
ОСНОВНA ШКОЛA  
„СВЕТИ САВА“ 

КИКИНДА 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

И ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА  
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ  

 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

2 

 

Школски одбор Основне школе „Свети Сава“ у Кикинди, 
на основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 
гласник Републике Србије бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019 од 15. фебруара 2019.) и Закона о 

основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије бр. 55/2013),   
на седници одржаној 15. септембра 2020. године усвојио је 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“  

за школску 2019/2020. годину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
У Кикинди,              Председник Школског одбора 
  
15. септембра 2020. године      ______________________________ 

   Владимир Гојковић 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

3 

 

Садржај 
1. УСЛОВИ РАДА ..................................................................................................................................................... 6 

1.1. СТАТУСНИ УСЛОВИ ..................................................................................................................................... 6 
1.2. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ................................................................................. 6 
1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ .................................................................................................................................. 6 

а) НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ .............................................................................. 6 
б) ОСТАЛИ ПЕДАГОШКИ РАДНИЦИ .......................................................................................................... 7 
в) СТРУЧНА СТРУКТУРА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛЕ ............................................................................... 7 
г) РАДНИЦИ СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА ....................................................................................... 7 

2. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ ..................................................................................................................... 8 
3. ПРИМАРНИ ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛСКОЈ  2019/2020. ГОДИНИ .................................. 8 
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ............................................................................................. 8 

4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ........................................................................................................................... 8 
4.2. ДИНАМИКА РАДА ШКОЛЕ .......................................................................................................................... 9 

а) ДНЕВНИ РИТАМ РАДА ШКОЛЕ .............................................................................................................. 9 
б) РАСПОРЕЂЕНОСТ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА ................................................................... 9 
в) КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ ............................................................................................................. 9 
г) ОСТВАРЕЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ........................................................................... 9 

5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ, УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ............ 11 
5.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ...................................................................................................... 11 

5.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ........................................................................................ 11 
5.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ .......................................................... 12 
5.1.3. ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ......................................................... 14 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА ............................................................... 14 
б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ ...................................................... 16 
в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ ................................. 18 
г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ .................................. 19 
д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ ...................................... 21 
ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ ............................. 21 
е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА .... 23 

5.1.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ........................................................................................ 24 
а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА......................................................................... 25 
б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА ........................................................................ 26 
в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА......................................................................... 27 
г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА ......................................................................... 28 
д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА ........................................................................ 30 
ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА ........................................................................ 31 
е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА ........................................................................ 32 
ж) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА ........................................................................ 34 

5.1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА .............................................................................. 35 
5.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА .................................................................................................. 36 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ................................................. 36 
б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ..................................... 38 

5.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА ................................................................................................ 39 
а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ................................... 39 
б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ............................................................... 40 
в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА ...................................................................................................................................... 42 
г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ....................... 45 
д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО .......... 49 
ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ .................................................................. 49 
е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ..................................................... 52 
ж) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА АКТИВНУ ШКОЛУ И ПРОЈЕКТЕ ............................................................ 54 

5.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА .................................................................................................. 55 
5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА .............................................................................. 56 
5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИЦА ..................................................................................... 56 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ......................................................................................... 56 
б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА ...................................................................................... 58 
в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ................................................................................ 62 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

4 

 

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ............................................................................................... 62 
5.6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ............................................................................ 63 

5.6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ........................................................................................... 63 
5.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА ........................................................................................... 65 

6. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА ........................................................................................................ 66 
6.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ............................................................................................ 66 
6.2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ............................................................................................................................ 66 

а) УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ................................................................................... 66 
б) ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ............................................................................................................................. 67 
в) ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ .................................................................................................... 67 
г) ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА .......................................................................................................................... 67 
д) УСПЕХ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РАСПОРЕЂЕНОСТ ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ............................ 68 

6.3. ДОПУНСКА НАСТАВА................................................................................................................................. 68 
6.4. ДОДАТНА НАСТАВА ................................................................................................................................... 69 
6.5. ИЗБОРНА НАСТАВА ................................................................................................................................... 69 

а) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ....................................................................................... 69 
б) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ....................................................................................... 69 

6.6. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА ........................................................................................................................ 69 
а) НЕГОВАЊЕ РОМСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ....................................... 69 
б) НЕГОВАЊЕ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ .................................. 69 

6.7. ПРИПРЕМНА НАСТАВА .............................................................................................................................. 69 
7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ............................................................................................. 70 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ...................................................................................... 70 
7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ............................................................................................ 70 
7.3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ......................................................................................................... 70 
7.4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ....................................................................................................................... 71 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА ................................................................................................... 71 
б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА .................................................................................. 71 
в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА ............................................................................. 72 

7.5. КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ......................................................................................................... 73 
7.6. ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД ........................................................................... 73 
7.7. УЧЕЊЕ ВАН УЧИОНИЦЕ ............................................................................................................................ 73 

а) ШКОЛА У ПРИРОДИ ............................................................................................................................. 73 
б) ОБУКА У ПЛИВАЊУ .............................................................................................................................. 73 
в) КУРС СКИЈАЊА ..................................................................................................................................... 74 
г) УЧЕНИЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ......................................................................................................................... 74 

7.8. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ .................................................................................. 74 
8. ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА .......................................................................................................... 74 

8.1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ......................................................................................... 74 
8.2. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ..................................................................................................... 74 

а) ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ .................... 75 
б) ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ ............................................................. 75 

8.3. ЕДУКАТИВНИ И ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ .......................................... 75 
8.4. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА ....................................................................... 76 
8.5. ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ ..................... 76 
8.6. ПРОГРАМ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ .................................................................. 76 

9. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ .................................................................................................. 76 
9.1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ................................................................................................. 76 
9.2. ШКОЛСКИ САЈТ .......................................................................................................................................... 76 
9.3. ПРОЈЕКТИ ................................................................................................................................................... 76 

9.3.1. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ .................................................................................................................. 76 
а) ПОЛИЦАЈАЦ У ШКОЛИ ......................................................................................................................... 76 
б) СПОРТ У ШКОЛЕ ................................................................................................................................... 77 
в) НТЦ УЧИОНИЦЕ .................................................................................................................................... 77 
г) МОЈА КИКИНДА - ОТКРИЈМО ГДЕ ЖИВИМО ...................................................................................... 77 
д) ЂАК РЕПОРТЕР ...................................................................................................................................... 77 

ђ) ВЕЖБАЈМО ЗАЈЕДНО................................................................................................................................ 77 
е) ЗДРАВО РАСТИМО ............................................................................................................................... 77 
ж) МЕЂУНАРОДНИ ЕТВИНИНГ ПРОЈЕКТИ .............................................................................................. 77 

з) СЕЛФИ ....................................................................................................................................................... 77 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

5 

 

и) ЗАЈЕДНО ВЕЖБАМО БОЉЕ .................................................................................................................. 78 
9.3.2. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ............................................................................................................. 78 

а) ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЗНАЊЕ ..................................................................................................................... 78 
б) ЛЕТЊИ КАМП ....................................................................................................................................... 78 

9.4. ПРИЗНАЊА ................................................................................................................................................ 78 
а) НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊЕ ..................................................................................................................... 78 
б) ДИГИТАЛНИ ЧАС .................................................................................................................................. 78 
б) МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА ................................................................................................... 78 
в) ЕТВИНИНГ ОЗНАКЕ ............................................................................................................................... 78 

10. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................................................................ 79 
10.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА................................................................................................. 79 
10.2. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА ........................................................................ 79 

11. МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ ....................................................................................................................................... 79 
11.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ ............................................................................................................................ 79 
11.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ........................................................................................................................... 79 

12. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ .......................................................................................... 80 
13. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ..................................................... 80 
 

 
 
 
Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину припремила 
Драгана Виденов, мастер професор језика и књижевности 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

6 

 

1. УСЛОВИ РАДА 

1.1. СТАТУСНИ УСЛОВИ 
 

Школа послује под називом Основна школа „Свети Сава“, Кикинда, Немањина 27б. 

1.2. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

намена простора свега m2 по ученику m2 

површина школске зграде 3205,12 5,5 

површина дворишта и школских терена 2030 3,3 

зелена површина 1620 2,7 

улични простор 1132 1,8 

Укупна величина простора који припада школи је 6.855,12 m2, што је према нормативима о величини 
простора око 80% наших потреба. Недостатак простора је један од великих проблема наше школе. Зграда је 
пројектована за 24 одељења, а протекле школске године у њој је „радило“ 27 одељења у редовној настави.  

У школској згради има укупно 20 учионица и 2 информатичка кабинета. Технички и ликовни кабинет 
издвојени су и налазе се у оквиру школског дворишта. Од почетка школске године музички кабинет се налази 
у учионици број 5, а продужени боравак се од прошле године налази у простору некадашње учионице број 6. 

Величина зборнице одговара половини броја запослених наставника. Исти је проблем и са бројем 
кабина за тоалет. 

У протеклој школској години набављена су следећа важнија наставна средства: 
назив комада 

празни ЦД-и 100 

папир за потребе медијатеке 200 рисова 

лаптоп рачунaр 3 

пројектор 3 

штампач 1 

маркер за белу таблу 120 

патроне за маркере 600 

књиге 1200 

Сва наставна средства сакупљена су и организована у мултимедијалној учионици/библиотеци. Овде 
се одржавају наставни часови по потреби из свих предмета. Одштампано око 100.000 листова разног 
материјала за потребе наставе и школе.  

Током протекле школске године радило се, као и увек, на естетском уређењу школе. Према 
потребама, поправљан је ученички намештај и вршене су ситне поправке у простору школе. Холови су 
оплемењени цвећем. 

Радови надградње школске трпезарије нису настављени ни ове школске године због недостатка 
финансијских средстава.  

У току зимског и летњег распуста вршена су текућа одржавања, док су током пролећног распуста 
замењене подне површине и окречене 3 учионице.  

У парку је и даље градски билборд на којем је школа 2 пута у току године имала могућност 
рекламирања (у време школске славе када су јавности представљени ученици носиоци Плакете „Свети 
Сава“ и пред почетак нове школске године када смо пожелели добродошлицу ђацима првацима). У оквиру 
школског простора радио је киоск. 

Школски аутобус за ученике саобраћао је од половине октобра до половине марта због ванредне 
ситуације. 

1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

У школској 2019/2020. години стручна структура запослених била је следећа: 

а) НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

врста радног односа 

стручност  

неодређено одређено 
свега 

I – IV I - VIII V - VIII I - IV I - VIII V - VIII 

VI СТЕПЕН 
СА 100 % НОРМЕ - 1 - - - - 1 

СА > 50% НОРМЕ - - - - 1 - 1 
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СА < 50% НОРМЕ - - - 1 - 1 2 

VII СТЕПЕН 

СА 100 % НОРМЕ 11 2 10 - - 1 24 

СА > 50% НОРМЕ - - 7 - - 1 8 

СА 50% НОРМЕ - - - - - 1 1 

СА < 50% НОРМЕ - - 12 - 1 2 15 

VIII СТЕПЕН 

СА 100% 1 - - - - - 1 

СА > 50% - - - - - - - 

СА < 50% - - - - - - - 

свега 12 3 29 1 2 6 53 

У школској 2019/20. години са ученицима од 1. до 8. разреда је радило 53 учитеља и наставника/ца. 

б) ОСТАЛИ ПЕДАГОШКИ РАДНИЦИ 

извршиоци степен стручне спреме звање, профил радни стаж 

ДИРЕКТОР VII професор 39 

ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ VII школски психолог-педагог 32 

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ VII професор педагогије 30 

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР Мр професор 35 

УЧИТЕЉ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ VII проф. разредне наставе 29 

Просечан радни стаж наставника у нашој школи је 21,51 година, у разредној настави 27,67, а у 
предметној 19,62 године. 

в) СТРУЧНА СТРУКТУРА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛЕ 

радници према врсти послова 
радници школе према стручности 

нкв пкв ссс вшс всс мр / др свега 

ДИРЕКТОР - - - - 1 - 1 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ - - - - 2 - 2 

БИБЛИОТЕКАР - - - - - 1 1 

НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ - - - - 1 - 1 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ - - - 2 37 - 39 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - - - - 11 1 12 

СЕКРЕТАР - - - - 1 - 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ - - 1 1 - - 2 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 9 - - - - - 9 

ДОМАР/ КОТЛАР - - 1 - - - 1 

СЕРВИРКЕ - - 2 - - - 2 

 9 - 4 3 53 2 71 

У одељењима од 1. до 8. разреда настава је стручно заступљена са 96,63%. Наставник који предаје 
физику и математику и наставнице које предају  биологију, историју и музичко васпитање у одељењима на 
мађарском наставном језику немају одговарајућу диплому за предмете које предају. Деца која похађају 
наставу на мађарском језику српски језик као нематерњи, енглески језик, немачки језик и физичко васпитање 
не слушају на матерњем језику.  

Током школске године, наставница енглеског језика Драгана Виденов напредовала је у звању и 
стекла звање педагошког саветника. 

г) РАДНИЦИ СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА 

врста посла рад у 2 школе рад у 3 школе рад у 4 школе рад у 5 школа путују 

НАСТАВА 13 7 1 2 5 

ВАННАСТАВА - - - - 1 

Отежавајуће околности су што 25 предметних наставника не ради са пуним фондом часова у нашој 
школи, од чега њих 13 ради у две школе, 7 у три, 1 у 4 школе, а 2 наставника у 5 школа. Две наставнице и 
три наставника не живе у Кикинди, већ путују на посао.  
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2. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 

ОШ „Свети Сава“ највећа је основна школа у Кикинди и једна од две основне школе са двојезичном 
наставом (на српском и на мађарском језику). У граду постоји добро развијена мрежа предшколског и 
основношколског васпитања и образовања (9 вртића и 6 школа), као и 4 средње школе, од којих једна 
Гимназија и 3 стручне. Са свима њима наша школа је остварила успешну сарадњу и у претходној години. 

Кикинда је некад важила за економски развијену општину, a са великим проблемима у пословању 
фабрика и предузећа, материјална ситуација се драстично погоршала. Родитељи ученика наше школе 
претежно обављају радничка занимања, у већини породица су запослена оба родитеља, док има и оних у 
којима је један или оба родитеља на привременом раду у иностранству. Материјална ситуација у ученичким 
породицама знатно је лошија, јер је доста родитеља са повременим запослењем или су остали без посла. За 
ученике из социјално угрожених породица школа је и ове године обезбедила бесплатну ужину, а кроз акције 
солидарности за њих су набављени уџбеници и школски прибор.  

У нашем граду делује већи број културних установа. Народни музеј, Градска библиотека „Јован 
Поповић“, Народно позориште, Позориштанце „Лане“, АДЗНМ „Гусле“, КУД „Еђшег“, Историјски архив, 
Галерија „ТERRA“ и Културни центар учествују у остваривању појединих васпитно-образовних задатака наше 
школе, као и објекти СЦ „Језеро“ са покривеним базенима и теренима, Градски стадион, Велики парк, Старо 
језеро и Водице. 

3. ПРИМАРНИ ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛСКОЈ  
2019/2020. ГОДИНИ 

На основу анализе евалуације из Извештаја о раду школе за претходну школску годину, усвојена су 
и током школске 2019/20. године реализовани, кроз све активности и садржаје рада, примарни васпитни 
задаци: 

 развијање способности, формирање умења и навика за самостално, рационално и перманентно 
образовање и самообразовање ученика;  

 оспособљавање ученика за заштиту и очување школске имовине и животне средине; 

 унапређивање наставног рада; 

 оспособљавање ученика, родитеља, учитеља и наставника за наставу на даљину. 
Ови задаци реализовани су у активностима свих запослених у школи, а кроз садржаје рада на 

одређеном узрасту и у временском периоду, онако како је планирано Годишњим планом школе, и током 
ванредног стања. 

Такође, како је планирано Годишњим планом школе, велика пажња посвећена је унапређивању 
наставног рада, односно интензивној и адекватној употреби савремене наставне технологије, савременим 
врстама и облицима наставе, праћењу постигнућа и уједначавању критеријума оцењивања у односу на 
образовне стандарде, уједначавању критеријума оцењивања и интердисциплинарности, то јест корелацији 
градива појединих предмета, као и инклузивном приступу у раду са ученицима, професионалној оријентацији 
и безбедности и заштити ученика. У наредном периоду потребно је још интензивније радити на свим овим 
активностима да би се постигао жељени ниво. 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Током школске године учитељи и наставници су водили електронски дневник.  
Половином септембра 2019. године стигла је опрема за 3 дигиталне учионице за учитеље и 

наставнике који су прошли обуку „8000 дигиталних учионица“ током летњег распуста.  

4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

Преглед структуре ученика на крају школске 2019/2020. године: 
разред наставни језик свега ученика девојчице дечаци досељени одсељени 

1. Српски - 3 77 35 42 1 1 

2. Српски - 2 52 20 32 - - 

3. Српски - 3 75 39 36 - 1 

4. Српски - 4 76 42 34 - 1 

1 - 4. Српски - 12 280 136 144 1 3 

5. Српски - 3 62 35 27 1 - 
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6. Српски - 3 65 34 31 1 1 

7. Српски - 4 86 50 36 2 1 

8. Српски - 4; Мађарски - 1 85 48 37 - 1 

5 - 8. Српски - 14; Мађарски - 1 298 167 131 4 3 

∑ Српски - 26; Мађарски - 1 578 303 275 5 6 

На почетку школске 2019/2020. године било је 580 ученика. Током школске године дошло је до 
„кретања“ ученика тако да их је на крају школске године било 578, и то 303 девојчице и 275 дечака, 
распоређених у 27 одељења. Број ученика у разредној настави био је 280 (у 12 одељења), а у предметној 
298 (у 15 одељења).  

Промена се десила у 2. разреду где је дошло до спајања одељења. 

4.2. ДИНАМИКА РАДА ШКОЛЕ  

а) ДНЕВНИ РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 

Ритам промена смена  био је НЕДЕЉНИ, а на почетку школске године ученици  млађе смене су 
кренули ПРЕ ПОДНЕ.  

узраст I смена II смена 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 800 – 1215 1330 - 1745 
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 800 – 1310 1300 – 1810 

б) РАСПОРЕЂЕНОСТ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

разреди број ученика број одељења одељења 

1. разред 77 3 11, 12, 13 
2. разред 52 2 21, 22 

3. разред 75 3 31, 32, 33 

4. разред 76 4 41, 42, 43, 44 

5. разред 62 3 51, 52, 53 

6. разред 65 3 61, 62, 63 

7. разред 86 4 71, 72, 73, 74 

8. разред 85 5 81, 82, 83, 84, 85 

 578 27 27 

в) КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ  

Школске 2019/2020. године класификациони периоди су завршени: 

 први квартал 25. октобра  2019. године; 

 други квартал (крај првог полугодишта) 23. децембра 2019. године; 

 трећи квартал  7. априла 2020. године; 

 четврти квартал (крај наставне године) 5. јуна 2020. године за ученике 8. разреда; 16. јуна  2020. 
године за ученике 1-7. разреда.  

г) ОСТВАРЕЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице донео је Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину. 

Школа је остварила Наставни план и програм и реализовала друге облике образовно – васпитног 
рада у току два полугодишта. Прво полугодиште је почело у понедељак, 2. септембра 2019. године, а 
завршило се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У 1. полугодишту реализовано је 80 наставних дана. 
Друго полугодиште је почело у среду, 15. јануара 2020. године, а завршило се: у уторак, 16. јуна 2020. 
године, за ученике од 1. до 7. разреда (100 наставних дана), односно у петак, 5. јуна 2020. године, за ученике 
8. разреда (90 наставних дана).  

Због различитог броја наставних дана у току школске године у уторак, 12. новембра 2019, настава се 
изводила према распореду часова за понедељак, у среду, 20. новембра 2019, настава се изводила према 
распореду часова за понедељак, а у четвртак, 28. новембра 2019. године, настава се изводила према 
распореду часова за петак.  
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У току школске године ученици су имали три распуста: зимски (од 24. децембра 2019. до 14. јануара 
2020), пролећни (од 10. до 13. априла, односно од 17. до 20. априла) и летњи (од 17. јуна до 31. августа за 
ученике од 1. до 7. разреда, док је за ученике 8. разреда распуст почео по окончању завршних испита). 

Због епидемије грипа, настава је обустављена у периоду од 12. до 21. фебруара. Организована је 
надокнада часова. 

Због пандемије корона вируса и проглашења ванредног стања, од 16. марта до краја наставне 
године, настава се одвијала онлајн. 

Подела ђачких књижица, односно сведочанстава, организована је у мањим групама на крају 
полугодишта. 

Ученици школе нису ишли на екскурзије са својим одељењским старешинама због неповољне 
епидемиолошке ситуације у целој земљи. 
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ, УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

У школи су током школске 2019/2020. године постојали стручни органи: 
ВЕЋА: 

1. Наставничко веће 
2. Стручно  веће за разредну наставу 
3. Стручна  већа из области предмета (7 већа) 
4. Одељењска већа (8 већа) и  
5. Педагошки колегијум 

АКТИВИ: 
1. Стручни актив за развојно планирање 
2. Стручни актив за развој школског програма 

ТИМОВИ: 
1. Стручни тим за самовредновање рада школе 
2. Стручни тим за инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученицима 
3. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
6. Тим за професионални развој 
7. Тим за професионалну оријентацију 
8. Тим за активну школу и пројекте 

ПОЈЕДИНАЧНИ СТРУЧНИ ОРГАНИ: 
1. одељењске старешине (27 старешина) 
2. школски педагог 
3. школски психолог 
4. школски библиотекар/медијатекар 

Орган управљања у школи - Школски одбор 
Орган руковођења у школи - Директор школе 
Саветодавни орган школе - Савет родитеља. 

5.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум старали су се о осигурању и унапређивању 
квалитета образовно- васпитног рада школе, пратили остваривање програма образовања и васпитања, 
старали се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, вредновали резултате рада наставника, учитеља 
и стручних сарадника, пратили и утврђивали резултате рада ученика, предузимали мере за јединствен и 
усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавали друга стручна питања 
образовно-васпитног рада 

5.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

У току школске 2019/2020. године одржано је тринаест седница Наставничког већа. 
Прва седница одржана је 16. септембра 2019. године, са дневним редом:  
 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
 2. Разматрање Извештаја о раду школе 
 3. Разматрање Годишњег плана рада школе 
 4. Предлог за члана Школског одбора из редова наставника 
 5. Текућа питања 
Друга седница одржана је 17. октобра 2019. године, са дневним редом: 
 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
 2. Оцењивање ученика - Правилник о оцењивању  
 3. Инклузивни ученици - формирање документације 
 4. Рад актива, тимова, стручних већа 
 5. Договор о обележавању Дана школе и школске славе 
 6. Текућа питања 
Трећа седница одржана је 14. новембра 2019. године, са дневним редом: 
 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
 2. Реализација плана и програма на крају првог квартала 
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 3. Евидентирање негативних оцена и владање ученика на крају првог квартала  
 4. Организација стручне конференције 
 5. Текућа питања 
Четврта седница одржана је 16. јануара 2020. године, са дневним редом: 
 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
 2. Реализација плана и програма на крају првог полугодишта 
 3. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 
 4. Обележавање Дана школе и школске славе 
 5. Текућа питања 
Пета седница одржана је 17. марта 2020. године у неколико група, са дневним редом: 
 1. Комуникација са родитељима и децом током ванредног стања 
 2. Организовање нставе на даљину 
 3. Текућа питања 
Шеста седница одржана је 8. априла 2020. године у неколико група, са дневним редом: 
 1. Организација рада у току трећег квартала 
 2. Реализација плана и програма 
 3. Евидентирање деце са тешкоћама у раду и праћењу наставе на даљину 
 4. Текућа питања 
Седма седница одржана је 20. маја 2020. године у неколико група, са дневним редом: 
 1. Организација завршног испита за ученике 8. разреда 
 2. Текућа питања 
Осма седница одржана је 8. јуна 2020. године у неколико група, са дневним редом: 
 1. Реализација плана и програма 8. разреда на крају године 
 2. Успех и владање ученика на крају године 
 3. Предлози за специјалне дипломе 
 4. Предлози за Вукову диплому 
 5. Предлог за Ђака генерације 
 6. Текућа питања 
Девета седница одржана је 25. јуна 2020. године у неколико група, са дневним редом: 
 1. Реализација плана и програма од 1. до 7. разреда на крају године 
 2. Успех и владање ученика на крају године 
 3. Текућа питања 
Десета седница одржана је 1. јула 2020. године у неколико група, са дневним редом: 
 1. Завршни испити 
 2. Текућа питања 
Једанаеста седница одржана је 17. августа 2020. године у две групе, са дневним редом: 
 1. Усвајање дневног реда 
 2. Усвајање Записника са претходне седнице 
 3. Организовање почетка школске године 
 4. Текућа питања 
Дванаеста седница одржана је 24. августа 2020. године у две групе, са дневним редом: 
 1. Усвајање дневног реда 
 2. Усвајање Записника са претходне седнице 
 3. Организовање почетка школске године 
 4. Текућа питања 
Тринаеста седница одржана је 31. августа 2020. године у две групе, са дневним редом: 
 1. Усвајање дневног реда 
 2. Усвајање Записника са претходне седнице 
 3. Организовање почетка школске године 
 4. Текућа питања 

5.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

Чланови Стручног већа за разредну наставу: 
1. Јасмина Колдан, професор разредне наставе 
2. Бранислава Окука, професор разредне наставе 
3. Јованка Јовановски, професор разредне наставе 
4. Љиљана Јолић, професор разредне наставе 
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5. Гордана Рацков, професор разредне наставе  
6. Невенка Чикић, професор разредне наставе 
7. Мирјана Бошков Лимбахтер, професор разредне наставе 
8. Мирослава Сивчев, професор разредне наставе 
9. Радмила Чуданов, професор разредне наставе 
10. Светлана Суботички, професор разредне наставе 
11. Јасмина Teрзин, професор разредне наставе 
12. Маријан Петров, професор разредне наставе 
13. Драгана Виденов, професор енглеског језика 
14. Милица Познановић, професор енглеског језика 
15. Марија Зивлак, професор енглеског језика 
16. Милан Петровић, вероучитељ 
17. Ласло Ковач, наставник мађарског језика са елементима националне културе 
18. Александар Стојков, наставник ромског језика са елементима националне културе 
19. Гизела Грабић, учитељица у продуженом боравку 
20. Снежана Данић, школска библиотекарка 

садржај рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Решена организациона 
питања за почетак школске 
године. 

СЕПТЕМБАР 
ОШ „Свети 

Сава" 
Кикинда 

састанак 

припремљен 
почетак 
године  

учитељи  

СВЗРН 

Усаглашени индивидуални 
наставни планови и програми 
рада на нивоу разреда. 

усаглашени 
планови 

СВЗРН 

Прикупљани подаци о 
ученицима који имају потребу 
за додатном подршком у 
образовно-васпитном раду. 

договор, 
списак 

СВЗРН и 
Нада 
Зорић 

Разговор о реализацији 
стручног усавршавања на 
нивоу школе. 

договор СВЗРН 

Анализирани подаци о 
ученицима који имају потребу 
за додатном подршком у 
образовно-васпитном раду и 
формирани педагошки 
профили тих ученика. 

ОКТОБАР 
ОШ „Свети 

Сава" 
Кикинда 

састанак 

договор, 
списак, 
планови учитељи 

и 
ученици 
од 1. до 

4. 
разреда 

СВЗРН и 
Нада 
Зорић 

Формирани тимови за 
додатну подршку ученицима 
и израда ИОП-а. 

договор, 
списак 

СВЗРН и 
Нада 
Зорић 

Организован рад 
ваннаставних активности 
ученика – НТЦ и Спорт у 
школе. 

договор 
Већа 1. и 2. 

разреда 

Планирање активности у 
оквиру Дана школе детаљно 
прецизиране на седници. 

НОВЕМБАР, 
ДЕЦЕМБАР 

ОШ „Свети 
Сава" 

Кикинда 
састанак 

договор 
учитељи 

и 
ученици 

СВЗРН 

Школа пливања за 1. и 2. 
разред реализована у току 1. 
полугодишта. 

договор 
Већа 1. и 2. 

разреда 

Одржано 5 састанака 
Стручног већа за разредну 
наставу у 1. полугодишту. 

договор, 
записници 

учитељи СВЗРН 

Писање ИОП-а за 2. 
полугодиште. ЈАНУАР, 

ФЕБРУАР 
школа састанак 

договор, 
планови 

учитељи 
и 

ученици 
СВЗРН 

Реализација активности у 
оквиру Дана школе. 

договор, 
записници 

учитељи СВЗРН 

Реализација наставе на 
даљину. 

МАРТ - ЈУН онлајн састанак 
договор, 

записници 
учитељи СВЗРН 
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Одржано 5 састанака 
Стручног већа за разредну 
наставу у 2. полугодишту. 

састанак записници учитељи СВЗРН 

Усаглашени критеријуми 
оцењивања ученика на нивоу 
разреда. 

током године 
ОШ „Свети 

Сава" 
Кикинда 

састанак 

договор, 
записници 

учитељи 

СВЗРН 

Допунске наставе, додатне 
наставе и секције 
организоване на нивоу 
одељења или већа. 

договор, 
записници, 
спискови 

СВЗРН 

Анализа реализације ИОП-а и 
евалуација истих. 
Документација се налази код 
психолога школе. 

договор, 
записници, 
планови, 

евалуације 

СВЗРН и 
Нада 
Зорић 

Анализа реализованих 
ваннаставних активности. 

договор, 
записници 

СВЗРН 

Анализа реализованих 
облика стручног 
усавршавања. 

договор, 
записници 

СВЗРН 

Због ванредног стања нису реализовани часови предметних наставника у 4. разреду, екскурзије и 
Школа у природи. 

Председница Стручног већа за разредну наставу 

__________________________________________ 

                     (Гордана Рацков, доктор методике наставе)  

5.1.3. ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. 
Подручје рада стручних већа су питања и проблеми наставних и ваннаставних активности са педагошког и 
стручно-методичког становишта. Нарочито значајан задатак ових органа јесте рад на стручном усавршавању 
наставника (кроз стручне састанке, угледне часове, предавања). 

Стручна већа имају и задатак да изаберу уџбенике, прилагоде наставни садржај, уједначе све 
критеријуме у настави, уводе савремене наставне технологије, усмеравају наставнике у индивидуалном 
стручном усавршавању, израде аналитичко-истраживачке пројекте, као и да сарађују са ученицима у 
ваннаставним активностима. 

Током школске 2019/20. године у нашој школи је функционисало седам стручних већа у предметној 
настави: 

1. Стручно веће језика 
2. Стручно веће уметности 
3. Стручно веће историје и географије 
4. Стручно веће математике и физике 
5. Стручно веће биологије и хемије 
6. Стручно веће технике и информатике 
7. Стручно веће физичког и здравственог васпитања 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА 

Чланови Већа су: 
1. Александра Станчул, наставница српског језика 
2. Драгица Вукша, наставница српског језика и књижевности 
3. Зита Херцег, наставница српског језика и књижевности 
4. Татјана Првуловић Јолић, наставница српског језика као нематерњег 
5. Ласло Ковач, наставник мађарског језика  
6. Драгана Виденов, наставница енглеског језика  
7. Марија Зивлак, наставница енглеског језика 
8. Милица Познановић, наставница енглеског језика 
9. Милијана Ардељан Бошков, наставница немачког језика 
10. Тања Раца, наставница немачког језика 

садржај време место начин оствареност учесници носиоци 
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рада реализације реализације реализације циљева реализације 

Обележавање 
Европске недеље 

језика 

септембар - 
октобар 2019. 

мултимедијална 
учионица, 
интернет 

учешће у 
квизовима 

указивање на 
значај учења 

језика 

ученици 4, 5, 6. 
и 8. р. 

Виденов, 
Познановић 

Презентација 
програма размене 

ученика 
3. 10. 2019. 

Гимназија 
„Душан 

Васиљев“ 
посета, разговор 

унапређивање 
знања о САД 

група ученика 
8. р. 

Драгана 
Виденов 

Посета Сајму књига 26. 10. 2019. Београд посета 
афирмација 
књижевног 

стваралаштва 

наставнице 
енглеског 

језика, група 
ученика 5. р. 

Драгица 
Вукша 

Промоција књиге 30. 10. 2019. 
Народна 

библиотека 
посета, разговор 

упознавање са 
списатељицом и 
њеним делима, 
ширење навике 

читања 

ученици 61, 72, 
82 и 81 

Зита Херцег, 
Александра 

Станчул 

Посета градској 
библиотеци 

октобар 2019. 
Дечје одељење 

градске 
библиотеке 

посета 
упознавање са 
фондом књига 

ученици 5. р. 
Драгица 
Вукша 

Учешће на конкурсу 
Енергија је свуда 

око нас 

новембар - 
децембар 

2019. 
школа 

мотивисање 
ученика, 

исправљање 
састава 

развијање 
вештине писања и 
свести о екологији 

ученици 
Зита Херцег, 

Драгица 
Вукша 

Обележавање Дана 
школе 

27.1. 2020. 

амфитеатар 
Струковне 
школе за 

образовање 
васпитача 

рецитал, 
конферансе, 

одабир књига за 
плакеташе 

развијање и 
неговање 

традиције и 
поштовања према 

Светом Сави 

одабрани 
ученици 

Драгица 
Вукша 

Организовање Хипо 
такмичења 

22. 2. 2020. школа 
сарадња, 

тестирање 

афирмација 
учења енглеског 

језика 

такмичари 
кикиндских 

школа, 
наставнице 
енглеског ј. 

наставнице 
енглеског 

језика 

Опроштајна 
приредба за осмаке 

јун 2020. школа 
одабир књига за 

вуковце 

промоција 
најуспешнијих 

ученика 
ученици 8. р. 

Драгица 
Вукша 

Консултативни 
састанци 

током године школа анализа 

размена искуства 
и предлога 
(екстерна 
комисија) 

чланови Већа 
чланови 

Већа 

Ажурирање Мудла и 
блога за енглески 

током године интернет 
постављање 
материјала 

подизање 
квалитета наставе 

ученици 
Драгана 
Виденов 

Учешће у 
међународним 

еТвининг 
пројектима 

током године 
школа, 

интернет 

фотографисање, 
снимање, 

постављање 
материјала, 

изложба 

подизање 
квалитета наставе 

ученици 4. и 8. 
разреда 

Драгана 
Виденов 

Сарадња са 
библиотекарком и 
пе-пси службом 

током године школа 
разговор, 
договор 

сарадња 
чланови 

Стручног већа 

чланови 
Стручног 

већа 

Организовање 
допунске и додатне 
наставе, те секције 

током године школа часови 

усвајање / 
проширивање 
језичких наст. 

садржаја 

чланови Већа, 
ученици 

чланови 
Већа 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив 
такмичења 

ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и презиме 
наставника 

Енглески 
језик 

ОПШТИНСКИ 23. 2. 2020. 
ОШ „Вук 
Караџић” 

 Тијана Филиповић, 85 2. место Драгана 
Виденов Немања Вујин, 84 3. место 

Енглески 
језик 

ОКРУЖНИ 15. 3. 2020. 
ОШ „Вук 
Караџић” 

 Тијана Филиповић, 85 
учешће 

Драгана 
Виденов Немања Вујин, 84 
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 Успеси ученика и наставника на другим такмичењима: 

назив 
такмичења 

ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и 
презиме 

наставника 

Квиз из доба 
јуре 

ОПШТИНСКИ 6. 9. 2019. 
Народни 

музеј 

Емилија и Софија 
Рељин 73, Никола 
Поповић и Матеја 

Закар 72 

3. место 
Драгана 
Виденов 

Моја Кикинда - 
откријмо где 

живимо 
ОПШТИНСКИ  

26. 11. 
2019. 

Културни 
центар 

Никола Поповић 72, 
Невена Вуловић 73, 

Мања Галић 82, Лука 
Мићић 83 

полуфинале 
Драгана 
Виденов 

Свет сова 
ушара 

ОПШТИНСКИ 
29. 11. 
2019. 

Културни 
центар, Сала 

„Партизан“ 

Тијана Сокола 63, 
Милица Томић и 

Никола Ловрић 62 
3. место 

Драгана 
Виденов 

ХИПО РЕГИОНАЛНИ 
22. 2, 25. 5. 

2020. 
ОШ „Свети 

Сава”; онлајн 

Јована Карић, 42 учешће 

Драгана 
Виденов 

Немања Вујин, 84 учешће 
Анас тасија 
Бугарски, 84 

учешће 

Тиса Фелбаб, 52 учешће 

Милица 
Познановић 

Јован Попов, 52 учешће 

Стефан Варга, 53 учешће 

Алекса Шавија, 61 учешће 

Андрија Глигорин, 33 учешће 
Марија 
Зивлак 

еТвининг 
ознака 

квалитета 
НАЦИОНАЛНИ 

31. 8 - 2. 9. 
2020. 

онлајн 
ученици 4. и 8. 

разреда 
признање за 
9 пројеката 

Драгана 
Виденов 

 Успеси ученика и наставника на конкурсима: 

назив конкурса организатор конкурса ниво конкурса време и место резултат 
име и презиме 

наставника 

Дан 
интелигенције 

МЕНСА Србије републички 
9 - 10. 2019, 

онлајн 
учешће 

Д. Виденов, М. 
Познановић 

Магија је у рукама 
наставника  

НАЛЕД, Организација за развој 
каријере и омладинског 

предузетништва 
републички 

30. 6. 2020, 
онлајн 

похвала 
Драгана 
Виденов 

        Председник Стручног већа 
      ______________________________________________ 
       (Ласло Ковач, наставник мађарског језика) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ 

Чланови Већа су: 
1. Зорица Рофа, наставница ликовне културе 
2. Елеонора Волаш Цибула, наставница ликовне и музичке културе 
3. Тања Ђурђевић, наставница музичке културе 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Дани лудаје септембар 

школа, Градска 
библиотека „Јован 
Поповић“, Културни 

центар 

израда 
ликовних 
радова, 
изложбе 

учествовање на 
манифестацији, 

неговање локалних 
обичаја и традиција 

ученици 5 -
8. разреда 
и чланови 

секције 

наставниц
е ликовне 
културе 

Коњовић у 
Кикинди 

септембар Народни музеј 
обилазак 
изложбе 

упознавање са 
стваралаштвом 

Милана Коњовића 

ученици 
школе 

наставниц
е ликовне 
културе  

Змајеве дечије 
игре 

септембар Културни центар 

израда 
ликовних 
радова, 
изложбе 

учествовање на 
манифестацији, 

неговање дечијег 
стваралаштва 

ученици 5 -
8. разреда 
и чланови 

секције 

наставниц
е ликовне 
културе 

Светски дан 
хране 

октобар 
Завод за јавно 

здравље 
израда 

ликовних 
учествовање на 
манифестацији, 

ученици 5 -
8. разреда 

наставниц
е ликовне 
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радова, 
изложбе 

неговање дечијег 
стваралаштва 

и чланови 
секције 

културе 

Месец сова новембар 
школа, Хала 

спортова 
„Партизан“ 

израда 
дечијих 

ликовних 
радова, 
изложба 

промоција школе, 
подизање свести о 

значају сова за 
средину 

ученици 
школе, 

учитељи, 
наставници 

учитељи, 
ОС,  

наставниц
и ликовне 
културе 

Изложба 
скулптура од 

воћа и поврћа 

новембар - 
децембар 

школа 
израда 

скулптура 

развијање свести о 
здравим животним 

навикама 

ученици 5. 
разреда 

Зорица 
Рофа 

Годишња 
изложба Центра 

за ликовно 
васпитање деце и 

омладине 
Војводине 

децембар Нови Сад 

израда 
дечијих 

ликовних 
радова 

учествовање на 
манифестацији, 

неговање дечијег 
стваралаштва 

ученици 5 -
8. разреда 
и чланови 

секције 

наставниц
е ликовне 
културе 

Припрема за 
такмичење 

хорова 

октобар - 
децембар 

школа 
хорско 
певање 

припрема дечијег 
хора за наступе 

ученици 5 - 
8. разреда 
и чланови 

хора 

Тања 
Ђурђевић 

Златовез у 
Банату 

новембар - 
децембар 

Народни музеј 
обилазак 
изложбе 

развијање и 
неговање културе 

ученици 
школе 

наставниц
е ликовне 
културе  

Наступ оперског 
певача Золтана 

Табора 
децембар ОШ „Фејеш Клара“ 

интерактив
ни час 

музичке 
културе  

развијање културе 
групног певања 

ученици 85 
Елеонора 

Волаш 
Цибула 

Божићни и 
новогодишњи 

празници 

децембар - 
јануар 

школа 
изложба и 
декорисањ

е школе 

развијање и 
неговање културе 

ученици, 
чланови 
секције 

учитељи, 
Зорица 
Рофа 

Дан школе јануар 
свечана сала 

ВШССОВ 

наступ 
школског 

хора и 
оркестра 

неговање 
традиционалне и 

популарне музике, 
вежбање јавног 
наступа, развој 
дечјих гласова 

ученици 5 - 
8. разреда 

Тања 
Ђурђевић 

Свети Сава 
јануар - 

фебруар 
школа 

израда 
ликовних 
радова, 
изложба 

развијање и 
неговање културе 

ученици 
Зорица 
Рофа 

Различак 
фебруар - 

март 
школа 

израда 
ликовних 
радова 

неговање ликовног 
израза, сарадња са 

Еколошким 
друштвом „Аркус“ 

ученици 85 
Елеонора 

Волаш 
Цибула 

Микросвет под 
лупом 

март школа 

израда 
ликовних 
радова, 
изложба 

неговање ликовног 
израза, упознавање 
са светом који нас 

окружује 

ученици 5 - 
8. разреда 

Зорица 
Рофа 

Састанци Већа 
септембар, 

октобар, 
јануар 

школа договор сарадња 
наставнице 

ликовне 
културе 

наставниц
е ликовне 
културе 

 Успеси ученика и наставника на конкурсима: 

назив 
конкурса 

организатор конкурса ниво конкурса 
време и 
место 

име и презиме 
ученика и 
одељење 

освојена 
награда 

име и 
презиме 

наставника 

Плодови 
јесени 

Туристичка 
организација Кикинде 

ОПШТИНСКИ 
19. 9. 2019, 
Библиотека 
„Ј. Поповић“ 

Алекса Бранков, 
52 

1. 
награда 

Зорица 
Рофа 

Змајеве 
дечије игре 

Туристичка 
организација Кикинде 

ОПШТИНСКИ 
9. 2019, 

Културни 
центар 

А. Бајић, 81 награда Зорица 
Рофа  Инес Иветић, 51 награда 

Јожеф Месарош, 
85 

награда 
Е. Волаш 
Цибула 
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Правилна 
искхрана - за 

свет без 
глади 

ЗЗЈЗ ОПШТИНСКИ 
10. 2019, 

ЗЗЈЗ 
Нађа 

Маринковић, 63 
1. 

награда 
Зорица 
Рофа 

Ауторски 
стрип 

Центар за ликовно 
васпитање деце и 

омладине Војводине, 
Нови Сад и МПНТР 

РЕПУБЛИЧКИ 
14. 12. 2019, 

Нови Сад 
Александра 

Бајић, 81 
похвала 

Зорица 
Рофа 

Свети Сава школа ШКОЛСКИ 
јануар, 
школа 

Алекса  Бранков, 
52 

Валентина 
Варга, 74 

Александра 
Бајић, 81 

награде 
Зорица 
Рофа 

Моја 
породица - 

моја 
слобода 

МПНТР РЕПУБЛИЧКИ 
април, 

виртуелна 
учионица 

ученици 5 - 8. 
разреда 

учешће 
Зорица 
Рофа 

      Председница Стручног већа за ликовну културу 
                        ________________________________________________ 

         (Зорица Рофа, професор ликовне културе) 

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

Чланови Већа су: 
1. Александар Коцкар, наставник историје 
2. Александра Остојин, наставница географије 
3. Анита Буњевачки, наставница историје 
4. Драгица Средојев, наставница историје 
5. Елеонора Волаш Цибула, наставница географије  
6. Мирослав Грујић, наставник географије 

садржај рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Састанак већа 10. 9. 2019. школа састанак 
договор око 
маршрута за 

наставне екскурзије 

чланови 
Већа 

Мирослав 
Грујић 

Сајам 
пољопривреде 

13. 9. 2019. СЦ „Језеро“ посета 
посета 

манифестацији 
82 

Мирослав 
Грујић 

Бициклом до Тере 15. 9. 2019. Музеј Тера 
посета 
музеју 

вожња бициклом до 
музеја и обилазак 
изложбе теракоте 

81 
Драгица 
Средојев 

Ноћ истраживача 23. 9. 2019. 

Центар за 
стручно 

усавршава
ње 

радионице 

упознавање 
ученика са животом 
значајних српских 

научника 

заинтересова
ни ученици 

из кикиндских 
школа 

Мирослав 
Грујић 

ATTENDITE 
12. 10. 
2019. 

хол школе изложба 
упознавање 
ученика са 

историјом Кикинде 

чланови 
историјске 

секције 

Драгица 
Средојев 

Мали археолог 
4-8. 11. 
2019. 

Народни 
музеј 

Кикинда 
радионице 

упознавање 
ученика са 

археологијом 

ученици 5. 
разреда 

Александар 
Коцкар 

Квиз „Моја Кикинда – 
откријмо где 

живимо“ 

26-28. 11. 
2019. 

Културни 
центар 

аутор и 
реализатор 

упознавање 
ученика са 

локалном средином 

ученици свих 
основних и 
средњих 

школа 

Мирослав 
Грујић 

Изложба поводом 
обележавања 

стогодишњице од 
завршетка Првог св. 

рата 

новембар 
2019. 

хол школе 

изложен је 
пригодан 

историјски 
и ликовни 
материјал 

на ову тему 

развијање и 
неговање традиција 

нашег народа 

чланови 
историјске 

секције 

Драгица 
Средојев 
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Совембар 
.29. 11. 
2019. 

Спортска 
сала 

„Партизан“  

изложбе, 
презентациј
е, квизови 

развијање сазнања 
о совама и њиховој 

важности за 
Кикинду 

заинтересова
ни ученици 

из кикиндских 
основних и 
средњих 

школа 

Мирослав 
Грујић 

Фестивал науке 6. 12. 2019. Београд 

посета 
Фестивалу 

науке, 
експеримен

ти, 
изложбе, 

радионице 

развијање 
заинтересованости 

ученика према 
науци 

заинтересова
ни ученици 

Лела 
Војводић 

Обележавање Дана 
примирја у Првом 
светском рату и 

улазак Кикинде у 
Краљевину СХС 

12. 12.  
2019. 

Народни 
Музеј 

Кикинда 
радионицe 

учење о локалној 
историји града 

Кикинде и 
развијање 

националне свести 

ученици 81-4 
Драгица 
Средојев 

Квиз „5+“ 

21. 11, 3. 
12, 10. 12, 

12. 12. 
2019. 

ТВ Рубин 
учешће у 

квизу 

представљање 
школе у квизу 

знања 

одабрани 
ученици 83 и 

84 

Мирослав 
Грујић 

Договор о 
активностима у 

другом полугодишту 

22. 1. 2020. школа састанак 
урађен план 
активности 

сви чланови 
Већа 

Мирослав 
Грујић 

Редован састанак 
Већа 

25. 2. 2020. школа састанак 

анализа школских 
такмичења и 

одабир уџбеника за 
наредну школску 

годину 

сви чланови 
осим М. 
Грујића 

Драгица 
Средојев 

Ванредан састанак 
већа 

20. 3. 2020. 
Вибер 
група 

онлајн 

планирање и 
размена идеја за 
онлајн наставу 

сви чланови 
Већа 

Мирослав 
Грујић 

Редован састанак 
Већа 

5. 5. 2020. 
Вибер 
група 

онлајн 

планирање и начин 
реализације 
припремања 

ученика за завршни 
испит 

сви чланови 
Већа 

Мирослав 
Грујић 

Редован састанак 
Већа 

25. 6. 2020. школа састанак 

анализа рада Већа 
током школске 
2019/2020. и 

усвајање годишњег 
извештаја о раду 

сви чланови 
Већа 

Мирослав 
Грујић 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима: 

назив такмичења 
ниво 

такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
учесници резултат 

име и презиме 
наставника 

Квиз 5+  општински 

21. 11, 3. 
12, 10. 12, 

12. 12. 
2019. 

ТВ Рубин 

Лука Мићић и Марко 
Мићић 83, Вељко 

Лакић и Борис Вуков 
84 

1. место Мирослав Грујић 

        Председник Стручног већа 

                         _______________________________ 

             (Мирослав Грујић, мастер географ) 

г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

Чланови Већа су: 
1. Биљана Груловић, наставница физике 
2. Данило Боровница, наставник математике  
3. Емилија Пећанац, наставница математике и физике 
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4. Ерне Сатлер, наставник математике и физике 
5. Золтан Каналаш, наставник математике  
6. Марија Поповић, наставница физике 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Припреме за 
такмичење из 
математике 

током 
школске 
године 

школа 
додатна 
настава 

решавање 
такмичарских  

задатака 

заинтересовани 
ученици 

З. Каналаш, 
Д. Боровница, 

Е. Пећанац 

Припреме за 
такмичење из 

физике 

током 
школске 
године 

школа 
додатна 
настава 

решавање 
такмичарских 

задатака 

заинтересовани 
ученици 

Б. Груловић, 
М. Поповић 

Припрема за 
такмичење 

Бреинфинити 

јануар - мај 
2020. 

школа 
додатна 
настава 

решавање 
пројектних и 
проблемских 

задатака 

3 екипе по 4 
ученика 5. 
разреда 

Данило 
Боровница 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и презиме 
наставника 

Такмичење из 
математике 

ОПШТИНСКИ 7. 12. 2019. 
ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

Стефан Варга, 53 2. место З. Каналаш 

Миа Пастор, 62 2. место 
Д. Боровница 

Александар Куга, 52 3. место 

Андреј Варга, 74 4. место З. Каналаш 

Вукашин Јанкелић, 84 4. место З. Каналаш 

Такмичење из 
физике 

ОПШТИНСКИ 
 

23. 2. 2020. 
ОШ „Фејеш 

Клара“ 

Андреј Варга, 74 1. н. 

Марија 
Поповић 

Тијана Сокола, 63 1. н. 

Милица Томић, 62 2. н. 

Соња Олајић, 62 2. н. 

Ивана Балташик, 63 3. н. 

Борис Вуков, 84 похвала Б. Груловић 

Такмичење из 
математике 

ОКРУЖНИ 7. 3. 2020. 
ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

Миа Пастор, 62 3. место Д. Боровница 

Такмичење из 
физике 

ОКРУЖНИ 
 

14. 3. 2020 
ОШ „Фејеш 

Клара“ 

Милица Томић, 62 1. н. 

Марија 
Поповић 

Тијана Сокола, 63 2. н. 

Соња Олајић, 62 2. н. 

Андреј Варга, 74 2. н. 

Ивана Балташик, 63 похвала 
Борис Вуков, 84 похвала Б. Груловић 

Ревијално 
такмичење 

ученика ош из 
математике 

ДРЖАВНИ 14. 4. 2020. онлајн 

Нина Зец 61, Ивана 
Живковић  61, 

Марина Бешлин  71, 
Ратка Сокола 81 

учешће 
Емилија 
Пећанац 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима: 

назив 
такмичења 

ниво 
такмичења 

време 
одржавања 

место 
одржавања 

учесници резултат 
име и 

презиме 
наставника 

Карибу  међународни 

26. 2. 2020. 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Нина Зец, Никола Мирков, Марко 
Вулетић, Марко Индриковић, Марко 

Попов, Aлекса Шавија 61 
учешће 

Емилија 
Пећанац 

Стефан Варга 53, Филип Ердељан, 
Лука Мићић и Марко Мићић 83, 

Вукашин Јанкелић и Борис Вуков 84 
учешће 

Золтан 
Каналаш 

26. 2, 8. 4, 6. 
5. 2020. 

ОШ „Свети 
Сава“ 

Тиса Фелбаб и Ана Пилиповић 52, 
Растко Поповић и Алекса Коцкар 51, 

Тијана Сокола, Николина 
Крстеканић и Ивана Балташик 63 

учешће 
Данило 

Боровница 

Бреинфинити државни 6. 6. 2020. Београд 
Милана Стијеља, Лена Митровић, 
Миа Мортвански, Тиса Фелбаб 52 

учешће у 
финалу 

Данило 
Боровница 

        Председник Стручног већа 
       ___________________________________ 
       (Золтан Каналаш, професор математике) 
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д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

Чланови Већа су: 
1. Марија Димитрић, наставница биологије  
2. Немања Божовић, наставник биологије   
3. Лела Војводић, наставница хемије 
4. Јолан Мадарас Османбеговић, наставница хемије и биологије 

садржај  
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Евидентирање 
постојећих наставних 

средстава набавкa 
потрошних хемикалија 

16. 9. 2019. 
хемијски 
кабинет 

договор, 
сарадња 

унапређење 
рада 

чланови Већа 
чланови 

Већа 

Усклађивање 
критеријума 
оцењивања  

18. 11. 
2019. 

хемијски 
кабинет 

размена 
искустава 

унапређивање 
квалитета 

учења 
чланови Већа 

чланови 
Већа 

Фестивал науке 6. 12. 2019. Београд 
учешће у 

интерактивним 
радионицама 

промоција 
науке и 

образовања 

заинтересовани 
ученици 

Л. Војводић, 
М. 

Димитрић 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима у организацији Министарства просвете: 
назив 

такмичења 
ниво 

такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и презиме 
наставника 

Такмичење из 
биологије 

ОПШТИНСКИ 15. 3. 2020. 
ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

Наташа Ђуричин 84, 
Емилија Рељин 73, 

Ања Вукобрат и 
Дуња Грујић 74 

учешће 
М. Димитрић, 
Н. Божовић 

               Председница Стручног већа 

            ________________________________________ 
          (Лела Војводић, професор хемије) 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ  

Чланови Већа су: 
1. Душан Радин, наставник технике и технологије, техничког и информатичког образовања  
2. Силвана Рељин, наставник технике и технологије, техничког и информатичког образовања 
3. Маја Дувњак, наставник информатике и рачунарства 
4. Арпад Пастор, наставник информатике и рачунарства 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализаци
је 

Инсталација 15 + 15 
рачунара 

септембар 
кабинет 

информатик
е 

непосредан рад на 
рачунарима 

функционисање 
кабинета 

А. Пастор, М. 
Дувњак, Д. 
Средојев 

Арпад 
Пастор 

Инсталација 
рачунарске мреже 

функционисање 
рачунарске мреже 

А. Пастор, М. 
Дувњак, Д. 
Средојев 

Арпад 
Пастор 

Посета Музеју 

„Жеравица“ 
септембар 

Ново 
Милошево 

непосредан рад са 
децом 

присуство 
предавањима и 
радионицама 

заинтересовани 
ученици 

Душан 
Радин 

Дани лудаје септембар Кикинда 
непосредан рад са 

децом 

присуство 
предавањима и 
радионицама 

заинтересовани 
ученици 

Душан 
Радин 

Ноћ истраживача 25. 9. 2019. 
ЦСУ 

Кикинда 
реализација 
радионице 

програмирање за 
предшколску и 
школску децу 

„Ватрогасац у акцији“ 

ученици 1. 
разреда 

Арпад 
Пастор 

Актив наставника 
информатике и 

рачунарства 

током 1. 
полугодишта 

школа састанци 
решавање проблема 

и текућа питања 

наставници 
информатике и 

рачунарства 

Арпад 
Пастор 

Актив наставника 
технике и 

током 1. 
полугодишта 

ОШ „Фејеш 
Клара“ 

састанци 
решавање проблема 

и текућа питања 
наставници 
технике и 

Д. Радин, 
С. Рељин, 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

22 

 

технологије технологије М. Дувњак 

Администрирање 
школског сајта 

током 1. 
полугодишта 

школа 

непосредан рад на 
систему, 

одржавање и 
ажурирање система 

функционисање 
система 

сви 
заинтересовани 

Арпад 
Пастор, 
Гордана 
Рацков 

Администрирање и 
одржавање 

школских налога  

током 
полугодишта 

информатич
ки кабинет 

непосредан рад на 
налозима, 

одржавање и 
ажурирање налога 

функционисање 
система 

Арпад Пастор 
Арпад 
Пастор 

Унос оцена, 
података, резултата 

и листе жеља 
ученика за упис у 

средње школе 

мај, јун школа 
унос података у 

базу 
подршка 

наставници 
информатике и 
ОС 8. разреда 

Маја 
Дувњак, 
Арпад 
Пастор 

Одржавање 25 
таблет рачунара 

током године школа 

непосредан рад на 
опреми, одржавање 

и ажурирање 
опреме 

функционисање 
таблет рачунара 

Арпад Пастор 
Арпад 
Пастор 

Одржавање 8 
рачунара и 33 

лаптопа у школи 
током године школа 

функционисање 
опреме 

Арпад Пастор 
Арпад 
Пастор 

Одржавање 33 
рачунара и 
серверске 

инфраструктуре  

током године 
кабинет 

информатик
е 

функционисање 
рачунара и серверске 

инфраструктуре 
Арпад Пастор 

Арпад 
Пастор 

Координатор за 
есДневник 

током године школа 

непосредан рад на 
систему, 

одржавање и 
ажурирање система 

функционисање 
система 

А. Пастор,  
Г. Рацков 

Арпад 
Пастор 

Администрирање 
школског видео 

надзора 
током године школа 

функционисање 
система 

А. Пастор, М. 
Дувњак, М. 

Петров 

Арпад 
Пастор 

Администрирање 
информационог 

система МПНТР-а: 
Доситеј 

током године школа попуњавање података Арпад Пастор 
Арпад 
Пастор 

Администрирање 
школског сајта за 

електронско учење 
током године школа 

функционисање 
система 

Арпад Пастор 
Арпад 
Пастор 

Постављање 
едукативних и 

дигиталних 
материјала на 
школски сајт за 

електронско учење 

током године школа 

креирање и 
постављање 
дигиталних / 
едукативних 

материјала на 
систем 

функционисање 
дигиталне учионице 

из информатике 
сви ученици 

Арпад 
Пастор 

Администрирање и 
одржавање 

школског система 
Google Apps For 

Education 

током године школа 

непосредан рад на 
систему, 

одржавање и 
ажурирање система 

функционисање 
система 

Арпад Пастор 
Арпад 
Пастор 

Слање платних 
листића 

запосленима на 
школски и-мејл 

током године школа 
слање платних 

листића 
функционисање 

система 
сви наставници 

Арпад 
Пастор 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и 
презиме 

наставника 

Програмирање ОПШТИНСКИ 23. 2. 2020. 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Стефан Варга, 53 1. место 

Маја Дувњак Андреј Варга, 74 3. место 

Марко Ступар, 74 5. место 

        Председник Стручног већа 
          _____________________________________________ 
         (Арпад Пастор, наставник информатике и рачунарства) 
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е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ 
ВАСПИТАЊА 

Чланови Већа су: 
1. Борис Кнежевић, наставник физичког и здравственог васпитања  
2. Виктор Фелбаб, наставник физичког и здравственог васпитања  
3. Владимир Митрески, наставник физичког васпитања  
4. Владимир Радловић, наставник физичког и здравственог васпитања 
5. Зоран Карановић, наставник изабраног спорта 
6. Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког и здравственог васпитања  
7. Сандра Маљковић, наставница физичког васпитања укључена у пројекат „Спорт у школе“ 
8. Борис Недин, наставник физичког васпитања на стручној пракси 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Жогарије 

септембар 

трг 
учешће у 

међународној 
манифестацији 

фер плеј 
ученици 3 - 

6. р. 

Мирчић 
Вукобрат, 

Маљковић, 
Недин 

Европски школски 
спортски дан 

школа, трг, 
парк 

учешће у 
европском 
пројекту 

подстицање 
физичке 

активности 

сви 
ученици 

Фелбаб, 
Мирчић 

Вукобрат, 
Маљковић, 

Недин 

Олимпијски дан трг 
Олимпијски 

комитет 
олимпизам 

ученици 3 - 
6. р. 

Фелбаб, 
Мирчић 

Вукобрат, 
Маљковић, 

Недин 

Трка „За срећније 
детињство“ 

октобар 
Светосавска 

улица 
учешће у 

уличној трци 

промоција 
здравих 
стилова 
живота и 

хуманости 

сви 
ученици 

Фелбаб, 
Кнежевић, 
Митрески, 

Мирчић 
Вукобрат  

Клизање, посета 
биоскопу (3x) 

новембар  Нови Сад излет, обука 
физичка 

активност 
ученици 6 - 

7. р. 
С. Мирчић 
Вукобрат 

Клизање, посета 
биоскопу 

децембар Нови Сад излет, обука 
физичка 

активност 
ученици 5. 

р. 
С. Мирчић 
Вукобрат 

Екологија 
прво 

полугодиште 
школа 

прикупљање 
ПЕТ амбалаже 

чување 
природе, 

прикупљање 
рециклажног 

отпада 

сви 
ученици 

С. Мирчић 
Вукобрат 

Светосавски 
турнир у рукомету 

27. 1. 2020. СЦ „Језеро“ турнир 

развијање 
спортског 

духа и 
здравих 
стилова 
живота 

ученици 
школе и 

гости 

наставници 
физичког 

васпитања 

Клизање, 
обилазак Храма 

фебруар Београд 
обилазак 

Храма Светог 
Саве 

физичка 
активност 

ученици 5 - 
8. р. 

наставници 
физичког, 

ОС 

Спортски камп 
„Заједно вежбамо 

боље“ 
август Кикинда 

учешће у 
спортско-

едукативним 
радионицама 

спортско-
едукативни 

камп 

ученици 3 - 
7. разреда 

Мирчић 
Вукобрат, 
Маљковић 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима у организацији Министарства просвете: 
назив 

такмичења 
ниво такмичења 

време 
одржавања 

место 
одржавања 

име и презиме 
ученика и одељење 

резултат 
име и презиме 

наставника 

Фудбал ГРАДСКИ септембар Гимназија 
мушка екипа 2. место 

Виктор Фелбаб 
женска екипа  2. место 

Мини ГРАДСКИ 15. 10. Гимназија Миа Пастор, 62 1. место Светлана 

http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
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атлетика 2019. „Душан 
Васиљев“ 

Душан Грбић, 42 
скок 

удаљ 
Мирчић 

Вукобрат 
Предраг Клиска, 44 1. место 

вортекс Ања Тунић, 42 

Теодора Николин, 42 1. место 60 
м Марко Видовић, 42 

Милош Менда, 63 
1. место 

вис 

Атлетика ГРАДСКИ 
Гимназија 

„Душан 
Васиљев“ 

мушка екипа 1. место Светлана 
Мирчић 

Вукобрат женска екипа 2. место 

Кошарка ГРАДСКИ новембар 
ОШ „Свети 

Сава“ 

мушка екипа 2. место С. Мирчић 
Вукобрат женска екипа 2. место 

Рукомет ГРАДСКИ 
27. 11. 
2019. 

СЦ „Језеро“ 
мушка екипа 2. место С. Мирчић 

Вукобрат женска екипа 2. место 

Пливање ОКРУЖНИ  новембар СЦ „Језеро“ пласирани ученици учешће 
С. Мирчић 
Вукобрат 

Одбојка ГРАДСКИ децембар 
ОШ „Јован 
Поповић“ 

женска екипа 1. место С. Мирчић 
Вукобрат мушка екипа 4. место 

Спортска 
гимнастика 

ШКОЛСКИ фебруар 
сала за 
физичко 

14 девојчица учешће 
Мирчић 

Вукобрат 

 Успеси ученика и наставника на осталим такмичењима: 
назив 

такмичења 
ниво такмичења 

време 
одржавања 

место 
одржавања 

име и презиме 
ученика и одељење 

резултат 
име и презиме 

наставника 

Жогарије 
лоптарије 

МЕЂУНАРОДНИ септембар трг ученици 3 - 6. р. 2. место Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 
Олимпијски 

дан 
 септембар трг ученици 3 - 5. р. 2. место 

СИМ ГРАДСКИ јун - јул 
СЦ „Језеро“, 

школа 
16 ученика 

2. и 3. м. 
тенис 

Мирчић 
Вукобрат 

 Успеси ученика и наставника на конкурсима: 
назив 

конкурса 
организатор 

конкурса 
ниво конкурса 

време и 
место 

име и презиме 
ученика и одељење 

освојена 
награда 

име и презиме 
наставника 

Ђак 
репортер 

Савез за школски 
спорт Србије 

РЕПУБЛИЧКИ мај ученици 4 - 8. р. похвала 
Мирчић 

Вукобрат 

                Председник Стручног већа 
        _____________________________________________ 
               (Светлана Мирчић Вукобрат, професор физичког васпитања) 

5.1.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Одељењска већа су стручни органи које сачињавају наставници и стручни сарадници који врше 
образовно-васпитни рад у одређеном одељењу. Послови од нарочитог значаја који су у надлежности ових 
органа су: 

- доношење плана и програма рада одељења; 
- праћење и унапређивање образовно-васпитног процеса у одељењу; 
- спровођење активности у вези са реализацијом приоритетног васпитног задатка; 
- упознавање услова живота и рада ученика; 
- сагледавање рада и резултата у учењу и владању и систематско пружање помоћи ученицима, као и 

примена педагошких мера; 
- помоћ ученичким организацијама у раду; 
- координација рада свих наставника и стручних сарадника који раде у одељењу и обезбеђивање 

јединственог приступа и акције свих чланова Већа; 
- сарадња са родитељима ученика, посебно оних који имају проблеме у школи и породици; 
- анализа извештаја одељењских старешина која се подноси Наставничком већу. 

Основни задатак Одељењског већа јесте да прати, организује и анализира реализацију планова и 
програма рада у дотичном одељењу, да прати развој и напредовање ученика тог одељења (посебно и у 
целини), и да преузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада. Посебну улогу одељењска већа 
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имају у анализирању проблема учења и напредовања сваког ученика и у координацији васпитног рада свих 
фактора у одељењу. 

Руководиоци одељењских већа током школске 2019/20. године били су: 
1. разред - Бранислава Окука, 
2. разред - Гордана Рацков, 
3. разред - Мирјана Бошков Лимбахтер, 
4. разред - Светлана Суботички, 
5. разред - Тања Раца, 
6. разред - Емилија Пећанац, 
7. разред - Марија Зивлак, 
8. разред - Мирјана Благојевић. 
У протеклој школској години одељењска већа су имала по 4-5 седница, а реализација рада се 

налази у електронским Дневницима рада. У току другог полугодишта није било активности, јер је настава у 
Војводини била обустављена због епидемије грипа од 12. до 21. фебруара 2020. Од 15. марта на територији 
целе Србије проглашено је ванредно стање због пандемије и одлучено је да се настава од 17. марта одвија 
на даљину. 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА 

Чланови Већа 1. разреда су: 
1.  Јасмина Колдан, учитељица у 11 
2.  Бранислава Окука, учитељица у 12  
3.  Јованка Јовановски, учитељица у 13  
4.  Милица Познановић, наставница енглеског језика  
5.  Милан Петровић, вероучитељ 

 Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 11 12 13 ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 180 180 180 540 

Енглески језик 72 72 72 216 

Математика 180 180 180 540 

Свет око нас 72 72 72 216 

Ликовна култура 36 36 36 108 

Музичка култура 36 36 36 108 

Физичко и здравствено васпитање 108 108 108 324 

Пројектна настава 36 36 36 108 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање 36 36 36 108 

Верска настава 36 36 36 108 

ЧОС 36 36 36 108 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Трка „За срећније 
детињство“ 

5. 10. 2019. 
Светосавска 

улица 
учешће у 

уличној трци 

развијање 
спортског духа и 

хуманости 

сви 
ученици 

учитељице, 
Црвени крст 

Кикинде 

Промоција џуда 
23. 10. 
2019. 

школа презентација 
развијање свести 
о значају спорта 

сви 
ученици 

учитељице, 
Џудо клуб 

Слатка ужина 
18. 11. 
2019. 

школа презентација 
развијање свести 
о значају пчела 

сви 
ученици 

учитељице, 
Удружење 
пчелара 

Позоришна представа 
11. 12. 
2019. 

Народно 
позориште 

посета 
позоришту 

развијање 
културе 

понашања 

сви 
ученици 

учитељице, ПУ 
„Драгољуб 

Удицки“ 

Основи безбедности 
деце - Шта ради 

полицајац, Заједно 
против насиља 

12. 12. 
2019. 

учионице  
14 - 16 

презентација 
значај 

безбедности деце 
сви 

ученици 
учитељице, 

МУП 

 Успеси ученика и учитељица на такмичењима: 
назив 

такмичења 
ниво такмичења 

време 
одржавања 

место 
одржавања 

име и презиме ученика и 
одељење 

резултат 
име и презиме 

учитељице 

Трка „За ОПШТИНСКИ 6. 10. 2018. Светосавска Николина Пилиповић, 12 1. место Гордана 
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срећније 
детињство“ 

улица Рацков 

Мислиша ОСНОВНИ 12. 3. 2020. школа 

Лазар Рељин, 11 1.награда 
Јасмина 
Колдан 

Вукашин Илић, 12 похвала Б. Окука 

Реља Петровић,13 похвала Јованка 
Јовановски Мирјана Милошев,13 похвала 

        Председница Већа 1. разреда 
              ____________________________________________  
                (Бранислава Окука, професор разредне наставе) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА 

Чланови Већа 2. разреда су: 
1.  Љиљана Јолић, учитељица у 21 
2.  Гордана Рацков, учитељица у 22  
3.  Марија Зивлак, наставница енглеског језика 
4.  Милан Петровић, вероучитељ  
5.  Ласло Ковач, наставник мађарског језика  
6.  Александар Стојков, наставник ромског језика 

 Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 21 22 ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик 180 180 360 

Енглески језик 72 72 144 

Математика 180 180 360 

Свет око нас 72 72 144 

Ликовна култура 72 72 144 

Музичка култура 36 36 72 

Физичко и здравствено васпитање 108 108 216 

Пројектна настава 36 36 72 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање 36 36 72 

Верска настава 36 36 72 

ФАКУЛТАТИВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Мађарски језик са елементима националне културе 72 72 

Ромски језик са елементима националне културе 72 72 

ЧОС 36 36 72 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Ноћ 
истраживача 

26. 9. 2019. ЦСУ Кикинда 

присуство 
радионици, 

учешће у квизу 
знања 

упознавање са 
историјом нашег 

града 
22 

Г. Рацков, 
ЦСУ 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
5. 10. 2019. 

Светосавска 
улица 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 

развијање 
спортског духа и 

хуманости 

сви 
ученици 

учитељице, 
Црвени крст 

Промоција 
џудоа 

23. 10. 2019. школа 
присуство 

презентацији 

упознавање са 
захватима и 

правилима у џудоу 

сви 
ученици 

учитељице, 
трнери Џудо 

клуба 
„Партизан“ 

Слатки 
доручак 

18. 11. 2019. школа 
присуство 

презентацији 
упознавање са 
значајем пчела 

сви 
ученици 

учитељице, 
Удружење 
пчелара 

Анимирани 
филм „Цврле, 

никад не 
летиш сам“ 

20. 11. 2019. 
Народно 

позориште 

гледање 
цртаног 
филма 

развијање културе 
понашања 

ученици учитељице 

Совембар 26. 11. 2019. 
Народни 

музеј 

учешће у 
радионици, 

изложба 

упознавање са 
значајем сова 

ученици 
учитељице, 

Народни 
музеј 

Позоришна 
представа 

11. 12. 2019. 
Народно 

позориште  
посета 

позоришту 
развијање културе 

понашања 
ученици учитељице 
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„Чудна шума“ 

 Успеси ученика и учитељица на такмичењима: 

назив такмичења 
ниво 

такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика и 

одељење 
резултат 

име и презиме 
учитељице 

Трка „За срећније 
детињство“ 

ОПШТИНСКИ 
5. 10. 
2019. 

Светосавска 
улица 

Николина Пилиповић, 22 2. место Гордана 
Рацков Вукашин Бајкин, 22 3. место 

Светосавске 
мозгалице 

ШКОЛСКИ 
27. 1. 
2020. 

школа 

Никола Томић, 22 1. место Гордана 
Рацков Сташа Радак, 22 2. место 

Марко Линкин, 21 3. место Љ. Јолић 

Лепо писање ШКОЛСКИ 
27. 1. 
2020. 

школа 

Филип Тунић, 22 1. место Гордана 
Рацков Вукашин Бадрљички, 22 2. место 

Весна Јанкелић, 21 3. место Љ. Јолић 

Мислиша РЕПУБЛИЧКИ 
12. 3. 
2020. 

школа  

Никола Томић, 22 2.награда Гордана 
Рацков Лука Маркуш, 22 3.награда 

Драгана Аранбашић, 21 похвала Љ. Јолић 

 Успеси ученика и учитељица на конкурсима: 

назив конкурса организатор конкурса 
ниво 

конкурса 
време 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
освојена 
награда 

име и презиме 
учитељице 

Лудаја - 
кикиндска 
лепотица 

Народна библиотека 
„Јован Поповић“ 

ОПШТИНСКИ 24. 9. 2019. Лука Баба, 22 
1. 

награда 
Гордана 
Рацков 

Радост 
породичног 
окупљања 

ОШ „Свети Сава“ ШКОЛСКИ 27. 1. 2020. Теодора Томић, 22 награда 
Гордана 
Рацков 

        Председница већа 2. разреда 
       _______________________________________ 
          (Гордана Рацков, проф. разредне наставе) 

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 

Чланови Већа су: 
1.  Невенка Чикић, учитељица у 31 
2.  Мирослава Сивчев, учитељица у 32  
3.  Мирјана Бошков Лимбахтер, учитељица у 33 
4.  Марија Зивлак, наставница енглеског језика 
5.  Милан Петровић, вероучитељ  

 Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 31 32 33 ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 180 180 180 540 

Енглески језик 69 69 69 207 

Математика 180 180 180 540 

Природа и друштво 72 72 72 216 

Ликовна култура 72 72 72 216 

Музичка култура 36 36 36 108 

Физичко и здравствено васпитање 108 108 108 324 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Чувари природе 36 36 36 108 

Грађанско васпитање 36 36 36 108 

Верска настава 36 36 36 108 

ЧОС 36 36 36 108 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Дани лудаје 19. 9. 2019. трг такмичење 
развијање спретности 

и физичке културе 
ученици 

33 
Мирјана Бошков 

Лимбахтер 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
5. 10. 2019. 

Светосавска 
улица 

трка 

развијање 
такмичарског и 
спортског духа, 

хуманости 

ученици 
учитељице, 

школа, Црвени 
крст 

Дечја 
представа 

7. 10. 2019. 
Дечје 

позориште 
гледање 

представе 
развијање љубави 
према позоришту 

ученици  
31 и 33 

М. Бошков 
Лимбахтер, 
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„Ружно паче“ „Лане” глумци 

Стручна 
посета 

23. 10. 
2019. 

Народни 
музеј 

посета 
упознавање са 

традицијом 
ученици 

учитељице, стручни 
тим музеја 

Школско 
такмичење из 
математике 

7. 11. 2019. школа такмичење 
развијање 

такмичарског духа 
ученици школски тим 

Медена 
ужина 

18. 11. 
2019. 

трпезарија 
школе 

гледање, 
слушање, 

учествовање 

значај пчела у 
исхрани, развијање 

љубави према 
природи 

ученици 

учитељице, 
чланови 

удружења 
пчелара 

Дан Градске 
библиотеке 

18. 11. 
2019. 

Градска 
библиотека 

сусрет са 
песником 

истицање значаја 
читања 

ученици 
33 

Мирјана Бошков 
Лимбахтер 

Стручна 
посета 

26. 11. 
2019. 

Народни 
музеј 

посета 
развијање љубави 
према традицији 

ученици 
учитељице, стручни 

тим музеја 

Безбедност 
деце 

2. 12. 2019. 
Полицијска 

управа 
посета 

истицање значаја 
полиције и 

безбедности 
ученици 

начелник 
полиције Душан 
Глишин, М. Б. 

Лимбахтер 

Систематски 
преглед 

5. 12. 2019. 
Школски 

диспанзер 
здравствена 

заштита деце 
истицање значаја и 
очувања здравља 

ученици 
учитељице, 
Здравствени 

центар 

Новогодишња 
представа 

8. 12. 2019. 
Дечје 

позориште 
„Лане” 

гледање 
представе 

развијање љубави 
према позоришту 

ученици 
33 

М. Б. Лимбахтер, 
глумци 

Новогодишња 
представа  

11. 12. 
2019. 

Народно 
позориште 

гледање 
представе 

развијање љубави 
према позоришту 

ученици  
31 и 32 

Н. Чикић и М. 
Сивчев 

 Успеси ученика и учитеља на такмичењима: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и презиме 
учитељице 

Такмичење из 
математике 

ШКОЛСКИ 7. 11. 2019. школа 

Лела Перић, 31 1. место Н. Чикић 

Алекса Томић, 33 2. место 
М. Бошков 
Лимбахтер 

Миња Бабић, 33 3. место 

Сташа Блажић, 32 2. место 

Мислиша ОСНОВНИ 3. 2020. школа 
Милош Рељин, 31 похвала Н. Чикић 

Алекса Томић, 33 похвала М. Б. Лимбахтер 

 Успеси ученика и учитеља на конкурсима: 
назив 

конкурса 
организатор 

конкурса 
ниво 

конкурса 
име и презиме ученика и 

одељење 
освојена 
награда 

име и презиме 
учитељице 

Лепо писање ОШ „Свети Сава“ ШКОЛСКИ 

Мајда Хелдрих, 33 1. место 
М. Бошков Лимбахтер 

Миљана Томић, 33 2. место 

Дејан Селеши, 31 3. место Н. Чикић 

       Председница Већа 3. разреда 

                _____________________________________________ 
        (Мирјана Бошков Лимбахтер, професор разредне наставе) 

г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 

Чланови Већа су: 
7.  Радмила Чуданов, учитељица у 41 
8.  Светлана Суботички, учитељица у 42 
9.  Јасмина Терзин, учитељица у 43 
10.  Мријан Петров, учитељ у 44 
11.  Драгана Виденов, наставница енглеског језика 
12.  Милан Петровић, вероучитељ 
13.  Ласло Ковач, наставник мађарског језика  
14.  Александар Стојков, наставник ромског језика 
 Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 41 42 43 44 ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 180 180 180 180 720 

Енглески језик 73 72 72 73 290 
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Математика 180 180 180 180 720 

Природа и друштво 72 72 72 72 288 

Ликовна култура 72 72 72 72 288 

Музичка култура 36 36 36 36 144 

Физичко и здравствено 
васпитање 

108 108 108 108 432 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Чувари природе 36 36 36 36 144 

Грађанско васпитање 36 36 36 36 144 

Верска настава 35 35 35 35 140 

ФАКУЛТАТИТВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Мађарски језик са 
елементима 

националне културе 
- 72 - 40 72 

Ромски језик са 
елементима 

националне културе 
61 - - 72 72 

ЧОС 36 36 36 36 144 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
носиоци 

реализације 
учесници 

оствареност 
циљева 

начин 
реализације 

место 
реализације 

време 
реализације 

садржај 
рада 

С. Суботички, 
Ј. Терзин 

ученици  
42 и 43 

 
учествовање у 
радионицама 

Народни музеј 7. 9. 2019. Мамутфест 

С. Мирчић 
Вукобрат 

спортски 
тим 4. 

разреда 

промоција 
спорта и фер 

плеја 

спортско 
такмичење 

Градски трг 10. 9. 2019. 
Жогарије 
лоптарије 

Светлана 
Суботички 

ученици 42 

промоција 
вредности 
културног 
наслеђа 

учешће у 
радионици 

„Израђивање 
фигура од глине”  

ЦСУ 26. 9. 2019. 
Ноћ 

истраживача 

С. Суботички, 
Спортски 

савез Кикинде 
ученици 42 

неговање 
спортског духа 

презентација 
спорта 

СЦ „Језеро” 1. 10. 2019. 
Мали сајам 

спорта 

С. Суботички, 
Ј. Терзин, М. 

Петров 

ученици 
42, 43, 44 

неговање 
позоришне 

културе 

посматрање 
дечје позоришне 

представе 

Позориште 
„Лане” 

7. 10. 2019. 
Представа 

„Ружно паче“ 

Радмила 
Чуданов 

ученици 41 

развијање 
емпатије према 

млађим 
ученицима 

приредба за 
прваке 

школска 
трпезарија 

10. 2019. 
Пријем првака у 

Дечји савез 

учитељи 
сви 

ученици 

развијање 
спортског духа 

и хуманости 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 

Светосавска 
улица 

5. 10. 2019. 
Трка „За 
срећније 

детињство“ 

Светлана 
Суботички 

ученици 42 
упознавање са 
радом Милоша 

Петковића 

учешће у 
књижевном 

сусрету с писцем 

Народна 
библиотека 

18. 11. 
2019. 

Представљање 
књиге  „Патуљци 

и виле“ 

С. Суботички, 
Ј. Терзин 

ученици  
42 и 43 

проширивање 
знања о 

биљкама и 
животињама на 
нашој планети 

гледање филма 
Народно 

позориште 
21. 11. 
2019. 

Документарни 
филм 

„Фантастичан 
дан на планети 

Земљи“ 

С. Суботички, 
Ј. Терзин 

ученици  
42 и 43 

 
разгледање 

изложбе радова 
Спортска сала 

„Партизан” 
29. 11. 
2019. 

Совембар 

Р. Чуданов, М. 
Петров 

ученици  
41 и 44 

неговање 
позоришне 

културе 

гледање 
представе 

Народно 
позориште 

11. 12. 
2019. 

Новогодишња 
представа 

С. Суботички, 
Ј. Терзин, М. 

Петров 

ученици 
42, 43, 44 

радост и 
забава у 

новогодишњем 
расположењу 

гледање  
представе 

Позориште 
„Лане” 

18. 12. 
2019. 

Новогодишња 
представа 

 „Злоћко и Деда 
Мраз“ 

учитељи 
сви 

ученици 
обележавање 
Дана школе 

организовање 
приредбе 

школа 1. 2020. Дан школе 

учитељи, МУП 
сви 

ученици 
 предавање школа 2. 2020. 

Елементарне 
непогоде 
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С. Мирчић 
Вукобрат, 

ШСС 
ученици 42  

снимање 
прилога о 

активностима у 
изолацији 

домови 
ученика 

5. 2020. Ђак репортер 

➢ Успеси ученика и учитељица на такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и презиме 
учитеља 

такмичење из 
математике 

ОПШТИНСКИ 7. 12. 2019. 
ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

Ана Војводић, 42 1. место 
Светлана 
Суботички 

такмичење из 
математике 

ОКРУЖНИ 7. 3. 2020. 
ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

Огњен Орашанин, 
42 

1. место С. Суботички 

Мислиша РЕПУБЛИЧКИ 12. 3. 2020. школа 

Ана Војводић, 42 3. награда 
Светлана 
Суботички 

Лара Аврамов, 42 похвала 

Јована Карић, 42 похвала 

➢ Успеси ученика и наставника на другим такмичењима: 
назив 

такмичења 
ниво такмичења 

време 
одржавања 

место 
одржавања 

име и презиме 
ученика и одељење 

резултат 
име и презиме 

учитељице 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
ОПШТИНСКИ 5. 10. 2019. 

Светосавска 
улица 

Марко Видовић, 42 1. место С. Суботички 

Богдан Ђуровић, 41 2. место Р. Чуданов 

Петар Јовановић, 43 3. место Ј. Терзин 

Теодора Николин, 42 3. место С. Суботички 

СИМ: шах ОПШТИНСКИ 6. 6. 2020. СЦ „Језеро“ 
Ана Војводић, 42 1. место 

С. Суботички 
Ива Киш, 42 2. место 

➢ Успеси ученика и учитељица на конкурсима: 

назив конкурса 
организатор 

конкурса 
ниво конкурса време и место 

име и презиме 
ученика и 
одељење 

освојена 
награда 

име и презиме 
учитељице 

Дани лудаје 
Туристичка 

организација 
ОПШТИНСКИ 

21. 9. 2019, 
Народна 

библиотека 

Јована Карић, 
42 

награда за 
литерарни 

рад 

Светлана 
Суботички 

Правилна 
искхрана - за 

свет без глади 

Завод за јавно 
здравље 

ОПШТИНСКИ 10. 2019, ЗЗЈЗ 

Ива Киш, 42 2. награда 
Светлана 
Суботички 

Невена 
Киурски, 43 

3. награда 
Јасмина 
Терзин 

Радост 
породичног 
окупљања 

ОШ „Свети 
Сава“ Кикинда 

ШКОЛСКИ 1. 2020, школа Сара Лејић, 42 награда 
Светлана 
Суботички 

Лепо писање 
ОШ „Свети 

Сава“ Кикинда 
ШКОЛСКИ 1. 2020, школа 

Невена 
Киурски, 43 

1. место 
Јасмина 
Терзин 

Петра 
Благојевић, 41 

2. место 
Радмила 
Чуданов 

Ана Војводић, 
42 

3. место 
Светлана 
Суботички 

Рашин шешир МЗ Мокрин ОПШТИНСКИ 
24. 6. 2020, Дом 
културе, Мокрин 

Јована Карић, 
42 

похвала 
Светлана 
Суботички 

          Председница Већа 4. разреда 
      _____________________________________________ 
       (Светлана Суботички, професор разредне наставе) 

д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 5. разреду су: 
1.  Тања Раца, одељењски старешина 51 
2.  Милица Познановић, одељењски старешина 52 
3.  Тања Ђурђевић, одељењски старешина 53 

 Облици образовно-васпитног рада: 
број реализованих часова 51 52 53 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 179 179 179 537 

Енглески језик 72 72 71 215 

Ликовна култура 72 72 72 216 

Музичка култура 73 73 72 218 
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Историја 36 36 36 108 

Географија 36 36 36 108 

Математика 143 143 144 430 

Биологија 71 71 72 214 

Техника и технологија 72 73 72 217 

Информатика и рачунарство 36 36 36 108 

Физичко и здравствено васпитање 72 72 72 216 

ИЗБОРНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 72 71 73 216 

Грађанско васпитање 35 34 34 103 

Верска настава 35 34 36 105 

ЧОС 36 35 36 107 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Мамутфест 
8 - 9. 9. 
2019. 

Народни музеј 
посета 

манифестацији 
едукација ученици ОС 

Дани лудаје 
21 - 24. 9. 

2019. 

музеј, сувача, 
градски трг, 

галерија 

посета 
изложбама 

очување 
традиције 

ученици ОС 

Језици спајају 
септембар - 

октобар 
медијатека учешће у квизу 

упознавање са 
одликама 

различитих 
језика 

екипе ученика 

Милица 
Познановић, 

Драгана 
Виденов 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
5. 10. 2019. 

Светосавска 
улица 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 

развијање 
спортског духа и 

хуманости 
ученици 

ОС, школа, 
Црвени крст 

Систематски 
преглед 

октобар 
Школски 

диспанзер 
преглед код 

лекара 
очување 
здравља 

сви ученици 
ОС, 

педијатар 

Стоматолошки 
преглед 

октобар школа преглед зуба хигијена зуба ученици 
ОС, 

стоматолог 

Совембар новембар 
Народни музеј, 

ЦСУ 

посете 
радионицама и 

изложбама 

развијање 
свести о значају 

сова 
ученици 

ОС, кустос, 
одговорна 

лица у ЦСУ 

Клизање и 
посета биоскопу 

27. 12. 
2019. 

Нови Сад посета 
развијање 
вештина 

ученици 
ОС, С. 
Мирчић 

Вукобрат 

Градска ноћна 
трка 

30. 11. 
2019. 

трг 
учешће у 
ноћном 

оријентирингу 

развијање 
способности 
оријентације 

екипе ученика 
ОС, Нада 

Зорић 

Чеп за хендикеп 
током 
године 

школа 
учешће у 

акцији 
развијање 
хуманости 

сви ученици ОС 

       Председница Већа 5. разреда 

       ______________________________________ 
            (Тања Раца, професор немачког језика) 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 6. разреду су: 
1.  Емилија Пећанац, одељењски старешина 61 
2.  Маја Дувњак, одељењски старешина 62 
3.  Силвана Рељин, одељењски старешина 63 

 Облици образовно-васпитног рада: 
број реализованих часова 61 62 63 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 145 145 144 434 

Енглески језик 71 72 71 214 

Ликовна култура 35 36 36 107 

Музичка култура 36 36 36 108 

Историја 73 71 73 217 

Географија 72 72 72 216 

Физика 72 72 72 216 
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Математика 144 144 144 432 

Биологија 72 74 74 220 

Техника и технологија 72 72 72 216 

Информатика и рачунарство 36 36 36 108 

Физичко и здравствено васпитање 72 72 72 216 

ИЗБОРНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 72 70 68 210 

Грађанско васпитање 34 34 34 102 

Верска настава 36 36 34 106 

ЧОС 38 36 37 111 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Мамутфест септембар 
Народни 

музеј 
учешће у 

радионицама 

промоција 
природног 
наслеђа 

ученици 
М. Дувњак, Е. 

Пећанац 

Посета Старом 
језеру 

септембар 
Старо 
језеро 

излет дружење ученици 
С. Рељин, М. 

Дувњак 

Дани лудаје септембар трг 
излагање и 
радионице 

дружење 
заинтересовани 

ученици 
ОС 

Језици спајају 
септембар - 

октобар 
медијатека учешће у квизу 

упознавање са 
одликама 

различитих језика 
екипе ученика 

Милица 
Познановић, 

Драгана 
Виденов 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
5. 10. 2019. 

Светосавска 
улица 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 

развијање 
спортског духа и 

хуманости 
сви ученици ОС 

Совембар новембар 
Сала 

„Партизан“, 
музеј 

израда сова, 
посета развијање свести 

о значају сова 

ученици ОС 

Свет сова 
ушара 

29. 11. 
2019. 

КЦ, Сала 
„Партизан“ 

учешће у квизу екипа ученика 
Драгана 
Виденов 

Клизање  новембар Нови Сад 
рекреативни 

излет 
савладавање 

вештине клизања 
ученици 

ОС и 
наставници 

физичког 

Градска ноћна 
трка 

новембар трг 
учешће у 
ноћном 

оријентирингу 

сналажење у 
простору 

екипе ученика 
С. Рељин, М. 

Дувњак, Н. 
Зорић 

Новогодишњи 
сајам 

децембар трг 
израда украса, 

профајна 
изложба 

јачање 
предузетничких 

вештина 
ученице 

С. Рељин, М. 
Дувњак 

Чеп за 
хендикеп 

током 
године 

школа 
прикупљање 
пластичних 

чепова 

развијање 
хуманости 

ученици ОС 

            Председница Већа 6. разреда   
      _____________________________________________ 
      (Емилија Пећанац, дипл. проф. математике - мастер) 

е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 7. разреду су: 
1.  Лела Војводић, одељењски старешина 71 
2.  Марија Димитрић, одељењски старешина 72 
3.  Марија Зивлак, одељењски старешина 73 
4.  Зита Херцег, одељењски старешина 74 

 Облици образовно-васпитног рада: 
број реализованих часова 71 72 73 74 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 140 144 142 146 572 

Енглески језик 72 72 71 72 287 

Ликовна култура 36 36 36 36 144 

Музичка култура 35 38 36 36 145 

Историја 71 71 69 73 284 
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Географија 71 72 71 71 285 

Физика 72 72 72 72 288 

Математика 144 146 144 144 578 

Биологија 72 72 74 70 288 

Хемија 70 66 68 68 272 

Техника и технологија 72 69 71 72 284 

Информатика и рачунарство 36 36 36 36 144 

Физичко и здравствено васпитање 108 108 109 108 433 

ИЗБОРНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 71 73 71 72 287 

Грађанско васпитање 36 36 36 36 144 

Верска настава 36 32 33 36 137 

ЧОС 36 35 35 35 141 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Мамут фест 6. 9. 2019. 
Народни 

музеј 
учешће у квизу 

промоција 
природног 
наслеђа 

екипа 
ученика 

Драгана 
Виденов 

Први 
пољопривредн

и сајам 
13. 9. 2019. 

простор код 
СЦ „Језеро“ 

посматрање 
експоната, 
дегустација 
производа 

упознавање са 
пољопривредно
м производњом 
у нашој околини 

ученици 72 
Марија 

Димитрић 

Европска ноћ 
истраживача 

23. 9. 2019. ЦСУ 

слушање 
предавања 
„Упознајемо 

велике умове“ 

упоунавање са 
животом и 

делом 
Миланковића, 

Панчића и 
Пупина 

ученици 73 
Мирослав 

Грујић 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
5. 10.  2019. 

Светосавска 
улица 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 

развијање 
здравих 

стилова живота 
и хуманости 

ученици 7. 
разреда 

наставници 
физичког и 

здравственог 
васпитања, 

ОС 

Промоција 
књиге Иване 

Нешић „Приче 
о чудесним 
Српкињама“ 

30. 10. 
2019. 

Народна 
библиотека 

представљање 
књиге, разговор 

са 
списатељицом 

развијање 
читалачке 

културе 

ученици  
72 и 74 

Зита Херцег, 
Марија 

Димитрић 

Клизање 2. 11. 2019. 
Ледена 
дворана 

Спенса, НС 
 

развијање 
физичких 

способности 

ученици  
72 и 74 

Зита Херцег, 
Марија 

Димитрић 

Филм 
„Породица 

Адамс“ 
2. 11. 2019. 

ТЦ 
„Променада“, 

Нови Сад 
гледање филма 

дружење, 
забава 

ученици  
72 и 74 

Зита Херцег, 
Марија 

Димитрић 

Систематски 
преглед 

29.11.2019. 
Школски 

диспанзер 
лекарски 
преглед 

сазнање о 
стању здравља 

ученика 
сви ученици ОС, педијатар 

Совембар 
29. 11. 
2019. 

Сала 
„Партизан“ 

ученичке 
презентације, 

изложба радова 

упознавање са 
стаништем сова 

ушара 
ученици Зорица Рофа 

Градска ноћна 
трка 

30. 11. 
2019. 

градски трг 
учешће у 

оријентирингу 

дружење, 
сналажење у 

простору 

ученици  
72 и 74 

Зита Херцег, 
Марија 

Димитрић 

Светлосно 
загађење - 
узроци и 

последице 

23. 1. 2020. 
Културни 
центар 

слушање 
стручног 

предавања 

сазнање о 
светлосном 

загађењу 
ученици 72 

Мирослав 
Грујић 

Клизање 1. 3. 2020. 
Хала 

„Александар 
Николић“, БГ 

 
развијање 
физичких 

способности 

ученици  
72 и 74 

Мирчић 
Вукобрат, 
Херцег, 

Димитрић 

Филм „Зов 1. 3. 2020. ТЦ „Биг“, гледање филма дружење, ученици  Мирчић 
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дивљине“ Београд забава 72 и 74 Вукобрат, 
Херцег, 

Димитрић 

Чеп за 
хендикеп 

током 
године 

школа 
прикупљање 
пластичних 

чепова 

развијање 
хуманости 

ученици  
Ученички 

парламент 

       Председница Већа 7. разреда  
            ___________________________________ 
           (Марија Зивлак, професор енглеског језика) 

ж) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 8. разреду су: 
1.  Драгица Средојев, одељењски старешина 81 
2.  Мирослав Грујић, одељењски старешина 82 
3.  Драгица Вукша, одељењски старешина 83 
4.  Мирјана Благојевић, одељењски старешина 84 
5.  Ласло Ковач, одељењски старешина 85 

 Облици образовно-васпитног рада: 
број реализованих часова 81 82 83 84 85 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 138 138 133 133 68 610 

Мађарски језик - - - - 136 136 

Енглески језик 68 68 68 68 68 340 

Ликовна култура 34 34 34 34 34 170 

Музичка култура 35 34 36 34 34 173 

Историја 70 67 69 69 68 343 

Географија 68 68 68 68 68 340 

Физика 68 68 68 69 68 341 

Математика 138 137 137 138 136 686 

Биологија 68 70 68 70 68 344 

Хемија 64 68 68 69 68 337 

Техничко и информатичко образовање 64 64 66 65 68 327 

Физичко васпитање 68 69 67 69 67 340 

ОБАВЕЗНИ  
ИЗБОРНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 71 68 68 68 68 343 

Изабрани спорт 39 28 38 35 34 174 

Грађанско васпитање 32 - 32 32 33 129 

Верска настава 34 35 34 34 29 166 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ Информатика и рачунарство 34 67 68 64 34 267 

ЧОС 34 38 37 32 34 175 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Мамут фест 6. 9. 2019. музеј 

обилазак 
изложбе и 

гледање филма 
о Кики 

промоција 
наслеђа, 
едукација 

ученици ОС 

Посета Сајму 
пољопривреде 

13. 9. 2019. СЦ „Језеро“ обилазак 

упознавање са 
привредним 

потенцијалом 
Кикинде 

ученици ОС 

Дани лудаје 20. 9. 2019. 
градски трг, 
библиотека 

посета, учешће 
на изложби 

радова 

промоција 
наслеђа, забава 

ученици 

ОС, 
наставнице 

ликовне 
културе 

Језички изазови 
септембар 
- октобар 

учионица 
учешће у 

изазовима 

упознавање са 
одликама 

различитих језика 
ученици 

Драгана 
Виденов 

Хуманитарна 
акција 

27. 9. 2019. школа 
сакупљање 

новца 

материјална 
подршка, 
развијање 

хуманости и 

ученици ОС 
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солидарности 

Трка „За 
срећније 

детињство“ 
5. 10. 2019. 

Светосавска 
улица 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 

развијање 
здравих стилова 

живота и 
хуманости 

ученици 

ОС, 
наставници 

физичког 
васпитања 

Изложба 
„Милан 

Коњовић у 
Кикинди“ 

11. 10. 
2019. 

музеј 
обилазак 
изложбе 

упознавање са 
животом и делом 

сликара 
ученици 

ОС, 
наставница 

ликовне 
културе 

Совембар 
29. 11. 
2019. 

музеј, Сала 
„Партизан“ 

учешће у 
радионицама, 

посета изложбе 
дечијих радова 

јачање свести о 
значају сова, 

развијање 
креативности 

ученици 

ОС, 
наставнице 

ликовне 
културе 

Градска ноћна 
трка 

30. 11. 
2019. 

градски трг шетња, трчање 
развијање 

оријентације у 
простору 

заинтересо
вани 

ученици 

ПД „Кинђа“, 
Нада Зорић 

Фестивал науке 6. 12. 2019. Београд 
учешће у 

интерактивним 
радионицама 

промоција науке и 
образовања 

заинтересо
вани 

ученици 

Л. Војводић, 
М. Димитрић 

Изложба 
„Златовез у 

Банату“ 

20. 12. 
2019. 

Народни 
музеј 

обилазак 
изложбе 

упознавање са 
свечаном ношњом 
Румуна и Срба у 

Банату 

ученици 
Золтан 

Каналаш 

Подела 
пробних 

тестова, шифри 
и упутства о 
начину рада 

1. 6. 2020. школа 

подела ученика 
у групе због 

пандемије Ковид 
19 

процена 
компетенција, 
упознавање са 

процедуром 

ученици 8. 
разреда 

ОС 

Симулација 
завршног 

испита 
2. 6. 2020. школа 

упознавање са 
процедуром 

ученици 8. 
разреда 

ОС и 
дежурни 

наставници 

Припремна 
настава за 

завршни испит 

3 - 16. 6. 
2020. 

школа 
припрема за 

завршни испит 
ученици 8. 

разреда 

ОС и 
предметни 
наставници 

Завршни испит 
17 - 19. 6. 

2020. 
школа 

процена 
компетенција 

ученици 8. 
разреда 

ОС и 
дежурни 

наставници 

Жалбе на 
резултате 

23. 6. 2020. школа 
попуњавање 

обрасца 
ученици 8. 

разреда 
ОС 

Предаја листе 
жеља 

29. 6. 2020. школа 
попуњавање 

листе 
ученици 8. 

разреда 
ОС 

       Председница Већа 8. разреда 

             ___________________________________________ 

       (Мирјана Благојевић, педагог) 

5.1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Чланови Педагошког колегијума у школској 2019/2020. години су били председници стручних већа, 
актива и тимова, стручне сараднице Нада Зорић и Мирјана Благојевић и директор школе Витомир Радак.  

У току школске 2019/2020. године одржано је седам састанака Педагошког колегијума.  
Први састанак одржан је 16. септембра 2019. године, са дневним редом:  
 1. Разматрање Извештаја о раду школе 
 3. Разматрање Годишњег плана рада школе 
Други састанак одржан је 14. новембра 2019. године, са дневним редом: 
 1.Реализација плана и програма на крају првог квартала 
 3. Евидентирање негативних оцена и владање ученика на крају првог квартала  
Трећи састанак одржан је 16. јануара 2020. године, са дневним редом: 
 1. Реализација плана и програма на крају првог полугодишта 
 3. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 
 4. Обележавање Дана школе и школске славе 
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Четврти састанак одржан је 17. марта 2020. године, са дневним редом: 
 1. Комуникација са родитељима и децом током ванредног стања 
 2. Организовање нставе на даљину 
Пети састанак одржан је 8. априла 2020. године, са дневним редом: 
 1. Организација рада у току трећег квартала 
 2. Реализација плана и програма 
 3. Евидентирање деце са тешкоћама у раду и праћењу наставе на даљину 
Шести састанак одржан је 25. јуна 2020. године, са дневним редом: 
 1. Реализација плана и програма од 1. до 7. разреда на крају године 
 2. Успех и владање ученика на крају године 
 3. Текућа питања 
Седми састанак одржан је 1. јула 2020. године, са дневним редом: 
 1. Завршни испити 
 2. Текућа питања 

5.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Чланови Стручног актива су: 
1. Маја Дувњак, наставница информатике и рачунарства 
2. Александра Станчул, наставница српског језика 
3. Марија Зивлак, наставница енглеског језика 
4. Драгица Средојев, наставница историј 
5. Золтан Каналаш, наставник математике 
6. Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког васпитања 
7. Мирослава Сивчев, учитељица 
8. Нада Зорић, школски психолог 
9. Ана Накрајкућин, представник Савета родитеља  
10. Младен Богдан, представник локалне самоуправе 

1. развојни циљ: ПОДИЗАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 

1.1 Формулисање и 
објављивање правила 
понашања 

- Упознавање  са правилима понашања – ученици су упознати са правилима 
првог дана школске године и у току године на ЧОС-евима, часовима грађанског 
васпитања и састанцима Ученичког парламента; Родитељи су упознати са 
правилима понашања ученика и одраслих на родитељским састанцима. 

1.2. Превенција насиља - Побољшати дежуства - укључен већи број наставног особља 
- Прикладне теме на ЧОС-евима – толеранција, емпатија, решавање сукоба без 

насиља, безбедност у школи и на инернету, електронско насиље, другарство, 
однос према друговима и одраслима 

- Одржавање видео-надзора и праћење безбедности у школи – у потпуности 
функционише; снимљени материјал је доступнији  на рачунару у зборници 
(обучени наставни кадар за прегледање и праћење су: Маја Дувњак и Маријан 
Петров) 

- Ватрогасци и припадници МУП-а су одржали предавања о безбедности у 
саобраћају, на интернету, о трговини људима, дроги и алкохолу. 

1.3. Мере за непоштовање 
правила 

- Представљање извода из Протокола о поступању у ситуацијама насиља 
„Врсте и нивои насиља у школама“ – упознати су ученици, родитељи и 
запослени у школи 

- Примена законских одредби за васпитно-дисциплински поступак – поштује се и 
по потреби се воде дисциплински поступци 

- Друштвено-користан рад (одржавање хигијене у школи, уз сагласност 
родитеља) – постоји у школи као мера за непоштовање правила и 
примењивана је у мањем броју случајева 

- Новчана казна за уништавање школске имовине (уз сагласност родитеља) – у 
овој школској години се спроводило, као и поправка кварова. 

2. развојни циљ: УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

2.1. Прилагођавање 
наставних планова 
стварним потребама 
ученика 

- Годишњим и месечним планирањем  успоставити унутарпредметну и 
међупредметну сарадњу  и корелацију - у разредној настави је успостављено, 
а у предметној настави заступљено је у мањем броју случајева 

- Ускладити наставне и ваннаставне планове и програме по разредима и 
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предметима на нивоу школе – у мањем броју случајева 
- Формирати мешовите, међупредметне ваннаставне активности и рад са 

мешовитим групама (1 наставник држи 1 секцију ученицима из више одељења) 
према претходно утврђеним интересовањима ученика – у предметној настави 
ово остварено у потпуности.  

2.2.Осавремењивање 
наставе 

- Демонстрација  угледних/огледних часова на основу различитих облика и 
система наставе – током ове школске године одржано је више 
угледних/огледних часова (део Извештаја Тима за стручно усавршавање)  

- Прибављена потребна литература и израђени материјали потребни за 
реализацију часова 

- Акредитација и организација међународне конференције „Заједно учимо боље“ 

2.3. Подизање квалитетa 
оцењивања и рада 
наставника 

- Организовани су креативни квизови за ученике у којима су се применила 
стечена знања из појединих области – Кахут  

2.4. Формирање базе 
података 

- Одржавање и допуна базе података комплетног наставног материјала по 
предметима 

- Одржавање и допуна базе библиотечког фонда за наставнике – постоји и 
функционише 

- Допуњена интернет база података ученика 

2.5. Развој самопроцене и 
самовредновања код 
ученика 

- Укључени ученици у евалуацију знања и радног учинка у циљу развијања 
критичности, самокритичности и одговорности према сопственом раду  - путем  
евалуационих  листића  и упитника. 

3. развојни циљ: УНАПРЕЂЕЊЕ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛИ 

3.1. Идентификација деце 
са сметњама у развоју и 
установљавање праксе 
праћења њиховог 
напредовања 

- Уочене и идентификоване сметње код деце 
- Прикупљена и анализирана релевантна здравствена и педагошка 

документација – психолог школе Нада Зорић 

3.2. Рад са децом са 
сметњама у развоју и 
њихово праћење 

- Формирање и ажурирање одговарајуће базе података о деци са сметњама – 
постоји у папирнатом и у електронском облику. У односу на раније године 
уредније су се водили планови и вредновања напретка свих ученика који раде 
по ИОП-у. 

- Реализација индивидуализованог рада – извршено 
- Сачињавање, реализација, и ревизије ИОП-а – у већој мери извршено 
- Праћење напредовања деце са којом се ради индивидуализовано и по ИОП-у - 

у већој мери извршено 

3.3. Едукација просветних 
радника и свих 
заинтерсованих о 
инклузијии побољшање 
услова за инклузивно 
образовање у школи 

- Похађање акредитованих семинара о инклузији (СУ ван школе) - било је 
семинара 

- Формирање и богаћење специјализоване стручне библиотеке на тему -  
постоји и функционише 

- Набавка и израда наставних средстава и материјала за индивидуализовани и 
рад по ИОП-у  - у малој мери 

3.4. Сарадња са 
родитељима и установама 
од значаја за инклузију 

- Сарадња са родитељима деце са сметњама у развоју - добро функционише 
- Сарадња са интерресорном комисијом  - постоји сарадња  
- Сарадња са стручњацима  из ОШ за децу са сметњама у развоју - постоји 

сарадња 
- Сарадња са здравственим установама – лекарима - постоји сарадња 

4. развојни циљ: УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ МЕЂУ СВИМ СУБЈЕКТИМА ШКОЛЕ 

4.1. Стварање атмосфере поверења, повећање отворене комуникације у свим правцима и доношење 
заједничких правила  рада 

Знање свих актера о 
кућном реду школе и 
доследна пракса његовог 
спровођења 

- Родитељи су упознати са кућним радом школе на родитељским састанцима 
- Ученици су упознати са кућним редом школе на ЧОС-евима, часовима 

грађанског васпитања и током рада Ученичког парламента 
- Континуирано деловање у складу са кућним редом школе 

Активно учешће што већег 
броја ученика у 
едукативним, 
рекреативним, културним и 
забавним активностима 
које организује школа 

- У току 1. полугодишта било је много активности, учешћа и/или присуствовања 
разним свечаностима, прославама, посетама и акцијама. Све наведене 
активности су опширније описане у личним извештајима сваког запосленог, у 
извештајима већа и актива, на школском сајту школе или фејсбук профилу 
школе. 

- Током школске године вршени су разговори са ученицима и анкете на тему „Не 
допада ми се, променио бих у школи“ (ЧОС-еви, часови грађанског васпитања 
и разговори са педагогом и психологом школе) 

Појачано учешће и - Учешће родитеља у професионалној оријентацији је било нешто мање 
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сарадња родитеља ученика 
у животу школе 
(планирању, 
осмишљавању, 
реализацији делова 
програма и мера за 
унапређење) 

заступљено него претходних година, док је учешће педагога, психолога и 
појединих наставника било одлично као и до сада. 

- Квалитет информисања унутар школе није се много разликовао у односу на 
претходне школске године. Током ванредног стања била је интензивна 
комуникација путем Вајбера и е-поште. 

- У току ове школске године редовно су се пратиле и ажурирале (преко 
постојећих образаца) следеће активности: 

o Најава и реализација радионица, акција, посета, предавања – као и ранијих 
година 

- Најава и реализација угледних/огледних часова  
- Прецизно планирање свих врста наставних и слободних активности ученика, 

упознавање ученика и њихових родитеља са овим распоредима и 
придржавање распореда - распоред активности је видљиво постављен у 
ходнику школе  

- Промоција и формирање правилног односа према природи - Ученички 
парламент је организовано спроводио еко акције скупљања пластичних чепова 
(хуманитарна акција Чеп за хендикеп), пластичних боца, папира и лименки. 

- Састанци и дружење извиђача су организовани у нашој школи са великим 
бројем заинтересованих ученика.  

- Обуке из прве помоћи ове школске године нису одржаване  
- Укључен је исти број просветних радника у реализацији свечаности, прослава, 

посета, акција... које организују: Тим за активну школу и пројекте, Дечји савез, 
Подмладак Црвеног крста, Ученички парламент... 

            Председница Актива за развојно планирање 
                   _________________________________________         
                (Маја Дувњак, професор техничког и информатичког образовања) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Чланови Стручног актива су: 
1. Борис Кнежевић, наставник физичког васпитања 
2. Гизела Грабић, учитељица 
3. Драгица Вукша, наставница српског језика 
4. Емилија Пећанац, наставница математике 
5. Лела Војводић, наставница хемије 
6. Милијана Ардељан Бошков, наставница немачког језика 
7. Мирослав Грујић, наставник географије 
8. Невенка Чикић, учитељица 
9. Силвана Рељин, наставница техничког и информатичког образовања 
10. Снежана Данић, библиотекарка 
11. Тања Ђурђевић, наставница музичке културе 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Конституисање новог 
Актива и подела задатака 
за израду анекса Школског 

програма 

29. 8. 2019. школа разговор 
израда анекса 

Школског програма  
2018 - 2022. 

чланови 
Актива 

Мирослав 
Грујић 

Анализа урађеног и подела 
задатака за израду анекса 

Школског програма 
4. 9. 2019. школа разговор 

израда анекса 
Школског програма  

2018 - 2022. 

чланови 
Актива 

Мирослав 
Грујић 

Анализа урађеног анекса 
Школског програма, 

усвајање истог и упућивање 
Школском Одбору 

12. 9. 2019. школа разговор 
усвајање анекса 

Школског програма  
2018 - 2022. 

чланови 
Актива 

Мирослав 
Грујић 

                     Председник Актива за развој школског програма 
                    _________________________________________         
                 (Мирослав Грујић, мастер географ) 
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5.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Чланови Тима за самовредновање су: 
1. Бранислава Окука, учитељица 
2. Драгица Вукша, наставница српског језика 
3. Јасмина Колдан, учитељица 
4. Марија Димитрић, наставница биологије 
5. Милијана Ардељан Бошков, наставница немачког језика 
6. Мирјана Благојевић, школски педагог  
7. Мирослав Грујић, наставник географије 
8. Нада Зорић, школски психолог 
9. Тања Раца, наставница немачког језика 
10. Ивана Вуков, представник Савета родитеља 
11. Ивана Иветић, представник Школског одбора 
12. Драгана Мијанџић, председница Ученичког парламента 
13. Витомир Радак, директор ОШ „Свети Сава“ Кикинда 

Током априла 2020. године спроведено је самовредновање наставе на даљину у време ванредне 
ситуације. На упитник је одговорило 275 родитеља, задовољавајући број, с обзиром на ситуацију.  
Већина учесника у анкети има 2 детета школског узраста (око 50%), око 40% њих има једно дете школарца, а 
10% је са троје деце. Код анкетираних родитеља, 98,5% деце редовно прати наставу на даљину.  
ПРЕТЕЖАН НАЧИН ПРАЋЕЊА НАСТАВЕ код њихове деце је преко РТС (45,5%), потом следи Гугл учионица 
(36%), па у комуникацији са својим учитељима/наставницима (18,5%).  
НАЈЧЕШЋЕ КОРИШЋЕН УРЕЂАЈ за наставу је ТВ (51,6%), потом лаптоп (37,1%), па мобилни телефон 
(9,8%), а на таблету ради тек око 1% деце.  
ПРОБЛЕМЕ У ПРИСТУПАЊУ  СВИМ „ОНЛАЈН ПЛАТФОРМАМА“ НА КОЈИМА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ НАСТАВА  
има мањи број деце и родитеља (6,5%).  
ДУЖИНА ВРЕМЕНА АКТИВНОГ АНГАЖМАНА ДЕЦЕ У НАСТАВИ И РЕШАВАЊУ ЗАДАТАКА, НАРАВНО, 
ВАРИРА. Најчешћи одговор је 3 - 4 сата (50,2%). Пођеднако чести су одговори 4 - 6 сати (22,2%)  и  1 сат  
(21,1%). Међутим 6,5% деце ангажовано је  више од 6 сати дневно. Ово постаје проблем када томе додамо 
време које ова деца дневно ПАСИВНО ПРОВОДЕ  УЗ НЕКИ ИКТ УРЕЂАЈ: најчешће је то још до 2 сата 
(47,6%), по учесталости следи одговор  2 -4  сата (33,5%), па 4 -6 сати (8,7%), а нека деца (око 5%) проводе и 
више од 6 сати  уз компјутер, ТВ и моб.тел. ОСИМ НАСТАВЕ.  
Већина деце током дана има НЕКУ ОБАВЕЗУ У ДОМАЋИНСТВУ (њих 73,1%), а остали НЕ.  
Што се тиче САМОСТАЛНОСТИ ДЕЦЕ У ПРАЋЕЊУ НАСТАВЕ само 10,5% родитеља тврде да морају да 
прате наставу са својом децом.  
Код ИЗРАДЕ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА, међутим, број  несамосталне деце је већи (33,9%). ПОМОЋ ОКО 
ДОМАЋИХ  најчешће пружају родитељи (у 51,5% случајева), старији брат/сестра у само 4%, баба или деда,  
као и друг из одељења још мање... Велики проценат помоћи деци око домаћих задатака (40,8%) подведен је 
под опцију друго. ОСОБЕ КОЈЕ РАДЕ С ДЕТЕТОМ сналазе се добро у 72,8% случајева. Ипак, чак 25% њих 
троши пуно времена на ову активност, а  морају и да траже помоћ. ПОМОЋ СЕ ТРАЖИ највише на 
интернету (162 одговора), потом од наставника/учитеља (66 одговора), а такође од пријатеља (24 одговора), 
рођака  и родитеља друге деце (по 22 одоговора).  
Додајмо претходним подацима  УТИСАК РОДИТЕЉА О ОПТЕРЕЋЕНОСТИ ЊИХОВЕ  ДЕЦЕ КОЛИЧИНОМ 
ГРАДИВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ. Скоро 63% родитеља сматра да су деца преоптерећена (сигурно је 
да овде мисле и на СОПСТВЕНО оптерећење).  
РЕАКЦИЈЕ ДЕЦЕ НА ОВАЈ ВИД НАСТАВЕ СУ СЛЕДЕЋЕ: 47,3% њих воли овај вид наставе;  32% њих не 
воли овај вид наставе;  12,4% деце нема неки одређени став; око 6% деце није се снашло;  по 1% деце су 
одушевљена или избегавају наставу.  
ШТА ПРЕДЛАЖУ РОДИТЕЉИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ? ДОБИЛИ СМО 98 ОДГОВОРА. 
РАЗВРСТАНО ПО СЛИЧНОСТИ,ТО ИЗГЛЕДА ОВАКО:  
• 20-так родитеља баш задовољно како се све ово одвија  
• Настава је досадна, сувопарна, да буде креативније, илустрованије, са занимљивим презентацијама, 
квизовима, игровним методама и техникама (20-так родитеља)  
• Да се настава на ТВ одвија спорије, (деца не стижу да запишу), да упутства и формулације буду јасни, 
једноставни и недвосмислени како не би збуњивали ђаке (10-так родитеља)  
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• Да се смањи обим градива и задатака, да се не дуплирају активности на ТВ и преко Гугла, (то додатно 
оптерећује децу)- 10-так родитеља  
• Да нашој деци њихови наставници држе (своје) снимљене часове  
• Да наставници буду јаснији и конкретнији с упутствима пред контролни задатак  
• Да се наставници усагласе око начина, уређаја и платформе за слање домаћег (много времена се троши на 
разноврсне приступе)  
• Више часова, више задатака за вежбање са решењима  
• Настава кроз ГУГЛ-састанака; ВИДЕО-ЧЕТ; ТЕСТОВЕ ОНЛИНЕ; ПЛАТФОРМА КАО ИГРИЦА; настава 
ПРЕКО ЈЕДНЕ ПЛАТФОРМЕ И ОНЛИНЕ (уживо)  
• НИШТА НЕ МОЖЕ НАДОМЕСТИТИ НАСТАВУ У ШКОЛИ  
• ДЕЦИ НЕДОСТАЈЕ ДРУЖЕЊЕ  
ШТА ПОРУЧУЈУ РОДИТЕЉИ НАМА, ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА? ДОБИЛИ СМО 125 ОДГОВОРА. 
НАЈВЕЋИ ЈЕ БРОЈ ПОРУКА (40-так) У СМИСЛУ „ХВАЛА ВАМ! СВАКА ВАМ ЧАСТ, ПОШТУЈЕМО ВАШ ТРУД 
И ПОЖРТВОВАНОСТ! СЈАЈНО СЕ СНАЛАЗИТЕ! СВЕ ПОХВАЛЕ И ЧЕСТИТКЕ! САМО НАСТАВИТЕ ТАКО!  
ОВОМ ТРЕБА ПРИДРУЖИТИ И ПОРУКЕ (20-так) „ЧУВАЈТЕ СЕ! ЗДРАВИ БИЛИ! НЕДОСТАЈЕТЕ! ЈЕДВА 
ЧЕКАМО ДА СЕ ВИДИМО У ШКОЛИ! ЈЕР НИШТА НЕ МОЖЕ ЗАМЕНИТИ УЧЕЊЕ И ВЕЖБАЊЕ СА СВОЈИМ 
НАСТАВНИКОМ...) 
МЕЂУ ПРЕДЛОЗИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ НАЈБРОЈНИЈИ СУ: 
• Смањите захтеве сходно ситуацији, прилагодите захтеве и приступ узрасту ученика (20 одговора) 
• Имајте у виду да се нису сва деца од почетка снашла у овом виду рада, помошите им да се навикну, имајте 
разумевања за грешке и кад погрешимо, објасните нам (11 одговора) 
• Разумите да родитељ није наставник, а при томе иде и на посао (10  одоговора) 
• Да се наставници међусобно усагласе око начина и места за израду домаћих и да буду јасни и конкретни у 
упутствима пред контролни, да нема ненајављених тестова у 20х, да се поштује викенд (7 одговора) 
Цитирам поруке: 
„Градиво на ТВ-у није усаглашено са градивом које се обрађивало у школи, пример: математика. Тако да им 
то одузима време, јер наставник тражи друго... домаћи се ради на виберу, лап топ, телефон... Чак смо и ми 
збуњени  шта где треба, нешто у пдф формату, ворд... стижу задаци у току целог дана, дете нема слободно 
време када не мора да мисли о школи. Требало би да се усагласе наставници да у току 2- 4 сата сви 
пошаљу, тако да деца не морају стално да чекају шта да се ради“. 
„Да домаћи задаци буду на једном месту, а не вибер, гугл-учионица итд. И да постоји радно време, тако да 
остали део дана деца не морају да размишљају о школи. Деца забораве, а родитељи немају увида шта је и 
где задато. Хвала!“ 
• Наставите са овим начином рада Гугл-учионица делимично, и кад прође ванредно стање (5 одговора) 
• Деца свакако више прате вас на Гуглу него ТВ 
• Снимите и тако одржите по неки час, то би била права помоћ неким ученицима (3 одговора) 
• Шаљите нам више домаћих и задатака за вежбање (3 одговора) 
• Помозите да се улогујемо у Гугл-учионицу! 
• Онлајн објашњења о градиву 
СВАКАКО СЕ ЗАПИТАЈМО КАКВА ЈЕ СИТУАЦИЈА У ДОМОВИМА ОНИХ РОДИТЕЉА КОЈИ НИСУ 
ОДГОВОРИЛИ НА АНКЕТУ. 
       анкету сачинила: Светлана Мирчић Вукобрат 
       анкету проследили: одељењске старешине 
       анкету обрадила: Нада Зорић 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Чланови Тима су: 
1. Александра Станчул, наставница српског језика  
2. Бранислава Окука, учитељица  
3. Гордана Рацков, учитељица  
4. Емилија Пећанац, наставница математике  
5. Зита Херцег, наставница српског језика  
6. Золтан Каналаш, наставник математике  
7. Јасмина Терзин, учитељица                               
8. Ласло Ковач, наставник мађарског језика  
9. Љиљана Јолић, учитељица  
10. Маја Дувњак, наставница информатике и рачунарства  
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11. Марија Зивлак, наставница енглеског језика  
12. Маријан Петров, учитељ             
13. Милица Познановић, наставница енглеског језика  
14. Мирјана Благојевић, педагог  
15. Нада Зорић, психолог        
16. Радмила Чуданов, учитељица  
17. Светлана Суботички, учитељица    
18. Силвана Рељин, наставница техничког и информатичког образовања     
19. Витомир Радак, директор 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Идентификација нових 
ученика за додатну 

подршку 

прво 
полугодиште 

школа 

праћење 
напредовања, 

тестирање 
ученика 

утврђено којој 
деци треба 

додатна 
подршка 

учитељи, 
предметни 

наставници, 
школски 
психолог 

чланови 
Тима 

Израда комплетне  
документације за нове 

ученике за додатну 
подршку (педагошки 

профили, 
индивидуализације, 
ИОП-и) и ИОП-а за 

ученике којима се већ 
пружа додатна 

подршка 

током првог 
квартала 

школа 
договори, 
писање 

документације 

сви ученици за 
додатну 

подршку имају 
документацију 

учитељи, 
предметни 

наставници, 
школски 
психолог 

чланови 
Тима 

Имплементација ИОП-
а, вођење евиденције, 

ревизија ИОП-а, 
евалуација 

прво 
полугодиште, 
21. 1. 2020. 

школа 
прикупљање 
неопходне 

документације 

пружање 
подршке око 

израде ИОП-а 

наставници, 
ОС 

чланови 
Тима 

Праћење 
напредовања ученика 
који наставу прате по 

ИОП-у 

3. 4. 2020. онлајн 
размена 

информација 

предочени су 
планови 

активности за 
ученике којима 

је потребна 
подршка у раду 

наставници, 
ОС, чланови 

Тима 

чланови 
Тима 

Испитивање будућих 
ђака првака, 

препознавање деце из 
осетљивих група и 
деце са изузетним 

способностима 

јун 2020. школа 
тестирање, 

прикупљање 
информација 

тестирање 
будућих првака, 

разговор са 
родитељима 

деца 
предшколског 

узраста 

педагог, 
психолог 

Ревизија ИОП-а јун 2020. школа 

анализа 
остварености 

исхода 
предвиђних 

ИОП-ом 

планирање 
даљих 

активности 

наставници, 
ОС 

чланови 
Тима 

Распоређивање ђака 
првака, планирање 

успешног укључивања 
деце из осетљивих 

група и деце са 
изузетним 

способностима у 
школу, одељење 

јун 2020. школа 
размена 

информација 

успешно 
укључивање 

деце у одељење 

ученици 1. 
разреда 

педагог, 
психолог, 

учитељи 1. 
разреда 

       Координаторка Тима у нижој смени            Координаторка Тима у вишој смени  
     ________________________________          ________________________________ 
(Светлана Суботички, проф. разредне наставе)   (Емилија Пећанац, проф. математике - мастер)  
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в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 
И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања су чиниле све 
одељењске старешине, директор школе, стручни сарадници и школски полицац Новица Миросављев. У 
проширеном саставу Тима били су и Александар Чудан, представник Савета родитеља, и Младен Богдан, 
представник Школског одбора.  

У сврху оперативнијег деловања, Тим је имао и радно тело које су чинили представници 
одељењских старешина, директор школе, школски психолог, школски педагог, наставница ликовне културе 
Зорица Рофа и наставник физичког васпитања Борис Кнежевић. 

Школа је имала задужено лице за безбедност и заштиту на раду и противпожарну заштиту. У питању 
је фирма „Београд“ доо која је добила на тендеру који је расписао Град Кикинда. За нашу школу био је 
задужен Милош Пријовић, дипл. маш. инж. 

У школској 2019/20. години одржана су 3 састанка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

активности реализатори време 

П
Р

И
П

Р
Е

М
А

 Сагледана је безбедносна ситуација у школи и 
формиран је Тим 

директор школе и 
Наставничко веће 

септембар 

Израђен је план појачаних безбедносних мера и 
програма спровођења активности за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања. Сачињен је 
Програм рада за ову школску годину 

чланови Тима септембар  

Р
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Е
Р
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Редовно закључавање врата ђачких улаза од почетка 
до завршетка наставе (ђаци у току наставе могу 

напустити простор школе само кроз службени улаз уз 
дозволу наставника) 

помоћно особље 
сваког радног дана 
почев од октобра 

Редовно ажурирање и преглед снимака видео-надзора професор информатике једном недељно 

Редовно дежурство наставника (по 1 дежурни на 1. и 2. 
спрату, по два дежурна у приземљу и дворишту) 

наставници по распореду 
дежурства 

сваког радног дана 

Редовно дежурство школског  полицајца у дворишту 
школе (пре почетка наставе, у току великог одмора и 

на крају наставе) 
школски полицајац сваког радног дана 

Редовно вођење књиге дежурства са белешкама о 
догађајима; Контрола вођења бележака 

наставници по распореду 
дежурства 

сваког радног дана 
једном недељно 

Редован долазак у школу 15 минута пре почетка 
наставе 

сви наставници сваког радног дана 

Наставник напушта учионицу пошто испрати све ђаке 
и прегледа просторију 

сви наставници сваког радног дана 

Наставник не може удаљити ученика са часа нити га 
послати кући (без претходног телефонског договора са 

родитељем/старатељем) 
сви наставници по потреби 

Наставник упућује ученика на разговор код директора 
или стручног сарадника уз пратњу одговорног ученика 

истог одељења 
сви наставници по потреби 

У простор Зборнице могу улазити само запослени - - 

И
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Подсећање свих запослених на Правила понашања и 
обавезе ученика, запослених и ученичких 

родитеља/старатеља у школи 

директор школе, стручни 
сарадници 

седница 
Наставничког већа 

(септембар) 

Подсећање свих ученика на Правила понашања и 
обавезе ученика, запослених и ученичких 

родитеља/старатеља у школи 
одељењске старешине 

ЧОС-ови 
(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правила понашања и 
обавезе ученика, запослених и ученичких 

родитеља/старатеља у школи 

директор школе, 
одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Савет родитеља 
(септембар) 
родитељски 

састанци 

Подсећање свих запослених на Правилник о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

директор школе, стручни 
сарадници 

Седница 
Наставничког већа 

(октобар) 

Подсећање свих ученика на Правилник о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, 

одељењске старешине 
ЧОС-ови 
(октобар) 
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злостављање и занемаривање 

Подсећање свих родитеља на Правилник о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

директор школе, 
одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Савет родитеља 
(септембар) 
родитељски 

састанци 

Свакодневни васпитни рад са ученицима 
одељењски старешина, 

сваки наставник 
на часу и одмору 

„Безбедно понашање у саобраћају“ – едукативна 
предавања за ученике 1. разреда и подела књижица 

„Пажљивко“ 

службеници ПУ Кикинда 
ОС 1. разреда 

септембар 

„Безбедно детињство“ – едукативна предавања за 
ученике 5. разреда  

Павле Рајков, службеници 
ПУ Кикинда, ОС 5. разреда 

фебруар 

Уграђивање у програме рада и реализација садржаја  
који доприносе стицању квалитетних знања и вештина 

и формирању вредносних ставова за узајамно 
разумевање, уважавање личности и конструктивно 

решавање сукоба код деце 

одељењске старешине, 
наставници руководиоци 

ваннаставних активности и 
координатори ученичких 

организација у сарадњи са 
педагогом и психологом 

током године, на 
ЧОС-овима, кроз 

реализацију 
активности секција и 

ученичких 
организација 

П
Р

В
И

 Н
И

В
О

 Н
А

С
И

Љ
А

 

Заустављање насиља и злостављања првог нивоа, 
смиривање учесника 

сваки наставник који се 
затекне у ситуацији насиља, 

школски полицајац, ОС, 
стручни сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, 
злостављања и занемаривања првог нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање чињеница 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу првог нивоа и 
предузимање хитних акција по потреби (прва помоћ, 

лекарска помоћ) 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у 
ситуацији насиља првог нивоа(према плану заштите) 

ОС у сарадњи са ученичким 
родитељима 

током године, 
по потреби 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена 
делотворности предузетих мера и активности 

одељењске старешине 
током године, 

по потреби 

Д
Р

У
Г

И
 Н

И
В

О
 Н

А
С

И
Љ

А
 

Заустављање насиља и злостављања другог нивоа, 
смиривање учесника 

сваки наставник који се 
затекне у ситуацији насиља, 

школски полицајац, ОС, 
стручни сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, 
злостављања и занемаривања другог нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање чињеница 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу другог нивоа и 
предузимање хитних акција по потреби (прва помоћ, 

лекарска помоћ, обавештавање полиције, 
обавештавање ЦЗСР) 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Консултације у школи о ситуацијама насиља 2. и 3. 
нивоа ради што објективније анализе чињеница и 
процене нивоа насиља и ризика, ради планирања 

координираних акција и мера 

дежурни наставник, ОС, 
стручни сарадници, 

директор, други чланови 
Тима за заштиту, Ученички 

парламент 

у ситуацијама када 
је насиље 

констатовано 

Сачињавање Опреативног плана заштите за конкретну 
ситуацију насиља другог  нивоа за све учеснике (који 

трпе, који чине и сведоке) 

Тим за заштиту заједно са 
ученичким родитељем 

у ситуацијама када 
је насиље 

констатовано 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у 
ситуацији насиља другог нивоа 

ОС у сарадњи са стручним 
сарадницима, 

директором,другим 
члановима Тима за заштиту, 

уз обавезно учешће 
ученичких родитеља 

током године, 
по потреби 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена 
делотворности предузетих мера и активности 

одељењске старешине 
током године, 

по потреби 
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Покретање васпитно-дисциплинског поступка и 
изрицање мере у складу са Законом, у случају када 

појачани васпитни рад није делотворан 

директор школе, ОС, 
стручни сарадници, 

родитељи, секретар школе 

током године, 
по потреби 

Т
Р

Е
Ћ

И
 Н

И
В

О
 Н

А
С

И
Љ

А
 

Заустављање насиља и злостављања трећег нивоа, 
смиривање учесника 

сваки наставник који се 
затекне у ситуацији насиља, 

школски полицајац, ОС, 
стручни сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, 
злостављања и занемаривања трећег нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање чињеница 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник, директор 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу трећег нивоа 
(сем ако то није у најбољем интересу детета) и 
предузимање хитних акција по потреби (прва помоћ, 
лекарска помоћ, обавештавање полиције, 
обавештавање ЦЗСР) 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадници, 
директор 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Сачињавање Опреативног плана заштите за конкретну 
ситуацију насиља трећег  нивоа за све учеснике (који 

трпе, који чине и сведоке) 

Тим за заштиту заједно са 
ученичким родитељем и 
надлежним органима и 

службама 

у ситуацијама када 
је насиље 

констатовано 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена 
делотворности предузетих мера и активности 

одељењске старешине 
током године, 

по потреби 

Интензиван васпитни рад у ситуацији насиља трећег 
нивоа (или понављаног учесталог насиља 1. и 2. 

нивоа) 
 

и обавезно покретање  васпитно-дисциплинског 
поступка и изрицање мере у складу са Законом 

директор и Тим за 
безбедност и заштиту у 
сарадњи са надлежним 

органима и институцијама 
(ЦЗСР, МУП, здравствене 

службе...) уз обавезно 
учешће ученичких 

родитеља 

током године, 
по потреби 

Подношење пријаве надлежним органима и службама 
и обавештавање надлежне Школске управе МП о 
случају насиља трећег нивоа у року од 24 сата од 

откривања. 
Овоме претходи разговор са ученичким родитељима, 

сем ако то угрожава најбољи интерес детета 

директор школе 
током године, 

по потреби 

С
В

И
 

Н
И

В
О

И
 

Подношене су пријаве директору школе у случају  
повреде права ученика или непримереног понашања 

запослених према ученику 

родитељ/старатељ ученика 
или ученик 

у року од 15 дана од 
наступања случаја 

Разматрање поднете пријаве, доношење одлуке и 
предузимање одговарајућих мера 

директор школе 
у року од 15 дана од 

пријема пријаве 

Д
Р

У
Г

И
 И

 Т
Р

Е
Ћ

И
 

Н
И

В
О

 

Праћени су ефекати предузетих мера и активности из 
Оперативних планова заштите 2. и 3. нивоа, тј. 

праћење понашања свих учесника (који су трпели, који 
су чинили и сведока), праћење укључености родитеља 

и других надлежних органа и служби у реализацију 
планираних мера и активности 

чланови Тима за 
безбедност и заштиту, тј. 
одељењске старешине за 

своје ученике 

у периоду за који је 
предвиђено 

извођење одређених 
мера и активности 

из Оперативних 
планова заштите 

Вођење  документације о случајевима насиља 2. и 3. 
нивоа 

стручни сарадници 
редовно, кад год  
постоје случајеви 

 

Анализа стања у школи у вези са безбедношћу и 
заштитом 

Тим за безбедност и 
заштиту 

Квартално 

Редовно праћење остваривања Програма заштите у 
школи 

Тим за безбедност и 
заштиту 

Квартално 

Комуникација са медијима у вези са случајем насиља 
(ако је неопходно) 

Директор школе по потреби 

На почетку сколске године запослени су се упознали са мерама безбедности што су потврдили 
својим потписом. 

Током ванредног стања, наставници, ученици и родитељи су само по потреби долазили у школу.
              Председник Тима    
       _____________________________________ 
               (Витомир Радак, директор школе) 
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г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Чланови Тима су: 
1. Арпад Пастор, председник Већа технике и информатике 
2. Гордана Рацков, председница Већа разредне наставе 
3. Данило Боровница, председник Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 
4. Драгана Виденов, председница Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
5. Маја Дувњак, председница Актива за развојно планирање 
6. Мирослав Грујић, председник Актива за развој школског програма 
7. Светлана Мирчић Вукобрат, председница Тима за пројекте и активну школу 
8. Светлана Суботички, председница Тима за инклузивно образовање 
9. Снежана Данић, библиотекар 
10. Витомир Радак, директор школе 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Конституисање Тима септембар школа договор 
израда 

годишњег плана 
чланови 

Тима 
чланови 

Тима 

Разматрање 
Извештаја о раду 

школе и ГПРШ 
септембар школа анализа 

унапређивање 
рада 

чланови 
Тима 

чланови 
Тима 

Пружање подршке 
ученицима 5. 
разреда при 

преласку у 2. циклус 
образовања 

први 
квартал 

школа разговор 

адаптирање 
ученика на нову 

средину и 
обавезе 

ученици 5. 
разреда 

чланови 
Тима, ОС 5. 

разреда 

Усклађеност рада 
Стручних већа, 

Тимова и Актива 
школе  

прво 
полугодиште 

школа анализа 
организација 

рада 

председници 
Већа, Тимова 

и Актива 

чланови 
Тима 

Реализација наставе 
и успеха и владања 

ученика 
квартално школа анализа 

унапређивање 
рада 

чланови НВ, 
пе-пси 
служба 

чланови 
Тима 

Стручно 
усавршавање 

наставника 
јун школа 

анализа, 
сугестија 

професионални 
развој, 

унапређивање 
знања и вештина 

чланови НВ и 
Тима 

чланови 
Тима 

Спровођење 
самовредновања 

током 
године 

школа сугестија 
унапређивање 

рада 
чланови ТЗС 

чланови 
Тима 

Евалуација рада август школа сарадња 
израда 

извештаја 
чланови 

Тима 
чланови 

Тима 

Током школске 2019/20. године спроведена је СЕЛФИ анкета како би се прикупили ставови 
руководилаца у школи, учитеља, наставника и ученика 3-8. разреда о томе како се у школи користи 
технологија. 

ОБЛАСТ А: РУКОВОЂЕЊЕ 
Анализом онлајн упитника које је попунило дошли смо до следећих резултата: 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

КОРИСНИЦИ 

руководиоци наставници ученици  

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

У нашој школи имамо дигиталну стратегију 3.8 3.7 3.3 3.6 - - 

Дигитална стратегија школе се развија заједно са 
наставницима 

4.3 4.2 3.6 3.7 - - 

Руководиоци подржавају наставнике да испробају нове 
приступе настави уз помоћ дигиталних технологија 

4 4.3 4.2 4 - - 

У нашој школи се преиспитује напредак у примени 
дигиталних технологија у настави и учењу 

4.3 3.8 3.6 3.6 - - 

У нашој школи се разматрају предности и недостаци 
примене технологије за учење 

4.5 4 3.5 3.4 3.4 3.2 

Наша школа користи дигиталне технологије у оквиру 
сарадње са другим организацијама 

4.8 3.7 3.3 3.6 - - 
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ОБЛАСТ Б: ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 
Анализом онлајн упитника које је попунило дошли смо до следећих резултата: 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

КОРИСНИЦИ 

руководиоци наставници ученици  

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

У нашој школи дигитална инфраструктура подржава 
реализацију наставе и учења уз помоћ дигиталних 
технологија 

4.3 3.8 3.8 3.9 - - 

У нашој школи имамо дигиталне уређаје који могу да се 
користе у настави 

4.5 4.3 4.2 4 - - 

У нашој школи је доступан интернет за потребе реализације 
наставе и учења 

4 3.8 3.5 4.1 3.5 3.2 

У нашој школи постоји техничка подршка у случају 
проблема са дигиталним технологијама 

4 3.8 3.8 4.1 4.2 3.8 

У нашој школи су уведени системи за заштиту података 4.3 4.2 3.7 4 3.4 - 

Наша школа има на располагању дигиталне уређаје које 
ученици могу да користе када су им потребни 

3.3 3 2.6 3.1 3.8 3.8 

ОБЛАСТ Ц: КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
Анализом онлајн упитника које је попунило дошли смо до следећих резултата: 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

КОРИСНИЦИ 

руководиоци наставници 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

Са наставницима се дискутује о потребама за континуираним 
професионалним развојем у области примене дигиталних технологија у 
настави 

3.8 3.5 3 3.8 

Наставници имају могућности да учествују у континуираном 
професионалном развоју у области примене дигиталних технологија у 
настави 

5 4.3 3.8 4.1 

Руководиоци у школи подстичу наставнике да у оквиру школе размењују 
искуства о примени дигиталних технологија у настави 

4.5 3.8 3.8 3.9 

ОБЛАСТ Д: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Анализом онлајн упитника које је попунило дошли смо до следећих резултата: 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

КОРИСНИЦИ 

руководиоци наставници ученици  

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

Наши наставници претражују интернет како би нашли 
дигиталне образовне ресурсе 

4.5 3.8 4.2 4.3 - - 

Наши наставници припремају дигиталне ресурсе који им 
служе као подршка у настави 

4 3.7 3.8 4.1 - - 

Наши наставници са својим ученицима користе виртуелна 
окружења за учење 

3.5 3.3 3.3 3.2 - 3.7 

Наши наставници употребљавају дигиталне технологије за 
комуникацију у вези са радом у школи 

4.3 3.7 3.8 4 - - 

Наши наставници воде рачуна о сигурности дигиталних 
података школе 

4.5 3.8 3.7 4.1 - - 

Наставници користе дигиталне технологије како би 
прилагодили наставу индивидуалним потребама ученика 

4 3.3 3.8 3.3 4 3.4 

Наши наставници примењују активности у дигиталном 
окружењу за подстицање креативности ученика 

4 3.5 3.8 3.9 - 3.2 

Наши наставници креирајуактивности у дигиталном 
окружењу које подстичу ученике на рад и учење 

3.8 3.3 3.5 3.4 3.4 3.2 

Наши наставници примењују дигиталне технологије за 
подстицање сарадње међу ученицима 

3.5 2.8 2.9 3.2 3.2 3.1 

Наши наставници подстичу ученике на примену дигиталних 
технологија у међупредметним пројектима 

3.7 3.2 3.5 3.3 - 3.5 

ОБЛАСТ Е: ВРЕДНОВАЊЕ 
Анализом онлајн упитника које је попунило дошли смо до следећих резултата: 

ТВРДЊА/ИСКАЗ КОРИСНИЦИ 
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руководиоци наставници ученици  

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

Руководиоци школе подстичу наставнике на примену 
дигиталних технологија за вредновање 

4.5 3.2 3.5 3.3 - - 

Наши наставници употребљавају дигиталне технологије за 
процену вештина ученика 

4.3 3.2 3.4 2.6 - - 

Наши наставници примењују дигиталне технологије за 
пружање правовремених повратних информација 
ученицима 

3.3 3.2 3.7 2.9 - 3.2 

Наши наставници примењују дигиталне технологије како би 
омогућили ученицима да промишљају о сопственом учењу 

3 3 3.3 2.6 - 3.3 

Наши наставници употребљавају дигиталне технологије 
како би омогућили ученицима да пружају повратне 
информације о раду других ученика 

2.8 2.8 2.5 2 - 2.9 

ОБЛАСТ Ф: ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА 
Анализом онлајн упитника које је попунило дошли смо до следећих резултата: 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

КОРИСНИЦИ 

руководиоци наставници ученици  

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

1. 
циклус 

2. 
циклус 

Омогућен је развој дигиталних вештина ученика кроз све 
предмете 

4 3.5 3.3 3.6 3.4 3.3 

У нашој школи ученици уче о предострожном понашању 
ради очувања безбедности када су оналјн 

4.5 4.3 3.6 4.1 3.7 3.7 

У нашој школи ученици уче о одговорном понашању када су 
онлајн 

4.5 4.3 3.6 3.9 4.1 3.8 

У нашој школи ученици уче како могу да провере да ли су 
информације које су пронашли на интернету поуздане и 
тачне 

4.3 4.2 3.6 3.8 3.9 3.4 

У нашој школи ученици уче о навођењу извора ауторских 
дела која су пронашли на интернету 

3.8 3 3.4 3.6 - 3.2 

У нашој школи ученици уче о изради дигиталних садржаја 4.3 4.3 3.5 4 - 3.8 

У нашој школи ученици уче о комуникацији помоћу 
дигиталних технологија 

4.3 4.5 3.8 4 - 3.2 

ДРУГЕ ОБЛАСТИ 
Шта наставници мисле о корисности активности у оквиру континуираног професионалног развоја у 

којима су учествовали у прошлој години открили смо, такође, анализом СЕЛФИ онлајн упитника: 

ТВРДЊА 

КОРИСНОСТ 

уопште 
не 

не донекле да веома 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Други облици стручног усавршавања које организује школа  - 5 - 9 10 18 80 50 10 18 

Сарадничко учење од других наставника у школи (онлајн или 
непосредно) 

- - 17 5 17 21 50 42 17 32 

Акредитовани програми -    36 32 55 41 9 27 

Онлајн курсеви, вебинари, конференције - 11 33 17 - 22 44 39 22 11 

Хоризонтално учење кроз професионалну сарадњу са другим 
наставницима или у оквиру онлајн заједница 

- 6 27 - - 22 55 33 18 39 

Курсеви уживо, семинари или конференције ван школе - 5 30 - - 14 60 43 10 38 

Менторство у школи или увођење у посао као део формалног 
програма у школи 

- 5 33 - 22 38 33 38 11 19 

Студијске посете - 11 33 6 33 17 22 44 11 22 

Упитник је показао и колико самопоуздања (у процентима) имају наставници при употреби 
технологије за испуњавање следећих задатака: 

ТВРДЊА 

ПРИСУТНОСТ САМОПОУЗДАЊА 

уопште 
не 

не донекле да много 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Комуникација са ученицима и родитељима - - - - 17 8 67 58 17 35 

Уређивање или креирање различитих дигиталних ресурса - - - - 25 26 67 33 8 41 
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Реализација наставе уз примену различитих уређаја - - - 4 50 33 50 44 - 19 

Вредновање или давање појединачних повратних информација и 
подршка ученицима 

- 
- 

- 4 50 27 50 50 - 19 

Половина наставника разредне наставе је утрошила свега 11-25% времена на дигиталну наставу, 
док већина наставника предметне наставе утроши 26-50% времена на примену дигиталних технологија 
током наставе. Око половине углавном прихвата дигиталне технологије када и већина колега/колегиница, док 
више од половине предметних наставника углавном међу првима користи дигиталне технологије ако види 
јасне користи. 

По мишљењу руководилаца и наставника, негативан учинак на наставу и учење помоћу дигиталних 
технологија имају: 

ЧИНИОЦИ 
руководиоци наставници 

1. 2. 1. 2. 

Недостатак финансијских средстава 100% 16,7% 66,7% 35,7% 

Недостатак дигиталне опреме 25% 33,3% 58,3% 42,9% 

Непоуздана или спора интернет конекција 75% 66,7% 66,7% 53,6% 

Ограничен простор у школи 25% 33,3% 25% 25% 

Ограничена или непостојећа техничка подршка - 33,3% 25% 17,9% 

Недостатак времена за наставнике - 50% 33,3% 39,3% 

Низак ниво дигиталних компетенција наставника - 83,3% 16,7% 28,6% 

Низак ниво дигиталних компетенција ученика - - - 17,9% 

Захваљујући упитнику стекли смо увид и у то како наши ученици употребљавају технологију у школи 
и ван ње. 
Употреба технологије 1. циклус 2. циклус 

Примењујем технологију у школи за школске задатке 2 2.4 

Никада или ретко 55% 31% 

Најмање једном месечно, али не сваке недеље 12% 19% 

Најмање једном недељно, али не сваки дан 13% 34% 

Највише један сат сваког дана 13% 11% 

Више од једног сата сваког дана 7% 5% 

Примењујем технологију код куће за школске задатке 2.1 2.8 

Никада или ретко 50% 26% 

Најмање једном месечно, али не сваке недеље 15% 12% 

Најмање једном недељно, али не сваки дан 18% 32% 

Највише један сат сваког дана 7% 16% 

Више од једног сата сваког дана 9% 14% 

Примењујем технологију ван школе за учење које није у вези са школом 2.7 2.9 

Никада или ретко 37% 27% 

Најмање једном месечно, али не сваке недеље 14% 14% 

Најмање једном недељно, али не сваки дан 14% 20% 

Највише један сат сваког дана 14% 16% 

Више од једног сата сваког дана 22% 23% 

Примењујем технологију код куће за забаву 3.7 4.2 

Никада или ретко 11% 7% 

Најмање једном месечно, али не сваке недеље 13% 6% 

Најмање једном недељно, али не сваки дан 13% 6% 

Највише један сат сваког дана 21% 20% 

Више од једног сата сваког дана 42% 61% 

Учествујем у ваншколским активностима у којима се не примењује никаква технологија 3.2 3 

Никада или ретко 23% 28% 

Најмање једном месечно, али не сваке недеље 12% 12% 

Најмање једном недељно, али не сваки дан 21% 22% 

Највише један сат сваког дана 12% 13% 

Више од једног сата сваког дана 32% 26% 

Школа је акредитовала 3 стручна скупа под заједничким називом „Заједно учимо боље”, од којих је 
организована само међународна конференција 23. новембра 2019. године. Конференција је окупила 138 
учесника из различитих крајева наше земље и Републике Српске. Учесници су могли да присуствују 
пленарним излагањима и низу практичних, иновативних презентација и радионица на различите теме: 
пројектна настава, ваннаставне активности, инклузивно образовање, васпитне ситуације, дидактичко 
средство, итд. У улози предавача и водитеља радионица нашло се и 9 наставника наше школе.  
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Конференција је премашила очекивања предавача и учесника. Њеној успешности допринео је избор 
тема и услови рада. Учесници су нарочито похвалили амбијент школе и иницијативу наставника, као и 
учешће великог дела колектива у целокупној организацији скупа. Склопљена су нова пријатељства и 
договорена је будућа сарадња са представницима школа из других градова.  

           Координаторка Тима 

       _____________________________________________ 
  (Драгана Виденов, мастер професор језика и књижевности) 

д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Чланови Тима су сви учитељи и наставници који предају у 1, 2, 5. и 6. разреду. 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Конституисање Тима, 
израда плана рада 

септембар школа договор 
израда 

годишњег плана 
чланови 

Тима 
чланови 

Тима 

Разматрање предлога 
реализације активности  

септембар школа разговор 
израда плана 

пројекта 
чланови 

Тима 
чланови 

Тима 

Евалуација рада јун школа анализа 
унапређење 
рада Тима 

чланови 
Тима 

чланови 
Тима 

        Председник Тима 
      _____________________________________________ 
      (Данило Боровница, дипломирани математичар) 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Чланови Тима за професионални развој су: 
1. Гордана Рацков, учитељица 
2. Драгана Виденов, наставница енглеског језика 
3. Драгана Томић, правник  
4. Витомир Радак, директор школе 
5. Снежана Данић, библиотекар 

Дајемо извод из школске евиденције о броју сати стручног усавршавања наставника разредне и 
предметне наставе: 

назив стручног 
усавршавања 

компетенције/ 
приоритети/ 

бодови 
организатор 

време и 
место 

оствареност циљева учесници 

ОБЛАСТ: ВАСПИТНИ РАД 

75: Развијање 
самопоуздања као 

подстицаја 
квалитетних 

интерперсоналних 
односа код 

деце/ученика у 
предшколској 

установи и основној 
школи 

К3, П2 
8 бодова 

ЦСУ 
5. 10. 2019, 

ЦСУ Кикинда 

едукација о значају 
самопоуздања и 

његовом утицају на 
интерперсоналне 

односе 

Груловић 

20: Да у школи 
другарство не боли - 
програм превенције 
вршњачког насиља 

К3, П4 
8 бодова 

ЦСУ, Лесковац 
15. 12. 2019, 
ЦСУ Кикинда 

унапређивање нивоа 
знања наставника о 
проблему насиља у 

школама са освртом на 
електронско насиље и 
утицај медија на развој 

и понашање деце  

Грујић 

ОБЛАСТ: ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 

270: Обука за наставу 
Грађанског васпитања 

К1, П3,  
8 бодова 

РЦ, Чачак 
19. 10. 2019, 

ЦСУ 

оснаживање 
компетенција за 

интерактивни приступ у 
настави грађанског 

васпитања 

Зорић, 
Благојевић, 
Средојев, 

Окука, Чикић 
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ОБЛАСТ: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

620: Дидактичке 
игрице за децу 

паметнице 

К3, П3 
8 бодова 

ЦСУ Шабац 
30. 11. 2019, 

ЦСУ 

стицање знања о 
унапређењу квалитета 
дечјег учења и развоја 

путем дидактичких 
материјала 

Благојевић, 
Чикић 

ОБЛАСТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

1001: Развијање 
физичких способности 
и едукација ученика за 
добру физичку форму 
током целог живота 

К1, П3 
8 бодова 

Центар за 
здравље, 

вежбање и 
спортске науке 

1. 12. 2019, 
Нови Сад 

развијање физичких 
способности 

Мирчић 
Вукобрат 

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ 

1087: Како настаје од 
једног разреда 

заједница? 

П4, К3 
8 бодова 

Удружење 
просветних 

радника 
Мађара у 
Војводини 

26. 10. 2019, 
Нови Сад 

проширивање знања из 
области групних 
процеса у школи 

Мадарас 
Османбговић 

ОБУКЕ ОДОБРЕНЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА 

Обука наставника 
информатике и 
рачунарства за 
наставу у 7. и 8. 

разреду основног 
образовања и 

васпитања 

К1, К2, П1, 
П2 

16 бодова 
ЗУОВ 

2. 11. 2019, 
Гимназија 

обука у складу са новим 
планом и програмом 

Пастор, Дувњак 

Активности за 
подршку свим 
ученицима – 

диференцијација 
наставе 

К2, К3, К4,  
П2, П3 

16 бодова 

Филозофски 
факултет Ниш 

9 - 10. 11. 2019, 
Сомбор 

активности за подршку 
свим ученицима – 
диференцијација 

наставе 

Рацков 

5255: Дечја атлетика – 
примена савремених 
програма у раду са 

ученицима и атлетска 
такмичења у школи   

8 бодова 

Српски савез 
професора 
физичког 

васпитања и 
спорта 

1. 2. 2020, ОШ 
„Свети Сава” 

развијање компетенција 
учитеља, наставника и 
стручних сарадника да 

утичу на правилан 
психофизички развој 

деце 

Фелбаб, 
Кнежевић, 

Мирчић 
Вукобрат, 

Јолић 

2204: Дигитална 
учионица/дигитално 

компетентан 
наставник 

К2, П1 
19,5 бодова 

ЗУОВ 
мај - јун 2020, 

интернет 
унапређење дигиталних 

компетенција 

Суботички, 
Терзин, 

Војводић, 
Ђурђевић, 

Рељин, Коцкар, 
Рофа 

5202: Реализација 
наставе оријентисане 

ка исходима учења 

П1, П3 
24 бода 

ЗУОВ 
јун 2020, 
интернет 

оспособљање 
наставника за 
остваривање 

образовно-васпитне 
праксе у складу са 
новим програмима 
наставе и учења и 

праћења сопственог 
рада 

Суботички, 
Терзин, 

Војводић, 
Виденов, 

Поповић, Раца, 
Рељин 

5270: Формативно 
оцењивање и његова 
примена у дигиталном 

окружењу 

К2, П1, П3 
12 бодова 

ЗУОВ 
2. 7. 2020, ОШ 
„Ђура Јакшић” 

оцењивање у 
дигиталном окружењу 

Војводић 

СТРУЧНИ СКУПОВИ 

225: Насиље у школи - 
чија одговорност? 

П4 
1 бод 

ЦСУ Кикинда 
1. 10. 2019, 

ЦСУ 

уочавање и јачање 
улоге школе кроз 

развијање програма 
превенције насиља, 

дискриминације, 

Благојевић 
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злостављања и 
занемаривања 

395: Заједно учимо 
боље 

П3 
2 бода 

ОШ „Свети 
Сава” 

23. 11. 2019, 
школа 

повезивање, сарадња, 
размена искуства 

просветних радника 

30 учитеља и 
наставника из 

школе 

408: Нека игра крене! 
Активирајмо најмлађе 

ученике 

П3 
2 бода 

ЕЛТА 
7. 12. 2019, 
Нови Сад 

унапређење методичких 
знања 

Виденов 

433: Иновативне 
методе учења - Како 
подстаћи скривене 

потенцијале ученика 

П1 
1 бод 

Клет друштво 
за развој 

образовања 

28. 2. 2020, 
интернет 

подизање нивоа 
методичких знања 

релевантних за циљеве 
и исходе 

предмета/области 

Суботички, 
Рацков, Окука, 
Колдан, Јолић 

2. 4. 2020, 
интернет 

Виденов, 
Познановић 

420: Развој животних 
вредности код ученика 
и партнерских односа 

с њиховим 
родитељима 

П3 
1 бод 

Клет друштво 
за развој 

образовања 

4, 3. 2020, 
Народно 

позориште 

подизање нивоа 
методичких знања 

релевантних за циљеве 
и исходе 

предмета/области 

учитељи и 
наставници 

421: Учимо креативно, 
градимо партнерства: 

квалитетнији рад с 
ученицима и њиховим 

родитељима 

П3 
1 бод 

Клет друштво 
за развој 

образовања 

4, 3. 2020, 
Народно 

позориште 

подизање нивоа 
методичких знања 

релевантних за циљеве 
и исходе 

предмета/области 

учитељи и 
наставници 

444: Управљање 
временом у циљу 
организације часа 

П3 
1 бод 

Клет друштво 
за развој 

образовања 

12. 3. 2020, 
интернет 

правилна организација 
часа 

Окука, Колдан, 
Виденов 

431: Невербална 
комуникација - говор 

тела 

П3 
1 бод 

Клет друштво 
за развој 

образовања 

6. 4. 2020, 
интернет 

побољшање 
комуникације 

Виденов 

459: Дигитално 
образовање 2020 

П1 
4 бода 

Центар за 
образовне 

технологије на 
Западном 
Балкану 

10 - 11. 4. 2020, 
интернет 

унапређивање 
образовања путем 
дигиталних уређаја 

Херцег, 
Виденов, 
Поповић, 
Рацков 

430: Решавање 
конфликтних ситуација 

1 бод 
Клет друштво 

за развој 
образовања 

14. 5. 2020, 
интернет 

конструктивно 
решавање конфликата 

Виденов 

492: Подршка 
ученицима у оквиру 

програма 
професионалне 
оријентације и 

транзиције у средњу 
школу 

П2 
1 бод 

Подружница 
педагога 
основних 

школа 
Јужнобачког 

округа 

15. 5. 2020, 
интернет 

методика рада са 
децом/ученицима којима 

је потребна додатна 
образовна подршка 

Пећанац 

495: Проговори да 
видим ко си - култура 

говора и усмено 
изражавање 

П3 
2 бода 

Удружење 
„Изражајност” 

23. 5. 2020, 
интернет 

унапређивање говора 

Поповић, 
Виденов, 
Рацков 

29. 8. 2020, 
интернет 

Окука 

450: Фантастично 
путовање: Одредиште 
дигитална учионица 

П1 
2 бода 

ЕЛТА 
27. 6. 2020, 

Београд 
унапређење дигиталних 

компетенција 
Виденов 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

National Geographic's 
Educator Certification 

20 бодова 
National 

Geographic 
2. 9 - 18. 11. 

2019, интернет 

унапређивање 
интердисциплинарне 

наставе 
Виденов 

eTwinning 
Ambassadors Course 

80 бодова eTwinning 
4. 9 - 19. 12. 

2019, интернет 
оснаживање улоге 

амбасадора 
Виденов 

Creative Writing and 
eTwinning 

15 бодова eTwinning 
14 - 27. 10. 

2019, интернет 
развијање вештине 
креативног писања 

Виденов 

Flipped Learning 15 бодова 
Electronic 

Village Online 
11. 1 - 16. 2. 

2020, интернет 
унапређивање 

наставних метода 
Виденов 
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Europeana in your 
classroom 

25 бодова Europeana 
13. 1 - 26. 2. 

2020, интернет 

проширивање знања о 
европској културној 

баштини 
Виденов 

The Three Rs and 
Animal Use in Science 

22 бода 
European 
Schoolnet 
Academy 

13. 1 - 19. 2. 
2020, интернет 

осавремењивање 
процеса учења и 

наставе 
Грујић 

Међународни стручни 
скуп  

 
Министарство 

Мађарске 
5. 2. 2020, 

Будимпешта 
развијање еколошке 

свести 
Волаш Цибула 

Развијање 
компетенција помоћу 

игре и дигиталне 
педагогије 

 

Удружење 
просветних 

радника 
Мађара у 
Војводини 

6 - 8. 3. 2020, 
Нови Сад 

развијање дигиталних 
компетенција, 

модернизација наставе 
кроз игру 

Волаш Цибула 

Formative Assessment 
in Practice - Shaping 

Student Learning 
12 бодова 

Teacher 
Academy 

16. 3 - 15. 4. 
2020, интернет 

унапређивање знања о 
формативном 
оцењивању 

Виденов 

Обуке за реализацију 
наставе на даљину 

К2, П1 
4 бода 

Клет 
11. 4, 28. 4, 5. 

5, 12. 5. 
 

Окука, Колдан, 
Познановић, 
Суботички, 

Терзин, Рацков 

Из угла психолога 3 бода Клет 
15. 4, 29. 4, 29. 

5. 2020. 
 

Окука, Колдан, 
Херцег, 

Суботички, 
Терзин, Рацков 

Get your studenta ready 
for their proficiency test 

1 and 2 
1 бод OUP 

2. 6. 2020, 
интернет 

подизање нивоа 
методичког знања 

Познановић 

2020 TESOL Virtual 
Convention 

 TESOL 
16 - 18. 7. 2020, 

интернет 

осавремењивање 
наставе, размена 

искуства 
Виденов 

Лидери онлајн наставе 10 бодова 
Futures e-
Academy 

21 - 28. 7. 2020, 
интернет 

унапређење дигиталних 
компетенција, размена 

искуства 
Виденов 

Примери најбољих 
наставних пракси у 
СТЕАМ настави у 

Србији 

6 бодова 
Институт за 

модерно 
образовање 

22. 7, 24. 7, 10. 
8, 28. 8. 2020, 

интернет 

подизање нивоа 
методичког знања 

Поповић 

 Дајемо извод из школске евиденције о стручном усавршавању у установи: 
назив стручног 
усавршавања 

облик стручног 
усавршавања 

време 
реализације 

место 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Светлосно 
загађење 

радионица 23. 1. 2020. школа  
62, професори 

са ПМФ-а 
Грујић 

Васпитање угледни час 10. 2. 2020. медијатека  
ученици, Волаш 

Цибула 
Коцкар, Раца 

Учитељи и наставници су присуствовали и презентацијама уџбеника за 3. и 7. разред појединих 
издавачких кућа.      члан Тима за стручно усавршавање 

          _____________________________________________ 

               (Драгана Виденов, мастер проф. језика и књиж.) 

е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Чланови Тима су: 
1. Лела Војводић, одељењски старешина 71 
2. Марија Димитрић, одељењски старешина 72 
3. Марија Зивлак, одељењски старешина 73 
4. Зита Херцег, одељењски старешина 74 
5. Драгица Средојев, одељењски старешина 81  
6. Мирослав Грујић, одељењски старешина 82 
7. Драгица Вукша, одељењски старешина 83 
8. Мирјана Благојевић, одељењски старешина 84 
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9. Ласло Ковач, одељењски старешина 85 
10. Нада Зорић, школски психолог 
11. Витомир Радак, директор школе 

садржај рада време реализације 
место 

реализације 
учесници носиоци реализације 

Конституисање Тима и сачињавање 
плана рада  

26. 8. 2019. школа Тим за ПО 
сви чланови Тима за 

ПО 

Анкетирање ученика 8. разреда 
Анкетом професионалне усмерености 

и обрада података 

септембар - 
новембар 

школа 
ђаци 8. 
разреда 

школски психолог  

Контактирање средњих школа и других 
установа ради договарања термина и 
сачињавање Плана реалних сусрета 

новембар, 
фебруар 

школа 

заинтересован
и 

ђаци 8. 
разреда 

директор школе, 
школски психолог, 

школски педагог, ОС 

Тестирање ученика 8. разреда 
(опредељених за професионално 

саветовање) тестом способности КОГ-
3, преглед и обрада тестова, припрема 

за индивидуално саветовање 

новембар, 
децембар, 

фебруар, април 
 

школа 

заинтересован
и ђаци 8. 
разреда 

(50 ученика) 

школски психолог 

Тестирање ученика 8. разреда 
опредељених за професионално 

саветовање Тестом професионалних 
интересовања преглед и обрада 

тестова, припрема за индивидуално 
саветовање 

октобар, 
новембар, 

јануар, фебруар, 
април 

школа 

заинтересован
и ђаци 8. 
разреда 

(50 ученика) 

школски психолог 

Информативна предавања, 
презентације и разговори са 

ученицима на ЧОС-овима на теме: 
„Врсте средњих школа, сличности и 

разлике“ 
„Средње школе у Кикинди, смерови и 
образовни профили, минималан број 

бодова“ 
„Општи и посебни услови за упис у 

средње школе, потребна докуметација 
за упис“ 

„Завршни испит – процедуре везане за 
полагање и припрему, начин 

израчунавања укупног броја бодова 
сваког ученика“ 

„Листа жеља – правила попуњавања и 
сачињавања добре листе жеља“ 

октобар, 
новембар, 
децембар, 

фебруар, март 

школа 
(медијате

ка, 
учионице) 

ђаци  8. 
разреда 

школски психолог, 
школски педагог  

Ажурирање презентације „Средње 
школе у Кикинди и описи занимања“ и 

приказивање 

новембар - 
децембар,  

март - април 
школа 

ђаци 8. 
разреда и 
родитељи 
ученика 8. 
разреда, 

посетиоци 
сајта 

школски психолог 

Индивидуална професионална 
саветовања заинтересованих ученика 

мај, јун школа 

заинтересовани 

ђаци 8. 
разреда (43 

ученика) 

школски психолог 

Помоћ родитељима ученика са 
здравственим проблемима око 

припреме и предаје молбе и друге 
документације Комисији за упис деце 

са здравственим сметњама  

фебруар, март,  
мај, јун 

школа 

1 ученица 8. 
разреда са 

здравственим 
сметњама 

школски психолог, 
мајка ученице, ОС 

Помоћ родитељима ученика ромске 
народности ради остваривања права 

на упис ученика под повољнијим 
условима ради постизања пуне 

март, мај, јун школа 
троје ученика 

8. разреда 

школски психолог, 
ученички родитељи, 

директор школе 
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равноправности 

Помоћ родитељима ученика близанаца 
ради остваривања права на упис у 

исти смер/образовни профил средње 
школе 

март, мај, јун школа 

1 пар 
близанаца 
ученика 8. 
разреда 

школски психолог, 
мајка ученика, 

директор школе 

Индивидуални саветодавни разговори 
са ученичким родитељима у вези са 

ПО 
март, мај, јун школа 

зантересовани 
родитељи ђака 
8. разреда (16 
родитеља, 20 

разговора) 

стручне сараднице,       
ОС 8. разреда 

Учешће на пробном завршном испиту 
(обуке за нови начин тестирања, 
дежурство, преглед и оцењивање 

тестова) 

1. и 2. 6. 2020. школа 
ђаци 8. 
разреда 

директор школе, 
стручне сараднице,       

ОС 8. разреда, 
предметни 
наставници 

Учешће на завршном испиту 
(координација, дежурство) 

17, 18. и 19. 6. 
2020. 

школа 
ђаци 8. 
разреда 

директор школе, 
стручне сараднице,       

ОС 8. разреда, 
учитељи и 
предметни 
наставници 

Помоћ у попуњавању и предаји листа 
жеља наших ученика 

29. 6. 2020. школа 
ђаци 8. 
разреда 

ОС 8. разреда, 
стручне сараднице, 

директор школе 

Анализа постигнућа наших ученика на 
тестовима завршног испита 

јул, август школа ОВ 8. разреда 

наставници 
референтних 

предмета, чланови 
Тима за ПО 

Анализа уписа наших иченика у СШ август школа ОВ 8. разреда стручне сараднице 

Анализа реализације плана рада Тима 
за ПО и сачињавање извештаја 

20. 8. 2020. школа Тим за ПО 
сви чланови Тима за 

ПО 

      Председница Тима за професионалну оријентацију 
     _____________________________________________ 
      (Нада Зорић, школски психолог) 

ж) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА АКТИВНУ ШКОЛУ И ПРОЈЕКТЕ 

Чланови Тима су: 
1. Александра Остојин, наставница географије 
2. Гордана Рацков, учитељица 
3. Данило Боровница, наставник математике 
4. Драгана Виденов, наставница енглеског језика 
5. Милијана Ардељан Бошков, наставница немачког језика 
6. Мирослав Грујић, наставник географије 
7. Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког и здраственог васпитања 

Захваљујући члановима Тима, школа је аплицирала на више конкурса намењених установама 
образовања. 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Маме и деца 
вежбају 
заједно 

континуира
но 

сала 
 

организована 
физичка 

активност 

сарадња са 
родитељима 

деца и 
родитељи 

родитељи 

Вежбај сваки 
дан 

континуран
о 

сала 

ученици 1. р. 
имају ФЗВ 

додатна 2 часа 
када немају 
редован час 

додатна физичка 
активност 

први разреди 

сарадници 
школе 

Маљковић, 
Недин, 

Карановић 
 

Екологија 
прво 

полугодишт
е 

школа 
прикупљање 

ПЕТ амбалаже 

чување природе и 
прикупљање 

рециклажног отпада 
Парламент тимови 
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Европски 
школски 

спортски дан 
септембар 

школа, 
трг, парк 

европски 
пројекат 

подстицање физичке 
активности 

сви ученици 
http://tvrubin.r

s/evropski-
dan-skolskog-

sporta-u-
kikindi/ 

Фелбаб, 
Мирчић 

Вукобрат, 
Маљковић, 

Недин 

Сајам 
пољопривред

е 
септембар 

СЦ 
Језеро 

излагање и 
продајна 
изложба 

развој 
предузетнишког духа 

ученици 7. 
разреда 

Тим за 
пројекте 

Дани лудаје септембар 
градски 

трг 
израда 

излагање и 
радионице 

заинтересова
ни ученици 

тимови 

Сакупљање 
пластичних 

флаша 

током целе 
школске 
године 

школа акција 
развијање 

такмичарског духа 
сви ученици тимови 

Сакупљање 
пластичних 

чепова 

током целе 
школске 
године 

школа 
хуманитарна 

акција 
развој хуманитарног 

духа 
сви ученици тимови 

Конференциј
а 

„Заједно 
учимо боље“ 

новембар школа конференција 
стручно 

усавршавање 
просветни 
радници 

тим за 
пројекте 

Дан 
просветних 

радника 
новембар школа замена улога развој одговорности 

парламентар
ци 

тимови 

Совембар новембар Партизан израда сова изложба 
заинтересова

ни ученици 
тимови 

Клизање новембар Нови Сад 
рекреативан 

излет 
клизање и биоскоп 

заинтересова
ни ученици 

Мирчић 
Вукобрат,  

Рељин 

Ноћна трка новембар трг оријентиринг 
сналажење у 

простору 
заинтересова

ни ученици 

Нада Зорић 
ОС, 

наставници 
ФЗВ 

 
 

Нова година 
 
 

децембар школа кићење јелке 
развијање 

креативности 
парламентар

ци 

Мирчић 
Вукобрат,  

Рељин 

Новогодиши
м сајам 

децембар трг израда украса продајна изложба 
заинтересова

ни ученици 

Мирчић 
Вукобрат,  

Рељин 

Опремање 
мултимедија
лне учионице 

паметном 
таблом и 

пројектором 

прво 
полугодишт

е 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

писање пријаве 

Покрајински 
секретаријат за 

бразовање доделио 
средства 

директор 
Витомир 

Радак 

Заједно 
вежбамо 

боље 
август 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

писање 
пријаве, 

спортско-
едукативни 
садржаји 

промоција здравих 
стилова живота 

16 стручњака 
Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 

        Председница Тима 
      _____________________________________________ 
        (Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког и здравственог васпитања) 

5.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Сви стручни органи у нашој школи су били у обавези да се старају  о осигурању и унапређивању 
квалитета образовно – васпитног рада, те да прате остваривање програма и вреднују резултате  рада. 

http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
http://tvrubin.rs/evropski-dan-skolskog-sporta-u-kikindi/
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5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

Одељењске старешине у школској 2019/2020. години биле су:  

одељење име и презиме одељењског старешине одељење 
име и презиме одељењског 

старешине 

11 Јасмина Колдан 51 Тања Раца 

12 Бранислава Окука 52 Милица Познановић 

13 Јованка Јовановски 53 Тања Ђурђевић 

21 Љиљана Јолић 61 Емилија Пећанац 

22 Гордана Рацков 62 Маја Дувњак 

  63 Силвана Рељин 

31 Невенка Чикић 71 Лела Војводић 

32 Мирослава Сивчев 72 Марија Димитрић 

33 Мирјана Бошков Лимбахтер 73 Марија Зивлак 

  74 Зита Херцег 

41 Радмила Чуданов 81 Драгица Средојев 

42 Светлана Суботички 82 Мирослав Грујић 

43 Јасмина Терзин 83 Драгица Вукша 

44 Маријан Петров 84 Мирјана Благојевић 

  85 Ласло Ковач 

Свако одељење у школи имало је одељењског старешину који је непосредни педагошки, 
организациони и административни организатор рада у одељењу. Одељењски старешина је имао обавезу 
да на почетку школске године уради Оперативни план рада одељења, који обухвата целокупан рад у току 
школске године и преда га директору школе, коме подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у 
току полугодишта.  

Одељењске старешине су остваривале контакте са родитељима/старатељима ученика путем 
родитељских састанака, индивидуалних контаката или кроз посету дому ученика. Сваки старешина био је 
дужан да са својим одељењем одржи један ЧОС недељно. 

5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИЦА 

У школској 2019/20. години, услед смањења броја одељења у школи на 27, стручне сараднице су 
послове педагога и психолога обављале са по 75% радног времена, а по 25% радног времена предавале 
грађанско васпитање одељењима 5 – 8. разреда. Такође, школски педагог је вршила дужност одељењског 
старешине 84 и председника Одељењских већа 8. разреда. 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

Рад педагога школе у протеклој школској години одвијао се кроз неколико области: 
I  Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада: 
- планирање и програмирање, 
- организација педагошког рада школе, 
- праћење и вредновање рада школе, 
- израда властитог плана и програма рада за школску 2019/20. годину, 
- израда и презентовање на седници Наставничког већа Извештаја на крају класификационих периода, 
- распоређивање ученика понављача и новодосељених ученика по одељењима, 
- помоћ приправницима у изради индивидуалних планова рада, 
- организација набавке стручне литературе и часописа, 
- попуњавање статистичких образаца у вези са стањем у протеклој школској години, а за потребе општине, ШУ и 
Републике, 
- планирање и учешће у организацији забавно-рекреативних дана у школи, 
- учешће у организационим припремама за Програм добродошлице првака у Дечији савез, 
- учешће у раду Актива стручних сарадника општине, 
- организовање седница одељењског већа и анализа успеха на класификационим периодима, 
- планирање и методолошке припреме за упис и тестирање првака, 
- планирање посете часовима, припрема протокола праћења наставе и прављење распореда посета часовима, 
- планирање стручног личног усавршавања, 
- планирање рада у новонасталој ванредној ситуацији услед пандемије корона вирусом. 
II  Унапређивање образовно-васпитног рада и педагошко-инструктивни рад: 
- сарадња са наставницима, директором, библиотекарем, 
- сарадња са одељењским старешинама, 
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- консултативно-инструктивни рад са наставницима на планирању и програмирању, на изради годишњих, глобалних 
и месечних, оперативних планова рада, као и помоћ наставницима почетницима у припреми за рад, 
- упућивање наставника на коришћење стручне литературе, 
- помоћ одељењским старешинама на успостављању документације за нову школску годину, као и на изради 
планова рада одељењског старешине, 
- рад на стручном усавршавању наставника, 
- сталне консултације са директором, психологом, библиотекарком, административним радницима, секретаром 
школе и учитељем у продуженом боравку, 
- рад са одељењским старешинама који имају проблема у одељењу, 
- помоћ одељењским старешинама око реализације појединих тема за ЧОС, 
- посета часовима редовне наставе по позиву наставника и учитеља ради праћења напредовања ученика и увођења 
иновација у наставу, 
- сарадња са одељењским старешинама 5. разреда са циљем информисања и саветовања ученика и родитеља о 
проблемима преласка из 4. у 5. разред, 
- планирање родитељских састанака са одељењским старешинама, 
- сарадња са наставницима око израде НЗОТ и критеријума оцењивања, 
- консултовање са руководиоцима ученичких организација око организације појединих активности у школи, 
- инструктивни рад са наставницима-приправницима (припрема за полагање стручног испита) и посета часовима 
ради давања савета и мишљења о њиховом раду, као и помоћ у припремању дела испита за лиценцу „пегагошке 
ситуације“, 
- рад на превазилажењу анкетирањем уочених адаптивних проблема преласка ученика са разредне на предметну 
наставу, 
- присуствовање угледним часовима са иновативним облицима, методама и средствима за рад и њихова анализа, 
- педагошко-инструктивни рад са почетницима, одељењским старешинама (упућивање и припремање родитељских 
састанака као и присуство истим, као подршка),  
- паћење часова редовне наставе и анализа истих, 
- сарадња са одељењским старешинама 8. разреда на пословима одељењског старешинства, 
- координација између ученика, родитеља и наставника у време пандемије корона вирусом (решавање проблема 
различите природе). 
III  Рад са ученицима: 
- праћење и проучавање напредовања ученика, 
- саветодавни рад са ученицима, 
- праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда, 
- индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који имају проблема (на иницијативу родитеља, одељењских 
старешина или самих ученика) у социјализацији, понашању, комуникацији са друговима, наставницима, родитељима, 
- тестирање деце пред полазак у школу, 
- инструктивно-саветодавни рад са ученицима „Како да боље и брже научим” (пружање помоћи ученицима који имају 
проблема у савладавању градива), 
- реализација ЧОС-ова „Ученик петог разреда” (5. разред), „Како проводим слободно време” (6. разред), „Фактори 
избора занимања” (7. разред), „Критеријуми уписа у средње школе“ (8. разред) и „Како видим друге у одељењу“ 
(однос између дечака и девојчица, неприхватање поноваца, поремећени односи у одељењу), 
- професионално саветовање ученика 8. разреда, 
- упућивање ученика специјализованим установама и стручњацима (логопед, Центар за социјални рад, клинички 
психолог…), 
- анкетирање ученика 5. разреда „Прелазак из 4. у 5. разред“, 
- реализација часова грађанског васпитања (25% норме- 5 часова недељно), 
- реализација часова грађанског васпитања преко Вајбер група у време пандемије корона вирусом (51-3, 61-3 и 84), 
- комуникација са ученицима 84 путем Вајбер одељењске групе, реализација ЧОС-ова у време пандемије, 
информисање ђака, праћење њиховог здравственог стања, напредовања... 
IV  Сарадња и саветодавни рад са родитељима: 
- индивидуални саветодавни рад са родитељима деце која имају проблема у учењу, понашању, комуникацији са 
друговима, наставницима и родитељима (по препоруци одељењског старешине, родитеља, ученика), 
- групни разговори са родитељима деце која су имала проблем у комуникацији са наставницима или друговима у 
разреду и школи, 
- професионално информисање и саветовање родитеља, 
- индивидуални разговор са родитељима после тестирања ђака првака и анкетирање родитеља Упитником за 
родитеље при упису ученика у 1. разред, 
- рад са родитељима као одељењски старешина 84, 
- рад са родитељима у време пандемије - комуникација путем Вајбер родитељске групе (информисање, 
координисање између родитеља и наставника, решавање проблема...). 
V  Истраживање образовно-васпитне праксе (аналитичко-истраживачки рад): 
- адаптираност ученика 1. разреда на школски режим и уочавање ученика са проблемима у настави почетног читања 
и писања (посматрање и разговор са учитељицама 1. разреда), 
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- социометрија у одељењимана на иницијативу одељењских старешина, 
- анализа уписа ученика 8. разреда у средње школе, 
- анкетирање родитеља ђака првака (изучавање изборних предмета), 
- анализа рада школе и квантитативна анализа добијених података, 
- анкетирање ученика 5. разреда анкетом „Прелазак из 4. у 5. разред“, 
- анализа успеха и владања ученика на класификационим периодима са предлогом мера за превазилажење уочених 
проблема, 
- анализирање ученика за потребе самовредновања рада школе.  
VI  Учешће у раду стручних органа школе: 
- учешће на седницама одељењских већа ради праћења напредовања ученика, 
- учешће на седницама Наставничког већа ради давања извештаја о успеху ученика на класификационим 
периодима,  
- учешће у раду Актива стручних сарадника општине, 
- учешће на седницама Школског одбора и Савета родитеља 
- учешће на заједничким састанцима Актива стручних сарадника, 
- рад са Стручним већима учитеља и наставника (према потреби, различити договори), 
- рад у школским тимовима, као члан тима. 
VII  Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином: 
Педагог Школе је свакодневно или повремено сарађивала са: директором, психологом, библиотекарем, 
секретарима, свим наставницима у школи, Активом стручних сарадника општине, Одељењем за друштвене 
делатности, Центром за социјални рад, Интерресорном комисијом, Црвеним крстом општине, Народним 
позориштем, Народним музејом и Народном библиотеком, школским диспанзером, поливалентном патронажном 
службом, клиничким психологом, са МУП-ом Кикинде, окружном комисијом за упис ученика у средње школе. 
VIII Рад на личном стручном усавршавању: 
- набавка и праћење садржаја стручних часописа „Педагошка стварност“, „Просветни преглед“, „Педагогија“, 
- прегледање и сређивање постојеће стручне литературе, 
- стручно усавршавање у школи и ван ње. 
IX  Вођење педагошке документације о властитом раду: 
- свакодневно уписивање дневних активности у Дневник рада педагога, 
- израда Плана и извештаја стручног усавршавања, 
- израда Плана и извештаја рада педагога. 
X  Припреме за рад: 
- припреме за седнице одељењских и Наставничког већа, за ЧОС-ове, састанке тимова, родитељске састанке, за 
учешће на састанцима Актива стручних сарадника, за састанке Већа 8. разреда (председник Већа), тестирање 
будућих ђака првака, 
- припрема линкова за онлајн наставу грађанског васпитања у време пандемије корона вирусом. 

         Школски педагог  
       ________________________________________ 

                     (Мирјана Благојевић, професор) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

У протеклој школској години психолог је радила на примени савремених теоријских и практичних 
сазнања психолошке и педагошке науке и на унапређивању образовно-васпитне праксе у школи. У оквиру 
програмских подручја рада и у сарадњи са свим образовно-васпитним субјектима у школи, као и са 
бројним сарадницима (појединцима и институцијама) из друштвене средине, школски психолог је била 
ангажована у више активности и послова. 

област активности/послови 

ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

(планирање и 
програмирање, 

организација педагошког 
рада школе) 

 учешће у изради ГПРШ за школску 2019/20. годину; 

 учешће у изради Плана самовредновања рада школе за школску 2019/20. годину; 

 учешће у изради Акционог плана рада школе (на основу ШРП) за школску 2019/20. годину; 

 израда плана и програма рада Тима за професионалну оријентацију за школску 2019/20; 

 учешће у изради Плана рада Тима за инклузивно образовање за школску 2019/20. годину; 

 учешће у изради Плана рада Тима за заштиту за школску 2019/20. годину; 

 планирање и програмирање сопственог рада за школску 2019/20. годину; 

 планирање и програмирање личног стручног усавршавања за школску 2019/20. годину; 

 учешће у изради педагошких досијеа и ИОП-а и индивидуализација (као чланица тимова за 
додатну подршку у одељењима 13 (М.И - ИОП-1); 21 (, А.С - ИОП-1); 22 (Л.К - ИОП-1); 41 (С.Н 
- ИОП-1); 42 (Д.М - ИОП-1, М.З - ИОП-1); 43 (М.С - ИОП-2, Н.С - инд.); 44 (Р.С - ИОП-2; С.Б - 
ИОП-2); 51 (С.С - ИОП-1 и индивидуална настава, С. В - инд.); 62 (Н. С - ИОП-2 и 
индивидуална настава); 63 (М. Л - инд, Д. В - инд. и индивидуална настава); 71 (М.К - ИОП-2; 
М.Т - ИОП-1, Т. М - ИОП-2); 73 (А.П - ИОП-1); 74 (А.К - ИОП-2 и ревидирани распоред 
часова); 84 (В.Р - инд); 85 (И.Т - ИОП-2)); за ученике којима је потребна додатна подршка у 
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образовању; ИОП-3: М. Р. 31, И. Б. 32, А. Г, И. В. и А. Т. 33, Л. А, Ј. К. и С. Б. 42; 

 учешће у прегледу индивидуалних планова и програма обавезне наставе (глобалних и 
месечних); 

 учешће у прегледу планова и програма ваннаставних активности и ЧОС-ова; 

 снимање структуре ученика, учешће у распореду понављача и новоуписаних ученика по 
одељењима и установљавање евиденције; 

 утврђивање структуре радног времена наставника и стручних сарадника (задужења у 
оквиру наставне и педагошке норме и четрдесеточасовне радне недеље - у сарадњи са 
секретарком и директором школе); 

 учешће у попуњавању статистичких образаца (ШО-Р/К, ШО-Р/П, ШО-М и других) за потребе 
републичких, покрајинских и општинских институција и организација; 

 учешће у формирању одељења 1. разреда за школску 2019/20. годину; 

 учешће у формирању одељења 5. разреда за школску 2020/21. годину (од 4 одељења 3). 

ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 сачињавање извештаја о сопственом раду у школској 2019/20. години; 

 сачињавање извештаја о раду Тима за професионалну оријентацију; 

 сачињавање извештаја о личном стручном усавршавању у школској 2019/20. години; 

 праћење реализације наставних планова и програма, успеха и владања ученика на 
класификационим периодима; 

 прикупљање података и сачињавање извештаја о раду Тима за професионалну 
оријентацију у школској 2019/20. години; 

 учешће у сачињавању извештаја о реализацији Акционог плана школе за школску 2019/20. 
годину, у оквиру Актива за ШРП; 

 учешће у ревизији ИОП-а, праћење ефеката примене ИОП-а и мера индивидуализације код 
ученика којима је потребна додатна подршка (посетом часовима и индивидуалним радом са 
ученицима, разговором са наставницима и ученичким родитељима); 

 учешће у писању евалуација о спроведеним мерама индивидуализације и ИОП-има; 

 сачињавање извештаја о тестирању ученика тестовима интелектуалних способности;  

 учешће (у сарадњи са учитељицама и учитељем) у комплетирању досијеа и препорука о 
ученицима 4. разреда који су се школовали по ИОП-у или индивидуализовано, за потребе 
предметних наставника (будућих одељењских већа 5. разреда);  

 учешће у изради извештаја о раду Тима за инклузивно образовање; 

 рад у Комисији за процену савладаности програма увођења наставника приправника за 
полагање лиценце;  

 учешће у процесу самовредновања: 1. сачињавање упитника за ученике (самовредновање 
области ЕТОС), примена, обрада и анализа добијених података; 2. сачињавање 
електронског упитника за наставнике (самовредновање области ЕТОС); 3. у сарадњи са 
Светланом Мирчић Вукобрат сачињавање електронског упитника за ученичке родитеље 
„ИСКУСТВА СА НАСТАВОМ НА ДАЉИНУ“, обрада, анализа и презентација добијених 
података; 4. анализа (не)активности наших ученика током наставе на даљину на основу 
извештаја предметних и разредних наставника и одељењских старешина; 

 праћење безбедносне ситуације у школи, учешће у интервенцијама, васпитном и појачаном 
васпитном раду и учешће у изради извештаја о раду Тима за заштиту; 

 преглед и провера исправности података у школској документацији (есДневник, Матичне 
књиге, ђачке књижице, сведочанства); 

 учешће у реализацији активности око полагања завршног испита ученика 8. разреда. 

РАД СА 
НАСТАВНИЦИМА 

 саветодавни рад и помоћ наставницима приправницима у изради индивидуалних планова и 
програма рада наставних и ваннаставних активности, припремама за час и реализацији 
наставе и васпитног - 2 часа код наставника приправника; 

 замена одсутним учитељима и наставницима у реализацији часова (по договору и 
припремама учитеља и наставника) - 10 часова; 

 помоћ стручним и одељењским већима у изради програма рада; 

 помоћ наставницима у изради педагошких профила, ИОП-а и мера индивидуализације за 
ученике којима је потребна додатна подршка у образовању; 

 помоћ наставницима у реализацији ИОП-а и мера индивидуализације и програма 
индивидуалне наставе за 3 ученика 6. разреда; 

 помоћ наставницима у писању евалуација о спроведеним мерама индивидуализације и 
ИОП-има; 

 сачињавање електронског едукативног материјала о инклузији са свим потребним 
обрасцима и дистрибуција електронском поштом свим заинтересованим просветним 
радницима школе; 

 помоћ наставницима у устројавању и вођењу педагошке документације; 

 помоћ одељењским старешинама у изради планова и програма рада одељењског 
старешине и програма сарадње са родитељима ученика - 69 разговора;  

 помоћ наставницима у решавању конфликтних ситуација и насиља на часовима, одморима, 
у ОЗ - 14 интервенција;  
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 помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих тема за ЧОС; 

 индивидуалне консултације са наставницима - око 70; 

 посете часовима: 8. у 1. разреду, ради упознавања и праћења адаптације на школу, и 4 у 5. 
разреду. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 
(праћење и проучавање 
напредовања ученика, 

саветодавни рад) 

 индивидуални саветодавни рад са ученицима који имају проблема у праћењу наставе и 
савладавању градива, породичних проблема, проблема у  социјализацији и вршњачкој 
групи, на иницијативу самих ученика, родитеља ученика, одељењских старешина или 
психолога (обављено око 60 индивидуалних разговора и одржано 9 часова индивидуалног 
рада са ученицима којима је потребна додатна подршка); 

 групни саветодавни рад и рад у паровима са ученицима који имају проблема у понашању, 
породичних проблема, проблема у социјализацији и вршњачкој групи, на иницијативу самих 
ученика, родитеља ученика, одељењских старешина или психолога (обављено 36 групних 
разговора); 

 утврђивање психолошких карактеристика ученика који имају проблема у социјализацији и 
праћењу наставе и савладавању градива, применом психолошких инструмената (тестирано 
4 ученика РЕВИСК-ом и 1 ученица Прогресивним матрицама); 

 рад са ученицима (у паровима, малој групи и/или ОЗ) на решавању конфликтних ситуација и 
ситуација насиља, укупно 68 разговора; 

 анкетирање ученика 8. разреда на ЧОС-овима Анкетом професионалне усмерености; 

 сачињавање нове ппт о завршном испиту, листи жеља, бодовима за упис и о 
смеровима/профилима у кикиндским средњим школама и њена примена на часовима 
професионалне оријентације у ОЗ 8. разреда и постављање на школском сајту у мају 2020 
(ради информисања родитеља и помоћи у професионалној оријентацији; 

  професионално информисање ученика 8. разреда („Фактори избора занимања”, „Средње 
школе у Кикинди и ван ње”, „Критеријуми уписа у средње школе и завршни испит”, „ Листа 
жеља“, „Подручја запошљавања, захтеви и контраиндикације у појединим занимањима”, 
„Наставни  планови у средњим школама”) –  одржано  7 ЧОС-ова у одељењима 8. разреда 
на тему професионалне оријентације; 

 тестирање ученика 8. разреда тестовима професионалне оријентације ТПИ и КОГ–3 
(тестирано 53 заинтересованих ученика); 

 индивидуално професионално саветовање, 45 заинтересованих ученика 8. разреда; 

 учешће у припреми и реализацији процеса уписа ученика 8. разреда у средње школе 
(припрема ученика и прикупљање података о ученицима, учешће у завршном испиту као 
дежурни наставник, учешће у попуњавању и предаји листа жеља); 

 помоћ једној ученици са здравственим сметњама и њиховим родитељима у остваривању 
права на помоћ Комисије за упис деце са здравственим сметњама у средње школе; 

 помоћ трома ученицима ромске народности и њиховим родитељима ради остваривања 
права на упис у СШ под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности; 

 рад са ученицима носиоцима Плакете Свети Сава на припреми презентације на свечаности 
у оквиру Дана школе; 

 тестирање деце пред полазак у 1. разред тестом  ТИП-1 (34 предшколца) од 2. до 16. јуна; 

 рад са одељењским заједницама у којима су се јавили проблеми у групној динамици и 
радној атмосфери (33, 44, 51-3, 61, 3, 71, 82, 3) – одржано укупно  11 ЧОС-ова; 

 рад са одељењским заједницама за потребе самовредновања рада школе и прикупљање 
других података у виду анкетирања (51 - 84) - одржано укупно 6 ЧОС-ова и 12 часова 
грађанског васпитања; 

 учешће у васпитно-дисциплинским поступцима и саветодавно-инструктивни разговори са 
ученицима који су извршили теже повреде обавеза ученика (8 ученика из одељења 52, 62 - 
72, 71 и 83) 

 учешће у раду Дечјег савеза (координација припрема и реализација Оријентационог кроса и 
Ноћне градске трке за ученике 5- 8. разреда, у организацији Планинарског друштва „Кинђа“, 
учествовало 160 ученика).  

РАД СА РОДИТЕЉИМА И 
СТАРАТЕЉИМА 

УЧЕНИКА 

 индивидуални саветодавни рад (у сарадњи са учитељицама и наставницима) са 
родитељима деце која показују сметње у праћењу наставе и савладавању наставних 
програма, обављено 19 разговора; 

 индивидуални консултативно-инструктивни рад са родитељима деце којој је потребна 
додатна подршка у образовању и васпитању, сачињавање и упућивање Захтева за процену 
Интерресорној комисији, сачињавање ИОП-а и договор о реализацији; по потреби, 
упућивање родитеља на специјализоване институције ради стручне помоћи детету и 
породици) – обављена 22 разговора, упућена 4 нова захтева Интерресорној комисији; 

 индивудуални информативно-саветодавни рад са родитељима у вези са развојним и 
проблемима породичних и вршњачких односа, негативним променама у понашању детета – 
обављено  20 разговора; 

 индивидуални информативно-саветодавни рад са родитељима ученика 8. разреда у вези са  
професионалним опредељењем њихове деце и процедурама уписа – обављено 12 
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разговора; 

 индивидуални и групни консултативно-саветодавни рад са родитељима ученика који су 
дошли у конфликтне ситуације (обављено 25 разговора); 

 анкетирање родитеља/ старатеља/ хранитеља пред полазак деце у 1. разред (упитник за 
родитеље) - 34 анкете. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, 
СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

 Сарадња са директором школе је готово свакодневна, у виду информативних разговора, 
консултација- дискусија и договора о начину решавања појединих проблема, планирања 
реализације различитих заједничких активности и акција, као и конкретног заједничког рада, 
реализације појединих активности (разговора са ученицима, родитељима, наставницима, 
презентација појединих садржаја на седницама Наставничког и одељењских већа...); 

 Сарадња са педагогом школе је свакодневна, у виду размене информација, консултација - 
дискусија и договора о начину решавања појединих проблема; спровођења мини-
истраживања; праћења појединих ученика и група ученика; планирања реализације 
различитих заједничких активности, као и конкретног заједничког рада, тј. реализације 
појединих активности (разговора са ученицима, родитељима, наставницима, истраживачко - 
аналитичког рада, презентација појединих садржаја члановима Наставничког већа...).  

РАД У СТРУЧНИМ 
ОРГАНИМА И 
ТИМОВИМА 

 учешће на седницама одељењских већа на 4 класификациона периода ради обједињавања 
података о  напредовању и владању ученика и давања мишљења о појединим ученицима и 
појавама и на ванредним седницама одељењских већа појединих одељења у вези са 
одређеним проблемима (спајање 3 одељења 2. разреда у 2, спајање 4 одељења 4. разреда 
у 3 одељења 5. разреда), проблемима у настави и дисциплинским проблемима ученика - 
укупно на 5 одељењских већа од 1. до 4. разреда и на 6 одељењских већа од 5. до 8. разр; 

 учешће на 7 седница Наставничког већа; 

 учешће на 3 седнице Стручног већа за разредну наставу; 

 учешће у раду Стручног актива за развојно планирање (1 састанак); 

 учешће у раду Тима за инклузивно образовање (2 састанка) 

 учешће у раду тимова за додатну подршку ученицима (укупно 36 састанака у 18 тимова);  

 учешће у раду Тима за зШТИТУ (2 састанка);  

 учешће у раду Тима за самовредновање рада школе (5 састанака);  

 руковођење радом Тима за професионалну оријентацију (2 састанка и 5 консултација); 

 учешће у раду Актива стручних сарадника основних школа општине Кикинда (2 састанка). 

САРАДЊА СА 
НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Психолог је на реализацији појединих делова свог програма рада и школских акција и 
активности остварила сарадњу са следећим институцијама, организацијама и појединцима:  
 * директор школе, 
 * школски педагог, 
 * наставници разредне и предметне наставе,  
 * школски полицајац, 
 * Актив стручних сарадника основних школа општине Кикинда, 
 * градска управа, Секретаријат друштвених делатности Кикинде, 
 * Интерресорна комисија Града Кикинде за процену потреба за додатном подршком, 
   * кикиндске основне школе, 
   * ОШ „6. октобар”, 
 * Центар за социјални рад Кикинда,  
 * Општински одбор Црвеног крста, 
 * клинички психолог Опште болнице Кикинда, 
 * психолог Центра за тржиште рада, 
 * здравствени радници, специјалисти из Београда и Новог Сада, 
 * Народни музеј, 
 * Школска управа Зрењанин, 
   * Полицијска управа Кикинда, 
   * Центар за стручно усавршавање Кикинда. 

ВОЂЕЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 
СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 свакодневно уписивање дневних активности у Дневник рада психолога; 

 бележење најважнијих активности у школи за потребе Извештаја; 

 бележење случајева насиља и активности везаних за њихово решавање; 

 вођење документације о инклузији у школи (педагошки профили, индивидуализације, 
сагласности родитеља, ИОП-и и њихове евалуације, захтеви за ИРК и њихова 
решења/мишљења); 

 набавка и праћење психолошких и педагошких часописа; 

 набавка и праћење стручне литературе;  

 стручно усавршавање у установи; 

 стручно усавршавање ван установе. 

                      школски психолог 
          _________________________________ 
   .      (Нада Зорић, школски психолог-педагог) 
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в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Обележавање 
Светског дана 

писмености 
7. 9. 2019. 

школска 
библиотека 

акција 
донирања 

књига 

подизање свести о 
значају писмености 

ученици и 
запослени 

библиотекарка 

Обележавање 
Светског дана 

читања 

12. 11. 
2019. 

школска 
библиотека 

обука у брзом 
читању 

остваривање брзине 
читања која омогућава 

ефикасније учење  
чланови библиотекарка 

Обележавање 
школске славе 

23. 1. 2010. 
школска 

библиотека 

акција 
донирања 

књига 

подизање свести о 
значају књига  

ученици и 
запослени 

библиотекарка 

Онлајн 
консултације 

током 
ванредног 

стања 
онлајн консултације  

ученици и 
наставници 

библиотекарка 

 САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И ДРУГИМ СТРУЧЊАЦИМА 
Сарадња са наставницима 

Назив предмета Број реализованих часова у мултимедијалној учионици 

Српски језик 

11 

Енглески језик 

Географија 

Математика 

Биологија 

Сарадња са стручним сарадницима и другим стручњацима 

Назив едукативног програма/предавања Број реализованих програма 

Здравље (Поливалентна патронажа) 
6 

Безбедност у саобраћају (ПУ Кикинда) 

 БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
Број набављених књига Број купљених књига Број издатих књига Укупан број књига 

1052  409 11500 

Број изнајмљених књига 
(по разредима) 

I II III IV V VI VII VIII 

3 62 95 49 87 73 32 8 

        Школска библиотекарка 
           ____________________________________________ 

             (Снежана Данић, Мр информатике у образовању)
  

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

Према Закону о основној школи, орган управљања у школи је Школски одбор, а чине га по 3 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе: 

1. Бранислава Окука, представник запослених 
2. Лела Војводић, представник запослених 
3. Светлана Мирчић Вукобрат, представник запослених 
4. Веронка Киш, представник Савета родитеља 
5. Владимир Гојковић, представник Савета родитеља 
6. Маријана Мирков, представник Савета родитеља 
7. Ивана Иветић, представник локалне самоуправе 
8. Маријана Блажић, представник локалне самоуправе 
9. Младен Богдан, представник локалне самоуправе 

Записник је водила Драгана Томић, правница. По потреби присутни су били председници тимова 
и председница синдиката. 

У школској  2019/2020. години одржане су четири седнице Школског одбора. 
Прва седница одржана је 13. 9. 2019. са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског Одбора; 
2. Усвајање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора школе за школску 

2018/19. годину;  
3. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину;  
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4. Предлог Наставничког већа за именовање новог члана органа управљања из редова 
запослених; 

5. Усвајање ребаланса буџета; 
6. Доношење Анекса Статута; 
7. Текућа питања. 

Друга седница одржана је 16. 1. 2020. са дневним редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора; 
2. Усвајање буџета школе за 2020. годину; 
3. Обележавање Дана школе и школске славе; 
4. Текућа питања (процена ризика - измена акта). 

Трећа седница одржана је 28. 2. 2020. са дневним редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора; 
2. Извештај о раду школе и директора у првом полугодишту;  
3. План надокнаде часова;  
4. Предстојеће екскурзије и Школа у природи;  
5. Завршни рачун;  
6. Текућа питања. 

Четврта седница одржана је 7. 8. 2020. године са дневним редом: 
1. Информације у вези са реализацијом наставне године и остале активности до краја 

школске 2019/2020. године; 
2. Припрема за почетак нове школске 2020/2021. године; 
3. Захтев директора за престанак радног односа; 
4. План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести; 
5. Текућа питања. 

5.6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Радом школе руководи директор. 

5.6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Као одговорно лице, директор школе је, директно или индиректно, учествовао у планирању и 
реализацији живота и рада школе. 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Израда Извештаја о 
раду школе, о раду 
директора, Тима за 
заштиту, Тима за 

стручно усавршавање 

септембар 

просторије 
школе 

рад у тиму, 
израда 

електронског 
документа 

реализовано 
 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

директор 
школе 

 
Израда Годишњег 

програма рада школе, 
рада директора, Тима 
за заштиту, Тима за 

стручно усавршавање 

Заједнички родитељски 
састанак за одељења 8. 

разреда  
састанак реализовано 

ОС, 
родитељи 

директор 
школе 

Учешће у туристичкој 
манифестацији „Дани 

лудаје“ 
трг 

изложбе, 
концерти 

реализовано 
ученици, 

наставници 
наставници 

Учешће у организацији 
и реализацији трке „За 
срећније детињство“ 

октобар 

Светосавска 
улица 

сарадња са 
Црвеним крстом 
и школама СО 

Кикинде 

реализовано 
ученици 
школе 

директор, ОС 
и наставници 

Одељењска и 
Наставничко веће 

зборница 

разговор о 
оценама и 
владању 
ученика 

реализовано 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

школе 

директор 

Дан просветних новембар школа замена улога  реализовано Наставници, директор, 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

64 

 

радника (наставници – 
ученици), 
свечани 
испраћај 

пензионера 

ученици стручни 
сарадници 

Одељењска и 
Наставничко веће 

децембар 

зборница 

разговор о 
оценама и 
владању 
ученика 

реализовано 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

школе 

директор 

Учешће у пројекту 
„Енергија је свуда око 

нас“ 
Нови Сад израда радова реализовано 

ученици 
такмичари, 
наставници 

ментори 

директор, 
наставници 

Годишњи инвентар 
школе 

школски 
простор 

евидентирање 
средстава 

реализовано 
Комисија за 

попис 
директор 

школе 

Дан школе 

јануар 

школски 
простор и 

Висока 
школа за 

васпитаче 

Свечана 
академија, 
прикладне 
радионице  

реализовано 
колектив и 

ученици 
школе 

директор и 
организациони 

тим 

Јавна набавка за 
реализацију екскурзија 

и школе у природи 
школа конкурс реализовано 

понуђачи, 
комисија 

директор 

Организација школских 
такмичења 

фебруар школа такмичење реализовано 

ученици 
такмичари, 
наставници 

ментори 

директор 

Организација 
општинских такмичења 

март школа такмичење реализовано 

ученици 
такмичари, 
наставници 

ментори 

директор 

Одељењска и 
Наставничко веће 

април онлајн 

разговор о 
оценама и 
владању 
ученика 

реализовано 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

школе 

директор 

Организација пробног 
завршног испита за 
ученике 8. разреда 

мај онлајн пробни завршни реализовано 

стручна 
служба, 

предметни 
наставници 

директор 

Провера 
припремљености 
будућих првака за 
полазак у школу 

 школа -  
стручна 
служба 

директор 

Одељењска и 
Наставничко веће 

јун 

зборница - 

реализовано 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

школе 

директор 
Организација завршног 

испита 
школа - 

стручна 
служба, 

директор, 
предметни 
наставници 

Активности у вези са 
уписом у средњу школу 

школа - 

Родитељски састанак 
са родитељима 
будућих првака 

школа - 
учитељи 4. 
разреда, 
ученици 

Радови на 
побољшавању услова 

рада у школи 
август школа 

- 

помоћно 
особље и 

ангажовани 
радници 

директор 

Организација - стручна директор 
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поправних испита служба, ОС, 
предметни 
наставници 

Решавање кадровских 
питања 

- директор директор 

Припремне активности 
за почетак нове 
наставне године 

- 

директор, 
стручни 

сарадници, 
наставници 

директор 

ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 

Учешће у раду Школског одбора Рад на финансијским пословима 

Учешће у раду Савета родитеља Посета часовима 

Учешће у раду школских тимова и актива Рад на пројектима 

Сарадња са Црвеним крстом Кикинде и Војводине Сарадња са родитељима 

Сарадња са Регионалним центром за стручно 
усавршавање 

Сарадња са културним институцијама града 

Руковођење Активом директора школа Преглед школске документације 

Учешће у раду Управног одбора Друштва директора 
Србије 

Стручно усавршавање 

Сарадња са Школском управом у Зрењанину Учешће у раду Школског парламента 

Сарадња са са локалном заједницом  

         Директор школе 

        ______________________________ 
        (Витомир Радак, професор)  

5.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА 

Саветодавни орган школе је Савет родитеља. Састављен је од представника одељењских 
заједница и пријатеља и донатора Школе који су својим активностима допринели развоју и унапређењу 
рада и живота школе. Савет родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао Школском одбору, 
директору или стручним органима школе.  

Савет родитеља наше школе чини 30 родитеља, представници свих одељења школе. 
Председник Савета родитеља је Маријана Мирков, а заменик је Владимир Гојковић. 

одељење име и презиме родитеља одељење име и презиме родитеља 

11 Марко Славнић 51 Драгана Грујић 

12 Милош Пандуров 52 Драгана Зубанов 

13 Јелена Опачић 53 Александра Бунгхарт 

21 Љубица Милошевић 61 Лепа Гамбирожа 

22 Нирвана Гачка 62 Снежана Томић 

  63 Ана Накрајкућин 

31 Лидија Вуколић 71 Силвија Пејчић 

32 Петар Петров 72 Ружица Мијанџић 

33 Ивана Лагунџин 73 Славица Талијанов 

  74 Бранислава Трифуњагић 

41 Александар Чудан 81 Љубица Бајић 

42 Сања Војводић 82 Маријана Мирков 

43 Чедомир Андрић 83 Каролина Ћирић 

44 Лидија Божин 84 Ивана Вуков 

  85 Естика Филиповић 

Ради оперативности деловања, Савет родитеља је изабрао радно тело у саставу: 
 1. разред: Марко Славнић   5. разред: Драгана Зубанов 
 2. разред: Нирвана Гачка   6. разред: Ана Накрајкућин, заменица председнице 
 3. разред: Лидија Вуколић  7. разред: Силвија Пејчић   
 4. разред: Сања Војводић  8. разред: Маријана Мирков 

Представник школског Савета родитеља у Градском савету родитеља била је Ана Накрајкућин. 
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Током школске 2019/2020. године реализоване су две седнице Савета родитеља школе: 
Прва седница Савета родитеља одржана је 13. 9. 2019. са следећим дневним редом: 

1. Конституисање Савета родитеља (избор председника, заменика, радног тела и 
именовање представника у Општински Савет родитеља); 

2. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља; 
3. Разматрање Извештаја о раду Школе и Извештаја о раду директора школе за школску 

2018/2019. годину;  
4. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину (избор 

представника Савета родитеља у школске тимове и активе); 
5. Осигурање ученика за школску 2019/2020. годину (избор осигуравајуће куће); 
6. Текућа питања  

Друга седница одржана је 28. 2. 2020. са дневним редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља; 
2. Упознавање са Извештајем о раду школе и Извештајем о раду директора у првом 

полугодишту школске 2019/2020. године; 
3. План надокнаде часова; 
4. Предстојеће екскурзије и Школа у природи; 
5. Завршни рачун; 
6. Текућа питања 

6. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

6.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

У протеклој школској години Наставни план и програм реализован је у потпуности. Број одржаних 
часова по предметима налази се у извештајима одељењских већа. 

6.2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Успех ученика наше школе је у протеклој школској години био на нивоу наших очекивања и 
стандарда квалитета образовно-васпитног рада наше школе. 

а) УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

На крају школске године од 578 ученика, њих 575 је завршило годину са успехом: 
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Већ дуги низ година средња оцена школе је скоро иста. Протекле је у малом порасту, упркос 
измењеним условима у којима се настава одвијала током другог полугодишта. Структура позитивно 
оцењених је слична. У мањој мери смањен је број одличних и врло добрих ученика.  

Ученици 1. разреда оцењивани су описно. Сви су савладали предвиђене садржаје у већој или 
мањој мери. У оквиру описне оцене, за сваки предмет дата је и препорука за даље напредовање у раду 
ученика. Ученици су из предмета грађанско васпитање и верска настава оцењени описно, док су из свих 
осталих предмета оцењени бројчано. За сваког ђака учитељ је давао мишљење о раду и напредовању на 
крају 1. полугодишта и на крају школске године. Оцена из владања у 6, 7, и 8. разреду је описна и бројчана 
и улази у општи просек успеха ученика. 

Поводом Дана школе, 9 ученика је награђено Плакетом „Свети Сава”. Сви су носиоци Вукове 
дипломе: Александра Бајић, Ратка Сокола, Нађа Блажић, Мања Галић, Драго Кецман, Ања Ристић, 
Лука Мићић, Марко Мићић и Борис Вуков. 

Најуспешнији ученици, носиоци Плакете „Свети Сава”, Вукове и специјалних диплома награђени 
су књигом. 

Титулу Ђака генерације понела је Нађа Блажић, а титулу Спортисте генерације понео је Лука 
Мићић. 

Град Кикинда је наградио најбоље основце и средњошколце у кикиндској општини. 
Градоначелник је уручио скромне поклоне ученицима на пријему уприличеном у њихову част у свечаној 
сали Градске куће. 

б) ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Од школске 2009/10. владање ученика од 6 до 8. разреда оцењује се, поред описног, и бројчано 
(примерно 5, врло добро 4, добро 3, задовољавајуће 2 и незадовољавајуће 1), а оцена улази у општи 
просек успеха ученика. 

разред 

∑ ученика Примерно 
Врло 
добро 

Добро 
Задово 

љавајуће 
Незадово 
љавајуће 

Неоцењени 

бр.  бр. % бр. % бр. % бр. % бр.  % бр.  % 

1. 77 77 100 - - - - - - - - -- - 

2. 52 51 98,08   - - - - - - 1 1,92 
3. 75 75 100 - - - - - - - - - - 

4. 76 74 97,34 - - - - 1 1,32 - - 1 1,32 

1 - 4. 280 277 98,86 - - - - 1 0,36 - - 2 0,71 

5. 62 62 100 - - - - - - - - - - 
6. 65 63 96,92 2 3,08 - - - - - - - - 

7. 86 85 98,84 1 1,16 - - - - - - - - 

8. 85 84 98,82 1 1,18 - - - - - - - - 
5 - 8. 298 294 98,66 4 1,34 - - - - - - - - 

1 - 8. 578 571 98,76 4 0,69 - - 1 0,17 - - 2 0,35 

в) ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Због дисциплинских прекршаја, током школске 2019/20. изречено је 37 васпитно-дисциплинских 
мера: 23 усмена укора одељењског старешине, 11 писмених укора одељењског старешине и 3 укора 
Одељењског већа. 

г) ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

Током школске 2019/2020. године забележено је 24734 изостанака. 

разред 
∑ 

ученика 
број 

оправданих 
број ученика 

са 
број 

неоправданих 
број ученика са 
неоправданим 

број 
ученика без 

∑изостанака 
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изостанака оправданим 
изостанција 

изостанака изостанцима изостанака 

1. 53 1651 50 - - - 1651 

2. 52 2148 51 573 1 - 2721 

3. 52 1253 47 - - 5 1253 

4. 76 2257 68 350 1 8 2607 

1 - 4. 233 7309 216 923 2 13 8232 

5. 61 2714 62 19 12 1 2733 

6. 65 3406 65 19 5 - 3425 

7. 86 5487 80 57 20 1 5544 

8. 85 4633 85 167 51 - 4800 

5 - 8. 297 16240 292 262 88 2 16502 

1 - 8. 530 23549 508 1185 90 15 24734 

д) УСПЕХ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И РАСПОРЕЂЕНОСТ ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

Од школске 2010/11. године сви ученици који завршавају 8. разред, без обзира да ли желе да 
упишу средњу школу или не, у обавези су да изађу на завршни испит. Поред математике и матерњег 
језика ученици полагали су и тзв. комбиновани тест.  

Ученици су добили Уверење о положеном завршном испиту као посебан документ, уз 
Сведочанство о завршеном 8. разреду и Сведочанство о завршеној основној школи.  

Наши ученици су на завршном испиту остварили 4. место у општини. Просечан број бодова по 
одељењима је следећи: 

одељење матерњи језик математика комбиновани тест просек одељења 

81 7,00 6,86 9,68 23,54 

82 8,29 8,29 11,08 27,67 

83 7,07 7,84 11,40 26,31 

84 5,18 6,61 9,45 21,25 

85 7,93 4,68 7,49 20,10 

просек 7,07 7,28 10,19 24,54 

Један ученик је полагао посебан тест. 
Следи преглед распоређености ученика 8. разреда по средњим школама: 

име школе 
Гимназија  

„Душан Васиљев“ 
Техничка школа 

ССШ  
„М. Црњански“ 

ЕТШ 
ван  

Кикинде 
∑ ∑ 

смер/ степен прир-мат. дј IV III IV III IV III IV III IV III 

81 1 4 7 1 3 - 4 - - - 19 1 

82 4 4 6 - 4 - 4 1 - - 22 1 

83 - - 7 1 4 - 1 1 2 - 14 2 

84 1 3 6 1 1 2 3 - 3 - 17 3 

85 - - - - 1 1 - - 3 1 4 2 

∑ ученика 6 11 26 3 13 3 12 2 8 1 76 9 

По првој жељи, средњу школу уписало је 82,50% ученика. Средњу школу ван Кикинде уписало је 
9 ђака (3 у Београду, 2 у Зрењанину, 1 у Суботици, 1 у Бачкој Тополи, 1 у Чоки и 1 у Новом Кнежевцу).   

6.3. ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунску наставу организовало је 22 учитеља и наставника кроз 504 часа за 258 ученика. 

назив предмета 

1 - 4. р. 5 - 8. р. 

бр. 
часова 

бр. 
ученика 

бр. извршилаца бр. часова бр. ученика бр. извршилаца 

Математика 140 66 
9 

70 49 3 

Српски језик 117 61 40 7 1 

Енглески језик 22 26 2 35 28 3 

Немачки језик - - - 5  1 

Мађарски језик - - - 4 2 1 

Физика - - - 24 13 2 

Информатика и 
рачунарство 

- - - 47 6 2 

свега 279 153 11 225 105 13 
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6.4. ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатну наставу реализовало је 15 учитеља и наставника из 7 предмета са 111 ученика.  
наставна област наставник број ученика број часова 

Српски језик и  
књижевност 

Зита Херцег  17 

Енглески језик 

Драгана Виденов 28 64 

Марија Зивлак 4 11 

Милица Познановић 16 12 

Физика Марија Поповић 6 106 

Математика 

Невенка Чикић 7 36 

Светлана Суботички 9 32 

Емилија Пећанац  10 

Данило Боровница  21 

Комбинована 
Радмила Чуданов 17 15 

Јасмина Терзин 12 32 

Биологија 
Марија Димитрић  7 

Јолан Османбеговић Мадарас 6 4 

Немачки језик Тања Раца  4 

Ликовна култура Елеонора Волаш Цибула 6 11 

∑ 8 15 111 477 

6.5. ИЗБОРНА НАСТАВА 

Током школске 2019/2020. године, ученицима се нудила могућност изучавања 6 изборних 
предмета са по једним часом недељно. 

а) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

Као изборни предмети у млађим разредима изучавали су се: Грађанско васпитање/Верска 
настава и Чувари природе у 3. и 4. разреду. Оцена из свих предмета, сем из Грађанског васпитања/Верске 
наставе, била је бројчана, али није улазила у просек успеха. 

б) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

Као изборни предмети у старијим разредима изучавали су се: Грађанско васпитање/Верска 
настава и Немачки као други страни језик, а у 8. разреду још и Информатика и рачунарство, те Физичко 
васпитање-изабрани спорт. Оцена из Грађанског васпитања/Верске наставе била је описна, док су оцене 
из осталих изборних предмета биле бројчане. Оцена из Информатике и рачунарства није улазила у 
просек успеха, док су остале улазиле. 

6.6. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА 

а) НЕГОВАЊЕ РОМСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Као факултативни предмет заинтересовани ученици 1-4. разреда могли су да изучавају ромски 
језик са елементима националне културе. Предавач је био Александар Стојков. 

б) НЕГОВАЊЕ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Као факултативни предмет заинтересовани ученици 1-4. разреда могли су да изучавају мађарски 
језик са елементима националне културе. Предавач је био Ласло Ковач. 

6.7. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава за полагање поправних испита из енглеског језика и математике одржана је 
за једну ученицу 7. разреда у августовском року. 
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7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Током протекле школске године у школи су реализоване бројне ваннаставне активности како би 
се задовољиле различите потребе ученика. 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

У школи је у школској 2019/20. било 27 одељењских заједница. На почетку године, одељењске 
старешине су у договору са члановима одељењских заједница сачиниле програме рада одељењских 
старешина. Према извештајима одељењских старешина реализовано је укупно 966 ЧОС-ева. Одељењске 
заједнице су у оквиру својих активности реализовале разне излете и посете културним институцијама. 

7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Рад у боравку се одвија у одговарајуће опремљеном простору, који обухвата део за учење, 
простор за игру и слободне активности, као и засебан тоалет. Боравком је било обухваћено 25 ученика 1. 
и 2. разреда, али је у рад укључено и 6 ученика 3. и 4. разреда на захтев родитеља. Радно време је 
усклађено са редовном наставом и одвија се од 7:00 до 13:15 часова, када је настава поподне и од 10:30 
до 16:30 часова, када је настава у преподневним часовима. Часове учења (израда домаћих задатака, 
вежбање наученог градива), слободне активности (спортске активности, игре, ликовне, драмске и музичке 
редионице), као и слободно време (слободне игре, шетње, прославе рођендана), организује професор 
разредне наставе.  

Општи циљеви рада продуженог боравка предвиђени Планом рада су остварени у потпуности.  
Ученици су оспособљени да фунционишу као самореализовани појединци у групи. Формиран је 

колективни дух, кроз заједничке активности млађе и старије деце.  
Ученици су навикнути да слободно изражавају своје емоције и да негативне емоције кроз 

адекватну комуникацију, игру или музику преусмеравају у позитивном смислу. Деца се на овај начин 
ослобађају умора, тензије и формирају позитиван став према другима и продуженом боравку. 

Негована је и подстицана креативност сваког детета. Различите активности и садржај рада су 
омогућили да свако дете покаже индивидуалне склоности ка одређеним садржајима. Радовима деце је 
поклоњена посебна пажња и изложени су у просторијама боравка.  

Ученици су усмерени на различите облике стицања информација (читање, гледање ТВ емисија и 
филмова, рад на компјутеру) и на тај начин су кроз игру много тога научили.  

Ради што бољег праћења и усмеравања ученика, остварена је стална сарадња са родитељима, 
која је подразумевала свакодневне контакте и комуникацију.  

Програм рада је реализован у потпуности, а ученици су успешно савладали све што је програмом 
рада предвиђено.  
        Учитељ у продуженом боравку 
            
                                     ______________________________________ 
       (Гизела Грабић, професор разредне наставе) 

7.3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе испољавању, 
задовољавању и даљем развоју друштвености, индивидуалних склоности, способности и интересовања 
ученика. 

Школске 2019/2020. године у 13 учитеља и наставника је држало секције.  
Врста слободне активности Број група Број чланова Број часова Број извршилаца 

Предметно-научне 6 60 212 6 

Културно-уметничке 2 10 20 2 

Производно-техничке 1 4 142 1 

Комбиноване 4 66 119 4 

Свега 13 140 493 13 

У школи су се током школске 2019/2020. године одржавале пробе хора који је водила Тања 
Ђурђевић. Хор је наступао на Светосавској академији. 
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7.4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

У протеклој школској години у школи су радиле 3 ученичке организације: Дечији савез,  Ученички 
парламент и Подмладак Црвеног крста. 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА 

Задужене за рад Дечијег савеза су: 
1. Зорица Рофа, наставница ликовне културе 
2. Љиљана Јолић, учитељица 
3. Мирослава Сивчев, учитељица 
4. Нада Зорић, психолог 
5. Невенка Чикић, учитељица 
6. Радмила Чуданов, учитељица 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Приредба поводом 
пријема првака у 

Дечији савез 
септембар 

школа - 
трепезарија 

приредба – 
практичан 

рад 

пријем 
првака у 

Дечији савез 

ученици 1. 
и 4. 

разреда 

ученици и 
учитељи 4. 

разреда 

Обележавање Дечије 
недеље; учешће у 
трци „За срећније 

детињство“ 

октобар 
Светосавска 

улица 
трка 

значај 
бављења 
спортом 

ученици 1 - 
8.  разреда 

ОС, Црвени 
крст Кикинда 

Ноћна трка новембар трг оријентиринг тимски рад 
ученици 
старије 
смене 

Нада Зорић 

Обележавање Дана 
школе 

јануар школа 
изложба 

практичних 
радова 

развој 
ликовне 
културе 

ученици 1 - 
8. разреда 

ОС и 
наставници 

ликовне 
културе 

Извештај о 
активностима 

јун школа 
разговор, 
договор 

значај 
договора и 

тимског рада 

чланови 
тима 

координатор 

       Координатор рада Дечијег савеза 
       _____________________________________________ 
              (Љиљана Јолић, професор разредне наставе) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Координатори задужени за рад Ученичког парламента су: 
1. Силвана Рељин, наставница технике и технологије 
2. Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког и здравственог васпитања 
3. Александар Коцкар, наставник историје 

Руководство Парламента чине ученици: 
1. Драгана Мијанџић 72, председница  
2. Стефан Рајков 82, заменик 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Сајам 
пољопривреде 

септембар 
СЦ 

„Језеро” 
продајна 
изложба 

развој 
предузетничко

г дука  
ученици 7. р. 

Рељин, Мирчић 
Вукобрат 

Дани лудаје септембар 
градски 

трг 
излагање радионице 

заинтересова
ни ученици 

Рељин, Мирчић 
Вукобрат 

Дан просветних 
радника 

 8. 
новембар 

школа замена улога 
развој 

одговорности 
парламентар

ци 
Рељин, Мирчић 

Вукобрат 

Совембар новембар Партизан израда сова изложба 
заинтересова

ни ученици 
Рељин, Мирчић 

Вукобрат 

Клизање новембар Нови Сад 
рекреативни 

излет 
обука 

заинтересова
ни ученици 

Мирчић 
Вукобрат, Рељин 

Ноћна трка новембар 
градски 

трг 
оријентиринг 

сналажење у 
простору 

заинтересова
ни ученици 

Мирчић 
Вукобрат, Рељин 
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Нова година децембар школа кићење јелке 
развијање 

креативности 
парламентар

ци 
Мирчић 

Вукобрат, Рељин 

Новогодишњи 
сајам 

децембар 
градски 

трг 

израда 
украса, 

продајна 
изложба 

развој 
предузетничко

г дука 

заинтересова
ни ученици 

Мирчић 
Вукобрат, Рељин 

Дан школе јануар 
спортска 

хала 

Светосавски 
турнир у 
рукомету 

спортски 
сусрет 

чланови 
спортских 

секција, гости 

Мирчић 
Вукобрат, Рељин 

Клизање фебруар Београд 
рекреативни 

излет 

здрави 
стилови 
живота 

ученици 5 - 8. 
разреда 

Мирчић 
Вукобрат, ОС 

Женска страна 
спорта 

8. 3. 2020. сала гимнастика 
промоција 

спорта 

чланице 
гимнастичке 

секције 
Мирчић Вукобрат 

Сакупљање 
пластичних 

флаша 

током целе 
године 

школа 

акција 
сакупљања 
пластичних 

флаша 

развој 
еколошке 
свести и 

такмичарског 
духа 

сви ученици 
Рељин, Мирчић 
Вукобрат, ОС 

Сакупљање 
пластичних 

чепова 

током целе 
године 

школа 

акција 
сакупљања 
пластичних 

чепова 

развој 
еколошке 
свести и 

хуманости 

сви ученици 
Рељин, Мирчић 
Вукобрат, ОС 

                                    
        __________________________________ 
              (Драгана Мијанџић 72, председница)   

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Имена чланова координатора Подмлатка Црвеног крста при школи: 
1. Драгица Средојев, повереник Црвеног крста и координатор рада у старијој смени 
2. Јованка Јовановски, учитељица 
3. Мирослава Сивчев, координатор рада у млађој смени 

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

Безбедност деце у 
саобраћају 

септембар школа  предавање 
заштита 
деце на 
улици 

ученици 
1. 

разреда 
волонтери ЦК 

Евидентирање ученика 
заинтересованих за обуку 
у пружању прве помоћи и 
приказа повреда, стања и 

обољења 

септембар школа анкета  
ученици 5 

- 8. р. 
активнисти 

Црвеног крста 

Прикупљање чланарине 
за Црвени крст 

септембар школа   
сви 

ученици 
Драгица 
Средојев 

Трка „За срећније 
детињство“ 

5. 10. 2019. 
Светосавска 

улица 
учешће у 

трци 
развој 

хуманости 

ученици 
свих 

одељења 

активисти и 
волонтери ЦК, 

ОС 

Светски дан детета 
20. 11. 
2019. 

школа изложба  
сви 

ученици 
Д. Средојев 

Светски дан борбе 
против ХИВ/АИДС-а 

децембар - 
јануар 

школа 
предавање, 

изложба 
 

ученици 5 
- 8. р. 

волонтери ЦК 

Крв живот значи фебруар школа 
ученички 
радови 

учешће у 
ликовном и 
литерарном 

конкурсу 

ученици 
свих 

узраста 

наставници 
српског језика 

и ликовне 
културе, 
учитељи 

        Повереник Црвеног крста 
          _____________________________________________ 
                                                                                                     (Драгица Средојев, професор историје) 
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7.5. КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Корективни педагошки рад подразумева активности на уочавању ученика са тешкоћама у 
психофизичком развоју (тешкоће у учењу, социјализацији, емоционалне сметње, мања оштећења чула, 
говорне мане, мања телесна оштећења), њиховом упућивању на стручњаке и институције у којима им се 
може пружити помоћ, као и пружању помоћи у самој школи и одељењу. Правовремена помоћ овој деци 
утиче на побољшање успеха у настави, на промену односа ученика према себи, другој деци, 
наставницима и према школи и друштву у целини. 

Годишњим планом рада планирају се могући садржаји, облици и време рада, као и носиоци 
реализације. Током школске године реализују се садржаји, према потреби. Протекле школске године 
остварили смо сарадњу са стручњацима и институцијама ван школе: школским диспанзером, логопедом, 
дефектологом ОШ „6. октобар“, клиничким психологом опште болнице, социјалним радницима Центра за 
социјални рад, инспекторима МУП-а Кикинда и Клиничким центром у Новом Саду. 

Поред рада са ученицима, директор, психолог, педагог и наставници разредне и предметне 
наставе су у циљу пружања помоћи ученицима којима је она потребна, остваривали и сарадњу са 
родитељима, путем информисања и саветовања. 

Посматрањем у школи, као и сарадњом са школским диспанзером (систематски прегледи 
ученика), наставници разредне и предметне наставе, педагог и психолог радили су на идентификацији 
ученика који имају оштећења вида, слуха, телесна оштећења, хронична обољења, говорне мане, сметње 
у емоционалном социјалном развоју, као и тешкоће у учењу, читању и писању. Пружали су помоћ деци са 
лакшим сметњама, а децу са тежим сметњама упућивали су специјализованим институцијама и 
стручњацима. 

Наставници физичког васпитања су у оквиру својих часова и секција, путем разних вежби и 
покрета, утицали на кориговање одређених физичких вештина или функција код ученика. 

У корективни педагошки рад протекле школске године био је укључен један школски полицајац. 

7.6. ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 

Током школске 2019/2020. године радило се на уређењу и чишћењу школске зграде и дворишта, а 
ученици, учитељи и наставници школе су учествовали и у еколошким и хуманитарним акцијама. 

садржај рада 
место 

реализације 
време реализације носиоци реализације 

Уређење учионица школа током школске године ОС 

Уређење ликовних паноа у холу школа током школске године наставници, учитељи, секције 

Новогодишњи пакетићи за децу 
радника школе 

школа децембар директор школе 

Чишћење дворишта и парка школа током школске године помоћно особље, ученици 

Садња цвећа код школског улаза школа мај наставница ликовне културе, ученици 

Брига о рибицама у школској 
згради 

биолошки 
кабинет 

током школске године ученици 

Трка „За срећније детињство“ Светосавска октобар наставници, ученици, Црвени крст 

Добровољно давање крви школа новембар, март радници и родитељи школе 

Сакупљање старе хартије школа током школске године ученици, наставници, учитељи 

Сакупљање пластичних флаша и 
чепова 

школа током школске године Ученички парламент 

7.7. УЧЕЊЕ ВАН УЧИОНИЦЕ 

а) ШКОЛА У ПРИРОДИ 

Школа у природи на Златибору није организована је за ученике четвртог разреда због 
проглашења ванредног стања.   

б) ОБУКА У ПЛИВАЊУ 

У оквиру наставе физичког васпитања, ученици 1. и 2. разреда имали су организовану обуку у 
пливању на базенима СЦ „Језеро“ током првог полугодишта.  
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в) КУРС СКИЈАЊА 

Курс скијања је реализован на Златибору за ученике 6. разреда и остале заинтересоване ученике 
у организацији наставника физичког и здравственог васпитања и одељењских старешина.  

г) УЧЕНИЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Ученици школе нису ишли на планиране екскурзије. 

7.8. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Реализација ваннаставних активности остварена је кроз различите облике делатности: прославе 
и свечаности у школи и ван ње, такмичења, смотре, изложбе и конкурсе. 

Ученици наше школе су у великом броју учествовали и достојно представљали школу на 
такмичењима у земљи и иностранству. Многи од њих су били изузетно успешни и постигли добре 
пласмане, освојили значајна признања и награде. На крају наставне године свим успешним ученицима су 
уручене захвалнице. 

Реализација ваннаставних активности налази се у извештајима одељењских и стручних већа. 

8. ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

Посебни програми васпитно-образовног рада су реализовани кроз часове одељењског 
старешине, ангажовање стручне службе или предавања у сарадњи са локалним институцијама. 

8.1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Циљ професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стиче 
знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и 
професионалног усмеравања. Овај циљ остварио се реализацијом задатака професионалне оријентације 
на ЧОС-овима, у оквиру наставних предмета, на састанцима слободних активности ученика, при раду у 
ученичким организацијама, приликом излета, екскурзија, посета радним организацијама и установама и у 
слободном времену ученика. Извештај о свим активностима налази се у оквиру Извештаја Тима за ПО. 

8.2. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

У овој области превасходно се водило рачуна о одржавању оптималних хигијенских услова у 
школи. Здравствена заштита ученика пре свега подразумева организацију живота и рада у школи на 
принципима хигијенских и ментално-хигијенских захтева, што се односи на читаву школску средину, све 
објекте, опрему и инсталације. Такође, обухвата стицање хигијенских знања, навика и вештина, 
упознавање хигијенских, биолошких и физиолошких функција организма, тј. здравствено васпитање 
ученика. 

Активности из домена здравственог васпитања програмирале су одељењске старешине, 
наставници физичког и здравственог васпитања и наставнице грађанског васпитања, а у реализацији, 
осим њих, учествовали су и школски зубар и стручни сарадници ван школе. Протекле школске године 
програмом здравственог васпитања, односно превенције, од стране Поливалентне патронажне службе 
били су обухваћени узрасти од 1. до 8. разреда. За ученике млађе смене патронажна сестра је одржала 
предавања на тему „Здравље“ за ученике 1. и 4. разреда, „Хигијена“ за 2. разред и „Правилна исхрана“ за 
ученике 3. разреда. Одржано је и предавање за девојчице 6. разреда о променама у пубертету. 

Представници ЗЗЈЗК и ЦК Кикинде су одржали низ предавања и активности у школи и ван ње о 
болестима зависности и заразним болестима.  

Од мера и акција  непосредне здравствене заштите планираних ГПР, реализоване су следеће: 
- систематски лекарски прегледи ученика 1, 3, 5. и 7. разреда, 
- редовним радом зубне амбуланте у школи у првом полугодишту остварен је систематски преглед 
зуба, санација, превентивна заштита и стварање хигијенских навика код ученика; 
- корективни педагошки рад, тј. правовремено откривање и категоризација ученика ометених у 
физичком и психичком развоју, те сходно врсти и степену сметњи, пружена је помоћ у самој школи 
или су ученици упућени на специјализоване институције у граду; 
- одржавање хигијенских услова рада, исхране и рекреације ученика на одговарајућем нивоу; 
- редовна вакцинација свих узраста ученика према плану Школског диспанзера. 
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У протеклој школској години ученици и сви запослени у школи имали су обезбеђену ужину. Цена 
је била прихватљива за већину родитеља. За ученике, за које су одељењске старешине процениле да су у 
изузетно тешкој породичној и материјалној ситуацији, обезбеђена је бесплатна ужина. Наставници су, 
такође, имали бесплатну ужину.  

У оквиру школе налази се зубна ординација која је радила понедељком, средом и петком. У њој 
ради један специјалиста дечје и превентивне стоматологије и једна стоматолошка сестра. У овој 
ординацији деци су пружене све превентивне и куративне мере потребне за њихов узраст. Током првог 
полугодишта вршена је обука о правилном одржавању оралне хигијене методом рада у малим групама. У 
току 1. полугодишта извршен је систематски преглед свих ученика. Организована је санација у виду 
позивања са часа током трајања наставе у школи. 

Запослени у школи дали су крв добровољно два пута у току школске године. 
Ђаци наше школе учествовали су на неколико спортских манифестација у граду: Трци „За 

срећније детињство“, те такмичењу у оријентирингу. 

а) ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ 

Годишњим планом рада школе су испланиране, а током протекле школске године и реализоване 
активности које су за циљ имале превентивно васпитно деловање на ученике када је у питању употреба 
дрога и других психоактивних супстанци.  

У циљу реализације овог програма у школи су били ангажовани сви они који су у непосредном 
контакту са ученицима: наставници, одељењске старешине, психолог, педагог и директор школе. 
Остварена је и сарадња са здравственим установама, Центром за социјални рад и родитељима ученика. 
Радило се на часовима редовне наставе, слободних активности, ЧОС-овима и часовима грађанског 
васпитања. 

б) ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

Током протекле школске године су на ЧОС-овима реализоване активности чији циљ је био да 
ученици стекну знања о опасностима младалачког доба и могућностима њиховог превазилажења.  

Значајна активност у оквиру програма превенције малолетничке делинквенције било је и 
организовање другарске помоћи у одељењу у учењу и решавању других ученичких проблема, са циљем 
јачања ученичког колектива и психосоцијалне подршке. 

Одељењске старешине, у сарадњи са психологом и педагогом школе, радиле су на развоју 
емоционалне сигурности и социјалне зрелости, на стицању оптималних стратегија за решавање 
социјалних сукоба међу ученицима.  

На организовано и осмишљено коришћење слободног времена ученика и јачање позитивних 
социјалних веза утицало се ангажовањем ученика у раду секција, хора, ученичких организација, нарочито 
Извиђачког одреда и Ученичког парламента (на организовању слободног времена ученика у школи у виду 
спортских такмичења, радних акција…). 

У реализацији програма превенције малолетничке делинквенције учествовали су одељењске 
старешине, психолог, педагог школе, школски полицајци, руководиоци слободних активности и ученичких 
организација. 

8.3. ЕДУКАТИВНИ И ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

Образовање за развој, мир и толеранцију подразумева изграђивање ставова и вредности о 
општој солидарности, отворености, миру, толеранцији и друштвеној правди код деце и младих. Стицање  
теоријских и практичних знања омогућава деци неговање ових вредности и мењање сопственог живота и 
средине у којој живе. 

Годишњим планом рада школе испланиране су, а током протекле школске године и у већој мери 
реализоване, бројне активности у оквиру редовне наставе, ЧОС-ова, часова грађанског васпитања, 
слободних активности, радних акција, излета и екскурзија. Наиме, у циљевима и задацима, као и 
садржајима наставних програма матерњег језика, грађанског васпитања, ликовне и музичке културе, 
историје, географије, страних језика, као и у програмима слободних активности ученика, уграђене су 
претпоставке за васпитање, мир, развој и толеранцију, за друштвену активност, демократско понашање, 
узајамност и неговање сарадње и пријатељства. Носиоци ових активности биле су одељењске старешине, 
наставници, психолог и педагог школе. 

У школи је обележен Дан европских језика. Организован је квиз за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда. 
На тај начин ученици су се у исто време забављали и учили.   
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8.4. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

У протеклој школској години у нашој школи су се ученици упознали са Конвенцијом о правима 
детета путем читања Буквара дечијих права, читања и дискусије о Конвенцији о правима детета, 
упознавања са Организацијом УН и појединим њеним телима и играња игара из приручника „Како да се 
ради”. Ученици су на часовима грађанског васпитања учествовали у радионицама о дечијим правима и 
Конвенцији УН. 

Организатори и реализатори ових активности били су одељењске старешине, психолог и педагог 
школе, као и руководиоци Дечијег савеза.  

8.5. ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

Годишњим планом рада школе предвиђене су, а током школске 2019/20. године и реализоване 
бројне активности у циљу естетског обликовања, као и еколошког и хигијенског унапређивања школског 
простора. 

Организатори и реализатори ових активности били су сви запослени школе, а у највећој мери 
помоћно особље (за програм хигијенског унапређивања школске средине: чишћење учионица, ходника, 
санитарних чворова, дворишта и уличног дела); ликовни педагози и одељењске старешине (за програм 
естетског обликовања школског простора) и наставници биологије (за програм еколошког унапређења 
учионица, холова и школског парка). 

Од 11. новембра 2010. године у школи се примењује Закон о забрани пушења који подразумева 
забрану пушења у школи и њеној непосредној околини. 

8.6. ПРОГРАМ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 

Представници ПУ Кикинда одржали су предавање о безбедности у саобраћају за ученике 1. и 5. 
разреда. Такође, била је појачана контрола саобраћаја око школе. 

Школа је учестовала на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“. 
Редовно је вођена Књига дежурства, а сви случајеви небезбедног понашања ученика на часу, 

одморима, пре и после наставе, па чак и ван школе, решавани су у сарадњи са родитељима. Према 
потреби, биле су укључене и здравствене установе, Центар за социјални рад и полиција. 

9. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

9.1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Реализација програма стручног усавршавања наставника налази се у Извештају Тима за стручно 
усавршавање наставника. 

9.2. ШКОЛСКИ САЈТ 

Октобра 2019. године школски сајт је угашен, а почетком 2020. године покренут је нови на 
платформи WordPress.  

9.3. ПРОЈЕКТИ 

9.3.1. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 

а) ПОЛИЦАЈАЦ У ШКОЛИ 

Током школске 2019/20. године школски полицајац Новица Миросављев је: 
- сарађивао са стручном службом школе и техничким особљем, 
- стално обилазио објекат и само окружење, 
- стално се договарао са директором, педагогом и психологом о начину решавања појединих 

проблема у школи, 
- упознао поједине родитеље са проблемима школе и њихове деце, 
- решавао безбедносну проблематику саобраћаја на улици и око школе, 
- вршио појачан надзор ученика приликом преласка улице, 
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- обилазио све угоститељске објекте око школе и указивао на негативне појаве, 
- присуствовао разговору педагога и психолога са родитељима и ученицима. 

б) СПОРТ У ШКОЛЕ 

Модификовани пројекат Савеза за школски спорт Србије „Спорт у школе“ школске 2019/2020. 
године био је реализован у одељењима од 1. до 4. разреда наше школе. 

в) НТЦ УЧИОНИЦЕ 

У одељењима 1. и 2. разреда реализоване су НТЦ спортске учионице, део Стратегије развоја 
спорта на територији општине. Покровитељ пројекта је Град Кикинда.   

г) МОЈА КИКИНДА - ОТКРИЈМО ГДЕ ЖИВИМО 

Наша школа се и ове године укључила у пројекат „Моја Кикинда - откријмо где живимо“. Пројекат 
је намењен ученицима 7. и 8. разреда основних и 1. и 2. разреда средњих школа кикиндске општине.  

Циљ пројекта је да ђаци прошире своје знање о граду и селима и боље упознају културна 
богатства своје околине учећи из књиге коју је приредио наставник географије из наше школе Мирослав 
Грујић.    

д) ЂАК РЕПОРТЕР 

Током школске 2019/2020. године наши ђаци репортери пратили су спортска и друга дешавања у 
школи и шире. Поједини чланци и видео записи објављени су на сајту Савеза за школски спорт Србије. 

Пројекат „Ђак репортер“ покренуо је Савез за школски спорт Србије како би се извештавањем  
новинарских секција о спортским догађајима и резултатима ђака афирмисао спорт у школама широм 
Србије. 

ђ) ВЕЖБАЈМО ЗАЈЕДНО 

Децембра 2014. године, почела је рекреација за маме и ћерке у нашој школи. Рекреацију са 
елементима јоге и аеробика држи и ове године Сандра Маљковић, мама наше ученице. Термини су 
понедељком, средом и петком.  

е) ЗДРАВО РАСТИМО 

Ђаци 7. разреда наше школе били су укључени у пројекат Савеза за школски спорт Србије чији је 
циљ да се повећа знање и свест о значају правилне исхране и важности физичке активности. Кроз четири 
предавања, ученици су стекли основна знања о правилној исхрани, утицају хране на тело, а добили су и 
практичне савете о томе како та знања могу да примене. 

„Здраво растимо“ је део глобалне иницијативе „Nestlé за здравију децу“ која се спроводи и у 
земљама региона.   

ж) МЕЂУНАРОДНИ ЕТВИНИНГ ПРОЈЕКТИ 

еТвининг је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама 
широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје 
и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. Овај портал промовише сарадњу школа у 
Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући помоћ, подршку и 
готове алате. Коришћење портала је бесплатно и безбедно. 

Од школске 2015/16. године наставници и ученици наше школе учествују у неколико еТвининг 
пројеката, а та пракса је настављена и током школске 2019/2020. године.  

Координатор пројекта је Драгана Виденов, наставница енглеског језика и еТвининг амбасадор за 
Србију. 

з) СЕЛФИ 

Селфи је бесплатан инструмент за самoвреднoвање школа који је развила Европска комисија са 
групом европских стручњака из области образовања, са циљем да се подрже школе у примени дигиталних 
технологија за наставу и учење. Коришћењем анонимних анкета прикупљају се ставови руководилаца у 
школи, учитеља, наставника и ученика о томе како се у школи користи технологија.  
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Од ове школске године наша школа је део заједнице школа Европе које користе Селфи како би 
укључиле дигиталне технологије у наставу, учење и вредновање ученика. 
 

и) ЗАЈЕДНО ВЕЖБАМО БОЉЕ 

Током августа 2020. године наша школа била је домаћин још једног кампа са спортским и 
едукативним садржајима. Иницијатор и координатор кампа је наставница физичког васпитања Светлана 
Мирчић Вукобрат.  

Учесници кампа из наше школе, подељени у мање групе, имали су могућност да се опробају у 
различитим индивидуалним спортовима, али и упознају културу и обичаје Шпаније у језичким 
радионицама. 

Са ученицима 3 - 7. разреда волонтерски је радило шесторо наставника школе и десетото 
стручњака. 

9.3.2. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 

а) ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЗНАЊЕ 

Пројекат „Путовање кроз знање“ није реализован. 

б) ЛЕТЊИ КАМП 

Летњи камп није реализован. 

9.4. ПРИЗНАЊА 

а) НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊЕ 

Наставник и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује 
стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и 
високи педагошки саветник. 

Наставница енглеског језика Драгана Виденов стекла је звање педагошки саветник 5. новембра 
2019. године.  

Учитељица Гордана Рацков стекла је звање виши педагошки саветник 20. јаунара 2020. године. 
Од 1. јуна 2019. године учитељица Гордана Рацков је о дстране Министарства распоређена на 

место саветника – спољњег сарадника за школску управу Зрењанин.  

б) ДИГИТАЛНИ ЧАС 

На конкурсу „Дигитални час“ у школској 2019/2020. години, у области друштвене науке, уметност и 
спорт, издвојио се час наставнице енглеског језика Драгане Виденов који је и објављен у дигиталном 
Зборнику као пример добре праксе.  

Конкурс је расписало Министарство трговине, туризма и телекомуникација са циљем да 
подстакне употребу информационих технологија у настави. 

б) МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА 

На конкурсу за избор најбољих примера наставе на даљину издвојио се рад наставнице енглеског 
језика Драгане Виденов који је похваљен и објављен онлајн са другим истакнутим примерима. 

Конкурс су расписали НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва, у 
сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређење образовања и 
васпитања и Републичким секретаријатом за јавне политике, и уз подршку Америчке агенције за 
међународни развој.   

в) ЕТВИНИНГ ОЗНАКЕ 

Наставница енглеског језика Драгана Виденов добила је крајем октобра 2019. године Европску 
ознаку квалитета за шест међународних пројеката које је рализовала са својим ученицима током школске 
2018/2019. године и Националну ознаку квалитета за девет међународних еТвининг пројеката које је 
реализовала током школске 2019/2020. године на часовима са ученицима 4. и 8. разреда.  
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Европску ознаку квалитета додељује европска Централна служба за подршку, а Националну 
ознаку квалитета додељује Фондација Темпус за изузетан ниво учествовања на еТвининг порталу. 

10. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња  са  друштвеном  средином  остваривала  се  у  нашој  школи  кроз посете родитеља 
школи, као и кроз сарадњу са организацијама и институцијама. Циљ ове успешне сарадње је подизање 
нивоа ефикасности образовно-васпитног рада на развијању опште културе ученика, те унапређивање 
културе живљења и рада у друштвеној средини.  

10.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 

Сарадња са родитељима остваривала се стално, током школске године, путем размене 
информација између  родитеља  и  наставника  о  владању  и  успеху  ученика, здрављу деце,  социјалном  
и психофизичком развоју, раду у ваннаставним и ваншколским активностима; затим путем педагошко-
психолошког  и  здравственог  образовања  родитеља,  као  и  путем  учествовања  и  пружања  помоћи 
родитеља у реализацији неких делова програма школе и побољшању услова рада школе. На разредним 
родитељским састанцима родитељи су информисани о колективном осигурању, условима за упис ученика 
у средње школе. Током ванредног стања одељењске старешине су готово свакедновно комуницирале са 
родитељима ученика. 

Облик сарадње 1 - 4. р. 5 - 8. р. 1 - 8. р. 

Одељењски родитељски састанци 39 54 93 

Разредни родитељски састанци - 2 2 

Индивидуални контакти 510 358 868 

10.2. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

Сарадња са осталим организацијама и институцијама друштвене средине остваривала се путем 
културно-уметничке активности школе (јавни наступи у школи, у програмима на нивоу града, региона, као 
и путем посета ученика културним установама у граду - позориште, музеј, концерти, библиотека, ликовне 
галерије…). Настављена је добра сарадња са Народним музејем, Канцеларијом за младе, Организацијом 
Црвеног крста, позориштима, средствима јавног информисања, културно-уметничким друштвима, 
Центром за стручно усавршавање, као и са осталим школама у граду и шире.  

11. МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Сматрамо да би требало побољшати рад на промоцији рада школе, односно маркетингу.  

11.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Ажуриране су битне информације о раду школе и презентоване јавности путем сајта школе 
www.svetisava.edu.rs, школског фејсбука и електронског часописа „Растко“ који је пратио успехе ученика 
школе и презентовао их јавности.  

Интерни маркетинг је реализован и путем обележавања важнијих датума и изложби по 
одељењима и у холу школе.  

Неколико пута у току године одржани су састанци Савета родитеља и Школског одбора, где је 
такође као тачка дневног реда био Извештај о активностима и резултатима рада у школи.  

На крају школске године израђује се Летопис школе и Извештај о раду школе који су доступни 
наставницима, али и широј јавности путем интернета. 

11.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Промоцију резултата рада школе реализовали смо и путем медија у општини и шире. Директор, 
чланови колектива и ученици били су често гости на локалној телевизији, на РТВ-у и РТС-у. Локалне 
новине су извештавале о успесима школе и наших ученика, а било је и прилога у информативним 
програмима РТВ-а и РТС-а.  

Екстерни маркетинг је реализован и путем сарадње са другим образовним институцијама, као и 
кроз сарадњу са школама из региона и из других држава. 

www.svetisava.edu.rs
http://e-rastko.blogspot.rs/
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Поред свега реченог, сматрамо да школу афирмишемо свакодневним преданим радом свих 
запослених. Посебно смо поносни на наше ученике који достојно афирмишу школу, не само у Кикинди, већ 
и у округу и шире. 

12. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење реализације програма рада школе представља основу за комплексније анализирање 
резултата рада школе који се остварује континуираним прикупљањем информација о одвијању васпитно-
образовног процеса у школи. 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада присутно је у свим његовим фазама 
(припремној, оперативној и верификативној). Под појмом праћења подразумевају се сви поступци 
вредновања, мерења и других облика истраживања  којима је циљ констатовање развојног тока одређене 
педагошке појаве у дужем континуитету. За праћење процењивања и вредновања рада и резултата рада 
конструишу се и користе одговарајући инструменти, протоколи, табеле, графикони и примењују се 
одговарајуће методе. 

Годишњим планом рада школе испланирани су послови и радни задаци који ће се пратити и 
вредновати током школске године, као и начин, време и носилац праћења. 

Праћење и вредновање припремне фазе наставног рада обухватало је снимање (од стране 
директора, педагога и психолога), извршеног избора појединих облика, метода и средстава наставног 
рада путем прегледа индивидуалних планова рада наставника за редовну наставу, ваннаставне 
активности, припреме за час. 

Праћење и вредновање оперативне фазе наставног рада обухватало је посету директора, 
педагога и психолога часовима редовне наставе у првом полугодишту, посете ЧОС-овима, дежурствима 
наставника, с циљем праћења адекватности избора, примене метода, облика и средстава у настави као и 
ефеката дежурства. Као мера зацртана у Школском развојном плану, реализована је посета иновативним 
часовима (угледним часовима) на којима су учитељи и наставници користили разноврсне иновативне 
методе, облике рада, као и наставна средства.  

Праћење и вредновање верификативне фазе наставног процеса односило се на процењивање 
остварених резултата ученика, а тиме и наставника, применом разних тестова, скалера, социометријских 
тестова за мерење интерперсоналних односа у одељењском колективу, упитника за мерење 
интересовања и ставова ученика. Водила се евиденција напредовања ученика на крају 4 класификациона 
периода и на крају школске године, анализа реализације наставних и других планова, анализа рада свих 
васпитних фактора, као и крајњи документ о раду школе – Годишњи извештај о раду школе у школској 
2018/19. години. 

Прегледом програма рада, консултацијама и повременим присуствовањем раду стручних актива 
и одељењских већа праћен је и вреднован рад стручних актива. 

Учешћем на појединим родитељским састанцима, индивидуалним разговорима и консултацијама 
са одељењским старешинама, као и увидом у документацију о родитељским састанцима, праћен је и 
вреднован рад са родитељима. 

Повременим прегледом документације велика пажња је посвећена праћењу и вредновању 
вођења школске документације и евиденције о раду. 

Евидентирањем присуства на семинарима и другим видовима учествовања, као и подстицања на 
коришћење стручне литературе, праћено је стручно усавршавање запослених.  

Проблем идентификације и рада са инклузивним ученицима који прелазе из разредне у 
предметну наставу у протеклој години је у великој мери превазиђен. У предметној настави се са 11 
ученика ради по ИОП-у, док их је у разредној настави било 9. 

13. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Сумирајући обим и квалитет активности у образовно-васпитном процесу у протеклој школској 
години, закључујемо да је наша школа веома успешно реализовала Годишњи план рада.  

Међу значајним задацима основног образовања и васпитања посебна пажња посветиће се: 
- развијању способности, формирању умења и навика за самостално, рационално и 

перманентно образовање и самообразовање ученика, нарочито у условима наставе на даљину; 
- развоју свести и активном учешћу ученика у заштити школског простора и имовине, здравља 

и животне средине; 
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- васпитању ученика за хумане односе, поштовање и толеранцију у међусобним односима, без 
обзира на пол, узраст, расу, народност, веру и лична уверења; 

- повећању осећања безбедности ученика у школи; 
- подстицању ученика на отворено и слободно изношење проблема, сугестија, идеја и 

иницијатива у животу и раду школе; 
- здравственом васпитању; 
- правилном усмеравању ученичког професионалног развоја. 

Мере које предлажемо за следећу школску годину не разликују се много од оних предложених за 
претходну школску годину, јер располажемо истим простором и средствима, а срећемо се са истим 
потребама и проблемима: 

- Функционално коришћење школског парка и дворишта, нарочито спортских терена;  
- Интензивирање и иновирање наставе; 
- Интензивирање стручног образовања и усавршавања наставника;  
- Јачање улоге стручних већа, актива и тимова у школи; 
- Остваривање што боље сарадње школа-породица, са циљем што успешнијег заједничког 

деловања на развоју свих потенцијалних могућности ученика и отклањања сметњи у развоју и учењу; 
- Рад на инклузији: идентификовање ученика са посебним потребама; повезивање и сарадња са 

школом „6. октобар“, као услужним центром; стручно усавршавање, односно обука наставника и стручних 
сарадника за инклузију; сарадња са интерресорном комисијом; наставак рада и укључивања стручних 
сарадника ван школе (дефектолога) који ће пружати стручну подршку појединим ученицима школе; 
интензивирање идентификовања ученика са посебним потребама у разредној и предметној настави. 

- Организовање интензивнијег друштвеног (ваннаставног) живота и забаве ученика у оквиру 
школе, уз њихово максимално ангажовање на осмишљавању и реализацији тих активности; 

- Побољшање квалитета исхране ученика у школи; 
- Побољшавање услова за рад школске библиотеке; 
- Интензивирање активности на самовредновању рада школе и школском развојном планирању; 
- Давање подршке раду Ученичког парламента; 
- Интензивирање рада школских тимова;  
- Континуирани рад на промоцији рада школе (маркетинг) и редовном ажурирању битних 

информација о раду школе на сајту школе; 
- Наставити са праксом да сваки наставник уз Решење о 40-часовној радној недељи потпише и 

Решење о примени мера за безбедност деце у школи; 
- Јачање улоге и учешћа родитеља у раду школе; 
- Наставити са електронским учењем путем интернета (Мудл, Гугл учионица, Едмодо, Мајкрософт 

Тимс - учење на даљину).  
 
У Кикинди,  
15. септембра 2020. године 
 
Директор школе,        Председник Школског одбора, 
 
____________________________      _________________________ 
(Гордана Рацков, доктор Методике наставе)                              (Владимир Гојковић) 


