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Материјално-технички и просторни услови рада школе 

Основна школа "22. октобар" у Бачком Моноштору налази се у улици Ивана Горана 

Ковачића бр. 32. Састоји се од једне старе и једне нове школске зграде. Стара зграда је 

из деветнаестог века, фискултурна сала је у употреби од школске 1989/90. године.   

Нова зграда школе завршена је у фебруару месецу 2010. године и од тада се у њој одвија 

настава и ваннаставне активности. Нова зграда има осам учионица са припремним 

просторијама, информатички кабинет, фискултурну салу, канцеларије директора и 

секретара школе, кабинет педагога, котларницу, санитарне уређаје и хол.  "Велика 

школа" (стара зграда) има радионицу за техничко образовање, библиотеку са 

читаоницом, две учионице за групе продуженог боравка, играоницу за ваннаставне 

активности, две помоћне просторије, школску кухињу и трпезарију. Дрвара и радионица 

школског мајстора су у посебном објекту. Све учионице у новој згради имају 

одговарајући школски намештај. Школско двориште је пространо, са травњацима, а иза 

зграде је кошаркашки терен (код кошаркашког терена, постављене су трибине у јуну 

2012. године, средствима Покрајинског секретаријата за образовање), травнато 

игралиште и залетна стаза за скок у даљ.  

У овој школској години на школским објектима су извршени радови текућег 

инвестиционог одржавања (поправке инсталација, столарије, опреме, кречење, фарбање 

и сл.). Школа је конкурисала код Покрајинског секретаријата за образовање, управу, 

прописе, националне мањине-заједнице и за додатна, наменска средства за изоловање 

спољашњих зидова старе зграде школе (тзв. „Велике“) ради енергетске ефикасности овог 

простора с малтерисањем и кречењем фасаде. С обзиром да на конкурсу нису обезбеђена 

средства, до краја календарске 2017. године урађен је део радова на санирању фасаде у 

оквиру финансијских могућности којима смо располагала, а обезбеђена су финансијским 

планом школе за 2017. годину (буџет Градске управе Града Сомбора).   

Од школске 2014/15. године рачунари информатичког кабинета школе у нашем су 

трајном власништву (који су  првобитно уступљени на коришћење као резултат сарадње 

Министарства просвете, науке и технол. развоја и Министарства за телекомуникације). 

Након успешног учешћа у пројекту „Образовање за све“, кабинет је опремљен и 

електронском таблом са пројектором (донација).  

Наша школа је прикључена пројекту АМРЕС – академска мрежа безбедног пословног и 

наставног интернета, заједничка акција Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и компаније „Мts“ Србије.  

  



Школски објекти  

Школа је ове школске године имала 8 разреда, 7 разреда са по два одељења и 1 разред са 

једним одељењем, укупно 15 одељења. У 14 одељења настава  се одвијала на српском 

наставном језику, док се у једном одељењу 1. разреда (1.б), настава одвијала на 

хрватском наставном језику. Издвојених одељења нема. У школи постоје и два одељења 

продуженог боравка. У згради "Велике школе" смештена су и два одељења предшколске 

установе "Вера Гуцуња".  

 

Подаци о укупном простору 

Школа има 3 специјализоване учионице за наставу појединих предмета и 8 учионица 

опште намене, једну фискултурну салу са помоћним просторијама, информатички 

кабинет, библиотеку са читаоницом, зборницу, четири канцеларије, један хол, девет 

ходника, шест магацинских простора, једну котларницу, две оставе за чврста горива, 

шест санитарних просторија, једну просторију за рад секција, два спортска терена, два 

дворишта, једну радионицу школског мајстора, кухињу, трпезарију и седам учионица 

ван употребе. Укупна површина свих школских простора износи 10.092 квадратна метра.  

Део старе зграде школе користила је предшколска установа (два одељења предшколске 

установе "Вера Гуцуња" из Сомбора), по Уговору о размени непокретности.  

 

 

Кадровски услови рада школе 

У овој школској години настава је  била делимично стручно заступљена у  вишим 

одељењима. Нестручно је заступљена настава математике (8.аб) и техничког образовања 

(од 5. до 8. разреда). Школа ради на обезбеђењу стручног кадра за све наставне предмете, 

на начин предвиђен законима и другим прописима који регулишу ову област. 

Школска библиотека располаже фондом од 5.546 књига, 296 некњижене грађе (плоче, 

касете, ЦД-ови, ДВД-ови, ...) и тај број се свакодневно увећава. Постоје сви потребни 

услови за рад школског библиотекара, библиотека располаже површином од 26 м² и 

читаоницом површине 34 м². 

  



Подела предмета на наставнике 

РБ Презиме и име Предмет Одељење Бр.час. Хонорар 

1. 
Ђорђевић-Јоцић 

Соња 
Српски језик 7.аб, 8.аб 16  

2. Ћурчић Бранко Српски језик 5.аб, 6.аб 18  

3. Јанковић Ивана Географија 
5.аб, 6.аб, 7.аб, 

8.аб 
14  

4. Репар Игор 
Биологија 

Хемија 

5.аб, 6.аб, 7.аб, 

8.аб 

7.аб 

16 

4 
 

5. Ковач Ивана Енглески језик 

5.аб, 6.аб, 7.аб, 

8.аб, 

3.аб, 4.аб 

16 

6 
 

6. Ћурчић Бранкица Ликовна култура 
5.аб,  6.аб,  7.аб,  

8.аб 
10  

7. 
Андрековић 

Марио 
Музичка култура 

5.аб,  6.аб,  7.аб,  

8.аб 
10  

8. 
Kнежевић 

Драгица 
Историја 5.аб,  8.аб 6  

 

9. 

 

Шарић Сања 

 

Историја; 

Грађанско васпит. 

 

6.аб, 7.аб 

5.аб,  6.аб,  7.аб,  

8.аб 

 

8 

1 

 

10. 
Паклединац 

Драгана 
Хемија 8.аб 4  

11. Плавшић Срђан Физика 6.аб, 7.аб, 8.аб 12  

12. 
Штрангар 

Невенка 
Математика 5.аб, 6.аб, 7.аб 20  

13. Ковач Татјана 

Техничко и информатичко 

образовање 

Техника и технологија 

6.а, 7.а, 8.б 

5.аб 

6 

4 
 



14. Шимунов Дамир 

Физичко васпитање и 

Изабрани спорт 

Физичко и здравствено 

васпитање и физичке 

активности 

Хрватски језик са ел. нац. 

културе 

6.аб, 7.б, 8.аб 

 

5.аб 

 

 

6.аб, 7.аб, 8.аб 

14 

 

7 

 

2 

 

 

15. Перишкић Наташа 

Физичко васпитање и 

Изабрани спорт 

 

7.а, 6.б 4  

16. 

 

Маринковић 

Лидија 

 

Разредна настава 

Народна традиција 

Грађанско васпитање 

3.а 

3.а 

 

1-4. р. 

18 

1 

1 

 

 

17. Кустурин Иванка 

Разредна настава 

Народна традиција 

Хрватски језик са елем. 

НК 

3.б 

3.б 

 

3.аб 

18 

1 

1 

 

 

18. 

 

 

Балаж Мирјана 

 

Разредна настава 

Од играчке до рачунара 

Хрватски језик са елем. 

НК 

4.а 

4.а 

 

4.а 

18 

1 

 

1 

 

19. Пашић Љиља 

Разредна настава 

Чувари природе 

Хрватски језик са елем. 

НК 

2.а 

2.а 

 

2.аб 

 

18 

1 

    1 

 

20. Брдар Елена 
Разредна настава 

Лепо писање 

1.б 

1.б 

17 

1 
 

21. Галовић Драгана Разредна настава 2.б 18  



Чувари природе 

Слободне активности 

2.б 

2.аб 

1 

1 

22. Шифлиш Невенка 

Разредна настава 

Лепо писање 

Хрватски језик са елем. 

НК 

1.а 

1.а 

1.а, 5.б 

18 

1 

3 

 

23. Хорват Марија Продужени боравак Боравак 1 20  

24. Шимунов Стипан Продужени боравак Боравак 2 20  

25. Стојановић Зоран 
Информатика и 

рачунарство 

5.аб, 6.аб, 7.аб, 

8.аб 
5  

26. Перишкић Стипан 
Верска настава - 

католичка 

1.аб, 2.аб, 3.а, 4.а, 

5.аб, 6.аб, 7.аб, 

8.аб 

10  

27. Вукас Спасоје 
Верска настава - 

православна 

1.аб, 4.а, 5.аб, 

6.аб, 7.аб, 8.аб 
2  

 

28. 

 

Војновић Ивана 

 

Немачки језик 

 

5.аб, 6.аб, 7.аб, 

8.аб 

 

22 

 

 

29.        Балаж Борис 

Математика 

Техничко и информатичко 

образовање 

 

7.а, 8.аб 

6.б, 7.б, 8.а 

 

 

12 

6 
 

30. 
Стаматовић 

Снежана 
Енглески језик 1.аб 4  

 

 

Одељењске старешине 

Редни број Одељењски старешина Одељење 

1. Невенка Шифлиш 1.а 

2. Елена Брдар 1.б 

3. Љиља Пашић 2.а 
4. Драгана Галовић 2.б 
5. Лидија Маринковић 3.а 
6. Иванка Кустурин 3.б 

7. Мирјана Балаж 4.а 



8. Невенка Штрангар 5.а 
9. Бранко Ћурчић 5.б 

10. Дамир Шимунов 6.а 
11. Ивана Јанковић 6.б 
12. Ивана Војновић 7.а 
13. Ивана Ковач 7.б 
14. Игор Репар 8.а 
15. Соња Ђорђевић Јоцић 8.б 

  



Остварени су примарни задаци предвиђени реализацијом васпитно-образовног 

рада и планираних програма:  

Потпуна реализација садржаја Годишњег плана рада школе, Школског програма и 

Школског развојног плана.  

Подизање образовно-васпитног процеса на виши ниво применом савремених облика 

рада.  

Одржавање постојећих и набавка нових наставних средстава, у складу са реалним 

финансијским, техничким и другим могућностима.  

Индивидуализација наставе прилагођавањем  образовно-васпитних захтева сазнајним 

могућностима ученика.  

Реализација акционог плана инклузивног образовања и формирање потребних 

индивидуалних образовних планова ученика.  

Планирање, програмирање и реализација допунске наставе на начин који ће омогућити 

попуњавање празнина у знању ученика насталих из многих разлога.  

Реализација Програма здравственог васпитања ученика - у сарадњи са Школском 

управом и Заводом за заштиту здравља.  

Прецизно и систематично обезбеђивање услова за безбедност ученика и радника школе.  

Подстицање и припремање што већег броја ученика за учешће на такмичењима и 

смотрама које организује Министарство просвете, науке и технол. развоја и Покрајински 

секретаријат за образовање, управу и националне заједнице.  

Стручно усавршавање наставника, сарадника и васпитача: индивидуално, на састанцима 

стручних органа школе, на семинарима и саветовањима и на одговарајућим факултетима; 

укључивање што већег броја наставника и сарадника у акредитоване програме стручног 

усавршавања и стварање претпоставки за добијање лиценци.  

Наставак рада у програму Министарства просвете у сарадњи са Немачким удружењем 

за међународну сарадњу: „Професионална оријентација ученика на преласку у средњу 

школу“.  

Укључивање у пројекат „Родна освешћеност и превенција насиља у вртићима и 

основним школама“ (партнерска улога). 

Стална и успешна примена реформских захтева, правилника и одредби измена Закона о 

основама система васпитања и образовања и новог Закона о основној школи.  

Информатичко усавршавање наставника и сарадника и оспособљавање за примену нових 

технологија у наставном процесу – применом савремених електронских помагала у 

свакодневној наставној пракси.  

Наставак школског развојног планирања у складу са наведеним приоритетима.  

Самовредновање рада школе.  



Остваривање наставног програма 

Прoлaзнoст учeникa пo квaртaлним пeриoдимa од 2-8. разреда 

(изрaжeнa укупнo зa шкoлу) 

Квартални 

период 

Број 

ученика 

Позитивно 

оцењени 
% 

Негативно 

оцењени 
% 

Неоцењени 

Први квартал 192 158 82,30 34 17,70 - 

Полугодиште 190 165 86,84 24 12,63 1 

Трећи квартал 188 158 84,04 29 15,42 1 

Крај наставне 

године 
186 184 98,92 1 0,54 1 

Крај школске 

године 
186 185 99,46 1 0,54 0 

 

Успeх бројчано оцењених учeникa нa крajу шкoлскe гoдинe 

 

 одличан врло 

добар 

добар довољан преведени понављају 

разред 

укупно неоцењени 

Од 2-4. р. 41 19 11 0 0 0 71 0 

% 57,75% 26,76% 15,49% 0 0 0 38,17% 0 

Од 5-8.р. 30 52 31 1 0 1 115 0 

% 26,09% 45,22% 26,96% 0,87% 0 0,87% 61,83% 0 

Од 2-8.р. 71 71 42 1 0 1 186 0 

% 38,17% 38,17% 22,58% 0,54% 0 0,54% 100% 0 

 

  



Средња оцена пролазности 

а) Разредна настава 

 
Предмет 

 

 

Разред 

 

Српски 

језик 

 

Енглески 

Језик 

 

 

Математика 

 

Свет 

око 

нас 

 
Природа 

и 

друштво 

 

Ликовна 

култура 

 

 

Музичка 

култура 

 

Физичко 

васпитње 

 

 

Средња 

оцена 

2.а 4,31 4,54 3,77 4,00 --------- 5,00 5,00 5,00 4,52 

2.б 4,14 4,50 4,00 4,00  5,00 5,00 5,00 4,52 

3.a 3,78 3,36 3,50 ---- 4,00 4,71 4,00 5,00 4,05 

   3.б    4,00 3,78 3,86 ..... 3,86      4,93 4,07 5,00 4,21 

4.а 4,18 3,56 3,88 ----- 4,13     4,94 4,69 5,00 4,34 

Средња 

оцена 

 

4,08 
 

3,94 3,80 4,00 4,00 4,91 4,55 5,00 4,28 

 
б) Предметна настава 

 
 

Oдељење 
 

 

Предмет 
 

5.а 

 

5.б 

 

6.а 6.б 7.а 7.б 8.а 8.б 

 

Средња 

оцена 

Српски 

Језик 
3,00 3,36 3,00 

3,50 
 

2,93 3,00 3,13 2,85 3,10 

Енглески 

Језик 
2,92 2,93 3,00 3,50 3,29 3,18 3,20 2,92 

3,12 
 

Ликовна 

Култура 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 5,00 5,00 4,99 

Музичка 

култура 
4,85 5,00 4,60 4,50 4,50 4,65 5,00 4,77 4,73 

Историја 3,38 3,57 3,33 3,79 3,43 3,18 3,33 3,00 3,38 

Географија 3,62 3,50 4,00 
3,71 

 
3,92 3,70 3,87 3,54 

3,73 
 

Математика 2,77 2,86 2,80 3,07 3,07 2,82 2,60 2,46 2,81 
Биологија 3,46 3,57 4,07 4,07 3,71 3,35 4,20 3,92 3,79 

Изборни спорт .... .... 5,00 4,79 5,00 4,84 5,00 5,00 4,94 
Физика --- --- 2,93 3,29 3,21 2,94 3,27 2,92 3,09 

Физичко (и 

здравствено) 

васпитање 
4,85 5,00 5,00 4,64 4,86 4,59 5,00 4,85 4,85 

Техничко и 

информатичко 
образовање 

........ ........ 4,93 4,86 4,79 4,88 5,00 4,92 4,90 

Техника и тех. 4,62 4,71. ........... ........ ........ ........ ........ ........ 4,66 
Информатика и 

рачунарство 
3,54 3,79 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3,66 

Немачки 

Језик 
3,08 2,93 3,00 3,15 3,21 3,12 3,20 3,08 3,10 

Хемија --- --- ---- ------ 3,21 3,11 2,87 2,62 2,95 

Средња оцена 3,76 3,85 3,98 4,12 3,87 3,71 
3,98 

 
3,70 

3,87 
 



 

  



Изостанци ученика са наставе 

                 Изостанци 

Oдељење 

Oправдани Неоправдани Укупно 

1.a 565 0 565 

1.б 182 0 182 

2.a 316 0 316 

2.б 306 0 306 

3.а 653 0 653 

3.б 324 0 324 

4.а 296 0 296 

Укупно 2642 0 2642 

 
                Изостанци 

Oдељење 

Oправдани Неоправдани Укупно 

5.a 557 11 568 

5.б 539 32 571 

6.a 393 15 408 

6.б 476 16 492 

7.a 673 39 712 

7.б 834 9 843 

8.a 697 13 710 

8.б 984 8 992 

 Укупно 5153 143 5296 
 

  



Школске 2017/2018. год. Основну школу  „22.октобар“ похађало је 28 ученика осмог разреда. 

Ученици су уписали средњу школу на основу успеха постигнутог у току шестог, седмог и осмог 

разреда и на основу бодова постигнутих на завршном испиту. Један ученик ове генерације 

полагао је завршни испит по измењеним стандардима (ИОП-у2), а један ученика по 

прилагођеном програму (ИОП1). Један ученик из генерације уписао је средњу школу у Сомбору 

преко Окружне уписне комисије по ИОП-у2. 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 

ШКОЛА И ПРОФИЛ КОЈЕ ЈЕ УЧЕНИК 

УПИСАО 

1. Андрашев Миљана Ср школа „Свети Сава“, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију  

2. Чузи Маријан Ср. економска школа, кувар 

3. Карајков Теодора Ср.медицинска школа, педијатријска сестра-

техничар  

4. Колар Миодраг Ср. техничка школа, техничар друмског 

саобраћаја 

5. Маријановић Антониа Гимназија, друштвено-језички  смер  

6. Мишковић  Стефана Ср. техничка школа, возач моторних возила 

7. Мрвичин Ивана Ср. техничка школа, техничар друмског 

саобраћаја  

8. Недић Вељко Ср. техничка школа, техничар за компјутерско 

управљање (CNC)машина 

9. Перишкић Александар Ср. економска школа, конобар  

 

     10. Перишкић Давид Ср школа „Свети Сава“, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију  

11. Петровић Данијел Ср. техничка школа, возач моторних возила  

12. Петровић Иван Ср. техничка школа, возач моторних возила  

13. Петровић Тијана  Ср. економска школа, економски техничар 

14. Туркаљ Оља Ср. техничка школа, техничар за компјутерско 

управљање (CNC)машина  

15. Зетовић Ненад Ср. економска школа, конобар 

16. Андрашев Дејан Ср. техничка школа, аутомеханичар  

17. Балог Давид Ср. техничка школа, возач моторних возила  

18. Балог Зорана Ср школа „Свети Сава“, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију  

19. Ђанић Клара Ср. техничка школа, техничар друмског 

саобраћаја  

20. Ђуканов Ведран Ср. економска школа, кувар  

21. Џеверлија Драгослав Ср. техничка школа, техничар за компјутерско 

управљање (CNC)машина  

22. Ибишић Михаела Ср. техничка школа, техничар друмског 

саобраћаја  

23. Кљаић Лука Ср школа „Свети Сава“, техничар за заштиту 

животне средине   

24. Конта Анамарија Ср. економска школа, кувар  

25. Острогонац Јована Ср школа „Свети Сава“, техничар за 

индустријску фармацеутску технологију 

26. Шувак Сања Ср.медицинска школа, медицинска сестра-

техничар 

27. Терзић Никола Ср. техничка школа, техничар за компјутерско 

управљање (CNC)машина 



 

  



По завршетку другог полугодишта ниједан ученик није упућен  на поправни испит, један 

ученик 6. разреда је упућен на понављање разреда, а један ученик 6. разреда полагао је 

разредни испит и стекао могућност преласка у наредни разред. 

Вредновање напредовања ученика првог разреда вршило се описно, па подаци нису 

статистички исказани.          

Током школске 2017/18. године 12 ученика је радило по ИОП-у1 и то: један  ученик  у 

првом разреду, два ученика у другом разреду,  пет ученика  у трећем  разреду, један  

ученик  у четвртом разреду,  један ученик у седмом разреду и један ученик у осмом 

разреду.  Током протекле школске године 13 ученика радило је по ИОП-у2 и то: један 

ученик првог разреда, један ученик  другог. разреда, четири ученика петог разреда, 

четири ученика  шестог разреда, два ученика седмог и један ученик осмог  разреда. 

Иако је школа упутила захтеве ШОСО „Вук Караџић“(услед  реалне потребе) за 12 

ученика,  добили смо додатну подршку дефектолога само за четири ученика, једног у 

првом, једног у дгугом, једног у трећем и једног у седмом разреду. Дефектолог Марија 

Голуб пружала је ову подршку. 

Од протекле школске године наша школа је успоставила сарадњу са Центром за 

социјални рад у Сомбору који је омогућио да наши ученици примају додатну подршку 

дефектолога у нашој школи. Ову подршку су реализовали Јасмина Бенчић, Милка 

Баранов и Бранка Богдан Петрић, а њом су обухваћени: један ученик првог разреда, три 

ученика петог разреда, два ученика шестог, два ученика седмог и један ученик осмог 

разреда  

             Допунска настава реализована је из свих предмета сем техничког образовања, 

физичког васпитања, ликовне и музичке културе (предмета у оквиру којих се организују 

секције и слободне активности). 

 Такође, била је организована и додатна настава од почетка школске године за 

ученике који показују појачано интересовање за неки од наставних предмета. Додатна 

настава организована је из: српског језика, математике, географије, историје, биологије, 

техничко, немачког језика и енглеског језика. 

 Протекле школске године, наши ученици су се припремали, кроз часове додатне 

наставе, за такмичења из следећих наставних предмета: српски језик, немачки језик, 

историја, биологија, математика, техничко и информатичко образовање, физичко 

васпитање. 

  



Такмичења 

Успех наших ученика на такмичењима и ове године оставио је запажене резултате. 
 
Општински ниво такмичења 
 

Математика  - Милица Балаж, 3.разред и Данило Терзић, 4.а– похвалница 
Бруно Плавшић, 4.разред-2.место 

„Мислиша 2018“ – Борис Плавшић, 2. разред – похвалница 

 

Српски језик:Ана Ђипанов, 7.разред – 2.место на Књижевној олимпијади 

Леа Зетовић, 7.разред – 5.место на општинском такмичењу 
 
Физичко васпитање 

Фудбал:екипно(девојчице) – 2.место   

Стрељаштво:   екипно(девојчице) – 1.место 

    екипно(дечаци) – 2.место 

    појединачно: Роберта Богатић, 6.р-1.место, Уна Форгић,6.р-2.место, а Катарина 

Ковач,6.р-3.место 

Физика: Михаел Ибишић, 6.р-3.место, Давид Форгић,6.р-2.место 

Биологија: Михаел Ибишић, 6.р-3.место, Давид Форгић,6.р-3.место 

                
            
Окружни ниво такмичења: 

 

Српски језик:Ана Ђипанов, 7.р-1.место на Књижевној олимпијади 

Физика: Михаел Ибишић, 6.р-3.место 

 

Физичко васпитање-гимнастика: екипно (од 1. до 4. разреда) –  1.место и екипно (6. и 7. 

разред) –  1.место 

Појединачно: Ведран Форгић,3.р-3.место, Урош Штрангар, 6.р-3.место, Иван Чонка, 

7.р-1.место 
Физичко васпитање-атлетика (скок у даљ)  - Валентина Шимунов, 7.разред – 2.место 
Физичко васпитање-атлетика (60 метара) – Љиљана Балаж, 6.разред – 2.место  

Физичко васпитање-стрељаштво- екипно(девојчице) – 2.место   

 
                                                              

Међуокружни ниво такмичења 
 

Физичко васпитање-гимнастика:   екипно (6. и  7. разред) –  2.место 

Физичко васпитање-гимнастика:   екипно (1-4. разреда) –  2.место 

Физичко васпитање-гимнастика:  појединачно Иван Чонка, 6.разред – 1.место 

 

Републички ниво такмичења 

Физичко васпитање-атлетика:   Олимпијада - екипно (1-4. разреда) –  4.место 

  



Календар реализованих значајних активности у школи 

Редни 

број 
Манифестација / активност         Реализација                              

   

1. Пријем ученика првог разреда 1. септембар 

2. Дан писмености 8. септембар 

3. Дан европских језика 26. септембар 

4.. Безбедност деце у саобраћају 12. септембар 

5. Јесењи крос ученика 14. септембар 

6. Сајам екологије, шумарства, риболова, туризма 6-8. октобра 

7. Месец књиге - књижевно вече;  Сајам књига 20.октобра-3.новембра 

8. Дан школе - спортске и културно забавне 

манифестације 

22. октобар 

9. Дечја недеља - пригодни програми прва недеља октобра 

10. Дан просветних радника 8. новембар 

11. Културно-забавни програми 22. децембар 

12. Школска слава - Свети Сава 27. јануар 

13. Зимски турнир у малом фудбалу зимски распуст 

14. Дан матерњег језика 21. фебруар 

15. "Микрофон је ваш", музичка приредба  23. мај 

16. Дан жена 8. март 

17. "У сусрет пролећу" - велико спремање Прва субота у марту  

18. Светски дан поезије 17. март 

19. Светски дан здравља  7. април 

20. Дан планете Земље 22. април 

21. Такмичења и смотре фебруар, март, април 

22. "Где год нађеш згодно место, ту дрво посади" новембар, март 

23. Дани солидарности са инвалидима стална активност 

 

24. 

Фестивал науке у току Дечје недеље 

 

25. 

Завршна приредба за ученике осмог разреда 1. јун 

26. Завршна школска свечаност крај јуна 

27. Летњи турнир у малом фудбалу у јулу 

28. Посете музеју, ликовним галеријама, позоришним 

и биоскопским представама 

 

током године 

29. Учешће на конкурсима, такмичењима и квизовима,  

радио и ТВ емисијама 

 

током године 

30. Школа пливања март 

31. „Лименке сакупљај, околину сачувај“ стална активност 

32. Укључивање у манифестације Месне заједнице Реализовано је 6 

активности. 

 

  



Реализовани часови слободних активности 

1. Драмска секција 36 5. Биолошка секција 36 

2. Литерарна секција 30 6. Риболовачка секција 36 

3. Рецитаторска секција 10 7. Пчеларска секција 36 

4. Ликовна секција 20    

 

1. Атлетика 36 

2. Одбојка 36 

3. Фудбал 36 

4. Рукомет 36 

 

Друштвено-користан рад 

Друштвено-користан рад организован је у трајању од 1 до 3 дана, односно од 5 до 15 

часова годишње по одељењу, зависно од узраста ученика. Реализовани су следећи 

садржаји друштвено-корисног рада: 

      -     уређење учионица, радионица, ходника, холова и осталих просторија; 

      -    одржавање дворишта, тротоара, парка испред библиотеке и осталих зелених и  

           других површина у школи и у селу; 

- акције чишћења улица села у сарадњи са Месном заједницом Б.Моноштор  

на „Дан планете Земље“ 

- промоција и организовање активности у оквиру пројекта „Сат за планету“. 

 

Разред I II III IV V VI VII VIII 

Радних сати по 

одељ. 

6 6 6 8 11 11 15 15 

Број одељења 2 2 2 1 2 2 2 2 

Свега радних сати 12 12 12 8 22 22 30 30 

 

Екскурзије ученика 

Реализоване су екскурзије ученика на следећим дестинацијама: 

1. Суботица – Палић: први и други разред (мај, 2018.) 

2. Нови Сад: трећи и четврти разред (јун, 2018.) 

3. Сремски Карловци – Нови Сад: пети и шести разред (мај, 2018.) 

  



Реализација ваннаставних активности 

- Обележен је Дан матерњих језика 21.фебруара 2018.г. 

-  Обележен је Светски дан поезије 21.март читањем поезије на великом одмору под 

називом „Стих за предах“.  

- Обележени значајни историјски датуми ((Дан сећања на погром на Косову и 

Метохији,17.март 2004.),  Дан сећања на страдања у Нато бомбардовању (24.март 

1999.), Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и фашизма у Другом светском 

рату, 22.април 1945. 

-  Школа је била организатор такмичења Књижевна олимпијада (општински и 

окружни ниво). 

- Одржано је такмичење Willkommen под називом “ Знањем кроз Европу“ 19. маја. 

Учествовало је 17 ученика наше школе. 

- Ученици 1.а разреда учествовали су на ликовном конкурсу „ Моја идеална соба“ 

- 18.9. представници сомборске саобраћајне полиције одржали су час у првом 

разреду на тему „Понашање у саобраћају“; 

- 26.9. на часовима страних језика обележен је Дан светских језика. 

- 28.9. директорка школе и педагошкиња присуствовале су састанку у Ош 

„Братство-Јединство“ који је био почетак заједничког рада менторске школе  Ош 

„Братство-Јединство“  и школе сарадника: Ош „Мирослав Антић“ из Чонопље и 

наше школе на пројекту „ Родна освешћеност, превенција насиља и 

дискриминације у школама“. 

- Посета деце предшколске установе ''Вера Гуцуња“ у склопу маскенбала и 

упознавање деце са школом. 

- Пријем првака у Дечији савез у школи; 

- Дечија пијаца за ученике од 1. до 4. разреда у школском дворишту; 

- Јесењи крос на Доли за све ученике школе; 

- Присуство ученика наше школе пројекцији филма „Big Foot“ у сомборском 

биоскопу; 

- Присуство ученика школе позоришној представи „Шумски оркестар“ у 

фискултурној сали наше школе; 

- Цео један у Дечијој недељи био је посвећен радионицама Црвеног крста за 

ученике од 2. до 8. разреда, а  родитељи и деца су могли да се информишу о раду 

ове организације преко инфо пулта који је био постављен у школи. Реализоване су 

следеће радионице: „Безбедност у саобраћају“ (2, 3. и 5. разред), „Прва помоћ“ 

(7.разред), „Трговина људима“ (ученици 7. разреда и њихови родитељи) и 

„Превенција болести зависности“ (8.разред). 

- Ученици наше школе учествовали су и у хуманитарној акцији „Помоћ 

дистрофичарима“. 

-   12.10. ученици 2. разреда били су актери, а њихове учитељице ментори емисије 

„Питам се, питам“ коју је снимила на „Карапанџи“ и приказала РТВ Војводина  

- Обележили смо Дан људских права 

-      15.11. Културни центар „Лаза Костић“ реализовао је представу „Ах, та 

Црвенкапа“ за ученике школе у фискултурној сали наше школе; 



-      16.11. реализована је прва активност у оквиру пројекта „ Родна освешћеност, 

превенција насиља и дискриминације у школама“ у Ош „Братство-Јединство“  у 

Сомбору чиме је обележен Дан толеранције; 

-     17.11. ученици наше школе учествовали су у истраживању друштва „Психозон“ 

у нашој школи. 

-    19.11. ученици првог и другог разреда учествовали су наликовном  конкурсу 

„Имам право да одрастем безбрижно“. 

-   Од 4-15.12. ученици 2. разреда похађали су обуку пливања на сомборском 

базену. 

- 6.12. одржана је приредба „У сусрет светом Николи“ и подела пакетића 

ученицима  који похађају наставу хрватског језика са елементима националне 

културе. 

- 7.12. ученици 2. разреда са својим учитељицама посетили су Градску библиотеку 

у Сомбору где су читали бајке и правили празничне честитке. 

- 13.12. ученици наше школе представили су своје ликовне и литерарне радове на 

тему „У туђој кожи“. 

- 13.12. часу техничког образовања гостовала је грађевински инжењер Ирис Одри 

Валихора. 

- 14.12. ученици 2. разреда са учитељицама посетили су Градски музеј у Сомбору. 

- 18.12. одржан је Божићни сајам у холу школе и радионице које су биле друга 

реализована активност  пројекта  „ Родна освешћеност, превенција насиља и 

дискриминације у школама“ у ОШ „Братство-Јединство“  у Сомбору. 

-  20.12. имали смо посету мађионичара. 

- 22.12. ученици и учитељице 2. разреда представили су нашу школу и учествовали 

у кићењу јелке на сомборском тргу у оквиру „Сомборских зимских чаролија“. 

- Ликовни конкурс подлиста за децу „Хрцк“ (издавач „Хрватска ријеч“): „Зима и 

зимске чаролије“ – ушествовали су ученици који похађају изборну наставу 

предмета Хрватски језик са елем.националне културе. 

- 5.2. ученици наше школе учествовали су на Хрцковом маскенбалу у Суботици. 

- „У име љубави“ – литерарни сусрет ученика наше школе, бивших ученика, 

родитеља и наставника (св.14. фебруара 2018.) 

- 4.5. организован је излет у викенд насеље „Адице“ за ученике који похађају 

продужени боравак којем су гостовали и дефектолози ШОСО „Вук Караџић који 

пружају додатну подршку ученицима наше школе. 

- 11.5. одржа је Крос за ученике школе на „Доли“. 

- 18.5. у организацији Града Сомбора ученици 4. разреда посетили су Музеј 

батинске битке у СРП „Горње Подунавље“. 

- 18.5. ученици нижих разреда ишли су на вожњу бродићем по каналу Дунав-Тиса-

Дунав. 

- 22.5. ученици и наставници присуствовали су позоришној представи 

„Црвенкапица“ у Дому културе у Бачком Моноштору. 



- 23.5. ученицима првог разреда један час је посвећен обележавању „ Сата за нашу 

планету“ и том часу је присуствовала Зденка Митић, секретарка Месне заједнице 

Бачки Моноштор у сарадњи са представницима WWF-а. 

- 31.5. ученици разредне наставе ишли су на излет у Сомбор при чему су посетили 

Градски музеј, обућара и радионицу за израду слаткиша „Јановић“. 

- Учествовали смо и у активностима Дана изазова у организацији Спортског савеза 

Град Сомбора. 

- 4-8.6. у школи је реализовано истраживање у оквиру пројекта  „ Родна 

освешћеност, превенција насиља и дискриминације у школама“ под менторством 

педагошкиње Едите Сакали. 

- 6.6. ученици нижих разреда учествовали су у радионици „Радови од сламе“ у 

организацији Културног центра „Лаза Костић“. 

- 12.6. ученици 4. разреда са својом учитељицом су ичли на излет у  „Горње 

Подунавље“. 

- 14.6. ученици су приказали представу за крај 4. разреда под називом „Потрага за 

знањем“. 

- Ученици 1.и 2. разреда су ишли на излет у „Горње Подунавље. 

- Ученици 2. разреда и њихове учитељице учествовали су на конкурсу „Активирајте 

се за здравији Дунав“ једноминутним филмом „На лепом плавом Дунаву“ и 

освојили су прво место и пласман на међународно такмичење. 

- Поводом Светског дана заштите животна средине ученици 4. разреда посетили су 

шумско добро „Горње Подунавље“. 

- 8.6. у школи је приређена завршна свечаност за ученике 8. разреда. 

- 2.7. педагошки асистент и педагошкиња учествовали су на састанку у ШОСО 

„Вук Караџић“. 

- Tоком године у нашој школи преставници МУП-а реализовали су радионице у 4. и 

6. разреду у оквиру пројекта МУП-а и МПНТР: „Основе безбедности“. 

 

  



Извештаји реализације рада одељењских већа 

Школске 2017/18. године одржано је пет седница одељењских већа у разредној 

настави. На њима су разматране следеће тачке дневног реда:  
Договор о изради годишњих и месечних планова рада 

Осмишљен распоред часова, контролних задатака, вежби, тестова 

Анализа изборне наставе: верске наставе и наставе грађанског васпитања 

Прилагођеност ученика 1. Разреда 

Предлози имена ученика за које би било потребно формирати ИОП-е 

Координирање захтева у изради домаћих задатака 

Анализа образовно – васпитних постигнућа ученика на крају  квартала, полугодишта, 

школ.године 

Реализација плана и програма 

Описно оцењивање у 1. разреду – анализа 

Анализа образовно – васпитних постигнућа на крају 1. Полугодишта 

Анализа постигнућа код ученика који раде по ИОП-у 

Анализа додатне и допунске наставе и слободнох активности 

Припрема ученика за такмичења 

Реализација задатака из програма одељенских заједница 

Оптерећеност ученика школским обавезама-дискусија 

Сусрет одељењских заједница – дружења и такмичења 

Договор о примени  писмене провере знања из српског језика и математике на нивоу 

разреда 

Анализа реализације годишњих планова и програма 

Реализација плана Одељенског већа – анализа 

Предлог плана рада одељенског већа за наредну школску годину 

Анализа постигнућа ученика на писменој провери знања из српског језика и математике 

 

Школске 2017/18. године одржано је пет седница одељењских већа у предметној 

настави. На њима су разматране следеће тачке дневног реда:  
Усвајање плана рада Одељењског већа 
Одлука о предметима из којих ће се изводити допунска и додатна настава 

Оптерећеност ученика домаћим задацима у оквиру различитих предмета 

Структура одељења 5. разреда 

Извештај о постигнитим резултатима  на крају квартала, полугодишта, школ.године са 

посебним освртом на ученике који  имају проблеме у савладавању градива, израда 

ИОП-а 
Реализација редовне, допунске и додатне наставе из свих предмета 

Предлог за додатну и допунску наставу из предмета који до сада нису били обухваћени 

Реализација плана и програма редовне, допунске и додатне наставе 

Праћење плана активности професионалне оријентације ученика на преласку из 

основне у средњу школу 

Рад секција и учешће на такмичењима - анализа 

Утврђивање успеха ученика 8. разреда на крају 2. полугодишта 

Евидентирање ученика за поправни и разредни испит 

Предлог ученика за носиоце Вукових диплома, посебних диплома и ученика генерације 

Распоред рада припремне наставе 

Утврђивање успеха ученика 8. разреда после поправних и разредних испита 

Утврђивање успеха ученика од 5. до 7. разреда на крају 2. полугодишта 

Реализација свих видова образовно – васпитног рада - резиме 



Реализација ваннаставних активности – остварени резултати - резиме 

Извештаји о реализованим планираним активностима/темама одељењског већа води се 

евиденција кроз записнике у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење 

посебно. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

До краја  школске 2017-2018. године одржано  је 8 (осам) седница Наставничког већа на 

којима су разматрана и решавана следећа питања:  

- Разматрање и  усвајање Годишњег извештаја о раду Школе за школску 

2016/2017.  

- Разматрање и  усвајање Годишњег плана рада Школе за 2017/2018. год.  

- Извештај о раду директора  

- Припреме за обележавање  Дана школе  

- Разно (Припреме за недељу школског спорта за све ученике, октобар 2017.)  

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода   

- Извештаји са семинара, обука, стручних скупова,...  

- Усвајање распореда слободних активности  

- Усвајање Анекса школског програма   

- Упознавање са записником редовног санитарног и просветног надзора  

- Прослава Школске славе (организација)  

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта  

- Припреме за такмичење  

- Самовредновање  

- Семинари - организација  

- Полугодишњи извештај о раду школе  

- Полугодишњи извештај о раду директорке  

- Извештај са семинара  

- Извештај са такмичења  

- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег квартала  

- Анализа успеха и владања ученика  на крају школске године 

- Анализа успеха на завршном испиту 

- Екскурзије  

- организациона питања, ажурирање документације, ужина за ученике, 

осигурање ученика,... 

- Продужени боравак, услови рада и резултати у учењу и владању 

- Преглед реализације планова и програма стручних органа, наставника и 

сарадника 

-Извештај наставника физичког васпитања о спортско-рекреативним активностима за 

време зимског распуста 

- Извештаји наставника и сарадника о учешћу на зимским семинарима 

-Признања и награде најбољим ученицима; Завршна школска свечаност 

- Кадровске потребе за школску 2018/19. 

 

  



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум је, у току школске 2017/2018. године одржао све планиране 

седнице у оквиру којих је анализирао тачке дневног реда предвиђене Годишњим планом 

рада школе, уз проширивање актуелним темама.  

Чланови Педагошког колегијума су редовно присуствовали седницама, укључивали се у 

разговор, дискусије, пружајући свој допринос изналажењу што бољих решења ради 

побољшања квалитета рада Школе.   

Чланови, који су из оправданих разлога изостали, благовремено су обавестили остале о 

разлозима одсуства.  

Разматрана су и решавана следећа питања: 

1. Ревизија чланства школских тимова и актива 

2. Услови рада школе (решења Министра просвете о одступању од Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност 

основног образовања) 

3. Самовредновање рада школе (формирање тимова свих области и акциони план 

за Годишњи план рада школе) 

4. Планирање стручног усавршавања наставника 

5. Упознавање са планом рада Стручног тима за инклузивно образовање, анализа 

ревизија и предлога за ИОП-е 

6. Иницијално тестирање ученика 5. и 7. разреда из српског језика и математике - 

организација 

7. Успех и владање ученика 

8. Анализа планираних акција које су у функцији маркетинга школе                                                                  

9. Самовредновање рада школе – шта смо урадили                

10. Анализа остварених резултата у настави у току 1, 2, 3 и 4. квартала 

11. Организација пробног завршног испита ученика 8.разреда 

12. Избор уџбеника за наредну школ. год. на предлог стручних већа разредне и 

предметне наставе 

13. Анализа професионалне орјентације за ученике завршних разреда /извештај  

одељењског старешине             

14. Усвајање предлога задатака за тестове завршног испита за ученика који завршни 

испит ради према ИОП-2 

15. Обавештавање Педагошког колегијума о дежурству и додатној подршци на 

завршном испиту (18-20.6.2018.) за ученике којима је потребна додатна подршка 

16. Договор о предлогу плана рада Педаг. колегијума за наредну школску годину 

17. Реализоване ваннаставне активности, стручно усавршавање 

  



 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ  

  

ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у школској 

2017/2018. години одржао је до 31.08.2018. године осам (8) седница на којима је Школски 

одбор  

1. донео:  

Школски развојни план  

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину  

План стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину  

Финансијски план и план набавки за 2018. годину  

Одлуку о спровођењу Годишњег пописа  

 

2. усвојио:  

Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години  

Извештај о раду директора школе у школској 2016/2017. години  

(годишњи за 2016/2017. и полугодишњи за 2017/2018.)  

Извештаје о реализованим екскурзијама и настави у природи    

Извештај о попису за 2017. годину  

Извештаје финансијском о пословању школе у 2017. години  

Извештај о реализацији финансијског плана и плана набавки за 2017. годину  

записнике са седница  

  

3. одлучивао и о:  

• издавању термина фискултурне сале  

• прослави Дана школе  

избору агенција за реализацију одређених садржаја у школи   

о радовима у школи  

о учешћу у пројектима школе  

  

4. разматрао:  

Успех на крају школске године  

Успех на Завршном испиту  

  

5. упознат је са садржином Записника Просветне инспекције  (укупно 3 ) и санитарне 

инспекције  

Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако да није било 

одложених седница због недостатка кворума. Одсутни су редовно оправдали изостанак.  

Председник синдиката и представници Ученичког парламента учествовали су у раду 

Школског одбора. 

Седницама су редовно присуствовале директорка школе и секретар школе, а по потреби 

истима је присуствовао и шеф рачуноводства школе.  

  



РЕАЛИЗОВАНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
АКТИВНОСТИ  НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ ИЗВРШИОЦ

И 

• Програм рада стручног већа 

учитеља  

Предлози и усвајање 

Лични планови професионалног 

усавршавања,досије ученика 

• Припреме и новине за изборну и 

факултативну наставу (у 1,2 ,3 и 

4. разреду)  

• Усвајање календара културне и 

јавне делатности школе  

(приредбе,смотре,такмичења,сус

рети)  

• Израда и усвајање оперативних 

планова 

• Иницијални тестови       

• Стручна помоћ наставницима у 

раду са децом која имају посебне 

потребе.            

 

➢ израда 

оперативн

их 

планова 

➢ дискусија 

август Чланови 

актива 

• Усаглашавање наст. планова и 

програма по предметима. 

• Планирање допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

• ИПП ( током целе године) 

• Стандарди у наставним 

предметима 

• Припрема планова ваннаставних 

активности (Дечја недеља, 

пријем  

првака у Дечји савез,припреме за 

дан школе). 

• Планирање екскурзија и излета. 

• Укључивање родитеља у живот и 

рад школе. 

• План професионалног 

усавршавања 

Састанак актива,  

Излагање, 

дискусија 

септемба

р 

Учитељи 1. 

разреда  

  

Чланови 

већа  

Педагог 

• Сарадња са позоришним кућама  

• Сусрет са песником или 

писцем(организовање)  

• Прослава Дана школе. 

• Дечја недеља   

• Посета сајму књига                      

Разговор о 

реализованим 

активностима, 

читање извештаја 

октобар Чланови 

већа  

Библио 

текар  

Педагог 

 

• Анализа постојећег нивоа 

квалитета наставе, реализације 

наставних програма и успех 

ученика. 

Разговор о 

реализованим 

активностима и 

новемба

р 

Чланови 

већа  

 



• Квалитет понуђених програма за 

подршку ученицима у процесу 

учења. 

• Безбедност и сигурност ученика 

на путу од куће до школе. 

• Обележавање Међународног 

дана толеранције 

• Извештај -  Дечија недеља   

 

постигнутом 

успеху 

• Мотивисаност деце и процена 

квалитета знања ради 

побољшања полугодишњег 

успеха. 

• Процена нивоа знања и степена 

напредовања ученика по ИОП-у 

• Начин учења и мотивисаност-

основа побољшања успеха 

ученика. 

• Организационе припреме за 

учешће у школској слави Свети 

Сава као и одељенске припреме 

за предстојеће презнике 

• Угледни часови и анализа 

Договор о 

реализацији 

планираних 

активности, 

дискусија 

децебар Чланови 

већа  

 

• Припреме за друго полугодиште 

- преглед реализованог 

наст. програма по 

предметима 

- припреме за такмичење 

- обележавање школске 

славе – Свети Сава 

- саветодавни рад и 

сарадња са здравственим 

установама 

- естетско и функционално 

уређење простора  

Разговор јануар Чланови 

већа  

Медицинск

и радник 

• Школска такмичења 

• Усаглашавање предлога 

стручних психолошко-

педагошких служби 

и планираних измена планова 

рада по предметима код деце са 

посебним потребама. 

• Припреме за обележавање Дана 

жена. 

• Учешћа на школским и 

општинским такмичењима. 

• Сарадња са ЦГА 

Разматрање 

понуда, 

дискусија 

фебруар Чланови 

већа  

 

• Успех трећег класификационог 

периода 

Разговор о 

реализованим 

март Чланови 

већа  



- напредовање, успех и 

владање ученика 

- анализа резултата са 

такмичења. 

• Прослава Дана жена- извештај 

активностима и 

постигнутом 

успеху 

 

• .Анализа резултата са такмичења                                      

Припрема ученика за пети разред                                                           

Припрема задатака за проверу 

знања ученика  

• Посета библиотеци                                         

Тестирање ученика четвртог 

разреда                                   

• Организовање предавања за 

родитеље 

Анализа 

дискусија 

април Чланови 

већа  

педагог 

 

• Подстицање ученика на 

побољшање рада 

- мотивација кроз 

ваннаставне активности 

- одговорност при 

планирању радног дана 

- праћење и оцењивање. 

• Међуученички односи, сарадња 

међу одељењима. 

• Реализација екскурзија и излета. 

Разговор о 

реализованим 

активностима и 

постигнутом 

успеху 

мај Чланови 

већа  

 

• Вредновање рада ове школске 

године 

- анализа корелативног 

рада наставника и ученика 

- припрема извештаја рада 

за Одељенска већа. 

• Планирање и организација 

завршне приредбе. 

 

Анализа, 

дискусија 

јун Чланови 

већа  

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПРИРОДНИХ НАУКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

           Актив наставника стручног већа из области природних наука је реализовао 

планове предвиђене програмом за ову школску годину. Одржано је укупно пет састанака. 

 На састанцима актива разматране су следеће теме: 

• Избор руководства стручног већа 

• Анализа плана и програма 

• Реализација образовно-васпитног рада у редовној настави 

• Предлог за индивидуални план и програм за ученике 

• Корелација између предмета и остваривање образовних стандарда 

• Припремање ученика за такмичења 

• Договор о датумима одржавања школских такмичења 



• Предлози за припремање ученика осмих разреда за полагање мале матуре 

• Напредак ученика који раде по индивидуалном образовном плану 

• Реализација допунске и додатне наставе 

• Анализа учешћа ученика на такмичењима 

• Анализа пробног завршног испита 

• Избор уџбеника за наредну школску годину 

• Израда плана рада актива за наредну школску годину. 

  



Реализација план и програм рада Стручног већа друштвених наука  

(енглеског језика, немачког језика, српског језика, историје) 
Чланови Већа: наставник српког језика Соња Ђорђевић Јоцић,   наставник српског језика 

Бранко Ћурчић, наставник енглеског језика Ивана Ковач, наставник немачког језика Ивана 

Војновић, наставнице историје – Драгица Кнежевић и Сања Шарић                                                                                 

Септембар 2017. године 

1. Избор руководиоца Актива,  

За руководиоца Актива изабрана је наставница српског језика Соња Ђорђевић Јоцић. 

2. Подела разреда на наставнике српског језика  наставница  српског језика Соња 

Ђорђевић  води седми разред и осми разред. Наставник Бранко Ћурчић води пети и  

шести  разред. Наставница Ивана Ковач предаје у свим вишим разредима, као и 

наставница Ивана Војновић. Наставница Драгица Кнежевић предаје у 5. и 8.разреду, а 

Сања Шарић у седмом разреду.  Оваква расподела направљена је због поштовања фонда 

наставника, а у интересу деце који су се навикли на предавање и начин рада једног 

наставника 

3. Разматрање и усвајање плана и програма рада Стручног већа  за школску 

2017/2018.годину.  

4. Новине у стручној литератури – информације 

5. Текућа питања:  

- планирање и начин реализације основних задатака из области матерњег, српског и 

страних језика, енглеског и немачког и наставе историје.  

Предметни наставници су издвојили основне програмске активности у школској години.  

- Планирање и извођење програма за Дан школе, 22.октобар 

За реализацију школске приредбе задужен је  наставник Бранко  Ћурчић уз 

подршку наставнице  Соње  Ђорђевић Јоцић  и учитељица  првог, другог, трећег 

и четвртог разреда. 

- Разговор о најављеним променама у плану и програму за 5.разред 

- Обележавање Дана светских језика – договор да се на часовима страних језика 

обележи 26.септембар. 

Октобар 2017. године 

Текућа питања: 

- Извођење школске приредбе, обележавања Дана школе.  

- Дискусија о представи, коментари, евентуалне исправке. 

- Обележавање дана светских језика, начин извођења. 



- Посета Сајму књига, реализација, разговор о књигама које су потребне за 

извођење наставе, разговор о књигама које би требало препоручити деци за 

читање.  

Новембар и децембар, 2017. године 

Текућа питања: 

- Договор о обележавању Дана примирја у Првом светском рату 11.новембар. 

Наставница Драгица Кнежевић обележиће на часу историје Дан примирја.  

- Договор наставника српског језика  поводом обележавања Школске славе. За 

реализацију програма задужена је наставница  Соња Ђорђевић Јоцић уз сарадњу и 

прилоге наставника Бранка Ћурчића, наставнице ликовног Бранкице Ћурчић, 

наставника музичке културе Мариа Андреаковића  и целокупног кадра 

учитељица.   

Јануар и фебруар 2018.године 

Текућа питања:  

- Реализација Светосавске приредбе, начин извођења, помоћ културно-уметничког 

друштва, родитеља, припреме костима.  

- Очекивања у овом полугодишту, учешћа на такмичењима. 

- Припрема ученика за такмичење из Језика и језичке културе и Књижевне 

олимпијаде 

- Припрема школског часописа „Фењер“ 

- Збирке задатака из српског језика,  набавка, припрема ђака за полагање матурског 

испита. 

- Обележавање Дана државности, Сретење 

- Школско такмичење из историје 26.2.2018. 

 

Март, април, мај, јун 

Текућа питања, договори и организација 

- Организација Књижевне олимпијаде, школа,  организатор такмичења,  учешће. 

- Обележавање значајних историјских датума (Дан сећања на погром на Косову и 

Метохији,17.март 2004.),  Дан сећања на страдања у Нато бомбардовању (24.март 1999.), 

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и фашизма у Другом светском рату, 22.април 

1945. 

- Обележавање Дана матерњих језика, Светског дана поезије. 

- Такмичења из Српског језика и језичке културе, учешће и пријава 

       Разговор о постигнутим резултатима         (14.5.2018.)  



1. Школа је била организатор такмичења Књижевна олимпијада (општински и окружни 

ниво). 

Учествовали су и ученици наше школе.  Припремала их је наставница Соња Ђорђевић 

Јоцић. Успех је постигла ученица Ана Ђипанов која је освојила друго место на 

општинском такмичењу и пласирала се на окружно такмичење. На окружном такмичењу 

освојила је прво место и учествовала на Републичком такмичењу.   На општинском 

такмичењу су учествовале и ученице Ива Ковач и Теодора Карајков. Нису оствариле 

резултате. 

На општинском такмичењу Српски језик и језичка култура које је одржано 24.3. 

учествовала је ученица Леа Зетовић из 7.б.одељења. Припремала је наставница Соња 

Ђорђевић Јоцић.      

2. Одржано је такмичење Willkommen под називом «Знањем кроз Европу“ 19. 

маја.Учествовало је 17 ученика наше школе. 

3. Наставници су изабрали уџбенике за 5.разред и присуствовали презентацијама које су 

организовале издавачке куће. Образложење о разлозима за избор уџбеника достављено 

је директору школе.  

4. Одштампан је примерак школског часописа „Фењер“. Примерци ће бити подељени 

свим ученицима 8.разреда на завршној приредби.  

5. Договор око пригодног програма за испраћај осмака и банкет. У организацији су 

наставници српског и учитељица Мирјана Балаж. 

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 

У току ове школске године чланови већа су се састали шест пута (види Записник) и 

готово свакодневно разговарали о активностима и плановима.  У току ове школске 

године реализоване су следеће активности: 

- Обележен је Дан школе пригодним програмом.  

- На часовима страних језика 26.септембра је обележен Дан светских језика. 

- Обележен је  Дан примирја у Првом светском рату 11.новембар. Наставница 

Драгица Кнежевић обележила  на часу историје. 

- Обележена је Школска слава „Свети Сава“ 29.јануара 2018.године уз учешће свих 

учитељица, вероучитеља, наставника српског језика. Програм је био изведен у 

сали школе.  

- На часу историје је обележен Дан државности, Сретење. 

- Одржано је школско такмичење из историје 26.2.2018.г. 

- Обележен је Дан матерњих језика 21.фебруара 2018.г.Учествовале су ученице 

8.разреда Михаела Ибишић и Оља Туркаљ. 

- Обележен је Светски дан поезије 21.март читањем поезије на великом одмору под 

називом „Стих за предах“.  

- На часу историје су обележени значајни историјски датуми ((Дан сећања на 

погром на Косову и Метохији,17.март 2004.),  Дан сећања на страдања у Нато 



бомбардовању (24.март 1999.), Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

фашизма у Другом светском рату, 22.април 1945. 

-  Школа је била организатор такмичења Књижевна олимпијада (општински и 

окружни ниво). 

- Учествовали су и ученици наше школе.  Припремала их је наставница Соња 

Ђорђевић Јоцић. Успех је постигла ученица Ана Ђипанов , 7.а која је освојила 

друго место на општинском такмичењу и пласирала се на окружно такмичење. На 

окружном такмичењу освојила је прво место и учествовала на Републичком 

такмичењу.   На општинском такмичењу су учествовале и ученице Ива Ковач и 

Теодора Карајков. Нису оствариле резултате. 

- На општинском такмичењу Српски језик и језичка култура које је одржано 24.3. 

учествовала је ученица Леа Зетовић из 7.б.одељења. Припремала је наставница 

Соња Ђорђевић Јоцић.      

-  Одржано је такмичење Willkommen под називом “ Знањем кроз Европу“ 19. 

маја.Учествовало је 17 ученика наше школе. 

-  Наставници су изабрали уџбенике за 5.разред и присуствовали презентацијама 

које су организовале издавачке куће. Образложење о разлозима за избор уџбеника 

достављено је директору школе.  

-  Одштампан је примерак школског часописа „Фењер“.  Чланови Већа су 

учествовали у изради школског часописа, али и наставница ликовне културе, као и 

учитељице. Примерци ће бити подељени свим ученицима 8.разреда на завршној 

приредби.  

- Одржана је завршна приредба на којој су ученици шестог и осмог разреда читали 

своје радове. Школски хор је извео химну школе.  

- Избор уџбеника за пети разред школске 2018/2019. године 

Одлуке: 

Српски језик 

Изабран је комплет уџбеника издавачке куће Клетт због тога што су питања 

означена различитим бојама по нивоима знања, у Граматици су примери 

једноставни, дефиниције јасне, наведени нивои постигнућа и исходи. Ова 

издавачка кућа изабрана је и због позитивног искуства које је стечено захваљујући 

раду и залагању ауторке Зоне Мркаљ, у Читанци се налазе бројне илустрације, 

јасна питања, дефинисани су књижевни појмови. 

Уџбеници издавачке куће Нови Логос нису задовољили критеријуме због 

опсежности и обимности садржаја. Уџбеници Завода за образовање нису 

задовољили критеријуме због јер нису битно измењени, нису илустровани и 

застарели су.  

 

Историја 

Изабран је комплет уџбеника издавачке куће Нови Логос због тога што су 

уџбеници савремени, осавремењене су карте, задаци су по нивоима знања.  

 

Немачки језик 



Изабран је комплет уџбеника издавачке куће Клетт због дугогодишњег 

позитивног искуства, обухваћене су све четири вештине (читање, писање, 

слушање, говор), назначени су циљеви, граматика је прегледна, дат је већи број 

вежбања, као и видео снимци. 

 

Енглески језик 

Изабран је комплет уџбеника издавачке куће The Еnglish Book због дугогодишњег 

позитивног искуства, обухваћене су све четири вештине (читање, писање, 

слушање, говор), назначени су циљеви, граматика је прегледна, дат је већи број 

вежбања, као и видео снимци, наставни садржаји су прилагођени потребама 

ученика, лепе су илустрације. 

 

  



Извештај Тима за самовредновање 1. Кључне области: Школски програм и 

Годишњи план рада школе 

 

      На свим састанцима Тима за самовредновање Кључне области: Школски програм и 

Годишњи план рада школе били су присутни Марија Мргић, Бранко Ћурчић, Љиља 

Пашић, Елена Брдар, Дамир Шимунов  и Лидија Маринковић. Директорица, Марија 

Мргић, упознала је нове чланове тима са Правилником о самовредновању, са 

Приручником за самовредновање, са стручним упутствима за израду Школског програма 

и Годишњег програма рада, као и са Планом самовредновања КО Школски програм и 

Годишњи план рада. Чланови тима су 27. 2. 2018. прегледали План елиминисања 

слабости, сачињен након екстерног прегледа школе, што ће имати у виду током 

прављења новог акционог плана за елиминисање слабости. Договорено је да се чланови 

тима састану 10. 3. 2018. у 8.30  и приступе прегледу документације  Школски програм 

и Годишњи план рада школе и утврде недостатке ових докумената. Чланови тима су се 

договорили да руководилац и записничар Тима буде Бранко Ћурчић. 

     У складу са планом евалуације, договорено је да се прегледају Школски програм и 

Годишњи план рада школе. На основу стандарда и њихових показатеља у оквиру ове 

кључне области, али и на основу Стручног упутства о изради и садржају Школског 

програмa, чланови Тима су прегледали наведену документацију и забележили слабости 

ових докумената. Приступило се састављњу Извештаја о самовредновању 1. Кључне 

области: Школски програм и Годишњи план рада школе. 

  Према Акционом плану за отклањање слабости утврђено је да је потребно отклонити 

недостатке пронађене у документацији, утврђене током прегледа Школског програма и 

Годишњег плана рада школе. 

 

 

 

 

 

  



Извештај Тима за самовредновање 4. Кључне области:  

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

  На свим састанцима Тима за самовредновање Кључне области: Подршка ученицима 

били су присутн Мирјана Балаж, Бранкица Ћурчић, Милена Зетовић, Срђан Плавшић, 

Наташа Перишкић, Снежана Стаматовић, Ивица Петровић и Драгана Галовић . 

Координатор тима, Драгана Галовић , упознала је нове чланове тима са Правилником о 

самовредновању, са Приручником за самовредновање и са Планом самовредновања КО 

4 Подршка ученицима. Чланови тима су 28.2.2018. прегледали Акциони план за 

унапређивање рада школе, сачињен након спољашњег вредновања рада установе, што ће 

имати у виду током прављења новог акционог плана за елиминисање слабости 4. кључне 

области: Подршка ученицима. Договорено је да се чланови тима састану 16. марта 2018.г. 

у 11.30  и приступе изради анкета намењених за анкетирање ученика школе, наставника 

запослених у школи и  родитеља чија деца похађају Основну школу „ 22. октобар“ у 

Бачком Моноштору. Чланови тима су се договорили да руководилац и записничар Тима 

будеДрагана Галовић. 

  У складу са планом евалуације чланови Тима 16.3.2018.  приступили су изради анкета 

којима ће бити анкетиран случајни узорак ученика школе, наставника запослених у 

школи и родитеља чија деца похађају Основну школу „ 22. октобар“ у Бачком 

Моноштору. Прецизније су подељена задужења члановима Тима и договорен је крајњи 

рок за дистрибуцију, а потом и за прикупљање анкета .  

Договорено је да ће се на следећем састанку Тима 22. 6. 2018.  обрадити подаци добијени 

анкетирањем. 

 

На основу стандарда и њихових показатеља у оквиру ове кључне области, али и на 

основу Стручног упутства о изради и садржају Школског програмa, чланови Тима су 

прегледали наведену документацију и забележили слабости ових докумената. 

Приступило се састављању Извештаја о самовредновању 1. Кључне области: Школски 

програм и Годишњи план рада школе. 

 Према Акционом плану за отклањање слабости утврђено је да је потребно отклонити 

недостатке пронађене у документацији, утврђене током прегледа Школског програма и 

Годишњег плана рада школе. 

  



Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО) у школској 

2017/2018. години 

СТИО чине шест чланова: Марија Мргић, директорка школе,  Снежана Стаматовић, 

педагог, Мирјана Балаж, проф. разредне наставе, Соња Ђорђевић Јоцић, проф. 

српског  језика, Ивана Војновић, проф. немачког језика и  Иван Петровић, педагошки 

асистент. 

 

Координатор Стручног тима за инклузију је педагог Снежана Стаматовић. 

Председник и записничар Стручног тима за инклузију и представник СТИО у 

Педагошком колегијуму је наставница немачког језика Ивана Војновић. 

 

СТИО ради према Акционом плану који је усвојио  Педагошки колегијум.  

Закључно са 7.6.2018. године одржано је 20 састанака СТИО. 

СТИО се састајао обично једном до два пута месечно, у зависности од активности које 

су планиране за тај месец или уколико су одређене околности налагале. 

Активности СТИО током ове школске године су: 

- идентификација ученика са посебним образовним, здравственим и социјалним 

потребама,  

- сарадња са родитељима,  

- присуство састанцима Педагошког колегијума,  

- активности за стварање инклузивне климе, 

- стручно усавршавање чланова СТИО,  

- сарадња и пружање помоћи Малим тимовима,  

- информисање Наставничког већа и Савета родитеља о активностима СТИО,  

- сарадња са једним од Школских тимова (Тим за превенцију насиља),  

- укључивање ученика по ИОП у активности у којима учествују и остали ученици  

(прослава Дана школе, прослава Светог Саве, учешће у изради школског часописа 

„Фењер“),  

- сарадња са ИРК и другим институцијама из Локалне заједнице, 

- учешће у пројектима  „Подршка инклузији у школама“ и „Ноте пријатељства“,  

- реализација радионице „ Толеранција, другарство“, 

- организовање и споровођење  Пробног  завршног испита , 

- излет ученика са Продуженог боравка (и  ИОП ученика) и дефектолога, 

- организован је и спроведен завршни испит за ученике којима је потребна додатна 

образовна подршка, 

- извршена је евалуација степена остварености ИОП-а,  

- извршена је процена потреба за додатном подршком дефектолога у наредној школској 

години,  

- извршена је промоција рада СТИО на сајту школе. 

  



РЕАЛИЗОВАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И 

ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Р.бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Начин праћења 

 

1. 

Чланство Тима за 

заштиту ученика 

од насиља 

Директор Август 2017. Записници – 

Педагошки 

колегијум 

 

2. 

Израда Програма 

за заштиту 

ученика од 

насиља 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Август 2017. Програм за 

заштиту 

ученика... 

3. Организовање 

дежурства 

запослених 

Директор и Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

септембар 2017. Књига дежурства 

4. 

 

 

Дефинисање 

Кућног реда и 

правила 

понашања и 

последица 

кршења правила 

 Понашања као и 

донопење 

правила 

понашања у 

фискултурној 

сали 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

наставници, 

Ученички 

парламент,Савет 

родитеља 

септембар 2017. Кућни ред, 

записници  

5. Упознавање 

ученика и 

родитеља са 

Протоколом, 

врстама насиља , 

Програмом о 

заштити ученика 

и Кућним редом 

Одељенске 

старешине, 

директор. 

Правник, Тим 

 Септембар, 2017. Записници 

 Спровођење и 

анализа нкете о 

врстама и 

учесталости 

насиља  

Тим за заштиту 

ученика 

Септембар, 2017. Анкете, 

извештаји 

6. Провера шеме 

интервентних 

активности- 

плакат за 

зборницу 

Тим за заштиту, 

Ученички 

парламент 

Септембар, 2017. Плакат 

8. Увођење свеске 

праћења 

Одељенске 

старешине 

Септембар, 2017. Свеска праћења 

понашања 

ученика 

9. Промовисање 

ученичких 

литерарних 

Наставници, 

библиотекар 

Октобар, 2017. Планови 

ваннаставних 

активности, 



достигнућа- Тема: 

У туђој кожи 

Координатори- 

Бранко Ћурчић  

материјал из 

портфолија 

10. Ажурирање 

стране у 

школским 

новинама и на 

сајту школе 

посвећене 

превенцији 

насиља 

Тања Ковач 

Тим 

 Октобар-

новембар, 2017. 

Школске новине, 

Школски сајт 

11. Обележавање 

Дана толеранције 

Одељенске 

старешине. Тим, 

Ученички 

парламент 

Новембар, 2017. ЧОС 

Материјал из 

портфолија 

12. Организовање 

изложбе 

ликовних радова 

ученика на тему 

ненасиља 

Проф. ликовне 

културе, 

професори 

разредне наставе 

децембар 2017. 

год.  

Материјал из 

портфолија 

13. Писмени задатак 

из српског језика 

и књижевности на 

тему вршњачког 

насиља 

Проф. 

српског језика  

и  књижевности 

 

у току школске 

2017/18. год  

Писмени задаци, 

Планови рада 

наставника 

14. Семинар 

наставног и 

ненаставног 

особља на 

темупревенције 

насиља , 

ненасилне 

комуникације и 

слично 

Педагог школе у току школске 

2017/18. год 

Сертификати, 

извештај о 

стручном 

усавршавању 

15. Организовање 

предавања на 

тему превенција 

насиља 

 

Тим за заштиту 

деце од насиља, 

Центар за   

социјални рад и  

МУП 

Децембар- јануар  

2017/2018.год 

Материјал из 

портфолија 

16. Организовање 

слободних 

активности према 

предлозима 

Ученичког 

парламента  

Тим за 

 заштиту деце од 

насиља, 

Ученички 

парламент, 

координатор тима 

Татјана Ковач 

током школске 

год. 

Записници 

17. Форум театар Наставници 

српског језика, 

библиотекар, 

Ученички 

парламент, Тим 

Фебруар- март, 

2018. 

Материјал из 

портфолија 

Школски сајт 



18. Наградни конкурс 

на нивоу школе- 

ликовни и 

литерарни 

Управа школе, 

педагог и Тим 

Фебруар 2018. Радови ученика 

19.  Фер- плеј турнири Наставници 

физичког 

васпитања 

Март, април, 

2018. 

Планови 

наставника 

Материјал из 

портфолија 

20. Топ листа 

најлепших речи и 

поступака- 

промоција у 

школском 

часопису, 

Просветном 

прегледу и кутку 

посвећеном 

превенцији 

насиља 

Тим, Ученички 

парламент 

током 2017/2018. Часопис, 

просветни 

преглед 

21. Недеља лепих 

порука 

Тим, Ученички 

парламент 

март, 2018. Пано лепих 

порука 

22. Стручно 

усавршавање на 

теме Побољшање 

комуникације 

ученик/ 

наставник 

Управа, педагог, 

наставници и Тим 

током школске  

2017/18. год, 

Сертификати 

23. Организовање 

сусрета ученика 

са са 

здравственим 

радницима и  

социјалним 

радником 

Управа, педагог 

наставници и Тим 

Током школске 

године  

Материјали из 

портфолија, 

Дневник рада 

24. Дискусија и 

анализа 

реализације плана 

активности н 

састанку тима 

Тим Квартално током 

2017/2018. 

записници 

25. Провера и 

праћење 

реализације 

активности из 

акционог плана 

Снежана 

Стаматовић 

Током 2017/2018. Педагошка 

документација, 

записници 

 

  



РЕАЛИЗОВАНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

НАСИЉА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Начин праћења 

1. Примена 

утврђених 

поступака и  

процедура у  

ситуацијама 

насиља 

Тим за заштиту  

ученика од 

насиља 

током школске  

год. 

Записници и 

документација 

коју води Тим 

2 Евидентирање 

случајева насиља 

Тим за заштиту  

ученика од 

насиља 

током школске  

год. 

Свеске за праћење, 

Књиге дежурства 

3. Истраживање о  

врстама и 

учесталости 

насиља у школи 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Септембар 2017. Анкете,записници 

4 Сарадња са 

релевантним 

службама 

Тим за заштиту  

ученика од 

насиља 

током школске  

 год. 

Записници, правна 

документација 

5. Подршка 

ученицима који  

трпе насиље 

педагог током школске  

год. 

Педагошка 

документација 

6. Рад са ученицима  

који врше насиље 

педагог током школске  

год. 

Педагошка 

документација 

7. Оснаживање 

ученика који су 

 посматрачи 

насиља да  

конструктивно 

реагују 

педагог током школске  

год. 

Педагошка 

документација 

8. Саветодавни рад 

са родитељима 

ученика  

Педагог, 

одељењски 

старешина 

током школске  

год. 

Педагошка 

документација 

  

  



Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 

У оквиру  Професионалне оријентације у току ове школске године одржани су одређени 

часови и предузете различите активности. Договор наставника на почетку школске 

године је био да се професионалној оријентацији посвети пажња на часовима 

одељењских старешина и у оквиру предмета Српски језик, Географија, Биологија. 

Наставници Игор Репар, Борис Балаж и Соња Ђорђевић Јоцић су на часовима 

одељењских старешина одржали часове и радионице. Наставнице Ивана Јанковић и 

Милена Зетовић су на својим часовима, у оквиру наставног плана и програма, 

реализовале одређене садржаје везане за професионалну оријентацију.  

1. Шта желим и како то да остварим?   Креативна радионица  (Деца су на стикерима 

исписивала своје жеље о будућој професији. На зеленим стикерима су исписивали 

досадашњи успех у току школовања. Затим смо поредили жеље и очекивања са реалним 

шансама за упис у одређене профиле. Разговарали смо о  могућностима да то поправимо. 

) 19.9. 2017. 

2. Самоспознаја, аутопортрет, радионица професионалне оријентације   5.12.2017. 

(Ученици су на папирима исписивали своје особине, бележили вештине. На тим 

нацртима нису се потписивали. Касније смо залепили те папире на таблу и пробали да 

одгонетнемо ко се крије иза тих радова.) 

3. У оквиру часова српског језика, обраде лектире „Ловац у житу“ Џерома Дејвида 

Селинџера разговарало се о проблемима младих, несигурности, скретању са пута науке 

и образовања, несигурности, тешком добу тинејџера и здравом схватању будуће 

професије. Чак и најслабији успех у основној школи може донети добар занат, квалитетат 

животни позив и  животну срећу. (14.12. 2017.) 

4. У оквиру Светосавске недеље (22 -26.1.2018) на ЧОС-у 23.1. разговарало се о значају 

Светог Саве, јачању личности ученика, јачању воље, одбрани својих ставова, развијању 

хуманих идеја, значају образовања и избору будуће професије. Са ученицима се 

разговарало о позиву лекара, медицинске сестре, васпитача, учитеља, о племенитости 

тих позива и дужностима и обавезама. 

5. На ЧОС-у који је одржан 30.1.2018. који је насловљен „Одлуке о професији – време 

је!“ ученицима је предочен каталог занимања, подељени су им флајери свих средњих 

школа у Сомбору и околини, упознати су са уписним квотама у претходној школској 

години, дата су им упутства и смернице о ранијим уписним роковима у 

специјализованим школама. 

6. Шта могу, а шта умем?  ЧОС са овом темом одржан је 20.2. 2018.г. Ученици су имали 

за задатак да издвоје занате који им се чине примамљивим  и о њима неке информације 

забележе. Ученици су презентовали свој занат (нпр.кројач) и говорили да ли они то могу, 

желе, умеју. 

7. На часу српског језика (Приказ одломка – 22.2.2018.) ученици су коментарисали 

пројекције филмова које се одгледали са водећом темом „Кад порастем, бићу кенгур“, 



где су говорили о краткометражним филмовима на тему Мој позив, серији Војна 

академија, Шешир професора Косте Вујића. Тада су образлагали и говорили о 

предностима и недостацима појединих занимања, о притиску друштва, о тежини одлуке 

пред којом се налазе. 

8. У оквиру часова географије приликом обраде наставних јединица Саобраћај, 

перспектива развоја и значај; Трговина, унутрашња и спољна  (16.3. и 23.3. 2018.) 

разговарало се са ученицима о занимањима везаним за ове гране привреде.  

9. Прича о школи коју ћу изабрати, о смеру  (Радионица професионалне оријентације)  

 Ученици су исписивали у кратким цртама своју аутобиографију, а затим су исписивали 

биографију свог друга или другарице из клупе. На крају часа разговарали смо о томе како 

видимо себе, а како нас други виде.  

10. У школи је организована посета свих средњих стручних школа и Гимназије из 

Сомбора и Апатина 12.4.2018. На позив ОШ „22.октобар“ одазвале су се све средње 

школе и послале своје представнике. Тросатној посети присуствовали  су и родитељи и 

ученици. Средње школе су имале своје презентације, представиле су смерове и 

активности. Професори су одговарали на питања родитеља и ученика.  

11. На часу географије у оквиру обраде наставне јединице Туризам разговарало се о 

професијама везаним за ову област. Наставник је објашњавао ученицима могућности о 

професијама, потребно образовање и слично. 

12. У оквиру часова Отпад и рециклажа, Информисаност и учешће младих у заштити 

животне средине на настави  биологије (4.5. 2018. и 7.5.2018.) наставница је говорила о 

професијама везаним за екологију, могућим школама.  

13. На ЧОС-у  који је одржан 22.5. говорило се о коначним ученичким одлукама везаним 

за упис у средњу школу. Неодлучне ученике одељењске старешине су упутиле на 

разговоре код педагога школе. 

14. На настави српског језика, на часу Реклама, разговарали смо и о професијама везаним 

за новинарство, о пословима водитеља, новинара, представника за медије. 

15. На родитељском састанку 15.5.2018. са родитељима се разговарало о избору 

професија њихове деце, о потребним прегледима, потврдама.  

  



Извештаји о раду стручних сарадника 

Педагог школе 

Педагог школе обављала је своје послове у складу са планом и програмом рада педагога 

за 2017/18.годину према областима рада. 

- УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 

РАДА 

Педагог је учествовала у изради Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду 

школе.Такође помагала је наставницима у изради или кориговању њиховох планова 

рада, а нарочито учествовала у планирању рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка. 

- ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Педагог је пратила реализацију планова и програма кроз посете часовима редовне, 

допунске, додатне наставе, слободних активности и продуженог боравка. Присуствовала 

је угледном часу наставника физике на тему Стивен Хокинг- „Теорија свега“ и 

учитељице 2.б одељења. Педагог је и сама одржала угледни час енглеског језика. Поред 

тога пратила је и постигнућа ученика, владање ученика , учествовала у појачаном 

васпитном раду,  предлагању  мера ученицима који су чинили лакше повреде обавеза 

ученика, као и у  предлагању мера за ученике који су чинили теже повреде обавеза 

ученика. Педагог је учествовала у изради и израђивала кварталне, полугодишње и 

годишње извештаје о раду школе и сопственом раду. 

Пратила је и вођење педагошке документације прегледом планова и дневника рада, 

записника стручних већа као и постигнућа и владање ученика о чему је квартално 

извештавала Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. 

Посебну пажњу посветила је праћењу ученика првог и петог разреда као и ученицима 

којима је потребна додатна подршка у учењу. 

У области професионалне оријентације педагог је  организовала родитељски састанак за 

ученике 8.разреда и њихове родитеље на којем су све средње школе из Сомбора и једна 

из Апатина представиле своје школе. Поред наведеног педагог је са педагошким 

асистентом повела ученике 8.разреда који раде по ИОП-у и њихове родитеље на састанак 

у Средњу школу „свети Сава“ у Сомбору.  Поред тога учествовала у организацији 

завршног испита за ученике који завршни испит полажу по ИОП-у и праћењу 

реализације завршног испита за ученике 8. разреда као члан школске комисије. 

Као координатор Стручног тима за инклузију школе педагог је учествовања у раду Тима, 

планирања рада и израде педагошког профила уа ученике који раде по ИОП-у 

учествовала и у праћењу рада ученика који раде по ИОП-у,  организовала и учествовала 

у процедурама за добијање Мишљења Интерресорне комисије, организовала и 

учествовала на састанцима за родитеље ученика који су имали Мишљења Интерресорне 

комисије, за које је поднела захтеве за ревизију Мишљења Интерресорне комисије, 

учествовала у остваривању права наших ученика на додатну подршку дефектолога преко 

Центра за социјални рад, организовала  додатну подршка дефектолога у школи  и ван 

школе као и организацијом завршног испита за ученике који су пратили наставу по ИОП-

у 2. Педагог је сарађивала са дефектолозима и управом ШОСО „Вук Караџић“ и 

организовала тестирање ученика наше школе ради процене потребе за додатном 

подршком од стране дефектолога ове школе. 

Заједно са директором школе педагог је поднела захтеве ШОСО „Вук Караџић“ за 

додатну подршку у наредној школској години и присуствовала је састанку на ову тему 

заједно са педагошким асистентом у наведеној школи . 



Као члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања педагог је 

учествовала у планирању, организацији и праћењу превентивних и интервентних  

активности овог Тима, учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима и изради 

планова заштите.  

- САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА НА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Током школске године педагог је давала смернице наставницима како у планирању тако 

и у унапређивању њиховог рада.Овај саветодавни рад спроводио се како на седницама 

одељењских већа тако и индивидуалним разговорима са наставницима. Највише 

подршке педагог је пружила наставницима при анализирању посећених часова, 

васпитном раду са ученицима и раду са ученицима којима је била потребна додатна 

подршка. Учествовала је у одабиру стручних семинара, тема за ЧОС, упућивала 

наставнике на литературу као и законе и правилнике. Након састанка са просветним 

саветницима Миланом Минарски и Градимиром Марковић презентовала је 

наставницима предлоге за унапређење наставе.  

- ПРАЋЕЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ РАЗВОЈА УЧЕНИКА И САВЕТОДАВНИ РАД 

СА УЧЕНИЦИМА 

Током маја и јуна месец педагог школе је тестирала будуће прваке тестом ТИП1.Ове 

године није било уједначавања одељења јер ће наредне школске године бити само једно 

одељење првог разреда.. 

Током године пратила је успех и напредовање ученика, адаптацију ученика првог и петог 

разреда, потребе ученика за индивидуализованим радом и додатном подршком као и 

обезбеђивање задовољења истих.Такође заједно са одељењским старешинама пратила су 

се интересовања ученика и заједно са директором школе трудили смо се да разноврсним 

активностима изађемо у сусрет овим интересовањима.Тако су ученицима понуђени 

различити изборни предмети. Радионице које су ученици одабрали, педагог је 

организовао, а реализовао је Црвени крст у оквиру Дечије недеље. Такође кроз рад 

Ученичког парламента излазило се у сусрет ученичким жељама и интересовањима. За 

ученике организовани су излети, посете, културне, спортске активности, дружења са 

ученицима других школа... 

Заједно са одељењским старешинама педагог је радила на идентификацији даровитих 

ученика, ученика који имају проблеме у понашању, као и испитивању узрока поремећаја 

интерперсоналних односа у одељењским заједницама и активностима за побољшање 

ових односа. 

У области васпитног рада са ученицима, педагог је учествовала у појачаном васпитном 

раду, радила индивидуални саветодавни рад са ученицима, као и разговоре унутар 

одељењске заједнице са ученицима. 

Током протекле школске године педагог школе је интензивирала сарадњу са 

Предшколском установом, моношторским вртићем и васпитачицама које раде у њему. 

Такође трудила се да чешћим посетама вртићу, разговором са децом и васпитачима боље 

упозна будуће прваке пре него што они дођу на тестирање. У неколико наврата и деца из 

вртића су посетила школу. Педагогица је сарађивала и размењивала информације и са 

Управом Предшколске установе као и са родитељима будућих првака за које је 

организован и родитељски састанак у вртићу на којем је присуствовала и учитељица која 

ће наредне школске године водити први разред.. А посебну пажњу педагог је посветила 

транзицији децеса потешкоћама која полазе у први разред наше школе и ученицима 

8.разреда који прелазе у средњу школу у сарадњи са Предшколском установом и 

Школском управом у Сомбору. 

- САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА 



Током године педагог је континуирано сарађивала са родитељима кроз различите видове 

сарадње. 

 У вртићу је одржан општи родитељски састанак  на тему припреме будућих првака за 

полазак у школу коме су присуствовали родитељи будућих првака, васпитачице, и 

будућа учитељица првог разреда. 

Највећим делом педагог је обављала  индивидуалан саветодавни рад са родитељима како 

будућих првака тако и ученика који имају потешкоће у савладавању наставних садржаја, 

проблеме у понашању, као и родитељима који су имали потребу да се посаветују са 

педагогом и по неким другим питањима која се тичу њихове деце. Приликом 

индивидуалних разговора са родитељима , педагог је са њима размењивао информације 

од значаја за упознавање и праћење развоја и напредовања њихове деце и пружао 

родитељима подршку у васпитном раду са децом. 

- ОРГАНИЗОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА ШКОЛЕ 

Током године педагог је учествовала у планирању, организацији и реализовању 

различитих активности. Међу њима су активности у оквиру Дечије недеље, различите 

превентивне активности Тима за насиље, злостављање и занемаривање, радионице на 

различите теме, тестирања, едукативне, културне и спортске активности (обука 

пливања)... 

У сарадњи са васпитачима у продуженом боравку педагог је учествовала у избору и 

набавци наставних средстава као и раду продуженог боравка наше школе. 

Такође педагог је учествовала у предлагању нових организационих решења образовно-

васпитног рада. 

Велики део протекле школске године посветили смо као партнерска школа учествовању 

у пројекту „ Родна освешћеност, превенција насиља и дискриминације у школама“. 

Педагог је била координатор у нашој школи, а менторска школа је била Основна школа 

„Братство-Јединство“ из Сомбора са координатором пројекта Едитом Сакали са којом 

смо имали изузетну сарадњу.  

- АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Протекле школске године рађена су испитивања ученика на тему колико се осећају 

безбедна у школи,   у склопу самовредновања. ученичких навика у учењу. 

Учествовали смо у истраживањима других научних и просветних институција и 

појединаца, као што је Психозон. 

У склопу пројекта Родна освешћеност, превенција насиља и дискриминације у школама“ 

обављено је електронско истраживање ставова ученика и запослених у школи о родној 

равноправности 

Педагог је континуирано пратила , анализирала и извештавала о успеху и владању током 

школске године. 

- УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Педагог је активно учествовала у раду одељењских већа о чему је водила записнике. 

Учествовала је у раду Наставничког већа на чијим седницама је извештавала о 

резултатима обављених анализа и истраживања.Активна је била и у раду Педагошког 

колегијума и свих тимова у школи.Трудила се да својим сугестијама унапре ди рад 

стручних већа у школи.Учествовала је у решавању актуелних образовно-васпитних 

проблема школе. 

Педагог је протекле школске године имала веома интензивну и конструктивну сарадњу 

са директором школе, учитељима, наставницима, стручним сарадницима (педагошким 

асистентом, библиотекаром  ), секретаром, административним радником и рачуновођом 

школе, помоћним особљем, родитељима и дефектолозима који су радили додатну 

подршку у нашој школи. 

 



- УЧЕСТВОВАЊЕ У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

У току школске године педагог је учествовала у избору и организацији семинара и 

других видова стручног усавршавања. 

Радила је и на личном стручном усавршавању присуствовањем на следећим семинарима 

и обукама: 

 

1. „Програм позитивног понашања у школи“ 

 

Поред семинара педагог је протекле школске године учествовала наразним састанцима,  

угледним часовима (на Педагошком факултету) радионицама, предавањима, културним 

дешавањима, пројектима ( детаљњије су ове активности приказане у Извештају о 

реализацији плана стручног усавршавања педагога који се налази код директора и у 

педагошкој документацији). 

Осим тога педагог је пратила стручну литературу и лист Просветни преглед. 

 

 

- САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

Током школске године педагог је сарађивала са различитим институцијама. 

1. Са  Црвеним крстом сарадња је била по питању организовања радионица и 

трибине за ученике од 1-8. разреда; 

2. Са МУП-ом Сомбор сарадња је била на размени информација као и организацији 

предавања њихових представника ученицима; 

3. Са Интерресорном комисијом педагог је сарађивала у процедури тражења њених 

мишљења и ревизија тих мишљења за додатном подршком ученицима наше школе; 

4. Са Центром за социјални рад педагог је сарађивала разменом информација, као и 

саветодавним радом по питању неких ученика наше школе, а неке ученике је упућивала 

на разговор са психологом ове установе. Такође је сарадња постојала и по питању 

додатне подршке у нашој школи; 

5. Са Предшколском установом сарадња се огледала у активностима у оквиру 

Дечије недеље, родитељских састанака у школи, континуираних индивидуалних 

разговора са васпитачицама вртића, а са стручним сарадницима ове институције 

педагог школе је сарађивала по питању деце која имају потешкоће ради њихове лакше 

транзиције у школски подсистем; 

6. Са Школском управом педагог је сарађивала по питању савета и обостраног 

информисања које је  било потребно за функционисање образовно-васпитног рада 

школе као и приликом уписа ученика 8. разреда у средњу школу; 

7. Са Амбулантом у Бачком Моноштору и Домом здравља у Сомбору сарађивало 

се по питању одржавања систематских прегледа ученика, предавања за родитеље, овере 

Захтева Интерресорној комисији, а у Дом здравља у Сомбору педагог је упућивала 

родитеље деце који имају потешкоће логопедске природе; 

8. Са ШОСО „Вук Караџић“ педагог је сарађивала због пружања дефектолошке 

подршке нашим ученицима, асистивне технологије, као и тестирања нађих ученика од 

стране дефектолога ове школе 

9. Са другим основним и средњим школама је сарађивала по разним питањима као 

што су размена информација, професионална оријентација, инклузија, а са Средњом 

музичком школом и око презентације и отварања њиховог одељења  у нашој школи; 

10. Са Културним центром Лаза Костић сарадња је била по питању њихових 

активности у нашој школи 



11. Са Институтом за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе 

Костић“ из Београда сарађивала је саветодавно и упућивањем родитеља на сарадњу са 

њиховим дефектолозима ради дијагностике и помоћи њиховој деци 

12. Са представницима Локалне самоуправе сарађивала је заједно са наставником 

Репар Игором по питању идеја за неке наредне пројекте 

Поред наведеног педагог је сарађивала и са другим педагозима. 

- ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

О свему наведеном педагог је водила исцрпну педагошку документацију. 

- ПРИПРЕМА ЗА РАД 

Да би свој посао што квалитетније обавила педагог је део времена посветила и 

припремама за рад. 

      

Школски библиотекар 

Рад школског библиотекара обухватао је следеће области: васпитно-образовну 

делатност, сарадњу са наставницима, информациону делатност, стручну 

делатност, рад са ученицима. 

 

 

Упис ученика у школску библиотеку 

Раздуживање са књигама које нису враћене у јуну и сређивање картотеке 

Утврђивање врста дечијих листова, извођење бројног стања 

Упознавање првака са библиотеком 

Упознавање ученика са фондом библиотеке 

Сарадња са наставницима свих наставних предмета у набавци литературе за ученике, из 

разних области 

Помоћ при избору литературе за ученике и наставнике 

Систематско упознавање ученика са књигама, часописима, новина... 

Рад са ученицима у драмској секцији 

Посета Сајму књига 

Усмеравање ученика у правцу интересовања  за књиге 

Одабир и припремање литературе и друге библиотекарске грађе потребне за извођење 

наставног часа 

Израда азбучног каталога књига 

Привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци, на чување и заштиту књига 

Сарадња са матичном библиотеком „Карло Бијелицки“ у Сомбору 

Организовање књижевних вечери 

Упознавање ученика са ауторским каталогом 

Израда прегледа и графикона о читању књига по одељењима 

Вођење библиотечког пословања: инвентарисање, каталогизација, класификација 

Рад секције 

Вођење евиденције о коришћењу библиотекарске грађе 

Обележавање Дана Св.Саве 

Издавање књига и часописа 

Инвентарисање и техничка обрада књига 

Сређивање библиотеке после првог полугодишта 

Сарадња са наставницима на утврђивању плана лектире и набављању књига 

Рад са ученицима у секцији 

Припремање тематских изложби везаних за јубиларне годишњице 

Увођење у књигу инвентара набављених књига, каталогизација 

Писање каталошких листића за каталог 



Систематски рад на информисању ученика и наставника о новонабављеним књигама 

Издавање књига и часописа и коришћења приручне литературе 

Организовање реализације настаног часа уз примену библиотечког материјала 

Организовање књижевних вечери, прикупљање књига за библиотеку 

Реализација васпитно-образовног програма, слободних активности ученика и секције 

Праћење стручне литературе са подручја библиотекарства 

Разговор са ученицима о прочитаним књигама 

Обилазак издавачких кућа, књижара, галерија итд. 

Набавка књига за одличне ученике 

Упутства ученицима за коришћење каталога у већим библиотекама 

Издавање књига и часописа 

Раздуживање са књигама на крају школске године 

Сређивање библиотеке на крају шк. године 

Присуствовање седницама разредних и Наставничког већа 

Послови везани за финансијско материјално пословање 

Организовање припреме за почетак следеће школске године 

Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године 

Утврђивање стања књига у библиотеци и поруџбина нових 

Пројекат „Бесплатни уџбеници“ – припреме, информатичка обрада, анализа података, 

дистрибуција уџбеника према списковима одобрених захтева родитеља ученика 

Координација рада Ученичког парламента 

Организовање израде Годишњег плана рада  и извештаја о раду библиотеке  у протеклој 

школској години. 

  



Педагошки асистент је: 

-  пружао помоћ и додатну подршку ученицима, у складу с њиховим потребама: 

подршка уписа деце у предшколску установу у месту и уписа у основну школу, редовно 

похађање наставе, подршка деци у учењу (у учионици, на допунским часовима, у групи 

продуженог боравка, у раду секција,...) 

- пружао помоћ наставницима и стручним сарадницима, ради унапређивања 

њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 

- учествовао у раду Наставничког већа 

- учествуовао у својству члана у раду стручног тима за инклузивно образовање, 

тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања ученика и тиму за 

психолошко-кризне интервенције у васпитно-образовним установама 

- сарађивао с родитељима, односно старатељима ученика 

- помагао да се препознају и анимирају породице које имају тешкоћа у свом 

односу према школи 

- заједно с директором сарађивао и с надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- припремао се за рад и о томе водио евиденцију о раду са ученицима и о сарадњи 

са директором, као и о сарадњи са наставницима и другим субјектима  ван школског 

окружења који подржавају развој инклузивног образовања у нашој школи 

- стручно се усавршавао 

- обављао и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, уговором о 

раду, општим актима школе и по налогу директора. 

  



Реализација плана стручног усавршавања 

На почетку школске године сви запослени су били у обавези да донесу план стручног 

усавршавања.  

Запослени су изабрали семинаре које би  желели да похађају сходно компетенцијама које 

би требало да стекну и исходима који би се реализовали. Настојали смо да се семинари 

реализују за све запослене у  школи.     

Обезбеђена су средства и за семинаре стручних сарадника, шефа рачуноводства и 

секретара школе, који су посетили најмање један стручни семинар. 

У школи је реализован семинар „Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и 

подешавањем система“ који је похађало 20 полазника наше школе. 

Наставница разредне наставе у одељењу на хрватском наставном језику упућена је на 

више обука и стручних скупова у вези са извођењем наставе на матерњем језику ученика 

националних мањина: стручни скуп у Поречу, семинар у Вуковару, саветовање у 

Суботици. 

 

У другом полугодишту организовани су семинари: 

1. Програм позитивног понашања у школи (педагог школе је укључена) 

2. Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави (11 настави) 

3. Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетен.ученика (2 наставника) 

4. Савремени теоријски приступ тумачењу књижевноуметничког текста у настави 

српског језика и књижевности (2 наставника). 

 

Реализоване су и: 

- обуке наставника који ће наставу реализовати 2018/19.године у 5.разреду у вези са 

применом нових програмских садржаја предмета Техника и технологија, 

Информатика, Физичко и здравствено васпитање 

- обуке наставника за реализацију наставе засноване на исходима учења (у 1. и 5. 

разреду). 

 

Директор је радио на свом стручном усавршавању: 

- Обука водитеља за реализацију наставе засноване на исходима 

- Саветовање: почетак школске 2017/18.године 

- Семинар „Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система“ 

- Саветовање за припрему успостављања концепта River Scool у екол.центру 

Карапанџа – стручњаци из аустријског Екол. Института Клагенфурт и ЈП 

„Војводинашуме“.   

  



Реализација сарадње са друштвеном средином 

- Реализује се стална сарадња са Градском управом Града Сомбора, посебно са 

Одељењем за образовање друштвених делатности и Интерресорном комисијом.   

- Редовна је и конструктивна сарадња са Школском управом.  

- Успостављена је сарадња са Центром за Социјални рад,  Домом здравља у Сомбору, 

Месном заједницом Бачки Моноштор и месном амбулантом, УГ „Подунав“, 

Удружењем пчелара „Пчела“ из Б.Моноштора, Риболов. друштвом „Шаран“, 

организ. Црвени крст, ЈП „Војводинашуме“.  

- Укључили смо се у пројекат „Родна освешћеност, превенција насиља и 

дискриминације у школама“ (партнерска улога са ОШ „Мирослав Антић“ из 

Чонопље и ОШ „Братсво-јединство“ из Сомбора која је носилац пројекта). 

- Учествовали смо у истраживању Факултета спорта и физичког васпитања у оквиру 

пројекта „Постурални статус, физичка активност и исхрана ученика основне 

школе“. 

- Учесници смо у пројекту „Зеленимо од малена“ (носиоци: Месна заједница 

Б.Моноштор и УГ „Подунав“) који подржава МПНТР. 

- У менторској смо улози ШОСО „Вук Караџић“ из Сомбора у пројекту WWF 

академија-Авантура кроз Горње Подунавље. 

- Учествовали смо у хуманитарним акцијама месне организације Црвеног крста и 

пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. 

 

Реализација плана школског маркетинга 

- Изложбе ликовних радова ученика поводом: Дечје недеље, Дана школе, Школске 

славе, музичке приредбе, спортских сусрета и завршне школске свечаности.  

- Припрема и издавање школског листа „Фењер“. 

- Припрема и уношење прилога у школски летопис.  

- Припрема и осмишљавање прилога на сајту школе: www.osbackimonostor.edu.rs 

-          Сарадња са издавачима дечје штампе. 

-          Сарадња са издавачима „Сомборских новина“ и „Хрватске ријечи“.  

-         Учешће ученика школе у дечјим емисијама Радио Сомбора, РТВ Војводине, РТВ 

Србије и других радио и ТВ-станица. 

 -          Информисање јавности о резултатима ученика и наставника постигнутих на јавним 

наступима: у спорту, у културним манифестацијама, на такмичењима и смотрама које 

организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и сл. 

- Обавештавање Савета Месне заједнице и зборова грађана о животу и раду школе. 

 -          Учешће у телевизијским емисијама које се односе на живот и рад школа (емисије 

о природи; ученицима Ромима; о ученичким организацијама, о занимљивостима из уже 

и шире друштвене средине у којој Школа живи  и ради). 

  

http://www.osbackimonostor.edu.rs/


Реализација посебних програма 

1. Програм здравствене заштите ученика 

Систематски прегледи ученика и вакцинација 

 

Редовни систематски 

прегледи, прегледи 

пред одлазак у школу 

у природи, на 

екскурзије, летовања, 

зимовања 

Стоматолошки систематски прегледи и санација 
Редовни прегледи код 

школског стоматолога 

Континуирана сарадња са Домовима здравља у Б. 

Моноштору и Сомбору, Саветовалиштем за младе  

Предавања, трибине, 

радионице 

 

2. Програм социјалне заштите 

Садржаји програма Начин и поступак остваривања 

Упознати су запослени о плану и 

програму  рада Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања 

-Школа је укључила у тим за социјалну заштиту и 

представнике родитеља и по потреби одговарајућег 

стручњака (лекар, представник полиције)  

Мера превенције за стварање 

безбедне средине за живот и рад 

ученика 

 

-Одвијала се у школи где су стручни сарадници уз 

сарадњу наставника учествовали у обукама које 

мере превенције треба користити као и 

препознавање социјалног проблема независно од 

тога да ли га дете поседује или његова породица. 

 



Мера интервенције у 

ситуацијама када се јавља 

насиље, злостављање и 

занемаривање у школи 

 

-Педагошкиња је извештавала ЦСР који су на 

основу темељних извештаја одлазили у обилазак 

породице. 

-Сарадника ЦСР био је у школу где се такође 

обавио разговор са родитељима и учеником и 

налазили начини да се реше проблеми. 

 

3. Програм заштите животне средине 

Светски дан воде 

 

Светски дан заштите 

биодиверзитета. Природни 

ресурси 

Изложба радова ученика на задате теме, постављање 

едукативно – информативних постера у кабинету за 

биологију и у холу школе, презентација 

Птице Србије и обележавање 

викенда храњења птица 
Радионице на задату тему 

Учешће на конкурсу 

часописа „Школски зелени 

прес“ 

Прикупљање и избор фотографија и информација на 

задату тему, учешће на литерарном конкурс (песма 

нашег ученика објављена је у еколошком часопису 

„Чувари равнице“ 

Дарвинов дан 

Приказ кратких филмова о еволуцији, презентације на 

тему еволуције и Дарвиновог истраживачког рада, 

дискусија 

Дан енергетске ефикасности Израда и анализа анкете 

Дан планете Земље 

Трибина – Заштита животне средине 

Радионица – Отпад и рециклажа 

Учешће у локалним еколошким акцијама 



Европски дан паркова 
Обилазак парка на територији Сомбора, садња цвећа у 

центру села у сарадњи са ЈП „Зеленило“ Сомбор 

Дан заштите животне 

средине 
Проглашење „зеленог хероја“ школе  

Менторска улога наше школе 

као амбасадора Специјалног 

резервата природе Горње 

Подунавље 

Активна менторска улога према ШОСО „Вук 

Караџић“ из Сомбора: помоћ у осмишљавању 

радионица, организовање заједничких посета 

Спец.резервату природе,... 

 

4. Основи безбедности деце 

„Основи 

безбедности деце“ 

Организација ЧОС-ова, 

планирање и сарадња са 

Полиц.управом Сомбор 

(предавачи,реализатори), 

ктивно присуство на ЧОС-у 

са делат. ПУ Редован 

ЧОС, 

предавања, 

радионице, 

дискусија 

Теме:-Безбедност деце 

у саобраћ.-Полиција у 

служби грађана-

Заштита од техничко-

технолошких 

опасности и 

природних непогода -

Насиље као негативна 

појава-Превенција и 

заштита деце од 

опојних дрога и 

алкохола-Безбедно 

коришћење интернета 

и друштв.мрежа-

Превенција и заштита 

деце од трговине 

људима-Заштита од 

пожара 

 

  



Праћење и евалуација Годишњег плана рада школе обухваћени су овим Извештајем 

који је сачињен на основу: 

-документације за свакодневно праћење реализације Годишњег плана рада школе 

-евиденције о стручном усавршавању наставника 

-евиденције о ученицима 

-евиденције о радним обавезама и о присутности на послу 

-израде документације за извештај о раду школе 

-фотодокументације о значајним моментима из живота и рада школе 

-видеозаписа значајних догађаја. 

Обухваћени аспекти праћења и вредновања квалитета реализације Годишњег плана рада: 

1. Праћење и вредновање квалитета остварене сарадње наставника са родитељима ученика 

(Праћење индивидуалне сарадње наставника и родитеља, Увид у садржаје родитељских 

састанака, Увид у припреме за учешће у раду општих родитељских састанака, 

реализација закључака Савета родитеља) 

2. Праћење и процењивање стручног усавршавања наставника, сарадника и васпитача 

(Стручно усавршавање наставника, сарадника и васпитача, Усавршавање на 

Наставничком већу, Усавршавање на стручним активима, Усавршавање на семинарима, 

Усавршавање у стручним друштвима) 

3. Праћење и вредновање рада ученика у наставном процесу (Разговор и усмено 

испитивање, Контролни задаци, Микротестови, Упитници за испитивање ставова 

ученика, Тестови објективног типа, Индивидуални планови подршке) 

4. Праћење и вредновање садржаја активности ученика у слободном времену (Вредновање 

"трошења" слободног времена, Излети у природу, Спортске и друге ваннаставне 

активности, Индивидуална организација слободног времена, Учешће у пројектним 

активностима) 

5. Праћење односа ученика према дужностима (Однос према обавезној настави и учењу, 

Однос према ваннаставним активностима, Однос према обавезама у тимовима, 

ученичким организацијама,...) 

6. Вредновање социјалног понашања и прихваћености ученика у одељењу 

(Социометријско испитивање, Слободна процена понашања ученика у одељењу и у 

школи) 

7. Праћење и вредновање припремања наставника за образовно-васпитни процес (Посете 

часова наставника, Анализа припрема за образовно-васпитни процес, Сагледавање 

коришћења наставних средстава, Праћење иновирања образовно-васпитног процеса, 

Праћење односа према школској имовини, Стручно усавршавање) 

8. Праћење и процењивање организације образовно-васпитног процеса (Праћење 

организације редовне наставе, Праћење увођења иновација у наставу, Праћење и 

процењивање рада слободних активности, Праћење реализације часова одељењских 

старешина и одељењских заједница, Процена положаја ученика у образовно-васпитном 

процесу). 

 

 




