овога, ученици су уз помоћ библиотекара сврсисходно користили и интернет као 
извор знања. 

 Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела 
школске и домаће лектире, тако и књига које нису предвиђене  наставним планом и 
програмом. 

Принављање грађе: 

          Закључком Владе Републике Србије 05 број 401-11623/2019-1 од 21. 
новембра 2019. године, дата је сагласност  Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја да  у школској 2019/20. години део средстава која су опредељена за набавку 
наставних средстава определи за откуп публикација које доприноср унапређивању 
образовања и васпитања за ученике основношколског узраста објављених у 2018. години 
као и за откуп додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом . 

          Према спецификацији школа, а  на основу прописаних критеријума Основној школи 
„Јован Јовановић Змај“ Ковин опредељена су средства у износу од 22 000 динара. 
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          С тим у вези, приступило се одабиру наслова са Листе публикације намењених деци/ 
ученицима од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда 
школске библиотеке у висини износа који нам је опредељен. 

          Након састанка Стручних актива на којма су размотрене потребе наших ђака, а које 
се односе на набавку лектире и осталих публикација од значаја за образовно- васпитни 
рад, са Листе публикација која  је објављена на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 

          Дакле, Књижни фонд увећан је током школске године за 107 примерака књига (сада 
има на евиденцији монографских публикација – 7560  примерка) и  50 уџбеника, за које је 
направљена издвојена евиденција уџбеника).   

Све књиге су заведене у књигу инвентара за монографске публикације. Води се књига 
инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. Направљена је одвојена евиденција 
нових уџбеника, које су школској библиотеци поклониле издавачке куће. 

         Због неповољне епидемиолошке ситуације, а у циљу превенције ширења вируса 
Covid-19 и заштите здравља ученика и запослених, Влада Републике Србије донела је 
Одлуку да обустави непосредни образовно – васпитни рад у школама на територији 
Републике Србије oд 16.3.2020.  У циљу остваривања права ученика на образовање 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за 
наставак рада школа у отежаним условима кроз остваривање образовно—васпитног рада 
учењем на даљину oд 17.3.2020. године. С тим у вези, рад школске библиотеке прилагодио 
се новонасталој ситуацији и био је усмерен подршци ученицима у учењу на даљину.  

Школски библиотекар: Мирјана Милошевић   

 
3.8 Извештај о раду продужаног боравка  
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 Поглед кроз прозор из боравка  
                                             смо сами уредили 

 У овој школској години било је уписано 31 ученик (14 дечака и 17 девојчица). То је била 
једна хетерогена група од ученика првог и другог разреда. Ученици су углавном редовно 
похађали боравак. 

.Продужени боравак је смештен у  комплетно опремљеној учионици која обилује 
дидактичким материјалом, играчкама, ТВ, ДВД, CD player, удобним намештајем 
предвиђеним за одмор и рекреацију 

Рад у продуженом боравку не подразумева само просто збрињавање деце док су им 
родитељи на послу већ организован самосталан рад уз стручну и педагошку помоћ. У 
сарадњи са наставником ученици утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања 
и навике. Израда домаћих задатака и вежбање организовано је у одређеном времену. 

Ученици су радо долазили у боравак јер је све рађено кроз игру на занимљив и њима 
приступачан начин. 

 Бранкица Николић, професор разредне наставе 

 
3.9  Извештај о раду Школског одбора  

 

Школски одбор је у школској 2019/2020.години одржао укупно 11 седница од којих је 
једна одржана електронски за време ванредног стања. 
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Школски одбор је радио у следећем сазиву: 

17. Весна Радмановић – из реда запослених 
18. Мирјана Милошевић – из реда запослених 
19. Божидар Анђелков – из реда запослених 
20. Никола Будисављевић – из реда родитеља  
21. Јелена Чичић - из реда родитеља 
22. Тамара Обућина – из реда родитеља 
23. Маја Станковић – представник локалне самоуправе 
24. Биљана Николић – представник локалне самоуправе и 
25. Љиљана Гогош – представник локалне самоуправе. 
 

Функцију председника Школског одбора обављао је Божидар Анђелков члан школског 
одбора из реда запослених, а заменика председника Весна Радмановић, такође члан 
школског одбора из реда запослених све до седнице одржане дана 30.6.2020.године. На 
седници одржаној дана 30.6.2020.године председник ШО Божидар Анђелков поднео је 
оставку на функцију председника ШО из здравствених разлога, оставка је прихваћена па 
је на истој седници за председника ШО изабрана Мирјана Милошевић члан ШО из реда 
запослених. 

У школи постоји синдикална организација тако да је на седнице позивана и  
председница СПРК ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин Данијела Новокмет, а присуствовала је на укупно 
5 седница ШО. 

Преставници Ученичког парламента Тара Радмановић и Ђурђа Стефановић уредно су 
позивани на седнице Школског одбора и учестовали су у раду ШО без права одлучивања 
присуствујући на укупно три седнице у овој школској години. 

 

У школској 2019/2020.години Школски одбор је:     

- усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2018/2019.годину; 

- разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе (два пута у 
току школске године:13.9.2019. и 23.1.2020.године); 

-  усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2019/2020.годину; 

- усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2019/2020.години; 

-  усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2019/2020.годину и два Анекса 
Годишњег плана рада; 

- усвојио је Анексе Школског програма (2017-2021) и то Анексе VI и VII; 

- усвојио је Статут школе усаглашен са изменама и допунама закона, а након његовог 
ступања на снагу и опште акте који морају бити усаглашени са њим; 

- упознао се са организовањем ужине и осигурањeм ученика у школи; 
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- именовао је Стручни актив за развојно планирање; 

- разматрао и усвојио извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају сваког 
квартала и на полугодиштима као и извештаје о остварености образовних стандарда; 

- усвојио извештај о самовредновању рада школе; 

- усвојио извештај о раду Ученичког парламента; 

- усвојио извештај о редовном годишњем попису имовине школе дана 
23.1.2020.године; 

- усвојио годишњи финансијски извештај за 2019.годину (завршни рачун) дана 
25.2.2020.године; 

- дао Сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и 
систематизацији послова на почетку школске године; 

- упознао се са Записником о редовном инспекцијском надзору Општинског 
просветног инспектора број 614-28/2019-IV од 5.12.2019.године, Записником о обављеном 
инспекцијском надзору од стране интерног ревизора (ревизија обављена у периоду од 5.3.-
17.3.2020.) и са  Записником просветног инспктора у вези припремања и спровођења 
завршног испита;  

- донео финансијски план и план набавки установе за 2020.годину и њихове  измене, 
као и трећу  измену финансијског плана школе и плана набавки за 2019.годину; 

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

- размотрио је и усвојио извештај о реализацији Школског развојног плана; 

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на завршном испиту; 

- упознат је са одлагањем извођењу екскурзија ученика у школској 2019/2020.години 
због епидемије заразне болести COVID-19; 

- усвојио је План надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада (12.2.2020.-
21.2.2020.) године, доставио га на сагласност Покрајинском секретаријату за образовање и 
након прибављања Сагласности број 128-61-272/2020-01 од 6.3.2020.године уградио га у 
Годишњи план рада школе усвајањем Анекса I Годишњег плана рада школе; 

- на седници одржаној електронски у период од 24.-25.3.2020. усвојио је Правилник о 
организацији рада ОШ „Ј.Ј.Змај“ Ковин за време ванредног стања због болести COVID-19 
(„Корона вирус“) и поступању запослених и радно ангажованих лица. 
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Током целе школске године Школски одбор је пратио актуелну ситуацију у школи и 
био упознат са свим дешавањима поготово у вези са организовањем наставе на даљину 
након увођења ванредног стања, а као начин комуникације за време ванредног стања 
уместо класичног слања позива и материјала и позива, позив и материјал је био слат 
електронском поштом. 

Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

        IV   OСТВАРИВАЊЕ  ДРУГИХ  ПРОГРАМА 
 
             4.1  Извештај о културној и јавној делатности школе 
 
          Културна и јавна делатност школе у току 2019/2020. године одвијала према плану и 
програму Комисије за културну и јавну делатност школе, која је координирала 
активностима у сарадњи са Ученичким парламентом. 
       Реализоване су бројне активности које обухватају: 

- Организовање и учешће у културним акцијама школе; 
- Координација рада на организовању књижевних сусрета и постављању тематских 

изложби 
- Сарадња са културним установама које се баве књигом; 
- Сарадња са установама културе као што су позоришта, биоскопи, музеји; 
- Посећивање манифестација и центара који се баве књигом: сајма књига, великих 

библиотека, промоција књига...  
 

          Због увођења ванредног стања због пандемије Ковида 19 неке планиране активности 
нису реализоване (програм поводом обележавања Дана школе, завршна приредба и сл.), 
јер се настава одвијала на даљину.  
 
              4.2  Извештај о реализацији припремне наставе  
 
                 
        Припремна настава образовно васпитног рада за полагање завршних  испита 
организована је  за ученике VIII разреда у току школске године из наставних предмета 
српски језик и математика, као и из историје, географије, биологије, физике и хемије,  а 
након завршене наставе на даљину, од 1.6.2020. реализована је непосредан образовно – 
васпитни рад  у школи.  
 
  
 
             V    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ  
                    АКТИВНОСТИ 
 
               5.1   Реализација наставних часова у току школске године, проценат 
реализације у односу на планирано  
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Сви часови редовне наставе, као и  допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 
реализовани су према предвиђеном плану, а у складу са новонасталом ситуацијом која је 
проузрокована проглашењем ванредног стања, један број часова реализован је онлајн, на 
даљину. 

Сви часови, као и начин њихове реализације евидентирани су у дневницима образовно – 
васпитног рада.  

 
Допунска настава у предметној настави била је равномерно подељена на одељења, али је 
било и одступања зависно од напредовања ученика. 
 Планови и програми наставника налазе се код директора школе и доступни су на увид. 
 
  
Додатна настава 
 
Овај вид рада организован је за ученике од IV-VIII разреда и то за изузетно даровите 
ученике са по једним часом недељно по предмету.  Садржину додатног рада планирали су 
наставници заједно са ученицима и у том раду је њихово интересовање дошло до изражаја 
у највећиј мери. 

 

Изборна настава  

За обавезне изборне предмете ученици се изјашњавају на крају сваке школске године за 
наредну школску годину: 

• Верска настава : обавезан изборни предмет од I до VIII разреда 
• Грађанско васпитање: обавезан изборни предмет од I доVIII разреда 
• Ученици  трећег и  четвртог  разреда, као и ученици из издвојеног одељења из 

Малог Баваништа изјаснили су се за изборни предмет Народна традиција.. 
•  Изборни, други страни језик – немачки, за ученике петог, шестог, седмог и осмог 

разреда. 
• Пројектна настава се изучавала у првом, другом, петом и шестом разреду; 

 
Планови и програми наставника, у елекронској форми, налазе се у наставничким 
фолдерима зборничког рачунара. 

 

          5.3   Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, 
разредима, предметима и укупно  
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Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин 
Успех ученика на крају школске 2019/2020. године 

Одељење 
 

Свега 
учени

ка 

Позитиван успех Свега  
позитивних 

Остало да понови разред  Просечна 
оцена Због недовољног 

успеха 
Неоцењени 

Одличних Врло 
добрих 

Добрих 
 

Довољних 
 

број % број % број % број % број % број 
 

број % 
% 

1-1 17  
  

 
    

1-2 17 
  

1-МБ 3 
  

2-1 22 18 81,82 2 9,09 2 9,09 - - 22 100 - - - - 4,66 
2-МБ 2 1 50 1 50 - - - - 2 100 - - - - 4,22 

3-1 19 17 89,47 2 10,53 - - - - 19 100 - - - - 4,78 
3-2 18 14 77,78 3 16,67 1 5,55 - - 18 100 - - - - 4,75 

3-МБ 2 1 50 1 50 - - - - 2 100 - - - - 4,50 
4-1 23 17 73,91 3 10,04 3 13,04 - - 23 100 - - - - 4,54 
4-2 21 14 66,67 5 23,81 2 9,52 - - 21 100 - - - - 4,56 

4-МБ 2 1 50 1 50 - - - - 2 100 - - - - 4,86 
свега 146           - - - -  

Оц. од 1. 
до 4. 

109 83 76,14 18 16,51 8 7,34 - - 109 100 - - - - 4,61 

5-1 18 8 44,44 8 44,44 2 11,12 - - 18 100 - - - - 4,20 
5-2 17 11 64,70 6 35,30 - - - - 17 100 - - - - 4,48 
6-1 14 6 42,85 7 50 1 7,14 - - 14 100 - - - - 4,21 
6-2 15 6 40 5 33,33 3 20 1 6,67 15 100 - - - - 4,00 
7-1 15 5 33,33 7 46,67 3 20 - - 15 100 - - - - 3,93 
7-2 14 6 42,86 5 35,71 2 14,28 1 7,14 14 100 - - - - 4,13 
8-1 25 12 48 9 36 3 12 1 4 25 100 - - - - 4,52 
8-2 24 10 41,67 8 33,33 6 25 - - 24 100 - - - - 4,06 

Оц.од 5.   
до 8. 

142 64 45,07 55 38,73 20 14,08 3 2,11 142 100 - - - - 4,19 

Свега 
оцењених 

251 147 58,56 73 29,08 28 11,15 3 1,19 251 100 - - - - 4,40 

                                                                                                                   Укупно ученика на крају школске године  полугодишта:   288 
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              5.4   Резултати на завршном   испиту ученика осмих разреда 
 

Општи подаци 
Назив школе ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Место Ковин 
Општина Ковин 
Округ Јужнобанатски 
Школска управа Зрењанин 
Број одељења 2 
Укупан број ученика осмог 
разреда 

49 

Укупан број ученика који су 
приступили завршном 
испиту 

49 

 

    Завршни испит у јунском испитном року у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 
Ковину обављен је 17. јуна 2020,  18. јуна 2020. године  и 19 . јуна 2020. године у 9,00 
часова.    За испит је пријављено 49 ученика и сви ученици су полагали сва три испита.  

    Сви ученици су полагали  сва три  испита  у 6 учионица ( у 5 учионица по 8 ученика 
и у једну  учионицу 9 ученика) уз поштовање прописаних превентивних и заштитних мера 
које се односе на заштиту од вируса Ковид 19,  у присуству супервизора  и дежурних 
наставника, по процедури Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ 
ОПШТИНЕ и  ОКРУГА 

 
 
Анализом резултата на завршном испиту са поносом можемо да истакнемо да су 
резултати наших ученика најбољи у нашој општини, а бољи су и од просечног броја 
бодова у јужнобанатском округу. 
Резултати су приказани у табелама које следе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

91 
 

Број бодова из школе и на завршном испиту – бодови за све школе у  општини Ковин 
 

 
 
          Упоређујући резултате на завршном испиту, можемо да закључимо да су резултати 
наше школе на општинском нивоу најбољи у општини Ковин и изнад просека у 
јужнобанатском округу.  
 
 

Преглед броја бодова из школе и на завршном испиту од 2007. до 2020. године 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мера: 

КОВИН                       
  Школа Место Учен. 6 раз 7 раз 8 раз ОШ Матем Матер Комб Бод Σ 
1 Бора Радић Баваниште 58 16,43 15,24 15,89 47,56 5,52 6,62 9,34 21,48 69,04 

2 Паја 
Магановић Делиблато 26 15,64 15,22 15,88 46,74 6,48 6,43 9,19 22,10 68,84 

3 Предраг 
Кожић Дубовац 13 12,99 13,47 14,66 41,12 6,50 6,80 8,72 22,02 63,14 

4 Миша 
Стојковић Гај 30 15,03 14,87 15,54 45,44 4,56 5,83 6,98 17,37 62,81 

5 Десанка 
Максимовић Ковин 28 15,69 14,55 14,82 45,06 5,71 7,15 9,23 22,09 67,15 

6 ЈЈ Змај  Ковин 49 16,34 15,93 16,51 48,78 7,03 7,18 9,84 24,05 72,83 
7 Ђура Јакшић Ковин 57 16,43 15,85 16,82 49,10 6,07 6,25 8,66 20,98 70,08 

8 Сава 
Максимовић Мраморак 15 14,69 14,17 14,72 43,58 4,86 5,64 7,09 17,59 61,17 

9 Ђура 
Филиповић Плочице 19 15,82 15,42 15,60 46,84 5,49 6,60 8,58 20,67 67,51 

10 Жарко 
Зрењанин Скореновац 12 14,25 13,78 14,36 42,39 4,58 6,18 6,24 17,00 59,39 

    УКУПНО 307 15,33 14,85 15,48 45,66 5,68 6,47 8,39 20,54 66,20 
             
             
 Просечан број бодова у Јужном 

Банату 
 

15,81 15,48 16,06 47,35 6,34 6,62 9,10 22,06 69,40  

Година: ОШ Завршни 
испит 

Година:  ОШ Завршни 
испит: 

2007. 44,00 21,58 2014. 46,81 18,31 
2008. 44,67 21,40 2015. 57,15 15,62 
2009. 43,13 21,87 2016. 57,94 14,91 
2010. 46,21 19,00 2017. 52,44 12,30 
2011. 46,79 24,42 2018. 47,03 19,40 
2012. 48,52 22,61 2019. 48,51 19,96 
2013. 45,95 17,93 2020. 48,78 24,05 
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Потребно је у даљем планирању припремне наставе утврдити шта од наставних садржаја 
задаје  највеће потешкоће ученицима и интензивирати рад на таквим типовима задатака, 
како бисмо одржали ниво који смо постигли, или још унапредили резултате на завршном 
испиту. 

Закључак 
   Завршни испит  2019/20. године  у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Ковину 

протекао је у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, али и уз поштовање 
препорука Кризног штаба за сузбијања инфекције вирусом Ковид 19. 

  Завршни испит ове школске године имао је све три функције: селекциону, 
сертификациону функцију  и  најзначајнију – евалуациону функцију.  

        Анализе о резултатима завршног испита треба да послуже као основа за планирање 
унапређивања наставе, те се упућује препорука предметним наставницима да приступе 
детаљној анализи. 

Овој анализи свакако треба додати: 
- приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатка, односно 

приказ нивоа постигнућа ученика; 
- анализу постигнућа ученика по одељењима 

 
Ове анализе ћемо накнадно прикључити постојећој када предметни наставници  

ураде темељне анализе за своје наставне предмете, па ћемо након тога сачинити детаљан 
план припремне наставе за наредну школску годину. 

Тим за самовредновање рада школе 

 

        5.5  Извештај о изреченим дисциплинским мерама ученицима  
 

Владање ученика у току  школске 2019/2020. године 
 
 
 

одељење Свега 
ученика 

примерно 
(5) 

врло 
добро 

(4) 

добро 
(3) 

задовоља
вајуће 

(2) 

незадово
љавајуће 

(1) 
1 – 1 17 17 - - - - 
1 – 2  17 17 - - - - 
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Васпитно – дисциплински поступци у току школске 2019/20. године:  Вођена су 3 
васпитно - дисциплинска поступка против два ученика због кршења правила понашања и 
због неоправданог изостајања са наставе. 

 

I АНАЛИЗА ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

Анализом владања ученика на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године 
констатовано  је да од 288 ученика: 
- примерно владање има 283 ученика 
- врло добро владање има 3 ученика 
- незадовољавајуће владање има 2 ученика 
У другом полугодишту школске 2019/2020. године у одељењима млађег узраста било је 
вербалног насиља. Сви случајеви су решавани на часовима одељењске заједнице, 
разговорима са ученицима, родитељима, педагогом и директором школе.  

1 – МБ 3 3 - - - - 
2 – 1 22 22 - - - - 

2 – MБ 2 2 - - - - 
3 – 1 19 19 - - - - 
3 – 2 18 17 1 - - - 

3 – МБ 2 2 - - - - 
4 – 1 23 23 - - - - 
4 – 2  21 21 - - - - 

4 - МБ 2 2 - - - - 
Свега од 1. 

до 4. 
разреда 

146 145 1 - - - 

5 – 1 18 18 - - - - 
5 – 2 17 17 - - - - 
6 – 1 14 14 - - - - 
6 – 2 15 15 - - - - 
7 – 1 15 13 2 - - - 
7 – 2 14 13 - - - 1 
8 – 1 25 24 - - - 1 
8 - 2 24 24 - - - - 

Укупно од 
5. до 8. 

142 138 2 - - 2 

Свега  288 283 3 - - 2 
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У одељењима старијег узраста такође је било појава вербалног насиља. И ови случајеви 
решавани су на часовима одељењске заједнице и разговорима са свим актерима школског 
живота.  

II ПОКРЕТАЊЕ ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА 
Вођена су 3 васпитно - дисциплинска поступка против два ученика због кршења правила 
понашања и због неоправданог изостајања са наставе. 

 

III МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Неколико случајева кршења правила понашања ученика и непримереног понашања 
решавано је на нивоу одељењских заједница, у разговорима одељењских старешина са 
ученицима и родитељима и укључивањем педагога у васпитни рад са децом.  

Тим за превенцију насиља у школи 

 
5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  
 

Предмет Ниво такмичења Презиме, име и разред 
ученика и освојено место 

 
Српски језик  

Такмичење није одржано 
због увођења ванредног 
стања 16.3.2020. 

 

 Граматика 
 

 
Књижевна 
олимпијада 

Општинско такмичење 
Плочица, 7.3.2020. 

Лукић Андреј, 8-2 
2.место 

 
Математика 
 

  

 Такмичење из 
математике 

Општинско такмичење, 
Ковин, ОШ „Ј.Ј.Змај“ 
(7.12.2019.) 

Загорац Симон, 3-1 
2.место 

Славковић Вук, 3-2 
3.место 

Обућина Хана, 3-1 
3.место 

Кнежица Ива, 3-1 
3.место 

Рово Андрија, 4-1 
1.место 
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Лукић Ана, 4-1 
2.место 

Николић Ања, 4-2 
3.место 

Загорац Јасна, 5-1 
3.место 

Поповић Петар, 7-2 
1.место 

Васић Вељко, 8-2 
1.место 

Филиповић Милорад, 8-1 
2.место 

  Окружно такмичење Рово Андрија, 4-1 
3.место 

  Поповић Петар, 7-2 
похвала 

  Васић Вељко, 8-2 
3.место 

„Мислиша“   Загорац Симон, 3-1 
1.место 

 Филиповић Милорад, 8-1 
1.место 

  Васић Вељко, 8-2 
1.место 

Шах Општинске олимпијске игре Лукић Андреј, 8-2 
1.место 

Физика Општинско такмичење, 
23.2.2020. у  ОШ „Сава 
Максимовић“ у  Мраморку 

Тасић Анастасија, 6- 
3.место 

Челпер Никола, 7- 
похвала 

Васић Вељко, 8-2 
1.место 

Лукић Андреј, 8-2 
1.место 

Окружно такмичење Васић Вељко, 8-2 
2.место  

Лукић Андреј, 8-2 
1.место 
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 Републичко такмичење 
Такмичење није одржано 
због увођења ванредног 
стања 16.3.2020. 

 

Хемија  Општинско такмичење 
3.3.2020. у ОШ „Паја 
Маргановић“ у Делиблату 

Шалипут Анђелам 7- 
1.место 

Васић Вељко, 8-2 
3.место 

Биологија  Општинско такмичење Поповић Петар, 7-2 
2.место 

 Шалипур Анђела, 7-2 
1.место 

Историја Општинско такмичење 
Гај 

Радић Инес, 5-2 
1.место 

 Мандић Андрија, 5-1 
3.место 

 Дивнић Алекса, 6-2 
2.место 

 Мијуков Александар, 8-1 
1.место 

Окружно такмичење 
Такмичење није одржано 
због увођења ванредног 
стања 16.3.2020. 

 

Географија Општинско такмичење, 
Такмичење није одржано 
због увођења ванредног 
стања 16.3.2020. 

 

Хемија Општинско такмичење Шалипур Анђела, 7-2 
1.место 

Физичко васпитање 

   
Општинско такмичење, 

Мушка екипа (Лакићевић А., 
Милутинов М., Раниславић  Кошарка  
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ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 
29.10.2019. 

М.,Васић Вељко, Филиповић 
Милорад, Лукић Андреј, Врба 
Марко, Главонић Душан и 
Поповић Милош) 

1.место 
Женска екипа (Макарић 
Андријана, Марковић Анђела, 
Илић Елена, Балаж Душанка, 
Радмановић Тара и Сабо 
Теодора) 

2.место 
Баскет „3 на 
3“ 

Општинско такмичење  
30.10.2019. 

Мушка екипа (Лакићевић 
Алекса, Милутинов Матеја и 
Раниславић Милош) 

1.место 
(на Окружном такмичењу у 
Панчеву, 6.11.2019. наша екипа 
изгубила је у финалу) 

Одбојка  
 

Општинскко такмичење 
22.1.2020. 
 

Женска екипа 
2.место 

 Општинско такмичење 
23.1.2020. 
 

Мушка екипа 
2.место 

Футсал Општинско такмичење 
29.11.2019. 
ОШ „Ђура Јакшић“ 

Женска екипа 
1.место 

Рукомет  Општинско такмичење 
25.2.2020. 
ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 

Мушка екипа 
1.место 

Женска екипа 
1.место 

Стони тенис Општинско такмичење  
2.10.2019. 
Скореновац 

Мушка екипа 
2.место 

Лакићевић  Алекса, 8-2 
2.место 

Женска екипа 
1.место 

Папић Наташа, 8-1 
1.место 
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Карате  28.2.2020. 
Општинско такмичење у 
хали за мале спортове 
„Установа Ковин“ 

Илић Лука, 3- 
1.место 

Чичић Вукан, 5- 
2.место 

Атлетика 
 
Општинско 
такмичење  
Такмичење 
није одржано 
због увођења 
ванредног 
стања 
16.3.2020. 

Спринт - 60 м  

Штафета 4*100 м 
Скок у даљ 

 Скок у вис      

Трчање на 100 метара 
Трчање на 300 метара 
Трчање на 600 метара 

Мале олимпијске игре,  
Такмичење није одржано због увођења 
ванредног стања 16.3.2020. 
 

 

Спортски риболов –  
Такмичење није одржано због увођења 
ванредног стања 16.3.2020. 

 

 
                  5.7  Извештај о извођењу екскурзија и излета  
 
           Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака 
образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културном, 
историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

         Испуњени су сви услови за извођење екскурзије, припрема за извођење, избор 
понуђача, безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије, а који 
су  прописани Упуством за реализацију екскурзије и наставе  у природи у основној 
школи.. 

         Екскурзије су биле саставни део Годишњег плана рада школе, али нису реализоване 
због актуелне епидемиолошке ситуације. 
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         VI     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  
                         ВАСПИТНО  – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
                6.1   Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 
 
Извештај о реализацији програма професионалне оријентације  

          Савремена професионална оријентација усмерена је више на пружање помоћи у 
оспособљавању за професионално опредељење него на непосредну помоћ у избору 
занимања. Ово је од посебног значаја устројавањем система дуалног образовања, са којим 
ученици треба да се упознају већ у завршним годинама оновношколског образовања. 
Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику о 
себи, сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и остварује свој професионални 
развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично 
задовољство, те био друштвено користан. 

У складу са овим, школа остварује следеће задатке: 

1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности ученика, 
које су значајне за његов професионални развој, развија свест ученика да и сам активно 
доприноси сопственом професионалном развоју, 

2. Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија правилан 
однос према раду, 

3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава 
могућности и интересовања за обављање послова у појединим струкама и занимањима и 

4. Усмерава и оспособљава ученика у професионалном опредељивању, у доношењу 
одлуке у вези са занимањем. 

          Професионална оријентација је саставни део васпитања и образовања, стога је 
посебно потребно да се остварује у свим областима образовно васпитног рада, посебно 
путем садржаја наставе слободних активности, у оквирима рада на часовима одељенског 
старешине, у посебним облицима рада на професионалној оријентацији (предавања, 
филмови, разговори, посете, изложбе), сарадњом школе са другим друштвеним чиниоцима 
(нпр. професионалним саветовалиштем).  

         Школа је укључена у GIZ пројекат, обучено је двоје наставника који су саставили 
програм професионалне оријентације и током читаве школске године у сарадњи са свим 
наставницима успешно реализовали планиране активности са ученицима 7. и 8. разреда. 
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Тако је професионална оријентација имплементирана у садржаје свих наставних предмета, 
у зависности од специфичности њихових садржаја.  

          Од реализованих активности, посебно треба истаћи активност која је рализована са 
циљем да би се ученици активно упознали са занатским занимањима, која су све 
траженији на тржишту рада, како код нас, тако и у свету. Остварена је квалитетна сарадња 
са локалним друштвом предузетника, локалним занатлијама и привредницима кроз 
посете. Том приликом ученици су били изузетно активно укључени у рад, осетили су 
атмосферу и особине многих занимања. 

         Традиционално презентовање школа, промоција средњих школа ученицима осмих 
разреда, остварено је и представници ковинских средњих школа, Гимназије и економске 
школе „Бранко Радичевић“ и Средње стручне школе „Васа Пелагић“, кроз атрактивне 
презентације и питања и одговоре ученика промовисали су своје школе. Осим тога, на 
часовима Техничког и информатичког образовања, коришћењем адекватних промотивних 
филмова, ученици су се упознали и са многим другим школама, а путем претраживања 
школских сајтова дошли су до потребних информација. 
  
         Сви ученици осмих разреда изашли су на завршни испит који су успешно положили 
и тиме завршили школовање у основној школи, а потом се уписали у жељену средњу 
школу, где су наставили школовање. 
 

РАСПОРЕД НАШИХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 
        Од 49  ученика који су завршили основну школу,њих 48 су успели да упишу неки 
профил у средњим школама и тамо наставе своје школовање,док 1 ученик не жели да 
настави школовање. 

 четворогодишња трогодишња 
 

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „Б. 
РАДИЧЕВИЋ“ КОВИН 

 

 Гимназија      - општи тип                   8  
Економски   техничар  7 
Гимназија Панчево –Природно математичка гимназија 1  
Гимназија Смедерево-Друштвено језички смер 2  
Гимназија Смедерево-Ученици са посебним 
способностима за рачунарство и информатику 

2  

СРЕДЊА  ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА „Васа 
Пелагић“ Ковин 

 

Туристичко-хотелијерски техничар               5 
Конобар   1 
Цвећар-вртлар  2 
Руковалац механичар пољопривредне технике  3 
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА Смедерево-
кулинарски техничар 

1  

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Стевица Јовановић“ 
Панчево 

 

Медицинска сестра – техничар 2  
Здравствени неговатељ  2 
Приватна медицинска школа Смедерево 1  
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА   ШКОЛА „Раде Кончар“ 
ПАНЧЕВО 

 

Електротехничар мултимедија 2 
 

Администратор рачунарских мрежа 1  
МАШИНСКА ШКОЛА Панчево   
Машински техничар за компјутерско конструисање 1  
Техничар друмског саобраћаја 1  
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА Београд 

 
 

Руковалац грађевинском механизацијом 
 

1 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА  СМЕДЕРЕВО   
Техничар за компјутерско конструисање 1  
Електротехничар информационих технологија 1 

 

Електротехничар рачунара 2  
Оператер машинске обраде  1 
Свега  38 10 
Укупно ученика 48 

 
 
                6.2   Извештај о реализацији програма здравствене и социјалне заштите 
ученика 
 
          Програм здравствене и социјалне заштите ученика је реализован према плану кроз 
разне наставне и ваннаставне активности: 

- На часовима физичког  васпитања истицан је значај редовног похађања часова и 
физичке активности уопште  за  здравље ученика 

- На ЧОС-у  су обрађиване теме везане за одржавање личне хигијене, хигијене одеће и 
обуће, радних и санитарних просторија... 

- Вршени су систематски прегледи ученика у Дому здравља 
-  На редовним часовима биологије , познавања природе и друштва, света око нас 

вођени су разговори о болестима и могућности заштите од њих  
- Вршена је едукација ученика о здравим стиловима живота; 
- Вршена је редовна вакцинација ученика 
- На часовима биологије ученици су упознати  са загађивањем животне средине и 

штетним деловањем на људско здравље 



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

102 
 

- Одржана су предавања везана за промене у пубертету; 
- На часовима одељењског старешине усвајане су вештине ненасилне комуникације, 

развијано другарство и подстицана толеранција; 

          Програм социјалне заштите ученика највише се базира на интензивној сарадњом са 
Центром за социјални рад у проналажењу могућности решавања материјалне, 
безбедоносне и  породичне проблематике. 
          Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима  у 
школи се одвијала континуирано. Педагог и директор школе су  у сарањи са одељењским 
старешинама решавали  проблеме у  сарадњи  са родитељима (службеним позивима у 
школу и инфомативним разговорима). Када је било неопходно,  контактирали су 
овлашћена лица из Центра за социјални рад ради укључивања у решавање одређеног 
проблема. 
          Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа је као и претходних 
година обезбедила неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног школског 
прибора и уџбеника, омогућене су бесплатне  екскурзије, бесплатне посете позоришним и 
биоскоским представама и сл.  У сарадњи са ученицима и родитељима за ове ученике су 
обезбеђени и новогодишњи пакетићи.  
          Осим наведеног, школа је периодично организовала  хуманитарне акције 
прикупљања одеће и обуће за ученике тешког материјалног стања. 
          Основни циљеви овог програма су: 
- развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде 
заштићено од сваког облика насиља, 
- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
 
          Овим програмом су обухваћене све активности које се базирају на пружању најбоље 
подршке ученицима из угрожених група: 
- деца у хранитељским породицама 
- деца са сметњама у развоју 
- деца у сиромашним породицама 
- деца ромске националности 
- деца у нефункционалним породицама. 
 
          Носиоци активности су,  сем одељењских старешина, педагога и директора школе, 
били и сви остали   учесници школског живота. 
          С обзиром на чињеницу да је протекла школска година била специфична због 
ризичне епидемиолошке ситуације која се односи на ширење вируса Ковид 19, у школи су 
спровођене све неопходне прописане превентивне и заштитне мере за заштиту ученика и 
запослених од ширења вируса: хигијенске мере (дезинфекција...), обавеза ношења 
заштитних маски и држање физичке дистанце. 
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6.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕНТЕНЦИА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

          Одржано су 3 радна састанка на којима смо усвојили програм рада глобални и 
годишњи, а такође урађена  је и анализа рада на крају 1. и 2. полугодишта. 

          Уочен је појачан рад у оквиру пројектне наставе у нижим разредима где је 
организована и продајна изложба рециклираних производа. 

          У другом полугодишту у време организовања наставе на даљину од 17.марта 
развијала се међупредметна компетенција и одговоран однос према здрављу. У том 
периоду се у великој мери развијала дигитална компентенција и сарадња међупредметних 
наставника, као и сараднња са од.старешинама, родитељима и највише ученицима. 

                                                     Извештај поднела: 

                                                                                  БРАНКИЦА СТОЈКОВИЋ, наст.биологије 

                                                                                                   (Коодинатор и записничар тима )                                                                                  

 
                6.3   Извештај о реализацији програма заштите животне средине  
 
                 Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подстицање 
ученика на размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине. 
Несумњиво да је од великог значаја и развијање правилног односа према радној средини, 
подстицање ученика на уређење учионица, других просторија у школи и школског 
дворишта. 
           С тим у вези, школа је током читаве школске године испуљавала своје задатке који 
се односе на унапређивање животне средине: 
-    сви наставници и стручни сарадници утицали  су на развијање код ученика позитивног 

односа према природи и природним изворима. 
-  континуирано је указивано на значај развијања културног односа према природним и 

радом створеним вредностима. 
- ученици су током године учили о обавезама развијања хигијенских навика, о понашању 

у природи, о уређењу стана, школе, насеља, завичаја и природе уопште. 
 

          Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализовани су процесу 
наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, ликовна култура, биологија, 
матерњи језик и страни језик, историја, географија, физика, хемија, грађанско васпитање. 
На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажовале су се 
одељенске заједнице, ученичке организације и кроз слободне активности ученика.  
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                6.4   Извештај о реализацији програма школског спорта и спортских 
активности 
 
          У складу са чланом 40. Закона о основној школи, школа је дужна да организује 
недељу школског спорта у првом и у другом полугодишту.  ( у другом полугодишту није 
реализована због актуелне епидемиолошке ситуације). 
 
          У школској 2019/2020. години у потпуности је реализован програм који је сачињен 
на почетку школске године до периода проглашења ванредног стања 16.3.2020.  
 
Биле су обухваћене разне врсте спортских активности / више спортских грана. 
          Исто тако, у  току школске године школа  је активно учествовала  у великом броју 
различитих културних и спортских манифестација које се организују на локалном нивоу. 
 
 

Настаник физичког васпитања:  
Иван Лукић 

 
                6.5   Извештај о реализацији програма културних активности школе  
 
          У току школске године реализоване су све планиране активности, али су,  због добре  
сарадње школе са културним инситуцијама у граду, реализоване и активности које је 
организовао Дом културе (присуство биоскопским и позоришним представама, посете 
изложбама, и тд.) и  градска библиотека „Вук Караџић“ (промооције књига, дружења са 
писцима и песницима, учешће на литерарним конкурсима, и сл.) 
          Све активности које су предвиђене  Планом и програмом културних активности 
школе реализоване су током године: 
 

Активности Време реализације Носиоци активности  
 

Пријем првака септембар Учитељи и ученици четвртог 
разреда 

Дечија недеља октобар 
 

Сви  ученици и наставнници 

Сајам књига октобар Наставници српског језика и 
библиотекар  

Посета позоришној представи, 
биоскопу, концерту, изложби 
 
 
Октобарски ликовни салон 

током године  Учитељи, наставници музичке 
и ликовне културе и 
наставници српског језика 

октобар  Наставник ликовне културе 

Завршетак првог полугодишта  децембар Учитељи  и наставници 
Дружење са забавиштанцима  у току првог 

полугодишта на 
Учитељи и ученици  четвртих 
разреда 
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часовима ликовне 
културе – заједничка 
израда ликовних 
радова... 

Дан Светог Саве   (домаћини су 
ученици осмих, а славу преузимају 
ученици седмог разреда са 
одељенским старешинама) 

 
јануар 

 
Одељенске старешине осмих 
разреда и вероучитељ 

Активности  поводом Дана  
заљубљених  

 
Ове планиране активности нису реализоване због 
актуелне епидемиолошке ситуације и ванредних услова 
рада (онлајн настава). 
Иако није било непосредног образовно- васпитног рада, 
неке културне активности су реализоване путем 
платформи за учење. 
 

Приредба поводом Дана школе 
Изложба радова „Да се представимо“ 
поводом Дана школе у галерији 
Центра за културу 
Промоција  књижевног стваралаштва 
наших ученика 
Приредба за крај школске године 

 
 
                6.6   Извештај о реализацији програма сарадње са породицом  
 
Програм сарадње са породицом је реализован према утврђеном плану и реализоване су 
следеће активности:  
- редовно су одржавани родитељски састанци; 
- редовно су одржавани састанци Савета родитеља 
- сви учитељи и наставници редовно су обављали индивидуалне разговоре са 

родитељима / старатељима; 
- према утврђеном плану реализовани су „Дани отворених врата“  
- организоване су заједничке активности са родитељима / неке активности поводом 

дечје недеље,  
- Родитељи су анкетирани и имали су могућност да искажу своје ставове о партнерским 

односима са школом; 
- Родитељи су полугодишње писмено исказивали своје мишљење о успешности сарадње 

са школом и предлагали мере унапређивања; 
- Родитељи су били активно укључени у реализацију свих хуманитарних активности; 
- Родитељи су укључени у реализацију активности поводом обележавања школске славе 

– Свети Сава; 
- Родитељи су укључени у припреме  и реализацију активности око обележавања Дана 

школе; 
- Заједничке активности родитеља и наставника око организације матурске вечери за 

ученике осмих разреда; 
- Реализоване су заједничке активности око реализације завршне приредбе. 
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             6.7   Извештај о реализацији програма сарадње са јединицом локалне 
самоуправе  
 
                   Рад школе у великој мери остварује се у сарадњи са локалном самоуправом,  
Општином Ковин, као надлежном једницом локалне самоуправе, која је и оснивач школе. 
Осим материјалног обезбеђења, сарадња  се одвијала и у повременим контактима ученика 
– представника  Ученичког парламента са надлежним органима у општини. 

           Већ на самом почетку, током Дечје недеље, ученици су присуствовали 
традиционалном пријему код председнице општине на којем су упознати са 
организацијом функционисања, органима и службама општине након чега су ученици 
имали могућност да поставе  питања председници. При томе  им је  показан рад матичне 
службе, службе за односе с јавношћу, писарнице и других делова који су деци били 
занимљиви. 

           Како на почетку школске године, тако се и на самом крају локална самопуправа 
најбољим ученицима, носиоцима Вукових диплома и диплома за изузетна успех 
постигнут на свим пољима образовања и васпитања  захвалила , пригодно их наградила са 
намером да их  мотивише  за даље напредовање.  

 

               6.8   Извештај о реализацији програма превенције насиља, злостављања и 
занемаривања и превенције других облика ризичног понашања 
 
        Овом проблематиком су се бавили сви актери школског живота: ученици, наставници 
и стручни сарадници, ненаставно особље, родитељи, као и представници других 
организација и институција који се баве овом проблематиком. Активностима је 
координирао Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  
    С обзиром на значај, овој теми се континуирано посвећивала велика пажња и 
реализоване су бројне активности: 
- Сачињен је акциони план превентивних активности за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања;  
- Сачињена је  и остварена корелација са програмским садржајима обавезних и изборних 

наставних предмета и ваннаставних активности у циљу превенције насиља; 
- Сви актери школског живота упознати су са правилима понашања у школи, кућним 

редом, последицама непоштовања правила, као и са васпитним и васпитно-
дисциплинским мерама;  

- Одржано је предавање за ученике првог разреда у оквиру пројекта „Безбедно 
детињство“ од стране надлежних службеника Полицијске управе у Ковину у сарадњи 
са Министарством просвете; 
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- Ученици  четвртог и шестог разреда уз помоћ  полицајаца сазнали како да се понашају 
у поплавама, пожарима, земљотресима, како да се одупру насиљу, кажу не дроги и 
алкохолу, али и да буду безбеднији на интернету 

- Одржано је предавање за ученике петог разреда о безбедном учешћу деце у саобраћају, 
као и превенцији коришћења психоактивних супстанци и превенцији насиља од стране 
надлежних службеника Полицијске управе у Ковину у сарадњи са Министарством 
просвете; 

- На часовима одељењског старешине у старијим разредима одржане су радионице у 
циљу заштите деце од трговине људима; 

- Одржане су радионице (у свим разредима) из програма заштите деце од дигиталног 
насиља; 

- Континуирано су предузимане бројне активности у циљу развијања и неговања 
богатства различитости и културе понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних 
активности (слободне и спортске активности, часови Грађанског васпитања и Верске 
наставе, у оквиру Дечје недеље, обележавање Дана толеранције, и сл.) 

- Реализоване су радионице којима су ученици вежбали технике ненасилног решавања 
конфликата /“Учионица добре воље“ и сл.- ученици четвртог разреда) 

- Тим за самовредновање рада школе је у сарадњи са Тимом за заштиту деце и ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања континуирано пратио безбедносну ситуацију 
у школи и предузимао све неопходне мере за њено унапређивање; 

- Током године реализовано је неколико хуманитарних активности (прикупљање одеће, 
обуће и школског прибора за сиромашну децу, новогодишњи пакетићи за сиромашне,  
и сл.) у циљу подстицања правих вредности; 

- Континуирано је спровођено похваљивање и награђивање успешних ученика у циљу 
промовисања правих вредности (Избор „Змаја међу Змајчићима“ – најбољи друг, и сл.) 

- Реализоване су превентивне активности које се односе на заштиту деце на интернету, 
од електронског насиља. 

                                                                                                   Тим за заштиту деце и ученика 
                                                                                  од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 
                6.9    Извештај о раду Ученичког парламента  
 
 
          Ученички парламент је формиран на 1. састанку у септембру 2019. године и  
имао је укупно 12 чланова из 7. и 8. разреда- по 3 ученика из одељења (71, 72,  
81, 82). Координатор за ову школску годину је била наставница хемије  
Драгана Анђелковић Манић. Председница Ученичког парламента је била је ученица 82  
разреда Тара Радмановић.  
 
-Одржано је 7 састанака до каја школске године и на њима су били,   
углавном,  сви чланови Парламента.  
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- Ученички парламент је од почетка школске године активно учествовао у  
школском животу и свим активностима које су одржаване у нашој школи –  
усвајању Програма рада за текућу годину, усвајању важних школских  
докумената (нпр. Анекса школског програма), обележавању Дечије недеље,  
Дану књиге, организовању презентација и предавања ученицима 5. и 6.  
разреда, Дана школе, матурске  вечери и др.)  
 
-Поједини чланови су учествовали у раду важних школских тела- Школском 
Одбору, Савету родитеља и др.  
 
-Сарађивали су добро са свим наставницима, управом школе (директорка,  
секретарица, школски педагог), другим ученицима, Тимовима, кухињским  
одбором, родитељима, помоћним особљем). 
 
- Због новонастале епидемиолошке ситуације  ( Соrona - вирус, Covid 19) ученички 
парламент је имао и on-line седницу. Организована је настава на даљину, тако да ученици 
нису могли да одрже састанак у просторијама школе. 
 
-Били су увек активни, пуни идеја и предлога за бољи рад школе.  
  
 

                                                                Координатор УП: 
                                                                                                      Драгана Анђелковић Манић 

 

VII    ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
 
7.1   Извештај о раду Тима за самовредновање  
 
 
Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, 
полазећи од анализе шта је и како урађено. Три основна питања су у средишту процеса 
самовредновања: 

1. Колико је добра наша школа? 
2. Како то знамо? 
3. Шта треба да учинимо да буде још боља? 
 

           Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је 
истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и 
развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања. 

 
           У току првог полугодишта школске 2019/20. године Стручни тим за 
самовредновање рада школе реализовао је све активности које су предвиђене планом: 
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Састанак / теме / активности Датум / време 
реализације 

Начин 
реализаци
је 

Реализатори 
и сарадници 

1. Оформљен је школски тим за самовредновање 
рада школе у саставу: 

1. Mарко Рајковић, директор  
2. Лучија Трифуновић, педагог 
3. Мирјана Милошевић, коориднатор Тима  
4. Славко Бранковић 
5. Бранка Клисура 
6. Милена Алићајић 
7. Јелица Петковић 
8. Ивана Секељ Добрић 
9. Јелена Милановић 
10. Боја Пауновић 
11. Александар Вучић, председник Савета 

родитеља 
12. Маја Станковић, представник локалне 

самоуправе 
13. Тара Радмановић, представник ђачког 

парламента  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.9.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

састанак 
Тима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чланови Тима 

 Израда Извештаја о раду Тима за 
самовредновање у току претходне школске 
године, који је саставни део Годишњег 
извештаја о раду школе у школској 2018/19. 
години 
Израда Плана рада Тима за самовредновање у 
току школске 2019/20. године (проучавање и 
одабир области самовредновања, договор о 
циљевима, стандардима, индикаторима и 
нивоима које треба преиспитати...) 
Подела задужења међу члановима Тима 

 Извршена је евалуација кључне области 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ:  

- спроведена је анкета о интересовањима 
ученика за поједине ваннаставне 
активности и секције; 

У току прве две недеље 
предметни наставници су 

анкетирали ученике за 
ваннаставне активности и 

секције 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

 Креирање инструмената за вредновање 
кључних области (анкете, табеле за праћење, и 
сл.) 

Континуирано, 
током године 
(непосредан увид 
у рад... 
Увид у разне 
изворе 
података... 

 
 

Активности се реализују у 
сарадњи са свим 
наставницима...   

Прикупљање података 
Анализа прикупљених података, израда 
извештаја... 
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Праћење реализације активности 
 

Разговори са 
наставницима, 
ученицима и 
родитељима...) 

2. 
 

Извршена је анализа успеха ученика на крају 
првог квартала; 
 

 
 

29.10.2019. 

 
 

састанак 
Тима 

 
 

чланови Тима... 
Праћено је напредовање ученика који имају 
тешкоће у развоју; 
 

3. Извршена је евалуација кључне области 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
            -  извршена је анализа успеха и владања 
ученика на крају првог полугодишта; 
            -  извршена је анализа припремне 
наставе за завршни испит ученика осмих 
разреда у току првог полугодишта; 
            -  извршена је анализа успеха ученика на 
такмичењима која су реализована у току првог 
полугодишта; 
            -  реализовано је праћење и вредновање 
остварености образовних стандарда  постигнућа 
ученика 

 
 
 
 
 
 
 

26.12.2019. 

 
 
 
 
 
 
 

састанак 
Тима 

 
 
 
 
 
 
 

чланови  
Тима... 

Извршена је анализа анкете о сарадњи школе и 
породице у току првог полугодишта 
 
Састављање полугодишњег извештаја 

 Континуирано се реализује сарадња са осталим 
Тимовима и Активима у школи, првенствено са 
Тимом за ШРП и Тимом за обезбеђење 
квалитета и развој установе 

 
Континуирано, 
током године 

 
Активности се реализују у 

сарадњи са свим 
наставницима...   

 Презентација резултата самовредновања 
Наставничком већу, Савету родитеља и 
Школском одбору 

 
На седницама Наставничког већа, Савета и 

родитеља и Школског одбора представљени су 
резултати самовредновања 

4. Кључна област- ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 
-Професионална оријентација; 
 
 
Кључна област-ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 
 
-Праћење и вредновање напредовања постигнућа 
ученика 8.разреда  

 
 мај – јун 2020. 

 
Тим за професионалну 

оријентацију; 
Педагог школе; 

Наставници који предају 
наставне предмете који су 

обухваћени завршним 
испитом 

5.  Кључна област- ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА Јун 2020.   
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-Анализа успеха и владања ученика на крају 
школске године; 
-Праћење и вредновање остварености исхода 
предвиђених ИОП-ом: 
-Анализа успеха на такмичењима; 
-Анализа резултата завршног испита ученика осмих 
разреда. 
 
- Анализа анкете о задовољству родитеља сарадњом 
са школом; 

Тим за самовредновање; 
Тим за инклузивно 

образовање 

 
Самовредновање наставе на даљину: 
 
У време привођења крају наставе на даљину, наши ученици су имали  прилику да путем анонимне 
анкете изнесу своје виђење оваквог начина рада у предмету техника и технологија. 
Ђачки резиме наставе на даљину: И поред низа погодности највећи проблеми интернет, 
                                                               превише градива, ометање укућана 
„Основа за такав рад била је квалитетна техничка подршка. Тек једна петина ученика тврди да је 
имала извесних проблема са пријемом и слањем урађених задатака. Готово свим ученицима наставни 
материјали које су добијали од наставника били су јасни и разумљиви, а такође указују и на то да су 
се по потреби обраћали за додатна објашњења. Половина ученика је редовно радила све вежбе и 
задатке, 40% је понекад каснила, док 10% каже да су често каснили због обавеза из других предмета. 
Такође, половина ученика одговорила је да им нико није помагао у раду, док је друга половина 
потражила помоћ од родитеља или старије браће или сестара. Наставни материјали постављани су на 
школску предметну страницу, наставников блог и школски сајт са којег их је највише прузимало. На 
питање да ли им је искуство рада у кабинету информатике било од користи када је почела настава на 
даљину већина је одговорила потврдно, док је веома малом броју ученика електронска комуникација 
била тешка. Сваки други ученик изјаснио се да му се свиђа настава на даљину, али је ипак највећи део 
одговорио да им је дража настава у учионици, са својим другарима. 
На тврдњу да их родитељи подстичу да раде и прате наставу и контролишу њихов рад позитивно је 
одговорило око 90% ученика. На питање колико времена им је потребно дневно за испуњавање 
задатака на даљину трећина је одговорила да је то од једног до два сата, мање од једног сата, од два до 
три и од три до четири сата по око 15%, док је петини било потребно четири и више сати. Као 
проблеме и тешкоће у праћењу наставе на даљину највише њих означило је што нема директног, 
живог контакта са наставником, док су наведени и технички проблеми са интернетом, превише 
градива, ометање укућана и друго. Ипак, две трећине анкетрираних ученика мисли да ће усвојити 
садржаје исто онако као и када је била настава у школи. Како су и у редовним условима садржаји 
усмерени ка самосталном или тимском пројектном раду и делом комуникацију са наставником путем 
интернета, овај начин рада не само да им је био близак од раније, већ је пружао и низ погодности”, 
закључак је наставника Крецуљ Дејана, који је анкетирао ученике 
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Све сачињене анализе Тима за самовредновање  упућене су Тиму за ШРП и Тиму за 
обезбеђење квалитета и развој установе у циљу предузимања адекватних мера за 
унапређивање квалитета рада. 

 

  

Тим за самовредновање рада школе 

 

 
           
7. 2   Извештај о раду Тима за инклузивно образовање   
 

У току школске године одржано је  укупно 6 састанака( од тога 2 on line) на којима је: 

-  Сачињен Извештај о раду у протеклој школској години 

-   Сачињен  Годишњи план  рада ; 

            -       Предлог одлуке  о усвајању Индивидуалног образовног плана за шк.2019/20 
годину; 

       -       Евидентирање  ученика  којима је потребна додатна подршка у  
образовању;  
               У шк.2019/20.год.: 
      -по ИОП-у 2 (измењеном програму)  радило је 8 ученика;  
      -по ИОП-у 1 (прилагођеном програму) радило је 4 ученика ; 
      -по ИОП-у 3  (напредном програму из математике) радило је 3 ученика. 
 Сви ученици су завршили разред позитивним успехом и оцењени  су на основу 
ангажовања и степена остварености циљева и посебних стандарда постигнућа и то на 
начин који узима у обзир њихове способности; 

- Анализирање нивоа постигнућа и дефинисање образовних минимума за сваког 
ученика; 

       -     Израда Индивидуалних образовних планова рада из наставних предмета за које 
постоји  потреба (на основу нивоа постигнућа); 
      -      Континуирано праћење напредовања ученика и евалуација иоп-а; 
      -      Полугодишње вредновање и оцењивање постигнућа ученика; 
     -     Сарадња са Интерресорном комисијом; 
     -     Усвајање предлога тестова за завршни испит за два ученика осмог разреда;  
           Оба ученика су са добрим успехом завршила осми разред и положили завршни 
испит. 



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

113 
 

     -     Сачињавање предлога о наставку школовања за ученике осмог разреда који су 
радили по ИОП-у 2. 
    

 
                                                                                  Координатор тима: 

                                                                                  Трифуновић Лучија 
  
 
 
  VIII    ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНИРАНОГ ДЕЛА   
             ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 
8.1  Извештај о раду актива за развојно планирање 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ ДОКАЗИ 

 
Н

А
С

Т
А

В
А

  И
 У

Ч
Е

Њ
Е 

  

(Задатак –побољшати 
идентификацију и пружање 
подршке даровитим 
ученицима,кроз израду 
обогаћеног ИОП-3) 
1. Организовање 
појединачних састанака 
стручних већа за област 
предмета и тима за инклузију-
неформално стручно 
усавршавање 
 
 

 
 
-Током школске 2018-2019.одржано је 4 
састанка стручних већа и Тима за 
инклузију,приступило се припремама за 
ИОП-3 и даљу идентификацију  деце. 
-Континуирано током целе школске 
године,педагог је сарађивао са 
наставницима и помагао у идентификацији 
даровитих ученика,саветовао и усмеравао 
рад тима за инклузију. 

Педагог 
Наставници 

Директор 
Библиотекар 

 
 

Записници 
са састанака 
стручних 
већа иТима 
за инклузију 

Н
А

С
Т

А
В

А
  И

  У
Ч

Е
Њ

Е 
 

2.Идентификација ученика и 
израда обогаћеног ИОП-3 
за надарене ученике. 

Континуирано током школске године цу 
праћене потребе ученика и прилагођавано је 
градиво –обогаћено је. 
Договорено је да се због оступности 
увођења ИОП-3,од школске 2019-
2020.приступи изради ИОП-3 за 
идентификоване ученике. 
 

Педгог,тим за 
инклузијунаставни
ци, 
ученици,родитељи 
 

Извештаји 
тима, 
Планови 
ИОП-3 
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(Задатак-Стручно 
усавршавање наставника) 
1. Организовање 
семинара и других 
облика стручног 
усавршавања наставника 
 
 

Током школске 2018-2019. реализовани су  
семинари: 
 
(Извештај о стручном усавршавању 
саставни је део Годишњег извештаја о раду 
школе и у њему се налази списак свих 
похађаних семинара ) 

педагог, 
 
директор, 
 
библиотекар 

план 
стручног 
 
усавршавањ
а, 
извештаји 

(Задатак-Континуирана 
примена интерактивних 
модела наставе) 
1.Примена 
разноврсних  модела наставе 
на већем броју часова 
 

 
Континуирано током школске 
године,наставници су примењивали 
разноврсне моделе наставе. 

 
  

 
Наставници, 

ученици 

 
Продукти, 
фотографије,
планови,при
преме, 
бољи успех 

2. Подизање квалитета 
наставе - коришћењем 
нових технологија 
 
 

Континуирано током школске 
године,коришћењем нових технологија 
радило се на подизању квалитета наставе. 

   Директор, 
педагог,  

Наставници,учени
ци 

Планови,при
преме 
,бољи 
успех,проду
кти 

 

(Задатак  – Повећати 
примену различитих 
техника 
оцењивања:самооцењивање
,вршњачко вредновање и 
портфолио)    
1. Повећање броја 
часова за самооцењивање и 
вршњачко вредновање 
  
 

 
 

 

У току школске 2018-2019. Радило се на 
побољшању процеса оцењивања,како би 
било у функцији даљег учења. 

 
 
 
Наставници,педаго
г, 
директор 

 
 
 
Припреме 
наставника,п
родукти 
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2. Израда ученичког 
портфолија 
  

У току школске 2018-2019. у млађим 
разредима се наставило са израдом 
ученичких портфолија,а у старијим 
разредима је започет процес увођења 
портфолија.Радило се на оспособљавању 
ученика да одаберу радове за свој 
портфолио и активније се укључе  у 
самопроцену свог напредовања. 

Педагог,ученици 
,наставници 

портфолио 

 
О

Б
РА

ЗО
ВН

А
 П

О
С

Т
И

ГН
У

Ћ
А

 
    

 
(Задатак :Мотивисати и 
подстицати све ученике да 
континуирано теже бољим 
резултатима уз појачану 
сарадњу са родитељима.) 
 
1.Квиз матураната  

 
 
Реализован квиз у току маја 2018. 
Бољи резултати на завршном испиту (још 
увек испод просека али најбољи у  односу 
на друге школе-највећи број бодова) 
Већа мотивисаност ученика. 
 
 

 
Наставници и 

ученици 
 
 
 
 
 
 

Фотографије 
Извештаји,за
писници 
 
 
 
 
 
 

(Задатак 2:Спровести 
истраживање о 
оптерећености ученика 
завршних разреда) 
  
1.Анкетирање ученика и 
анализа 
 
 
 

 
 
Сумирани резултати истраживања и донете 
адекватне мере побољшања према 
могућностима како би се смањила 
оптерећеност ученика у наредној школској 
години. 
 
 
 

 
 
 
 
Педагог и Тим за 
самовредновање 
 
 

 
 
 
 
Анкете,резу
лтати 
истраживањ
а 
 

 
РЕ

С
У

РС
И

 
   

 
 
 
(Задатак 1: Уређење 
школског дворишта и 
спортског терена) 
  1.Естетско уређење 
школског дворишта 
 
 
2.Адаптација спортског 
терена 
 
 

 
 
 
 
 
 
Уређено је школско двориште у току 
пролећног распуста 2018. Избетониране су 
стазе,сређено је дрвеће и зеленило,посађено 
цвеће и у сарадњи с наставником 
биологије,уређен еко-кутак(ученици и 
наставник).Од пањева који су остали 
направљен је кутак за летњу учионицу ,за 
седење,а на зиду „кућице-продужени 
боравак“ су деци из боравка пројектовани 
цртани филмови.Осликане су школице и 
терени за Твист,као и мини терен за одбојку 
на песку. 
 
У првој фази уређења спортског 
терена,урађен је пројекат али радови нису 
отпочели до краја школске 2018-2019. 

 
 
 
 
 
Директор,наставни
ци, 
Ученици  
 
 
Директор 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Увид и 
фотографије 
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Анализом реализованих активности можемо да закључимо да су сви планирани задаци 
остварени и да треба наставити са реализацијом постављених циљева. 
 
Овај извештај прослеђен је  Тиму за самовредновање рада школе на даљу анализу.  

                                                                                                                                                                            
Тим за развојно планирање  

 
 

 IX     ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  И 
УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

     Весна Стојановић: Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима 
учења, путем интернета 11.6.2020, преглед  Пробног завршног испита 4.6.2020. - математика  и 
Школска поткомисија за пријем приговора на завршном испиту у школској 2019/2020.години.- 
23.6.2020. 
     Бранкица Николић: Присуство на стучним предавањима: „Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/дигитално компетентаннаставник – увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала“ 22.8.2019, ,,Развој животних вредности код 
ученика и партнерских односа са њиховим родитељима”,Смедерево,19.2.2020, вебинари: 
ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА:„Како подстаћи скривене потенцијале ученика“  Др сци. Ранко 
Рајовић 28.2.2020, ,,Невербална комуникација – говор тела”,Марко Буразор,6.4.2020, ,, E-
учионица: обука о коришћењу на примерима за разредну наставу“,Жолт Коња,10.4.2020, 
„Дигитални часови: бесплатни алати и платформе“,Жолт Коња,11.4. 2020, „Како владати собом у 
стресним ситуацијама“,Јелена Марушић,15.4.2020, „Примена алата Google Classroom у 
реализацији часова и тестирању ученика”, Жолт Коња,5.5.2020, Примена алата Google Forms, 
Kahoot!, Quizizz у реализацији часова и тестирању ученика”, Жолт Коња,12.5. 2020, „Из угла 
психолога” под називом „Похвалите и критикујте конструктивно”,Јелена Марушић, 13.5. 2020, 
,Решавање конфликтних ситуација” Јелена Јеремић,14.5.2020, ,,Из угла психолога под називом 
Шта нас спречава да се понашамо асертивно”, Јелена Марушић,29.5.2020, приказ дигиталног 
уџбеника –Бигз, Издавачка кућа  „Бигз“ промоција и презентација  дигиталних уџбеника, 17.1. 
2020, Издавачка кућа  „Завод за уџбенике“ промоција и презентација дигиталних уџбеника, 
4.3.2020, Издавачка кућа  „Вулкан“ промоција и презентацијадигиталних уџбеника, 6.3.2020. 
Пробни завршни испит- математика, дежурство за време спровођења пробног завршног испита 
2.6.2020, српски језик, дежурство за време спровођења завршног испита, 17.6.2020, математика, 
дежурство за време спровођења завршног испита, 8.6.2020 и комбиновани тест, дежурство за 
време спровођења завршног испита, 19.6.2020. 
Зорица  Видосављевић, учитељ: присуство  стручном предавању „Образовна академија - 
представљање нових уџбеника за трећи разред“ 19.2.2020. Смедерево, вебинари: Група Клет 

Задатак 2: Пренамена 
„радионице“ у салу за 
групне активности и 
пројекције филмова. 
1 Адаптација простора 
„радионице“ 

 
У школској 2018-2019. је започето 
рашчишћавање „радионице“ обзиром да се 
у њој налази стари,отписани  школски 
намештај,а не постоји други простор где би 
се он сместио.Адаптација је одложена за 
наредну школску годину. 

Директор,локална 
самоуправа 

Увид у 
простор 
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Србија „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“ - Др сц. Ранко Рајовић 28.2.2020. „ 
Невербална комуникација –говор тела“-, Мр Марко Буразор 6. април 2020. „Дигитални часови: 
бесплатни алати и платформе“,Жолт Коња,14.април 2020, „E-учионица: обука о коришћењу на 
примерима за разредну наставу,“ Жолт Коња 14.април 2020, „Савладајте вештине израде 
динамичних презентација и задатака уз Prezi и Learning Apps“,Жолт Коња, 28.април 2020, 
„Примена алата Google Classroom у реализацији часова и тестирању ученика”,Жолт Коња 5. мај 
2020, Платформa ЗУОВЕду „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ 25.мај 2020, Приказ међународног 
пројекта „Снимам науку“ , Дејан Крецуљ, 11.септембар 2019, Приказ дигиталног уџбеника 
Издавачка кућа  „Бигз“  дигитални уџбеници за 3. разред 17. јануар 2020,  Презентација 
уџбеничких комплета издавачке куће „Бигз“ 22. јануар2020. Завод Издавачка кућа  „Завод“  
дигитални уџбеници за 3. разред, 4. март 2020, приказ дигиталног уџбеника Издавачке куће  
„Вулкан“  дигитални уџбеници за 3. разред 6. март 2020, реализација и спровођење пробног 
завршног испита (математика) на крају школске 2019/2020. године 2.06.2020. и реализација и 
спровођење завршног испита на крају школске 2019/2020. године 17-19.06.2017. Ковин 
Данијела Новокмет, учитељ 
Стручно предавање Образовна академија-представљање нових уџбеника за трећи разред 
19.2.2020. Смедерево 
Вебинар-Група Клет Србија „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“ - Др сц. Ранко 
Рајовић 28.2.2020. 
Платформa ЗУОВЕду Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  25.мај 2020. 
Платформa ЗУОВЕду Реализација наставе оријентисана ка исходима учења  8.јун 2020. 
Приказ међународног пројекта „Снимам науку“ , Дејан Крецуљ 11.септембар 2019. 
Приказ дигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Бигз“  дигитални уџбеници за 3. разред 17. 
јануар 2020.  
Анализа уџбеника Презентација уџбеничких комплета издавачке куће „Бигз“ 22. јануар2020.  
Завод Издавачка кућа  „Завод“  дигитални уџбеници за 3. разред 4. март 2020. 
Приказ дигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Вулкан“  дигитални уџбеници за 3. разред 6. март 
2020.  
Пробнизавршни испит  - Реализација и спровођење пробног завршног испита (математика) на 
крају школске 2019/2020. године 2.06.2020.  
Ковин 
Завршни испит Реализација и спровођење завршног испита на крају школске 2019/2020. године
 17-19.06.2017. Ковин 
Jaсмина Давидовић и Весна Радмановић 
Платформa ЗУОВЕду Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  25.мај 2020. 
Платформa ЗУОВЕду Реализација наставе оријентисана ка исходима учења 8.јун2020. 
Приказ међународног пројекта „Снимам науку“ , Дејан Крецуљ 11.септембар 2019. 
Приказдигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Бигз“  дигитални уџбеници за 3. разред 17. 
јануар 2020.  
Анализа уџбеника Презентација уџбеничких комплета издавачке куће „Бигз“ 22. јануар2020.  
Завод Издавачка кућа  „Завод“  дигитални уџбеници за 3. разред 4. март 2020. 
Приказдигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Вулкан“  дигитални уџбеници за 3. разред 6. март 
2020.  
Пробни завршни испит Реализација и спровођење пробног завршног испита (математика) 
на крају школске 2019/2020. године 2.06.2020. Ковин 
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Завршни испит  - Реализација и спровођење завршног испита на крају школске 2019/2020. године
 17-19.06.2017. Ковин 
Секретар:  учешће на стручном скупу-симпозијуму "Стручност и креативност у управљању 
савременом школом (датум одржавања 27. до 28. фебруара 2020.године, трајање: 16 сати, број 
бодова:2). Организатор:Кlett друштво за развој образовања "Београд". Стручни скуп је признат као 
облик стручног усавршавања: симпозијум од стране Завода за унапређивање образовања и 
васпитања, број одлуке:2266-4/2019 од 30.12.2019. 
Марко Рајковић (директор школе):  
Учешће на стручном скупу-симпозијуму "Стручност и креативност у управљању савременом 
школом (датум одржавања 27. до 28. фебруара 2020.године, трајање: 16 сати, број бодова:2). 
Организатор:Кlett друштво за развој образовања "Београд". Стручни скуп је признат као облик 
стручног усавршавања: симпозијум од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, 
број одлуке:2266-4/2019 од 30.12.2019. 
Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, Компетенција 
за наставну област,предмет и методику наставе,поучавање и учење. (zuov.go.rs) 
Приказ међународног пројекта „Снимам науку“ , Дејан Крецуљ 11.септембар 2019. 
Приказ дигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Бигз“  дигитални уџбеници за 3. разред 17. 
јануар 2020.  
Анализа уџбеника Презентација уџбеничких комплета издавачке куће „Бигз“ 22. Јануар 
2020.  
Завод Издавачка кућа  „Завод“  дигитални уџбеници за 3. Разред 4. март 2020. 
Приказ дигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Вулкан“  дигитални уџбеници за 3. разред 6. март 
2020.  
Председник школске комисије на Завршном испиту школске 2019-2020. 
Божидар Анђелков 
Стручно предавање Образовна академија-представљање нових уџбеника за трећи разред
 19.2.2020. Смедерево   
Платформa ЗУОВЕду Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  29. и 30.6.2019.  
Платформa ЗУОВЕду Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  25.мај 2020. 
Приказ међународног пројекта „Снимам науку“ , Дејан Крецуљ 11.септембар 2019. 
Приказдигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Бигз“  дигитални уџбеници за 3. Разред 17.1. 2020.  
Анализа уџбеника Презентација уџбеничких комплета издавачке куће „Бигз“ 22.1. 2020.  
Завод Издавачка кућа  „Завод“  дигитални уџбеници за 3. разред 4.3.2020. 
Приказдигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Вулкан“  дигитални уџбеници за 3. разред 6.3. 
2020.   
Завршни испит  Реализација и спровођење завршног испита на крају школске 2019/2020. године 
17-19.06.2017. Ковин 
Јелица Петковић 
Стручно предавање Образовна академија-представљање нових уџбеника за трећи разред
 19.2.2020. Смедерево 
Вебинар-Група Клет Србија „Како подстаћи скривене потенцијале ученика“ - Др сц. Ранко 
Рајовић 28.2.2020.  
Платформa ЗУОВЕду Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  29. и 30.6.2019. 
Платформa ЗУОВЕду Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  25.мај 2020. 
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Приказ међународног пројекта „Снимам науку“ , Дејан Крецуљ 11.септембар 2019. 
Приказдигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Бигз“  дигитални уџбеници за 3. разред 17. 
јануар 2020.  
Анализа уџбеника Презентација уџбеничких комплета издавачке куће „Бигз“ 22. јануар2020.  
Завод Издавачка кућа  „Завод“  дигитални уџбеници за 3. разред 4.март2020. 
Приказдигиталног уџбеника Издавачка кућа  „Вулкан“  дигитални уџбеници за 3. разред 6.март 
2020.   
Завршни испит Реализација и спровођење завршног испита на крају школске 2019/2020. године
 17-19.06.2017. Ковин 
Бранкица Стојковић 
Интерна обука за онлине наставу и рад  на платформама Едмодо и Гоогл учионици у периоду од 
17.03.-29.05.2020.у трајању 20 сати и дежурство на завршном испиту матураната 
17.,18.и19.06.2020.што носи 12 сати. 
Венера Арсенов Бојовић: Стручни скуп „Дигитално образовање 2020“  10. и 11. априла, Центар 
за образовне технологије у образовању на Западном Балкану 
Ивана Секељ Добрић : онлајн семинар "Дигитална учионица" , 25. мај 2020. и прегледање 
пробног и завршног испита (полудигитално), јул 2020. 
Бранка Клисура: Стручни скуп „Нове теме у историографији – оквири и циљеви промене у 
настави историје“, Београг, Филолошки факултет, 22. фебруара 2020. Центар за српске студије, 
Филозофски факултет Београд,  
Боја Пауновић: Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 
учења, Компетенција за наставну област,предмет и методику наставе,поучавање и учење, број 
бодова 24, 22.10. 2019 и Од самовредновања до екстерног вредновања приоритетна област П3 и 
компетенција К4, број бодова 8,27.12. 2019. 
Комисија за Завршни испит осмих разреда. 
Миона Гвозденовић 
1. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 
2. Дигитална учионица 
3. Онлајн презентација уџбеника издавачке куће  „Клетт“ (вебинар) 
4. Презентација уџбеника издавачке куће „Завод за уџбенике“ 
5. Супервизор на завршном испиту 
Драгана Анђелковић Манић 
Презентацију учбеника хемије за седми разред Нови Логос,а интерно обука за онлине наставу и 
рад  на платформама Едмодо и Гоогл учионици у периоду од 17.03.-29.05.2020.у трајању 20 сати и 
дежурство на завршном испиту матураната 17,18. и 19.06.2020. што носи 12 сати. 
Бранка Спирковић: Похађала програм стручног усавршавања ,,Коридори Србије'' , каталошки 
број 792 у периоду од 30.11 до 01.12.2019. године у трајању од 16 сати, компетенција: К1 – 
Компетенције за ужу стручну област, приоритети: П3 – унапређивање компетенција наставника у 
области планирања и реализације наставе оријентисане  на исходе.Семинар је организован од 
стране Географског института „Јован Цвијић“, САНУ, а програм обуке одобрио је Завод за 
унапређење васпитања и образовања. Такође, програм стручног усавршавања ,,Рад са тешким 
родитељима'' каталошки број 139 у периоду од 9.1. до 10.1.2020. године у трајању од 16 сати, 
компетенција: К 4 – за комуникацију и сарадњу, приоритети: П4 – Јачање васпитне улоге 
образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања. Семинар је одржан у просторијама ОШ ,,Ђура Филиповић'' у 
Плочици, а програм обуке одобрио је Завод за унапређење васпитања и образовања. 
Присуствовала је презентацији уџбеника издавачке куће Вулкан знање. Овај облик стручног 
усавршавања реализован је  у просторијама ОШ ,,Димитрије Давидовић'' у Смедереву,  
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6.11.2019.године, присуствовала и активно учествовала је у анализи примене у настави уџбеника 
за основну школу за свој предмет у трајању од три сата. Овај облик стручног усавршавања 
организовао је ЈП,,Завод за уџбенике'' у просторијама ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' у Ковину,  
4.3.2020. године. 
Светлана Баковић: 29. maja вебинар „- Vebinar "Шта нас спрецава да се понасамо асертивно" 
 Реализација наставе оријентисана ка исходима уцење - укупно 24х 
Дејан Крецуљ, наставник Технике и технологије и Информатике и рачунарства, педагошки 
саветник: успешно завршио  онлајн обуку (MOOC) “Видео у образовању” у трајању од 40 сати. 
Обука је реализована у периоду од 16.3.2020. до 16.5.2020. на Мудл-платформи moodle.e-pismen.rs  
на основу материјала са семинара „Видео-педагогија у стручном образовању“, у организацији 
European Training Fondation. Дел. бр. 2020/6 16.5.2020. Учествовао на Међународној конференцији 
„Т4 COVID-19“ 30. маја 2020. Такође на Међународном стручном скупу „Проговори да видим ко 
си – култура говора и усмено изражавање“ одржан путам интернета  у трајању од једног дана, 23. 
маја 2020. у организацији Удружења „Изражајност“. Успешно завршио онлајн курсеве „Шта је 
подкаст?“ 29. априла, „Domen, hosting, cPanel“  и „Локални сервер XAMPP“ јуна 2020 у 
организацији „Кројачева школа“ доо Земун. Амбасадор је „Међународног такмичења из 
астрономије и астрофизике IAAC“  за 2020. годину, фебруара 2020. године. Учествовао на скупу 
„Одрживи космос“ 22. јануара у организацији „Green Thinker Z Society“ који је одржан путем 
интернета. Учествао у међународном Дану дигиталнох учења - Digital Learning Day, 27. фебруара 
са пројектом који је обухватио ученике петог разреда.  Водио је радионицу о слободи изражавања 
и информисања „Пријатељ ми рече“  током Дечје недеље са представницима Ученичких 
парламената ковинске општине, у организацији СО Ковин 9. октобра 2019. Презентовао приказ 
међународног пројекта „Снимам науку“ на седници Наставничког већа 11. септембра 2019. 
којој су присуствовали сви чланови Већа. Учествовао на Међународном онлајн самиту „Ditch That 
Textbook Digital Summit“  26. децембра 2019. са темом „Infusing Creativity into Teaching, Learning 
and Life“, такође и на Међународној онлајн конференцији „2019 Global Education Conference“  
новембра 2019. године. Са посебном дистингтицијом учествовао у Међународном образовном 
пројекту „Спектар“ – „Teachers are inportant and Learning is significantly“ од 1. октобра до 1. 
децембра 2019. у организацији „Education and Training Centre“ из Подгорице. Учествовао у 
конкурсу „Магија је у рукама наставника“, у којем је учествовала и наставница Венера Арсенов 
Бојовић. 
Тамар Вијатов 
Републички зимски семинар на Филолошком факултету у Београду 
Прегледање пробног и завршног испита 
Јелена Милановић 
Републички зимски семинар на Филолошком факултету у Београду 
Дежурство на завршном испиту матураната 17- 19.06.2020. 
 
Иван Лукић 
Међународна конференција „Ефекти примене физичке активности на антрополошки 
статус деце, омладине и одраслих“ 13.12.2019. 
Дежурство на завршном испиту матураната 17- 19.06.2020. 
Крчуљ Александар 
Друга међународна конференција о настави физике и сродних наука  у Суботици од 17. до 
19. октобра 2019. године. 
Дежурство на пробном завршном и завршном испиту 
Прегледање задатака из физике на комбинованом тесту 
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Kоординатор тима 
Дејан Крецуљ 

 
X      ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ    
         ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ  
         СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  НАЛОЖЕНИХ МЕРА 
 
ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2019/2020.години 
ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 
ИЗВЕШТАЈА 
 

Број  
НАЛОЖЕНИХ/ 
ПРЕДЛОЖЕНИХ 
МЕРА 

Напомена 

Просветна 
инспекција 

2 4 Извршен је jeдан редован 
инспекцијски надзор и један 
у вези припремања и 
спровођења завршног 
испита. 

Стручно-
педагошки надзор 

/ /  

Инспекција  
рада 

/ / / 

Буџетска 
инспекција 

/ / / 

Тржишна 
инспекција 

/ / / 

Комунална 
инспекција 

/ / / 

Грађевинска 
инспекција 

/ / / 

Туристичка 
инспекција 

/ / / 

Санитарна 
инспекција 

/ / / 

Противпожарна 
инспекција 

/ / / 

Интерни ревизор 
у јавном сектору  

1 / На основу ревизије 
сегмената пословања и 
процеса дати су основни 
закључни и препоруке. 

Завод за јавно 
здравље 

2 7 Општа хигијенска оцена 
објекта-задовољава. 

Стручни надзор / / / 
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над радом 
библиотеке 
 

- Просветна инспекција (редован инспекцијски надзор)-предмет надзора утврђивање 
степена припремљености школе за рад у школској 2019/2020.години бр.614-
28/2019-IV oд 5.12.2019.године заведено под дел.бр.1183/1 од 6.12.2019.године. 
Број наложених мера-три. 

- Просветна инспекција дана 16.6.2020.године извршила је контролу припреме и 
спровођења завршног испита школске 2019/2020.године. Број наложених мера: 
једна. 

- Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору Слободнка Ковачевић обавила је 
ревизију подсистема припреме, планирања извршења финансијског плана за 
период од 1.1.2019. до 31.12.2019.године. Ревизија је извршена у периоду од 
5.3.2020. до 17.3.2020.године и о томе је сачињен Извештај број 47-5/2020-I од 
19.3.2020.године који је заведен под дел.бр.280/1 од 20.3.2020.године. На основу 
ревизије сегмената пословања и процеса дати су основни закључни и препоруке. 

- Завод за јавно задравље у два наврата 20.9.2019.године и 31.1.2020.године обишао 
је школу и сачинио Записник о контроли хигијенског стања објекта. Оба пута 
општа хигијенска оцена објекта је била-задовољава. Број предложених мера: седам. 

Извештај сачинила 
Драгана Михајлов 

 
 
 
 XI   МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА 
 
 
          Школским маркетингом бавио се Сектор за односе са јавношћу. Њега је водио 
наставник школе Дејан Крецуљ, који је, у сарадњи са свим настав ницима школе, 
правовремено и тачно информисао јавност о свему што се догађа у школи. С обзиром на 
перманентну потребу рада у овој области, планом рада Сектора предвиђено је, а и 
остварено, да делује током читаве школске године непрестано, од 1. септембра до 31. 
августа. Ово је било неопходно с обзиром на велики број информација упућених 
ученицима и родитељима, које су имале карактер сервисних информација, што је и 
испоштовано.  
 
          На локалном нивоу остварена је одлична сарадња са медијском кућом радио „Бус“, 
која имају и своју интернет издање. Званична презентација локалне самоуправе, сајт 
Општине Ковин, редовно је, тачно и у потпуности објављивао прилоге из живота и рада 
школе.  
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          Осим што су активности школе пропраћене у локалним медијима, о већини од њих 
објављени су прилози и у Просветном прегледу, као и на сајтовима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Посебно треба нагласити да је о 
догађањима у школи редовно прилоге објављивао и сајт медијског јавног сервиса 
Војводине, Јавне медијске установе „Радио-телевизије Војводине“, у делу намењеном 
збивањима у Банату, односно образовању и култури. 
 
          Школа има и свој сајт www.zmajkovin.edu.rs.  Током године сајт је радио на новој 
платофми, функционално и естетски иновиран тако да задовољава захтеве нових 
мобилних технологија. Промоцију школе врше и наши ученици који похађају малу школу 
новинарства и активно учествују у изради прилога. У току реализације наставе на даљину 
сајт школе је био драгоцен ученицима и родитељима, јер су све информације које су биле 
неопходне за реализцију наставе на даљину биле постављене.на сајту. На сајту су 
изложени и многи продукти рада на даљину. 
 

Дејан Крецуљ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zmajkovin.edu.rs/
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину  усвојен је на 
основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 др. Закона) на седници Школског одбора ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ Ковин од 15.09.2020. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 

Марко Рајковић                                                                             Мирјана Милошевић 

_______________________                                                       ___________________________ 
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	Предмет: Географија- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019.
	Предмет: Физика- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
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	Предмет: Хемија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ХЕМ01332)
	Предмет: Техничко и информатичко образовање- ЈП Завод за уџбенике (СРП7ТЕХ00832)
	Предмет: Музичка култура- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7МУЗ01326)
	Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР7ЕНГ00854)
	Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик- Дата Статус д.о.о. СТР7НЕМ00362
	СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред
	Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо (СРП8СРП01193)
	Предмет: Музичка култура-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8МУЗ01335)
	Предмет: Историја- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ИСТ01336)
	Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ГЕО01337)
	Предмет: Физика-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ФИЗ01339)
	Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП8МАТ01199)
	Предмет: Биологија-ЈП Завод за уџбенике (СРП8БИО00873)
	Предмет: Хемија-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ХЕМ01341)
	Предмет: Техничко и информатичко образовање-ЈП Завод за уџбенике (СРП8ТЕХ00879)
	Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо (СТР8ЕНГ00855)
	Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик
	Дата Статус д.о.о. (СТР8НЕМ00363)
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	У оквиру предмета чувари природе, ради реализације наставне јединице "Моје место некад и сад", ученици трећег разреда посетили су музеј старих фотографија.
	У складу са планираним активностима у оквиру програма Промоција хуманих вредности, Црвени крст Ковин учествује на Фестивалу позоришних представа 29. октобра 2019. године у Београду у Културном центру у Чукарици. Ученици трећег и четвртог разреда наше школе заједно са учитељицом Данијелом Новокмет представили су јединствен универзум чаробњаштва и магије кроз који су провукли тему хуманих вредности у представи  „Локи Потер и Похаведор“
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	Ученички парламент ССШ "Васа Пелагић" обрадовао наше ђаке у Малом Баваништу
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	Свети Сава школска слава - Продужени боравак
	"Основи безбедности деце" - предавање за ученике 4. разреда
	Општинско такмичење у рукомету
	Општинско такмичење у каратеу
	Осмомартовска приредба у Малом Баваништу
	Ђачки резиме наставе на даљину: И поред низа погодности највећи проблеми интернет, превише градива, ометање укућана
	Угледни час из физичког васпитања
	Пројекат "Седам светских чуда"
	Додела признања најуспешнијима у спорт за 2019. – година у знаку наше школе
	Завршни испит
	Упис ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину

	Општи подаци
	Закључак
	- Тим за самовредновање рада школе је у сарадњи са Тимом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања континуирано пратио безбедносну ситуацију у школи и предузимао све неопходне мере за њено унапређивање;
	- Током године реализовано је неколико хуманитарних активности (прикупљање одеће, обуће и школског прибора за сиромашну децу, новогодишњи пакетићи за сиромашне,  и сл.) у циљу подстицања правих вредности;
	- Континуирано је спровођено похваљивање и награђивање успешних ученика у циљу промовисања правих вредности (Избор „Змаја међу Змајчићима“ – најбољи друг, и сл.)
	- Реализоване су превентивне активности које се односе на заштиту деце на интернету, од електронског насиља.

	-     Сарадња са Интерресорном комисијом;
	-     Усвајање предлога тестова за завршни испит за два ученика осмог разреда;
	Оба ученика су са добрим успехом завршила осми разред и положили завршни испит.
	-     Сачињавање предлога о наставку школовања за ученике осмог разреда који су радили по ИОП-у 2.

