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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 
довољно за наше потребе. Недостатак простора више није проблем наше школе. Зграда је пројектована за 24 
одељења колико у њој и „радило“ у 2020/2021. години.  

У школској згради има укупно 20 учионица и 2 информатичка кабинета. Технички и ликовни кабинет издвојени 
су и налазе се у оквиру школског дворишта. Због пандемије Корона, према одлуци кризног штаба, настава у вишој 
смени се није организовала кабинетскии, те ови кабинети нису коришћени ове школске године. Од почетка прошле 
школске године музички кабинет се налазио у учионици број 5, а продужени боравак се од пре две 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 

папир за потребе медијатеке 40 рисова 

лаптоп рачунaр 1 

пројектор 1 

штампач (мултифункијски) 1 

телевизор 2 

Дидактичке играчке 8 

маркер за белу таблу 10 

патроне за маркере 200 

Књиге за библиотеку 17 

Један телевизор је постављен у дневном боравку, а други у учионици број 1. Дидактичке играчке су намењене 
за децу у боравку. Лаптоп, штампач и пројктор се користе за потребе наставе. 

Ове школске године урађено су документа, акта: 
- Акт о процени ризика у заштити имовине, лица и пословања 
- План система техничке заштите 
- Пројекат система техничке заштите 
- Пријекат хидротехничких инсталација (унутрашња и спољна хидрантска мрежа) 
- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација (дојава пожара) 
- Пројекат електроенергетских инсталација 

Током школске године радило се, као и увек, на естетском уређењу школе. У школском дворишту је извршена 
сеча трулог дрвећа и грања и офарбане су клупе у амфитеатру испред трпезарије. Према потребама, поправљан је 
ученички намештај и вршене су ситне поправке у простору школе. Холови су оплемењени цвећем. Окречене су три 
учионице у приземљу, офарбани радијатори у кухињи и трпезарији, промењена расвета у учионици број 1 у приземљу и 



код секретара на првом спрату, направљена жичана ограда и зид у дворишту где је био РИЦ, поклопац за шахт и 
вратанца на димњаку, сервиси клима и сервис гасног котла, поправка одводних цеви – вертикала: хемијски кабинет, 
референт и зубна амбуланта. Урађена амрес мрежа за брзи интернет у целој школи. 

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

У току зимског распуста вршена су текућа одржавања и чишћење старе библиотеkе, старог боравка и простора 
испод степеништа у приземљу код ђачког улаза.. 

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 до 13. 
јануара 2021. 

Школски аутобус за ученике није саобраћао школске 2020/21. године због ванредне ситуације. 

 1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

У школској 2020/2021. 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 

СА < 50% НОРМЕ - 1 - 1 - 1 3 

VII СТЕПЕН 

СА 100 % НОРМЕ 12 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% - - - - - - - 

СА > 50% - - - - - - - 

СА < 50% - - - - - - - 

свега 12 4 29 1 2 6 44 

У школској 2020/2021. години са ученицима од 1. до 8. разреда је радило 44 учитеља и наставника/ца. 

б) ОСТАЛИ ПЕДАГОШКИ РАДНИЦИ 

извршиоци степен стручне спреме звање, профил радни стаж 

ДИРЕКТОР VIII доктор методике наставе 24 

ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ VII школски психолог-педагог 33 

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ VII професор педагогије 30 

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР Мр Магистар информатике 35 

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 - - - 4 28 - - 32 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - - - - 11 - - 11 

СЕКРЕТАР - - - - 1 - - 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ - - 1 1 - - - 2 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 9 - - - - - - 9 

ДОМАР/ КОТЛАР - 1 - - - - - 1 

СЕРВИРКЕ - - 2 - - - - 2 

 9 1 3 5 43 1 1 63 



У одељењима од 1. до 8. разреда настава је стручно заступљена са 96,63%. Наставница физике и наставница 
математике на замени немају одговарајућу диплому за предмете које предају.  

Током школске године, наставник информатике Арпад Пастор напредовао је у звању и стекао звање 
самосталног педагошког саветника, док је наставник географије, Мирослав Грујић, стекао звање педагошки саветник. 

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 11 4 2 1 1 

ВАННАСТАВА - - - - 1 

Отежавајуће околности су што 24 предметних наставника не ради са пуним фондом часова у нашој школи, од 
чега њих 13 ради у две школе, 7 у три, 2 у 4 школе, а 2 наставника у 5 школа. Један наставник и секретар не живе у 
Кикинди, већ путују на посао.  

2. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 

ОШ „Свети Сава“ највећа је основна школа у Кикинди. Од ове школске годне настава се одвија само на 
српском 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  школске 2020/2021. године. 

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.  

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  
2020/2021. ГОДИНИ 

На основу анализе евалуације из Извештаја о раду школе за претходну школску годину, усвојена су и током 
школске 2020/2021. 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.  

4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

                  Преглед структуре ученика на почетку 2020/2021. године: 

разред свега ученика девојчице дечаци досељени 

1. 64 38 26 - 

2. 70 31 39 1 



3. 53 21 32 2 

4. 77 40 37 1 

1 - 4. 264 130 134 4 

5. 73 41 32 - 

6. 61 29 32 1 

7. 64 33 31 1 

8. 87 50 37 3 

5 - 8. 285 153 132 5 

∑ 549 283 266 9 

Школску 2020/2021. годину уписало је 555 ученика, и то 286 девојчица и 269 дечака, распоређених у 24 
одељења. Број ученика у разредној настави је 268 (у 11 одељења), а у предметној 287 (у 13 одељења). 

Током школске године дошло је до „кретања“ ученика тако да их је на крају школске године било 549, и то 283 
девојчице и 266 дечака, распоређених у 24 одељења. Број ученика у разредној настави био је 264 (у 11 одељења), а у 
предметној 285 (у 13 одељења).  

 

4.2. ДИНАМИКА РАДА ШКОЛЕ  

а) ДНЕВНИ РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 

Сва одељења су била подељена у групе (А и Б), а часови су били скраћени на 30 минута. Млађи ученици су 
свакодневно долазили у школу, с тим што је 1. група имала 4, а 2. група 3 часа дневно. Старији ученици су долазили у 
школу сваког другог дана, 1. група понедељком, средом и петком, а 2. група уторком и четвртком. Осталим данима 
пратили су наставу онлајн. Групе су се мењале седмично. Ученици од 1. до 4. разреда нису имали велики одмор, док је 
за ученике од 5. до 8. разреда траје 20 минута. Мали одмори између часова трају по пет минута.  

узраст I група II група 
РАЗРЕДНА НАСТАВА 800 – 1015 1100 - 1240 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
1330 – 1710 

понедељак, среда, петак 
1330 – 1710 

уторак, четвртак 

  б) РАСПОРЕЂЕНОСТ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

разреди број ученика број одељења одељења 

1. разред 64 3 11, 12, 13 
2. разред 70 3 21, 22, 23 

3. разред 53 2 31, 32 

4. разред 77 3 41, 42, 43 

5. разред 73 3 51, 52, 53 
6. разред 61 3 61, 62, 63 

7. разред 64 3 71, 72, 73 

8. разред 87 4 81, 82, 83, 84 

 549 24 24 

в) КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ  

Школске 2020/2021. године класификациони периоди су завршени: 

 први квартал 26. октобра  2020. године; 

 други квартал (крај првог полугодишта) 18. децембра 2020. године. 

 трећи квартал 31.марта 2021. 

 крај наставне године 8.јун (за ученике 8.) односно 22. јун 2021.(за ученике1.-7. разреда) 

 крај школске године 31.август 2021. 
 

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 2020/2021. годину. 



Школа је остварила Наставни план и програм и реализовала друге облике образовно – васпитног рада у току 
два  полугодишта. Прво полугодиште је почело у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршило се у петак, 18. 
децембра 2020. године. У 1. полугодишту реализовано је 76 наставних дана.  

Друго полугодиште почело је у понедељак, 18. јануара 2020. године, а завршило се у уторак, 22. јуна 2020. 
године, за ученике од 1. до 7. разреда (101 наставни дан), односно у уторак, 8 јуна 2020. године, за ученике 8. разреда . 
У току школске године реализовано је укупно 177 наставних дана. Због различитог броја наставних дана у току школске 
године у четвртак, 1. октобра 2020, настава се изводила према распореду часова за понедељак, а у уторак, 3. новембра 
2020, настава се изводила према распореду часова за петак.  

У току првог полугодишта ученици су имали један јесењи распуст од 11. новембра 2020. до 16. јновембра 
2020.. Због епидемије грипа, настава је обустављена у периоду од 12. до 16. новембра. 

У току године два пута се прелазило са комбиновани модел наставе, на онлајн наставу, због погоршања 
епидемиолошке ситуације у земљи. Из тих разлога дошло је до измене календара рада и наставна година је трајала 
дуже од планираног. Све активности, па тако и завршни испит, померени су, те је он реализован 23. 24. И 25 јуна. 

Подела ђачких књижица, односно сведочанстава, организована је у мањим групама на крају првог полугодишта 
и 28. јуна 2021. 
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ, УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ 
ОРГАНА ШКОЛЕ 

У школи су током школске 2020/2021. 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 (24 старешине) 
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 првог полугодишта школске 2020/2021. године одржано је осам седница Наставничког већа. 
Прва седница одржана је 17. августа 2020. године, са дневним редом:  

1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Организовање почетка школске године 
4. Текућа питања 

Друга седница одржана је 24. августа 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Организовање почетка школске године 
4. Олан дежурства за 2020/21.  
5. Текућа питања 

Трећа седница одржана је 31. августа 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 

http://svetisava.edu.rs/
http://moodle.svetisava.edu.rs/
http://e-rastko.blogspot.com/
http://www.facebook.com/svetisavaki
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2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Информација о одобрењу Оперативног плана рада школе од стране Школске управе Зрењанин 
4. Организовање почетка школске године 
5. Текућа питања 

Четврта седница одржана је 4. септембра 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Допис родитеља Министарству просвете „Нова школска године – помоћ за родитеље“ 
4. Допис Министарства о непоштовању мера у циљу заштите здравља 
5. Текућа питања 

Пета седница одржана је 9. септембра 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Анализа спровођења одлука поводом Дописа родитеља Министарсву просвете "Нова школска година - помоћ 

за родитеље" 
4. Извештаj директора са састанка директора и представника ШУ Зрењанин у ЦСУ, 7.9.2020 
5. Извештај педагога са састанка у ЦСУ Кикинда 
6. Текућа питања 

Шеста седница одржана је 14. септембра 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Усвајање Извештаја о раду школе и Извештаја директора за школску 2019/20. годину 
4. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 
5. Текућа питања 

Седма седница одржана је 15. октобра 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Предлог наставника разредне и предметне наставе за чланове комисије за спровођење поступка за избор 

директора 
4. Текућа питања 

Осма седница одржана је 10. новембра 2020. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Реализација плана и програма на крају првог квартала; 
4. Успех и владање ученика на крају првог квартала; 
5. Гласање Наставничког већа за избор директора школе (сви запослени); 
6. Текућа питања 

Девета седница одржана је 19. јануара 2021. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Реализација плана и програма на крају првог полугодишта; 
4. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта; 
5. Обележавање Дана школе и школске славе 
6. Текућа питања 

Десета седница одржана је 1. априла 2021. године у две групе, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда; 
2. Усвајање записника са прошле седнице; 
3. Реализација плана и програма на крају трећег квартала; 
4. Успех и владање ученика на крају трећег квартала; 
5. Усвајање листе одабраних уџбеника за 2021/2022. годину 
6. Текућа питања. 

Jеданаеста седница одржана 10. јуна 2021. са дневним редом: 
 1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са прошле седнице; 
3. Реализација плана и програма 8. разреда на крају године; 
4. Успех и владање ученика на крају године; 
5. Предлози за специјалне дипломе; 
6. Предлози за Вукову диплому; 
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7. Предлог за Ђака генерације и спортисту генерације; 
8. Текућа питања 

Дванаеста седница одржана 28. јуна 2012. са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда; 
2. Усвајање записника са прошле седнице; 
3. Реализација плана и програма на крају наставне године; 
4. Успех и владање ученика на крају наставне године; 
5. Текућа питања 

    Тринаеста седница одржана је 16. августа 2021. године, са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Поправни испит и Завршни испит у августовском року 
4. Похвала наставницима који су снимали часове за РТС 
5. Организовање почетка школске године 
6. Текућа питања 

  Четрнаеста  седница одржана је 26. августа 2021. године, са дневним редом:  
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Извештај за крај школске 2020/2021. након Поправних испита и Завршног испита у августовском року 
4. Организовање почетка школске године 
5. Текућа питања 

   Петнаеста седница одржана је 31. августа 2021. године, са дневним редом:  
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Извештај за крај школске 2020/2021. након Поправних испита и Завршног испита у августовском року 
4. Организовање почетка школске године 
5. Текућа питања 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

Чланови Стручног већа за разредну наставу: 
1. Радмила Чуданов, професор разредне наставе 

2. Светлана Суботички, професор разредне наставе 

3. Маријан Петров, професор разредне наставе 

4. Јасмина Колдан, професор разредне наставе 

5. Бранислава Окука, професор разредне наставе 

6. Јованка Јовановски, професор разредне наставе 

7. Љиљана Јолић, професор разредне наставе 

8. Сања Јакшић, професор разредне наставе 

9. Невенка Чикић, професор разредне наставе 

10. Мирослава Сивчев, професор разредне наставе 

11. Јасмина Терзин, професор разредне наставе 

12. Мирослав Бубало, вероучитељ 

13. Mилица Познановић, професор енглеског језика 

14. Драгана Виденов, професор енглеског језика 

15. Гизела Грабић, професор разредне наставе у дневном боравку 

16. Александар Стојков, наставник ромског језика 

Председник Стручног већа за разредну наставу: Бранислава Окука, професор разредне наставе  

Садржај 
рада 

Време 
реализације 

Место 
реализације 

Начин 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Решена су сва организациона питања септембар  ОШ састанак припремљен  Учитељи СВЗРН 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

14 

 

за почетак школске године (распореди 
часова, распоред за физичко) уз 
поштовање свих мера заштите од 
COVID 19 

„Свети 
Сава" 

Кикинда 

почетак 
године 

и 
ученици  
од 1. до 

4. 
разреда Усаглашени индивидуални наставни 

планови и програми рада на нивоу 
разреда (већа). 

састанак 
усаглашени 

планови 
СВЗРН 

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

састанак 
договор, 
списак, 
планови 

СВЗРН и 
Нада 
Зорић 

Допунске наставе, додатне наставе и 
секције ће се организовати на нивоу 
одељења или већа.онлајн 

састанак 
договор, 
спискови 

СВЗРН 

Разговор о реализацији стручног 
усавршавања на нивоу школе. 

састанак договор СВЗРН 

Анализирани су подаци о ученицима 
који имају потребу за додатном 
подршком у образовно-васпитном раду 
и формирни 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 су тимови за додатну 
подршку ученицима и израда ИОП-а. састанак 

договор, 
списак 

СВЗРН и 
Нада 
Зорић 

Организован је рад ваннаставних 
активности ученика  –   Спорт у школе и 
додатна подршка часовима физичког 
васпитања. 

састанак 
договор 
спискови 

учитељи и 
ученици  

1. и 2. 
разреда 

Усаглашани су критеријуми оцењивања 
ученика на нивоу разреда. састанак договор СВЗРН 

Анализа успеха и дисциплине ученика 
на крају 1. тромесечја. састанак договор СВЗРН 

Анализа реализованих ваннаставних 
активности. састанак договор СВЗРН 

Усаглашавање критеријума оцењивања 
ученика на нивоу разреда. састанак договор СВЗРН 

Планирање активности у оквиру Дана 
школе биће детаљно прецизиране у 
другом полугодишту. 

састанак договор СВЗРН 

Анализа успеха и дисциплине ученика 
на крају 1. полугодишта. састанак договор СВЗРН 

Одржано је три састанака Стручног 
већа за разредну наставу у првом 
полугодишту школске 2020/21. године. 

састанци 
договор, 

записници 
СВЗРН 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Донета је одлука да се организује 
школско такмичење у Лепом писању и 
Ликовни конкурс уз поштовање свих 
мера заштите од Covid 19. јануар 

ОШ „Свети 
Сава" 

Кикинда 
састанци 

договор, 
записници 

Учитељи 
и ученици  
од 1. до 

4. 
разреда 

СВЗРН 
Писање ИОП-а за 2. полугодиште. 

Документација се налази код психолога 
школе, Наде Зорић. 

Анализа успеха на крају 3. квартала април  састанак 
договор, 

записници 
 СВЗРН 

Анализа успеха на крају школске 
2020/2021. године 

јун  састанак 
договор, 

записници 
Учитељи 
и ученици  

СВЗРН 
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од 1. до 
4. 

разреда 

Одржано је шест састанака Стручног 
већа за разредне наставе током 

школске 2020/2021. 
 

ОШ „Свети 
Сава" 

Кикинда 
састанци 

договор, 
записници 

Учитељи и 
ученици  

од 1. до 4. 
разреда 

СВЗРН 

                                   Председник Стручног већа за разредну наставу 

                                                                                                                   Бранислава Окука, професор разредне 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 првог полугодишта школске 2020/2021. 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 

a) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА 

Чланови Већа су: 
1. Александра Станчул 
2. Драгица Вукша 
3. Зита Херцег 
4. Милица Познановић, председница Већа 
5. Драгана Виденов 
6. Марија Зивлак 
7. Милијана Ардељан Бошков 
8. Тања Раца 
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 Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и презиме 
наставнице 

Такмичење из српског 
језика и језичке културе 

за  8. разред 

Општински 
ниво 

24.4.2021. 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Софија Рељин 
Михаило Ратко 

2. место 
3. место 

Александра 
Станчул 

Зита Херцег 

Такмичење из српског 
језика и језичке културе 

за  8. разред 
Окружни ниво 16.5.2021. 

ОШ „Свети 
Сава“ 

Софија Рељин 
Михаило Ратко 

1. место 
2. место 

Александра 
Станчул 

Зита Херцег 
 

Такмичење из српског 
језика и језичке културе 

за  8. разред 

Републички 
ниво 

30.5.2021. 
Филолошки 
факултет, 
Београд 

Софија Рељин 
Михаило Ратко 

3. место 
5.  место 

Александра 
Станчул 

Зита Херцег 

 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 
наставнице 

Моја Кикинда - откријмо 
где живимо 

општински 
10, 11, 24. 

2. 2021. 
Културни 
центар 

Милица Томић VII2 
и Давид Нађ VII3, 
Михаило Ратко и 

Драгана Мијанџић 
VIII2 

3. место - 
ТВ за школу 

Драгана 
Виденов 

Hippo – међународно 
такмичење из енглеског 

језика 
прелиминарно 24.4.2021. 

ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

Милана Стијеља 
Петар Ињац 

Пласман у 
полуфинале 

Милица 
Познановић 

Хипо олимпијада из 
енглеског језика 

међународни - 
квалификације 

24. 4. 2021. 
ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

Никола Томић III2, 
Андрија Глигорин 

IV3, Јована Карић и 
Лара Аврамов V2 

пласман у 
полуфинале 

Драгана 
Виденов 

Hippo – међународно 
такмичење из енглеског 

језика 

Полуфинално 
такмичење 

29.5.2021. 
ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

Милана Стијеља 
Петар Ињац 

 
Милица 

Познановић 

Хипо олимпијада из 
енглеског језика 

међународни - 
полуфинале 

29. 5. 2021. 
ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

Никола Томић III2, 
Андрија Глигорин 

IV3, Јована Карић и 
Лара Аврамов V2 

још нису 
познати 

Драгана 
Виденов 

   
                                                                                                          Председник Стручног већа: 

Милица Познановић 
                                                                                                                                                                  _______________________ 

носиоци 
реализације 

учесници 
оствареност 

циљева 
начин 

реализације 
место 

реализације 
време 

реализације 
садржај 

рада 

Драгана 
Виденов 
Милица 

Познановић 
Марија Зивлак 

Ученици  
2 – 8. 

разреда 

Истицање 
важности 

такмичења и 
учења страних 

језика 

Тестирање 
ученика 

ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

24. 4. 
2021. 

Hippo – такмичење 
 2-8. разреда 

Драгана 
Виденов 

ученици 
1, 3, 4. и 

5. р. 

подизање 
квалитета 
наставе 

фотографисање, 
снимање, 

постављање 
материјала 

учионице, 
онлајн 

током 
године 

Учешће у 
међународним 

еТвининг пројектима 

Драгана 
Виденов 

ученици 
3, 4. и 5. 

р. 

усвајање / 
проширивање 

језичких 
наставних 
садржаја 

подршка 
школа, 
онлајн 

током 
године 

Организовање 
допунске и додатне 
наставе, те секције 
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б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ 

Чланови Већа су: 
1. Зорица Рофа, наставница ликовне културе, председница Већа 
2. Тања Ђурђевић, наставница музичке културе 

носиоци 
реализације 

учесници 
оствареност 

циљева 

начин 
реализа

ције 

место 
реализације 

време 
реализације 

садржај 
рада 

Зорица 
Рофа,учитељ

и од 1-4 
разреда  

Ученици 
школе од 1-8 

разреда 

Ученици су упознати са 
традицијом и културом 

живљења нашег града и 
узела су учешће у 

пратећим активностима 
манифестације 

Учешће, 
Изложба 

Градска 
библиотека, 

Кикинда 
Септембар „Дани лудаје“ 

Зорица Рофа 
Ученици 

школе од 5-8 
разреда 

Ученици су упознати са 
значајем ове 

манифестације 

Учешће, 
Изложба 

Културни 
центар, 
Кикинда 

Септембар 
„Змајеве дечје 

игре“ 

Зорица Рофа 
Ученици 

школе од 5-8 
разреда 

Ученици су упознати са 
културом здравог 

живљења и исхране и 
узела су учешће у 

пратећим активностима 
манифестације 

Учешће, 
Изложба 

ЗЗЈЗ, Кикинда Октобар 
„ Светски дан 
здраве хране“ 

Зорица Рофа, 
учитељи од 1-

4 разреда 

Ученици 
школе од 1-8 

разреда 

Ученици су се упознали 
са активностима 
манифестације и 

решавали занимљиву 
ликовну проблематику- 

светлост 

Учешће, 
Изложба 

Културни 
центар, 
Кикинда 

Децембар 
„Фестивал 
подводног 

филма“ 

Зорица Рофа, 
учитељи од 1-

4 разреда 

Ученици 
школе од 1-8 

разреда 

Ученици су упознати са 
традицијом , културом и 

обичајима поводом 
празика и узела су 
учешће у пратећим 

активностима 
манифестације 

Учешће,
Изложба 

Школа  Децембар 

Изложба дечијих 
радова поводом 

Божићних и 
новогодишњих 

празника 

Наставник 
музичке 
културе 

Лука Грбић, 
7.2 

Фернандо Шор -  „Галоп” 
Свирање 
(гитара) 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

27.1.2021. 

Солистичко 
извођење музике 

поводом Дана 
школе 

Зорица 
Рофа,Невенк

а Чикић 

Ученици 
школе од 1-8 

разреда 

Ученици су упознати са 
традицијом , културом и 

обичајима поводом 
празика и узела су 
учешће у пратећим 

активностима 
манифестације 

Учешће,
Изложба 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

27.1.2021. 

Изложба дечијих 
ликовних радова  

поводом дана 
школе- тема 

„Једна прича из  
живота Светог 

Саве“ 

Зорица Рофа 
Невена 

Росић,7.2 

Ученици су упознати са 
традицијом , културом и 

обичајима 

Учешће,
Изложба 

Нови Сад Март 

Учешће на 
годишњој 

изложби Центра 
за ликовно 

васпитање деце 
и омладине 

Војводине- Тема 
Стари занати 

Зорица Рофа 
Ученици 

школе од 5-8 
Обележавање Ускршњих 

празника 
Учешће,
Изложба 

Школа Април 
Одржана 
Ускршња 
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разреда изложба дечијих 
радова 

Зорица Рофа 
Ученици 

школе од 5-8 
разреда 

Ученици су се упознали 
са традицијом 

добровољног давања 
крви и његовом значају 
за целокупно друштво. 

Учешће,
Изложба 

Црвени крст 
Кикинде 

Март-
Април 

Ликовни конкурс 
„Крв  живот 

значи“ 

Наставник 
музичке 
културе 

Хелена Грујић, 
6.1; 

Лука Грбић, 
7.2; 

Невена Росић, 
7.2; 

Соња Олајић, 
7.2; 
Ања 

Стеванов, 7.2 

Catherine Rollin -  „Jazzy 
Moves” (соло клавир); 

Ben E. King -  „Stand By 
Me” (камерни састав) 

Свирање 
(клавир, 
гитара); 

Певање 
(солиста и 

хор) 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

17.6.2021. 

Извођење 
солистичке и 

камерне музике 
поводом доделе 
Вукових диплома 

 Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив такмичења 
ниво 

такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 

име и презиме 
ученика и 
одељење 

резултат 
име и 

презиме 
учитеља 

Учешће на годишњој 
изложби Центра за ликовно 
васпитање деце и омладине 

Војводине- Тема Стари 
занати 

републички Март Нови Сад Невена Росић, 7.2 

Селектован 
рад за 

приказ на 
изложби 

Зорица Рофа 

 Успеси ученика и учитеља на конкурсима: 

назив конкурса 
организатор 

конкурса 
ниво конкурса 

Време и 
место 

име и презиме 
ученика и 
одељење 

освојена 
награда 

име и презиме 
учитеља 

„Дани лудаје“ 

Општина 
Кикинда, 

Туристички 
савез 

Општински 

Септембар, 
Кикинда 

Ана Пилиповић, 6-1 
Прва 

награда 
Зорица Рофа 

„ Светски дан здраве 
хране“ 

Завод за јавно 
здравље 

Општински 
Октобар, 
Кикинда 

Валентина Варга, 
8-4 

Друга 
награда 

Зорица Рофа 

„Фестивал подводног 
филма“ 

Културни 
центар Кикинда 

Општински 
Децембар, 

Кикинда 
Марина Вељин, 5-1 

Прва 
награда 

Зорица Рофа 

                                                                                                         Председник Стручног већа: 
                                                                                                                                       Зорица Рофа 
                                                                                                                                                                     
_______________________ 
 

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈE 

Чланови Већа су: 
1. Мирослав Грујић, наставник географије ,председник Већа 
2. Драгица Средојев, наставница историје 
3. Александра Остојин, наставница географије 
4. Александар Коцкар, наставник историје 

носиоци 
реализације 

учесници 
оствареност 

циљева 
начин 

реализације 
место 

реализације 
време 

реализације 
садржај 

рада 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Усвојен план рада састанак школа 
31.08.2020

. 
Усвајање плана 

рада 
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М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Планови су 
усаглашени са 
прилагођеним 

плановима МПНРТ 

појединач
но 

школа септембар 

Усаглашавање 
годишњих и 
оперативних 

планова рада са 
плановима МПНРТ 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Изабрани 
предлози за 

семинаре 
састанак школа септембар 

Планирање 
стручног 

усавршавања 

М. Грујић 5-2 

Час астрономије и 
посматрање 

планета 
телескопом 

Угледни 
час 

Полигон 
18.09.2020

. 
Учионица под 
ведрим небом 

М. Грујић, 
А. Остојин 

Наставници 
из Новог 
Сада и 

Кикинде 

Предавања на 
конференцији 

предавачи 
ОШ „Јован 
Поповић“ 
Нови Сад 

26.09.2020
. 

Стручни скуп 
„Заједно учимо 

боље“ 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Извршена анализа 
остварених 
активности 

састанак школа 
27.10.2020

. 
Анализа првог 

квартала 

Д. Средојев ученици изложба 
Изложба у 

холу 
школа 

11. 
новембар 

Изложба поводом 
Дана примирја у 
Првом светском 

рату 

М. Грујић М. Грујић 
Одржана 

радионица-
предавање 

радиониц
а 

интернет 
25.11.2020

. 
Ноћ истраживача 

2020. 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Размењене 
информације и 
материјал за 

наставу на даљину 

сасатанак школа 
27.11.2020

. 

Договор о начину 
одржавања наставе 

на даљину и 
размена 

материјала 

М. Грујић М. Грујић 
Снимљена су 2 
часа географије 

Снимање 
часова 

Од куће 
Децембар 

2020. 
Снимање часова за 
РТС – Моја школа 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Усвојен 
полугодишњи 

извештај о раду 
Већа 

састанак онлајн 
18.12.2020

. 

Усвајање 
полугодишњег 

извештаја 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Размењене 
информације о 

ставовима 
кикиндских Актива 

географа и 
историчара 

састанак школа 
25.01.2021

. 
Договор у вези 

такмичења 

М. Грујић 
А. Остојин, 
М. Грујић 

Аутор М. Грујић 
презентовао је 

уџбеник 
„географија 8“ 

вебинар онлајн 
05.02.2021

. 

Презентација 
уџбеника 

„Географија 8“ 

М. Грујић 
А. Остојин, 

М. Грујић, Д. 
Виденов 

Екипа наше школе 
заузела 3. место у 

финалу квиза 
Квиз 

Културни 
центар 

10.02.-
24.02.2021

. 
Моја Кикинда квиз 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Чланови упознати 
са длуком Актива 
географа Србије о 

неодржавању 
такмичења док ће 

се из историје 
одржати. 

састанак школа 
26.02.2021

. 

Закључак са 
сатанка Актива 

географа Србије 
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М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Чланови Већа 
извршили одабир 

уџбеника из 
географије и 

историје за 7. и 8. 
разред за наредну 

школску годину. 

састанак школа 
09.03.2021

. 
Одабир уџбеника 
за 7. и 8. разред 

Д. Средојев 
Д. Средојев, 

А. Коцкар 
К. Вајда 8-1  

2. место 
Такмичењ

е 

ОШ „Јован 
Поповић“ 
Кикинда 

25.04.2021
. 

Општинско 
такмичење из 

историје 

Д. Средојев 
Д. Средојев 
А. Коцкар 

К. Вајда 8-1 
5. место 

Такмичењ
е  

ОШ „Јован 
Поповић“ 
Кикинда 

15.05.2021
. 

Окружно 
такмичење из 

историје 

П.К. „Кинђа“ 
М. Грујић, Д. 
Средојев, А. 

Остојин 

Чланови Већа 
повели своје 
ученике на 
пролећни 

орјентиринг 

такмичењ
е 

Старо 
језеро 

05.06.2021
. 

Орјентиринг 

Г. Рацков 
Сви 

чланови 
Већа 

Чланови Већа су 
обучени за 

прегледање 
задатака на 

завршном испиту 

Вебинар/о
бука 

онлајн 
14.06.2021

. 

Обука за 
прегледаче на 

завршном испиту 

Г. Рацков М. Грујић 
М. Грујић је обучен 
за супервизора на 
завршном испиту 

Вебинар/о
бука 

онлајн 
14.06.2021

. 

Обука за 
супервизоре на 

завршном испиту 

М. Грујић 
Сви 

чланови 
Већа 

Чланови Већа 
једногласно су 

усвојили годишњи 
извештај о раду 

Већа 

састанак школа 
21.06.2021

. 

Усвајање годишњег 
извештаја о раду 

стручног Већа 

 Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима у организацији Министарства просвете:: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и 
презиме 

наставника 

Историја  општински 25.04.2021. 
ОШ „Јован 
Поповић“ 
Кикинда 

Катарина Вајда 8-1 2 Д. Средојев 

Историја  окружни 15.05.2021. 
ОШ „Јован 
Поповић“ 
Кикинда 

Катарина Вајда 8-1 5 Д. Средојев 

 Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и презиме 
наставника 

Моја Кикинда 
квиз 

општински 
10.02.-

24.02.2021. 
Културни 
центар 

М. Ратко 8-2 
Д. Мијанџић 8-2 

М. Томић 7-2 
Д. Нађ 7-3 

3. место 
Д. Виденов, 

М. Грујић 

                                                                                                        Председник Стручног већа: 
                                                                                                                                        Мирослав Грујић  

                                                                                                                                  _____________________ 

г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

Чланови Већа су: 
1. Биљана Груловић, наставница физике 
2. Данило Боровница, наставник математике  
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3. Емилија Пећанац, наставница математике (до 2. новембра) 
4. Светлана Угринов, наставница математике (од 2. новембра) 
5. Золтан Каналаш, наставник математике, председник Већа 
6. Марија Поповић, наставница физике 

носиоци 
реализације 

учесници 
оствареност 

циљева 
начин 

реализације 
место 

реализације 
време 

реализације 
садржај 

рада 

Данило 
Боровница 

Марија 
Поповић 

Ученици 
VI1,VI2,VII2

,VII3 
 

Разне 
активности 

Онлајн 
Децембар 
2020 - Јун 

2021 

еТвининг 
пројекат STEM 

Book Club 

Данило 
Боровница 

Марија 
Поповић 

Ученици 
VI1,VI2,VII2

,VII3 
 

Разне 
активности 

Онлајн 
Март 2020-

Фебруар 
2021 

еТвининг 
пројекат Мeasure 

Me Up 

Данило 
Боровница 

Марија 
Поповић 

Ученици 
VI1,VI2,VII2

,VII3 
 

Разне 
активности 

Онлајн 
Новембар 
2020 - Јун 

2021 

еТвининг 
пројекат Measure 
me up – Bringing 

tradition to present 

 Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима у организацији Министарства просвете: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и презиме 
учитеља 

Браинфинити 
такмичење 

републички 
Новембар 

2020 
Онлајн екипно 

15, 20, 37, 42, 
45, 47 место 
од 48 екипа 

Данило 
Боровница 

Браинфинити 
такмичење 

републички Maj 2021 Београд екипно 
Финале једна 
екипа шестог 

разреда  

Данило 
Боровница 

Такмичење 
математика 

Општински  28.02.2021. 
ОШ Жарко 
Зрењанин 

Јована Карић 5-2 
Огњен Орашанин 5-

2 
Стефан Варга 6-3 
Хелена Грујић 6-1 
Миа Пастор 7-2 

Соња Олајић 7-2 
Андреј Варга 8-4 

1. место 
2. место 
1. место 
3. место 
2. место 
3. место 
3. место 

Данило 
Боровница, 
Светлана 
Угринов, 
Золтан 

Каналаш 

Такмичење 
математика 

Окружни 25.04.2021. 
ОШ Жарко 
Зрењанин 

Ана Војводић 5-2 
Стефан Варга 6-3 
Соња Олајић 7-2 
Миа Пастор 7-2 

3. место 
1. место 
2. место 
3. место 

Данило 
Боровница, 
Светлана 
Угринов, 
Золтан 

Каналаш 

Такмичење 
физика 

Општински 27. 2. 2021. 
ОШ Фејеш 

Клара 

Стефан Варга 6-3 
Хелена Грујић 6-1 
Тамара Ђорђевић 

6-1 
Растко Поповић 6-1 
Александар Куга 6-2 
Милана Стијеља 6-

2 
Милица Томић 7-2 

Миа Пастор 7-2 
Андреј Варга 8-4 

1. место 
2. место 
2. место 
3. место 
3. место 
похвала 
1. место 
2. место 
1. место 

Биљана 
Груловић, 

Марија 
Поповић 

Такмичење 
физика 

Окружни 24.4.2021 
ОШ Фејеш 

Клара 

Стефан Варга 6-3 
Александар Куга 6-2 
Милица Томић 7-2 

Миа Пастор 7-2 
Андреј Варга 8-4 

1. место 
2. место 
2. место 
3. место 
2. место 

Биљана 
Груловић, 

Марија 
Поповић 
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Такмичење 
физика 

Републички 29-30.05.2021 Сокобања 
Стефан Варга 6-3 

 
2. место 

 
Биљана 

Груловић 

                                                                                                             Председник Стручног већа: 
                                                                                                                                                                      Золтан Каналаш 
                                                                                                                                                               _______________________ 

д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

Чланови Већа су: 
1. Марија Димитрић, наставница биологије, председница Већа 
2. Немања Божовић, наставник биологије   
3. Лела Војводић, наставница хемије 

Садржај 
рада 

Време 
реализациј

е 

Место 
реализаци

је 

Начин 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Договор већа о начину рада и 
сарадњи.Израда личних наставних 
планова.Планови израђени у складу са 
препорукама Министарства за ванредну 
ситуацију у време пандемије.Договор око 
учешћа на семинарима.Израда 
иницијалних тестова.Сређивање радног 
простора и евидентирање постојећих 
наставних средстава и потребних 
потрошних хемикалија. 

септембар школа 
Одржан 
састанак 

већа 

Израда ових 
докумената, 

сређене 
учионице 

Чланови 
стручног 

већа 

Чланови 
стручног 

већа 

Анализа постигнутог нивоа знања ученика 
на крају првог квартала.Размена искустава 
о критеријумима у оцењивању у условима 
комбиноване наставе и епидемије. 

новембар школа 
Одржан 
састанак 

већа 

Добијен 
увид о 
нивоу 
знања 

ученика 

Чланови 
стручног 

већа 

Чланови 
стручног 

већа 

Активности у онлајн настави,како 
постављамо задатке на гугл-учионици и 
начини вредновања,размена искустава. 

децембар 

вибер и 
гугл-

учиониц
а 

Онлајн 
договори 

Размена 
искустава 

Чланови 
стручног 

већа 

Чланови 
стручниг 

већа 

Направљени су планови подршке и 
одређени термини за рад са ученицима,у 
нашем већу имамо 4 неоцењена 
ученика,три из биологије(Сашка 
Косаренко,Ана Рофа,Горан Шљапић ) и 
један из хемије(Ана Рофа)..Разговор о 
раду са инклузивним ученицима. 

јануар 

школа 
Одржан 
састанак 

већа 

Израда 
плана 

Чланови 
стручног 

већа 

Лела 
Војводић 
Марија 

димитрић 

Договор око учешћа на такмичењима и 
организовање школског 
такмичења(хемија). Договор око учешћа на 
семинарима и њихове примене у пракси. 

фебруар 

школа 
Одржан 
састанак 

већа 

Израда 
тестова 

Чланови 
стручног 

већа 

Лела 
Војводић 

.Анализа постигнутог нивоа знања ученика 
на крају трећег квартала 
Размена искустава о критеријумима у 
оцењивању у условима комбиноване 
наставе и епидемије. 
.Договор око израде пробних тестова за 
ученике који наставу прате по ИОП-у. 
Договор око припреме ученика за малу 
матуру. Учешће на општинском такмичењу 
из хемије. 

март школа 
вибер и 
гугл-
учиониц
а 
СШ“Мил
ош 
Црњанск
и“ 

Разговор, 
договор 

Израда 
пробних 
тестова за 
ученике по 
ИОП-у 
Миа 
Пастор-
1.награда, 
Соња 
Олајић-
1.награда, 

Чланови 
већа,уче
ници са 
додатне 
наставе: 
Миа 
Пастор, 
Соња 
Олајић, 
Милица 
Томић и 

 Лела 
Војводић 
Немања 
Божовић 
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Милица 
Томић-
2.награда, 
Ивана 
Живковић-
3.награда 

Ивана 
Живкови
ћ 

Анализа резултата постигнутих на 
такмичењу. Учешће на окружном 
такмичењу из хемије. 

април школа, 
СШ 
“Милош 
Црњански
“ 

Учешће на 
такмичењу
,разговор, 
договор 

Миа 
Пастор-
2.награда 

Чланови 
већа, 
ученици 
такмичар
и 

Лела 
Војводић 

Анализа пробних тестова за малу матуру 
Избор нових уџбеника за школску 
2021/2022. годину. 

мај школа Одржан 
састанак 
већа 

Изабрани 
уџбеници 

Чланови 
стручног 
већа 

Чланови 
стручног 
већа 

Рад у отежаним условима пандемије и 
постигнућа ученика. 
Договор око питања на тестовима за 
ученике који раде по ИОП-у. 
Договор око начина извођења припремне 
наставе за завршни испит. 

јун школа Разговор, 
писање 
извештаја 

Израда 
тестова за 
ученике који 
прате 
наставу по 
ИОП-у 

Чланови 
стручног 
већа 

Марија 
Димитрић 

                                                         Председница већа 

                                                                                                                      Марија Димитрић,наставница биологије 
                                                                                                                     __________________________________ 
 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ  

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

 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Актив наставника 
технике и 

информатике 

Током 
полугодишта 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

Састанци и 
непосредан 

рад 

Решавање 
текућих 

проблема и 
питања 

М. Дувњак 
С. Рељин 
Д. Радин 
А. Пастор 

Арпад 
Пастор 

Састанци 
наставника 

информатике 

Током 
полугодишта 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

Састанци и 
непосредан 

рад 

Решавање 
текућих 

проблема и 
питања 

М. Дувњак 
А. Пастор 

Арпад 
Пастор 

Израда видео 
материјала за 

сваку лекцију за 
потребе Гугле 

Учионице и 
школског система 

за електронско 
учење 

Током 
полугодишта 

Приватан 
стан 

Израда и 
постављање 

дигиталних/еду
кативних 

материјала на 
систем 

Доступност 
материјала на 

школским 
сервисима 

Арпад 
Пастор 

Арпад 
Пастор 

Састанци 
наставника 
технике и 

технологије 

Током 
полугодишта 

ОШ 
“Свети 
Сава” 

Састанци и 
непосредан 

рад 

Решавање 
проблема и 

текућа питања 

Д. Радин 
С. Рељин 
М. Дувњак 
А. Пастор 

Д. Радин 
С. Рељин 

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

Актив наставника 
технике и 

информатике 

Током 
целе 

године 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

Састанци 
и 

непосреда
н рад 

Решавање 
текућих 

проблема и 
питања 

Маја 
Дувњак 

Силвана 
Рељин 
Душан 
Радин 
Арпад 
Пастор 

Арпад Пастор 

Актив наставника 
информатике 

Током 
целе 

године 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

Састанци 
и 

непосреда
н рад 

Решавање 
текућих 

проблема и 
питања 

Маја 
Дувњак 
Арпад 
Пастор 

Арпад Пастор 

Организација 
Општинског 

такмичења из 
информатике 

Март 
ОШ 

„Свети 
Сава“ 

Онлајн 
Спровођење 
такмичења 

Маја 
Дувњак 
Арпад 
Пастор 

Маја Дувњак 
Арпад Пастор 

Организација 
Окружног 

такмичења из 
информатике 

Април 
ОШ 

„Свети 
Сава“ 

Онлајн 
Спровођење 
такмичења 

Маја 
Дувњак 
Арпад 
Пастор 

Маја Дувњак 
Арпад Пастор 

Пошумљавање 
Старог језера 

Мај 
Старо 
језеро 

Непосред
ан рад 

Екологија 
Пети 

разреди 

Душан Радин 
Силвана 
Рељин 

 
⮚ Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима у организацији Министарства просвете:  

назив такмичења 
ниво 

такмичења 

време 
одржава

ња 

место 
одржавања 

име и 
презиме 

ученика и 
одељење 

резултат 
име и 

презиме 
учитеља 

Општинско 
такмичење из 
програмирања 

Општински Март 
Онлајн - 
petlja.org 

Миа Пастор 
7.2 

ПРВО 
место - не 
награда 

Арпад 
Пастор 

Општинско 
такмичење из 
програмирања 

Општински Март 
Онлајн - 
petlja.org 

Марко Ступар 
8.4 

ДРУГО 
место 

Арпад 
Пастор 

Општинско 
такмичење из 
програмирања 

Општински Март 
Онлајн - 
petlja.org 

Стефан Варга 
6.3 

ПРВО  
место 

Маја Дувњак 

Општинско 
такмичење из 
програмирања 

Општински Март 
Онлајн - 
petlja.org 

Aндреј  Варга 
8.4 

ПРВО  
место 

Маја Дувњак 

Окружно 
такмичење из 
програмирања 

Окружни Мај 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Миа Пастор 

7.2 
ПРВО 
место 

Арпад 
Пастор 

Окружно 
такмичење из 
програмирања 

Окружни Мај 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Марко Ступар 

8.4 
ДРУГО 
место 

Арпад 
Пастор 

Окружно 
такмичење из 
програмирања 

Окружни Мај 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Стефан Варга 

6.3 
ПРВО  
место 

Маја Дувњак 

Окружно 
такмичење из 
програмирања 

Окружни Мај 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Андреј  Варга 

8.4 
ПРВО  
место 

Маја Дувњак 
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Државно 
такмичење из 
програмирања 

Републички Јун 
Математичка 

гимназија 
Београд 

Андреј  Варга 
8.4 

ДРУГА 
награда 

Маја Дувњак 

⮚ Успеси ученика и учитеља на осталим такмичењима: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржава
ња 

место одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и презиме 
учитеља 

Оријентиринг градски мај Кикинда 
тимови 5,6 

разреди 
 Душан Радин 

                                                                                                           

               Председник Стручног већа 
          _____________________________________________ 
         (Арпад Пастор, наставник информатике и рачунарства) 
 

е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  

ВАСПИТАЊА 

Чланови Већа су: 
1. Борис Кнежевић, наставник физичког и здравственог васпитања, председник  Већа 
2. Виктор Фелбаб, наставник физичког и здравственог васпитања  
3. Владимир Радловић, наставник физичког и здравственог васпитања 
4. Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког и здравственог васпитања  
5. Сандра Маљковић, наставница физичког васпитања укључена у пројекат „Спорт у школе“ 
6. Владимир Караџин, професор  физичког васпитања на стручној пракси “ 

Садржај 
рада 

Време 
реализације 

Место 
реализације 

Начин 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

договор о начину 
рада и израда  плана 

Већа 
август 2020. школа дискусија 

усклађивање 
планова и 
програма 

чланови 
Већа 

чланови 
Већа 

Адаптација тоалета, 
лавабоа, канеларије  

и свлачионица 

Септембар 
2020 

школа 

Санирање влаге у 
канцеларији и 

толаету, Поставка 
лавабоа, набавка 

ормара за 
наставнике,  

Стварање 
адекватних 

услова за рад 

Извођачи 
радова 

Директор 
школе 

Реализација пројекта 
„Заједно вежбамо 

боље“ 

Август-
децембар 

2020. 

Школа, СЦ 
Језеро, 
Старо 

Језеро, 
спортски 
објекти у 

граду 

Организовани 
садржаји у 
сарадњи са 
спортским 

клубовима и ШСС 

Реализација 
садржаја из 

пројекта 

Ученици, 
сарадници 

чланови 
Већа 

Реализација пројекта 
„Заједно вежбамо 

боље“ 

Август-
децембар 

2020. 
Школа 

Организовани 
садржаји кроз 

активност „Маме и 
децеа вежбају 

заједно“ 

Сарадња школе 
и родитеља 

Ученици, 
родитељи, 
сарадници 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат, 
Сандра 

Маљковић 

Реализација пројекат 
„Спорт у школе“ 

Окртобар. 
децембар 

Школа 

Организовани 
садржаји кроз 

активност 
подржану од 

стране ГУ Кикинда 
И МПНТР 

Реализација 
садржаја из 

пројекта 

Ученици, 
сарадници 

Сандра 
Маљковић 
Светлана 
Мирчић 

Вукобрат,  
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Реализација додатне 
подршке настави од 

1.- 4. разреда  

Окртобар. 
новиембар 

Школа 

Реализација 
додатне подршке 
настави физичког 
инздравственог 

васпитања у 
међусменским 

терминима 

Ученицима је 
омогућен 

минимум часова 
физичког од 

стране 
професора ФЗВ 

од 1.- 4. 
разреда 

чланови 
Већа, 

Стручна 
пракса 

моторичка мерења 

септембар 
2020. 

школа 
консултације, 

договор 

проверени 
инструменти за 

проверу 
моторичких 
способности 
- извршена 
иницијална 

моторичка мерења 
ученика 1-4. и 5-8. 

разреда 

чланови 
Већа, 

ученици 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 

формирање секција 
ученика из рукомета, 

кошарке, одбојке, 
фудбала и спортске 

гимнастике 

формиране 
секције 

чланови 
Већа 

Реализација пројекта 
„ Европски школски 

спортски дан“ 

- ученици су 
укључени у 

пројекат 
- обезбеђен 

банер 
организације, 

медијска 
пропраћеност од 
стране локалних 
и регионалних 
медија. Посета 

чланова локалне 
самоуправе. 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 

Адаптација 
канеларије  и 
свлачионица 

Септембар 
2020 

школа поставка 
Стварање 
адекватних 

услова  

Извођачи 
радова 

Директор 
школе 

Трка „За срећније 
детињство“ 

октобар 
2020. 

школа 

учешће у 
хуманитарној 

акцији 
прикупљања 

средстава 

промоција 
здравих стилова 

живота и 
хуманости 

сви 
наставници 

чланови 
Већа 

такмичења СШСС, 
ШССВ, ШСС Кикинда 

Прво 
полугодиште 

Кикинда учешће  
укључивање 

ученика у 
такмичења 

одабрани 
ученици 

чланови 
Већа,  

СИМ градско 
такмичење 

септембар 
2020 

СЦ Језеро учешће 
укључивање 

ученика у 
такмичења  

одабрани 
ученици 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 

Школска такмичења Кикинда 
учешће према  

плану 
физичка  

активност 
ученици 

чланови 
Већа 

Прво 
полугодиште 

СИМ Државно 
такмичење 

Октобар 
2020 

Брзеће учешће 
укључивање 

ученика у 
такмичења  

Пласирани 
ученици 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 

Здраво растимо 
Птрво 
полугодиште 

Кикинда учешће 
укључивање 
ученика 7. и 6. 

ученици 
Светлана 
Мирчић 
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разреда Вукобрат 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Реализација пројекат 
„Спорт у школе“ 

Jануар -јун Школа 

Организовани 
садржаји кроз 

активност 
подржану од 

стране ГУ Кикинда 
И МПНТР 

Реализација 
садржаја из 

пројекта 

Ученици, 
сарадници 

Сандра 
Маљковић 
Светлана 
Мирчић 

Вукобрат,  

Реализација пројекта 
„Заједно вежбамо 

боље“ 

Јануар - 
август 

Школа 

Организовани 
садржаји кроз 

активност „Маме и 
децеа вежбају 

заједно“ 

Сарадња школе 
и родитеља 

Ученици, 
родитељи, 
сарадници 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат, 
Сандра 

Маљковић 

Здраво растимо 
Друго 
полугодиште 

Кикинда учешће 
укључивање 
ученика 7. и 6. 
разреда 

ученици 
Светлана 
Мирчић 
Вукобрат 

СИМ 
Април, мај, 

јун, јул 2021. 

Кикинда, 
Зрењанин, 
Нови Сад, 
Сремска 

Митровица, 
Златибор 

учешће 
Атлетика, 

рукомет, фудбал, 
две ватре 

ученици 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат, 
Сандра 

Маљковић 

Спортске активности  
Април, мај, 

јун 
Кикинда Учешће 

Пикадо, вожња 
ролерима 

Ученициm5.и 
6. разреда 
Ученици 7. 
разреда, 

Прламент 

Светлана 
Мирчић 

Вукобрат 

Здраво растимо 
Друго 
полугодиште 

Кикинда 
Нови 
Козарци 

Учешће, 
вршњачка 
едукација 

укључивање 
ученика 7. и 6. 
разреда 

ученици 
Светлана 
Мирчић 
Вукобрат 

Планирано санирање влаге и опремање кабинета није спроведено, радови у кабинету нису реализовани због недостатка 
материјалних ресурса. Рипстолови и даље стоје поломљени, а мини кошеви нису враћени, већ четврту годину. Постављен 
је нови лавабо. Сарадња на нивоу Већа је била коректна. Одржан је један састанак ШСС Кикинда у ЦСУ. Организоване 
вебинаре из области физичког васпитања и других области похађали су сви чланови Већа. 

 Успеси ученика и наставника на такмичењима у организацији Министарства просвете: 

Ниво такмичења 
Време 

одржавања 
Место одржавања 

Име и презиме ученика и 
одељење 

Резултат 
Име и презиме 

наставника 

ОПШТИНСКИ 
(стрељаштво) 

октобар Кикинда мушка екипа 1. место 
Светлана Мирчић 

Вукобрат 

ОПШТИНСКИ 
(стрељаштво) 

октобар Кикинда женска екипа 1. место 
Светлана Мирчић 

Вукобрат 

ОКРУЖНИ 
(стрељаштво) 

октобар Кикинда женска екипа 2. место 
Светлана Мирчић 

Вукобрат 

ОКРУЖНИ 
(стрељаштво) 

октобар Кикинда мушка екипа 1. место Борис Кнежевић 

ОПШТИНСКО 
(стони тенис) 

октобар Кикинда 4 ученика учешће 
Светлана Мирчић 

Вукобрат 

РЕПУБЛИЧКИ 
(стрељаштво) 

октобар НИШ мушка екипа 9. место 
Светлана Мирчић 

Вукобрат 

                                   Председник Стручног већа за физичко васпитање 
                                 _____________________________________________ 
                                                 (Борис Кнежевић, професор физичког васпитања) 
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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 имају у анализирању проблема учења и 
напредовања сваког ученика и у координацији васпитног рада свих фактора у одељењу. 

Руководиоци одељењских већа током школске 2020/21. године су: 
1. разред – Маријан Петров 
2. разред – Јованка Јовановски 
3. разред – Љиљана Јолић 
4. разред – Мирослава Сивчев 
5. разред – Драгица Вукша 
6. разред – Милица познановић 
7. разред – Маја Дувњак 
8. разред – Зита Херцег 
У првом полугодишту ове школске године одељењска већа су имала по 3-5 седница, а реализација рада се 

налази у електронским Дневницима рада. Све активности су организоване у складу са мерама заштите због пандемије 
Корона 19. 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА 

Чланови Већа 1. разреда су: 
1.  Радмила Чуданов, учитељица у 11 
2.  Светлана Суботички, учитељица у 12  
3.  Мaријан Петров, учитељ у 13,председник  Већа 
4.  Драгана Виденов, наставница енглеског језика  
5.  Мирослав Бубало, вероучитељ 
6.  Александар Стојков, наставник ромског језика 

 Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 11 12 13 ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 76 76 76 228 

Енглески језик 30 30 30 90 

Математика 76 76 76 228 

Свет око нас 31 31 31 93 

Ликовна култура 15 15 15 45 

Музичка култура 15 15 15 45 

Физичко и здравствено васпитање 45 45 45 135 

Дигитални свет 16 16 16 48 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање 16 16 16 48 

Верска настава 16 16 16 48 

Ромски језик са елементима националне културе 28 / / 28 

ЧОС 16 16 16 48 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 
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Дечја недеља 10. 9. 2020. 
ОШ „Свети Сава“, 

Кикинда 
промовисање 

Пријем првака 
у Дечји савез 

сви 
ученици 

Одељењски 
старешина 

Манифестација - Дани 
лудаје 

19. 9. 2020. 
ОШ „Свети Сава“, 

Кикинда 
Ликовни 
конкурс 

Развијање 
креативности 

сви 
ученици 

Одељењски 
старешина 

Хуманитарна акција 22. 9. 2020. 
ОШ „Свети Сава“, 

Кикинда 
хуманитарна 

акција 
развијање 
хуманости 

сви 
ученици 

Одељењски 
старешина 

Додатна подршка настави 
физичког и здравственог 

васпитања 
30. 9. 2020. 

ОШ „Свети Сава“, 
Кикинда 

Физичка 
активност 

у здравом 
тeлу здрав 

дух 

сви 
ученици 

Одељењски 
старешина 

Смотра рецитатора онлајн 
- рецитуј , сними пошаљи 

14.10. 2020. 
ОШ „Свети Сава“, 

Кикинда 
онлајн 

Развијање 
креативности 

ученици 
Одељењски 
старешина 

Конкурс за литерарне 
радове - Народна 

библиотека 
15. 10. 2020. 

ОШ „Свети Сава“, 
Кикинда 

онлајн 
Развијање 

креативности 
ученици 

Одељењски 
старешина 

Трка „За срећније 
детињство“ 

23.10.2020. 
ОШ „Свети Сава“, 

Кикинда 
хуманитарна 

акција 
развијање 
хуманости 

сви 
ученици  

Одељењски 
старешина 

 
садржај 

рада 
време 

реализације 
место 

реализације 
начин 

реализације 
оствареност 

циљева 
учесници 

носиоци 
реализације 

Светски дан 
без дуванског 

дима 
31.мај 2021. школа 

Час ликовне 
културе 

Цртање 
слогана 

"Донеси одлуку 
- остави дуван" 

Ученици I1,  
I2, I3 

Завод за јавно 
здравље, 

Црвени крст, 
Чланови већа 

Посета цркви 11. 6. 2021. 
Храм Светог 

Николе 
Час Верске 

наставе у цркви 
Стицање знања 

о вери. 
Ученици I1,  

I2, I3 

Вероучитељ 
Мирослав 

Бубало 

Посета 
позоришту 

17. 6. 2021. 
Позориштанце 

„Лане“ 
Представа „Три 

прасета“ 

Неговање 
позоришне 

културе 

Ученици I1,  
I2, I3  

Чланови већа 

Полудневни 
излет 

22. 6. 2021. Старо језеро 
Амбијентална 

настава 
Игра и дружење 

Ученици I1,  
I2, I3  

Чланови већа 

       

       

 Успеси ученика и наставника на другим такмичењима: 

ниво такмичења 
време 

одржавања 
место одржавања 

име и презиме ученика и 
одељење 

резултат 
име и презиме 

наставника 

Математичко 
такмичење 
„Мислиша“ 

11. 3. 2021, школа Вукан Орашанин I2 похвала 
Светлана 
Суботички 

   Теја Бабић I3 похвала Маријан Петров 

Мини атлетика, 
окружно, 

трчање на 60м 
мај 2021. Кикинда Вања Рајков  I2 4. место 

Светлана Мирчић 
Вукобрат 

                     Председник већа 1. разреда 
                                ________________________________________  
                                 (Маријан Петров, професор разредне наставе) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА 

Чланови Већа 2. разреда су: 
1.  Јасмина Колдан, учитељица у 21 
2.  Бранислава Окука, учитељица у 22  
3. Јованка Јовановски, учитељица у 23, председница Већа 
4.  Милица Познановић, наставница енглеског језика 
5.  Мирослав Бубало, вероучитељ  
6.  Александар Стојков, наставник ромског језика 

 Облици образовно-васпитног рада: 
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број реализованих часова II1 II2 II3 ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 177 177 177 531 

Енглески језик 71 71 71 213 

Математика 177 177 177 531 

Свет око нас 71 71 71 213 

Ликовна култура 70 72 72 216 

Музичка култура 35 35 36 106 

Физичко и здравствено васпитање 106 106 106 318 

Пројектна настава 36 36 36 108 

Грађанско васпитање 35 35 35 105 

Верска настава 35 35 35 105 

ФАКУЛТАТИТВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Ромски језик са елементима 
националне културе 

/ / 52 52 

                               ЧОС 36 36 35 107 

Математичка секција 36 36 36 108 

Допунска настава 35 35 35 105 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
носиоци 

реализације 
учесници 

оствареност 
циљева 

начин 
реализације 

место 
реализације 

време 
реализације 

садржај 
рада 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици  

 
Ликовни конкурс 
и кратки видео 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

12.9.2020. Дани лудаје 

Одељењски 
старешина 

 
 
 

1.Сви 
ученици 

2. Ученица 
је у 

одељењу 
II3 

 

1.Добровољни 
прилог 

2.Родитељи 
ученице Сјин Јао 
Хуанг донирали 
школски прибор 
за ђаке прваке  

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

22.9.2020. 
Septembar 

2020. 

Хуманитарна 
акција 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици 

 
Добровољни 

прилог 
ОШ „Свети 

Сава“, Кикинда 
12.10.2020. 

Трка „За срећније 
детињство“ 

КЦ Кикинда 
Урош 

Вујадинов 
Награда Видео запис КЦ Кикинда 14.10.2020. 

Смотра 
рецитатора 

Народна 
библиотека 

Сви 
ученици 

 Тема слободна 
Народна 

библиотека 
15.10.2020. 

Конкурс за 
литерарне 

радове 

Одељењскe 
старешинe II1, 

II2 

II1, II2 

Током I 
полугодишт

а 

Од рециклираног 
материјала – 

нови предмети 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

16.11.2020. 
Пројекат: Човек 

само срцем 
добро види 

КЦ Кикинда 
Сви 

ученици 
 

Ликовни радови 
на тему 

Подводни свет 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

21.11.2020. 
XI међународни 

фестивал 
подводног филма 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици 

 

Ликовни радови 
на тему Једна 

прича из живота 
Светог Саве 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

Од 
17.12.2020. 

до 
25.1.2021. 

Ликовни конкурс 
поводом Дана 

школе 
 

Лепо писање 
 
 

Арпад Пастор  
Гордана 
Рацков 

II1, II2   
ОШ „Свети 

Сава“, Кикинда 
26.2.2021. Стоп насиљу 

Арпад Пастор 
Гордана 
Рацков 

II2   ЦСУ Кикинда 18.5.2021. 
М3 – мај месец 

математике 

Одељењскe 
старешинe 

Сви 
ученици 

 
Цртање и писање 

порука 
ОШ „Свети 

Сава“, Кикинда 
31.5.2021. 

Светски дан без 
дуванског дима 
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 Успеси ученика и учитеља 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 

Математичко 
такмичење: 
Мислиша 

Државни ниво 
такмичења 

11.3.2021. Кикинда 

Лазар Рењин II1 
Јована Лисулов II2 
Mатеја Радојчић II2 
Реља Петровић II3 

Похвала 
Јованка 

Јовановски 

 Успеси ученика и учитеља на другим такмичењима: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме 

ученика и одељење 
резултат 

име и 
презиме 
учитеља 

Смотра 
рецитатора – 

Рецитуј, сними, 
пошаљи 

 14.10.2020. КЦ Кикинда 
Урош Вујадинов 

II2 
награда 

Бранислава 
Окука 

MОИ  школско  Кикинда  1. место 
Бранислава 

Окука 

МОИ општинско  Кикинда  1. место 
Бранислава 

Окука 

МОИ окружно  Кикинда  1. место 
Бранислава 

Окука 

МОИ међуокружно  Сента                  1. место 
Бранислава 

Окука 

МОИ републичко 2.6.2021. Београд                  6. место 
Бранислава 

Окука 

                                                                          Председник Одељењског већа: 
                                                                                                                         Јованка Јовановски 
                                                                                                                     _______________________ 

 

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 

Чланови Већа су: 
1.  Љиљана Јолић, учитељица у 31, председница Већа 
2.  Сања Јакшић, учитељица у 32  
3.  Драгана Виденов, наставница енглеског језика 
4.  Мирослав Бубало, вероучитељ  

 
Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 3/1 3/2  ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 177 177  354 

Енглески језик 71 71  142 

Математика           177 177  354 

Свет око нас     

Природа и друштво 71 71  142 

Ликовна култура 72 72  144 

Музичка култура 35 35  70 

Физичко и здравствено васпитање 106 106  212 

Пројектна настава 36 36  72 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање 35 35  70 

Верска настава 35 35  70 

ФАКУЛТАТИТВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Ромски језик са елементима 
националне културе 

68   68 

    

ЧОС 35 35  70 

 Остали облици образовно-васпитног рада: 
Носиоци 

реализације 
учесници 

оствареност 
циљева 

начин 
реализације 

место 
реализације 

време 
реализације 

садржај 
рада 
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Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици  

Развијање 
хуманости 

Хуманитарна 
акција 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

23.10.202
0. 

Трка „За срећније 
детињство“ 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици 

Неговање 
ликовне 

уметности 

Ликовни конкурс 
и кратки видео 

ОШ „Свети 
Сава“Кикинда 

12.9.2020
. 

Дани лудаје 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици 

Развијање 
хуманости 

Добровољни 
прилог 

ОШ „Свети 
Сава“Кикинда 

22.9.2020
. 

Хуманитарна 
акција 

Одељењски 
старешина 

Аранбашић 
Драгана 
3/1 

Значај меда у 
исхрани 

Специјална 
награда 

Ликовни конкурс 
на тему“Деца 

,пчелице ,мед“ 

ОШ“Свети 
Сава“Кикинда 

3.10.2020
. 

Ликовни конкурс 
Удружеља 
пчелара Кикинде 

Одељењски 
старешина 

Ученици 
3/2 

Значај писања Тема слободна 
Народна 
библиотека 

15.10.202
0. 

Конкурс за 
литерарне 
радове 
 

Одељењски 
старешина 

 
 

Милица 
Ћорић 

Значај здраве 
исхране  

2.награда 

Ликовни конкурс 
на тему 

„Гаји,храни,подрж
авај-заједно“ 

ОШ „Свети 
Сава“Кикинда 

22.10.202
0. 

Ликовно конкурс 
ЗЗЈЗ Кикинда 

Одељењски 
старешина 

Ученици 
3/1 

Значај физичког 
и здравственог 

васпитања 

Украшавање 
направљених 
реквизита за 

физичко 
васпитање 

ОШ“Свети 
Сава“Кикинда 

16.11.202
0. 

Пројекат: Човек 
само срцем 
добро види 

КЦ Кикинда 
Ученици 
3/2 

Значај 
подводног света 

Ликовни радови 
на тему 

Подводни свет 

ОШ „Свети 
Сава“Кикинда 

21.11.202
0. 

XI међународни 
фестивал 

подводног филма 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици 

Неговање 
ликовне 

уметности и 
мера у доба 

короне 

Ликовни радови 
на тему:Школа у 

доба короне 

ОШ „Свети 
Сава“ Кикинда 

30.11.202
0. 

Ликовни конкурс 
ОШ“Жарко 

Зрењанин“повод
ом Дана школе 

Одељењски 
старешина 

Сви 
ученици 

Неговање 
ликовне 

уметности 

„Једна прича из 
живота Светог 

Саве“ 

ОШ „Свети 
Сава“ 

27.1.2021
. 

 

Ликовни конкурс 
поводом Дана 

школе 

Одељењске 
старешине од 
1. до 4. 
разреда 

1. место  
В. Бадрљички  

3. место  
Л. Ердељан  

 2. место  
Д. Аранба- 

шић 

Неговање лепог 
писања 

Такмичење у 
лепом писању 

ОШ „Свети 
Сава“ Кикинда 

27.1.2021
. 

Лепо писање 

Одељењске 
старешине 

Сви 
ученици 

Значај борбе 
против 

вршњачког 
насиља 

Радионице 
ОШ „Свети 
Сава“ Кикинда 

24.2.2021
. 

Међународни дан 
борбе против 

вршњачког 
насиља „Дан 
розих мајица“ 

Сања Јакшић 3/2 
Новац некад и 
сад,вредност 

новца 
Радионице 

Центар за 
стручно 

усавршавање 

11.5.2021
. 

Мај месец 
математике 

Сања Јакшић 

Заинтересо
вани 

ученици 
трећег 

разреда 

Решавање 
занимњивих 
задатака из 
математике 

Радионица 
„1,2,3победи ти“ 

Центар за 
стручно 

усавршавање 

26.5.2021
. 

Мај месец 
математике 

 Успеси ученика и учитеља на такмичењима у организацији министарства просвете: 
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назив 
такмичења 

ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика и 

одељење 
резултат 

име и 
презиме 
учитеља 

МОИ републичко 2.6.2021. Београд 

Девојчице трећи разред: 
Радак, Пилиповић, Гачка, 
Угрешић, Нађ, Фазекаш, 
Грујић, Ротаров, Барбул, 

Попов 

Треће 
место 

Љ.Јолић 

Математика 
такмичење 

општинско 28.2.2021. 
ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

Вукашин Бајкин 3/2 
Лука Маркуш 3/2 

Вукашин 
2.место 

Лука 
3.место 

Сања 
Јакшић 

 Успеси ученика инучитеља на другим такмичењима: 

назив такмичења ниво такмичења 
време 

одржавања 
место 

одржавања 
име и презиме ученика 

и одељење 
резултат 

име и презиме 
учитеља 

Мислиша 
Национално 
математичко 
такмичење 

11.3.2021. школа Лука Маркуш 3/2 похвала Сања Јакшић 

Спортске игре 
младих 

Општинско 
такмичење 

23.4,2021. 
Спортски 
центар 

„Језеро“ 

Екипно такмичење 
у игри „Између две 

ватре“ 
1.и 3.место 

Љ.Јолић и 
С.Јакшић 

Оријентиринг-
крос 

Школско такмичење 5.6.2021. Старо језеро 

3/1-девочице 1. и 3. 
место,дечаци 

1.место  3/2-2.место 
девојчице и дечаци 

 
Љ.Јолић 
С.Јакшоћ 

ХИППО 
Светско такмичење 
из енглеског језика, 
језичка олимпијада 

24.4.2021. 
ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

Никола Томић 3/2 
Пласман на 
виши ниво 
такмичења 

Драгана 
Виденов 

 Успеси ученика и учитеља на конкурсима: 

назив конкурса 
организатор 

конкурса 
ниво конкурса 

Време и 
место 

име и презиме 
ученика и одељење 

освојена 
награда 

име и презиме 
учитеља 

Деца,пчелице,мед 
Удружење 
пчелара 
кикинда 

општински 
3.10.2020. Драгана 

Аранбашић 
3/1 

Специјална 
награда 

Љиљана Јолић 

Гаји, храни, 
подржавај-заједно 

ЗЗЈЗ Кикинда општински 
22.10.2020. Милица Ћорић 

3/1 
2.награда Љиљана Јолић 

                                                                                                                                     

                                                                                                                     Председница Већа 3. разреда 

                                       _______________________________________  
                                                (Љиљана Јолић, професор разредне наставе) 

г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 

Чланови Већа су: 
1. Невенка Чикић, учитељица у 41 
2. Мирослава Сивчев, учитељица у 42, председница Већа 
3. Јасмина Терзин, учитељица у 43 
4. Драгана Виденов, наставница енглеског језика у 42, и 43 
5. Милица познановић, наставница енглеског језика у 41 
6. Мирослав Бубало, вероучитељ 
7. Александар Стојков, наставник ромског језика 

  Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова       ∑ 

ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски јези.к 177 177 177 531 

Енглески језик 70 70 70 210 
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Математика 177 177 177 531 

Свет око нас         

Природа и друштво 70 70 70 210 

Ликовна култура 72 72 72 216 

Музичка култура 36 36 36 108 

Физичко и здравствено васпитање 106 106 106 318 

Дигитални свет         

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Чувари природе 34 34 34 102 

Грађанско васпитање 34 34 34 102 

Верска настава 34 34 34 102 

ФАКУЛТАТИТВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Ромски језик са елементима 
националне културе 

        

    58          58 

ЧОС 35 35 35 105 

  Остали облици образовно-васпитног рада: 

носиоци 
реализације учесници оствареност 

циљева 
начин 

реализације 
место 

реализације 

време 

реализације 

садржај 
рада 

Одељењски 
старешина 

сви 
ученици 

развијање 
хуманости 

хуманитарна 
акција 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

23.10.2020. 
Трка „За срећније 

детињство“ 

Одељењски 
старешина 

сви 
ученици 

развијање 
хуманости 

хуманитарна 
акција 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

Цела шк. 
година 

Сакуплјање 
чепова 

  Успеси ученика и учитеља 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 

Школско 05.02-2021. Кикинда 

1.место Милош 
Рељин 

2.место Мила 
Пејчић 

1. место Милош 
Рељин 4.2 
2. место Мила 
Пејчић 4.2 
 3. место Мајда 
Хелдрих 4.3 

Невенка 
Чикић 
Невенка 
Чикић 
Јасмина 
Терзин 

Такмичење из 
математике 

Општинско 28.02 2021. Кикинда 
Милош Рељин 
Мила Пејчић 

2. место Милош 
Рељин 

Невенка 
Чикић 

  

Такмичење из 
математике 

Окружно 25.04.2021. Кикинда 
Милош Рељин 

  
2.место Милош 

Рељин 

Невенка 
Чикић 

  

  Успеси ученика инучитеља на другим такмичењима: 

назив 
такмичења ниво такмичења 

време 
одржавања 

место 
одржавања 

име и презиме 
ученика и 
одељење 

резултат 
име и презиме 

учитеља 

Лепо писање школско 27.01.2021. 
ОШ „Свети 

Сава“, 
Кикинда 

  
  

1.Томић Миљана 4.3 
2. Мила Пејчић 4.1 
3..НемањаЛазиница 
4.1  

Јасмина 
Илић 
Невенка 
Чикић 

Спортске игре 
младих 

Општинско 23.04.2021. Кикинда Група деце 1. Група деце   

Атлетика, 
трчање на 60 

м 

Спортско 
друштво 

23.04.2021. Кикихда.   3. место Мила Пејчић 
 Невенка 
Чикић 

Бацање 
вортекса 

Спортско 
друштво 

27.04.2021- Кикинда   

1.место Никола 
Исаков 

3.место Лука 
Думитров 

2.место Мила Пејчић 

Невенка 
Чикић 

Спортске игре Окружно 28.04.2021. Кикинда   2. место група деце   
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младих 

                                     Председница Већа 4. разреда 
                                             ___________________________________________ 
                                  (Мирослава Сивчев, професор разредне наставе) 
 

д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 5. разреду су: 
1.  Драгица Вукша, одељењски старешина 51,председница Већа 
2.  Мирослав Грујић, одељењски старешина 52 
3.  Милијана Бошков Ардељан, одељењски старешина 53 

 
⮚ Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 51 52 53 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 177 176 174 527 

Енглески језик 72 71 71 214 

Историја 36 36 36 108 

Географија 36 36 36 108 

Биологија 72 72 72 216 

Математика 142 141 142 425 

Информатика и рачунарство 36 36 35 107 

Техника и технологија  72 72 70 214 

Ликовна култура 72 70 72 214 

Музичка култура 72 72 72 216 

Физичко и здравствено васпитање 72 73 70 215 

ИЗБОРНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 72 72 72 216 

Грађанско васпитање 36 36 35 107 

Веска настава 36 - 34 70 

Ромски језик са елементима националне 

културе 
68 - 70 

138 

ЧОС 38 36 36 110 

Обавезне физичке активности 54 54 54 162 

⮚ Остали облици образовно-васпитног рада: 
носиоци 

реализациј

е 

учесници 
оствареност 

циљева 

начин 

реализације 

место 

реализације 

време 

реализације 

садржај 

рада 

Миросла

в Грујић 
ученици V2 

стицање знања 

о Сунчевом 

систему 

предавање и 

посматрање 

Урана и Сатурна 

телескопом 

Полигон код 

сточне пијаце 
18.09.2020. 

Учионица под 

ведрим небом - 

Уран и Сатурн 

Одељењск

и 

старешина 

сви 

ученици  

развијање 

хуманости 

хуманитарна 

акција 

ОШ „Свети 

Сава“, 

Кикинда 

23.10.2020. 

Трка „За 

срећније 

детињство“ 

одељењск

е 

старешине 

сви 

ученици 

стицање знања 

о холокаусту  

изложба и 

радионица 
Народни музеј 

од 16. до 

30. октобра 

Читајмо и 

пишимо са Аном 

Франк 

Драгица 

Вукша 

ученици V1 

и V3 који 

похађају 
грађанско 

васпитање 

стицање знања 

о локалној 

историји и 

вештина у везу, 

цртању 
портрета и  

решавању 

задатака 

изложбе и 

радионице 

Сувача и 

Народни 
музеј, Кикинда 

15.5.2021. Ноћ музеја 
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Миросла

в Грујић 
ученици V2 

стицање знања 

о сателитима и 

Месецу као 

једином 

Земљином 

сателиту  

предавање и 

посматрање 

Месеца 

телескопом 

Старо језеро 27.05.2021. 

Учионица под 

ведрим небом - 

прича о Месецу 

одељењске 

старешине 

сви 

ученици 

сналажење у 

простору, 

читање карте, 

тимски рад 

такмичење Старо језеро 5.6.2021. Оријентиринг 

                                                                                                              Председница Већа 5. разреда 

                   ______________________________________ 
        (Драгица Вукша, професор српске књижевности и језика) 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА  

Одељењске старешине у 6. разреду су: 
1.  Тања Раца, одељењски старешина 61 
2.  Милица Познановић, одељењски старешина 62, председница  Већа 
3.  Тања Ђурђевић, одељењски старешина 63 

 Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 61 62 63 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 142 142 141  425 

Енглески језик 72 72 71 216 

Ликовна култура 36 36 35 197 

Музичка култура 36 36 36 108 

Историја 71 71 71 213 

Географија 72 72 72 216 

Физика 71 71 71 213 

Математика 144 144 142 430 

Биологија 72 72 72 216 

Техника и технологија / / / / 

Информатика и рачунарство 72 72 72 216 

Физичко и здравствено 
васпитање 

36 36 35 
91 + ОФА 

67 

ИЗБОРНИ  
ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 72 
 OFA 54 

72 
 OFA 54 

70 
OФА 54 

214 + 
ОФА162 

Грађанско васпитање 70 70 70 210 

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“ 

23.10.2020. 
ОШ „Свети 

Сава“, Кикинда 
хуманитарна 

акција 
развијање 
хуманости 

сви 
ученици  

Одељењски 
старешина 

Добровоњни прилог за 
лечење ученика из наше 

школе  
новембар 

ОШ „Свети 
Сава“, Кикинда 

хуманитарна 
акција 

хуманитарна 
акција 

сви 
ученици 

Одељењски 
старешина 

                Председница Већа 6. разреда  

         _____________________________________________ 

садржај 

рада  
учесници 

остваренос

т 

циљева 

начин 

реализације 

место 

реализације 

време 

реализације 

носиоци 

реализације 
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            (Милица Познановић, наставник енглеског језика) 

е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 7. разреду су: 
1.  Драгица Средојев, одељењски старешина 71 
2.  Маја Дувњак, одељењски старешина 72, председница  Већа 
3.  Силвана Рељин, одељењски старешина 73 

Договор о раду 

и прављење 

плана Већа 

сви наставници 

Већа  

разговор, 

договор 

школа крај августа Одељењска 

већа 

Уношење 

података у е-

дневник 

родитељи 

 

администрати

вни рад 

школа крај августа, 

прва 

недеља 

септембра 

одељењске 

старешине 

Трка „За 

срећније 

детињство“ 

сви ученици  
развијање 

хуманости 

хуманитарна 

акција 

ОШ „Свети 

Сава“, 

Кикинда 

23.10.2020. 
Одељењски 

старешина 

Оријентиринг  сви ученици 

сналажење 

у простору, 

читање 

карте, 

тимски рад 

такмичење Старо језеро 5.6.2021. 
одељењске 

старешине 

Евиденција 

ученика који 

учествују у 

слободним 

активностима, 

секцијама, 

додатној и 

допунској 

настави 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

редовно 

похађање 

додатне, 

допунске 

наставе, 

секција 

 

школа 

 

почетак 

октобра 
 

Седнице 

одељењских 

већа 

Одељењска 

већа 

  

школа крај 

квартала, 

полугодишт

а и краја 

школске 

године 

одељењске 

старешине 

Родитељски 

састанци 

родитељи и 

одељењске 

старешине 

  

школа 4х током 

године 
одељењске 

старешине 
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⮚ Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 71 72 73 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 142 143 141 426 

Енглески језик 71 72 71 214 

Историја 72 71 72 215 

Географија 72 72 72 216 

Биологија 71 72 71 214 

Математика 142 142 144 428 

Информатика и рачунарство 35 35 71 141 

Техника и технологија  72 72 72 216 

Ликовна култура 35 35 36 106 

Музичка култура 36 36 36 108 

Физичко и здравствено 

васпитање 
106 108 108 

322 

Физика 71 72 72 215 

Хемија 71 71 71 213 

ИЗБОРНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 72 70 73 215 

Грађанско васпитање 36 36 36 108 

Веска настава 33 33 0 66 

ЧОС 32 37 37 106 

⮚ Остали облици образовно-васпитног рада:      
садржај 

рада  
учесници 

оствареност 

циљева 

начин 

реализације 

место 

реализације 

време 

реализације 

носиоци 

реализације 

Договор о раду и 

прављење плана 

Већа 

сви 

наставниц

и Већа 

 
разговор, 

договор 
школа крај августа 

Одељењска 

већа 

Уношење података 

у е-дневник 
родитељи  

администрат

ивни рад 
школа 

крај августа, 

прва недеља 

септембра 

одељењске 

старешине 

Трка „За срећније 

детињство“ 

сви 

ученици 

развијање 

хуманости 

хуманитарна 

акција 

ОШ „Свети 

Сава“, 

Кикинда 

23.10.2020. 
Одељењски 

старешина 

Оријентиринг 
сви 

ученици 

сналажење у 

простору, 

читање карте, 

тимски рад 

такмичење Старо језеро 5.6.2021. 
одељењске 

старешине 

Евиденција 

ученика који 

учествују у 

слободним 

активностима, 

секцијама, додатној 

и допунској 

настави 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

редовно 

похађање 

додатне, 

допунске 

наставе, 

секција 

школа 

 

почетак 

октобра 
 

Седнице Одељењск   школа крај квартала, одељењске 
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одељењских већа а већа полугодишта и 

краја школске 

године 

старешине 

Родитељски 

састанци 

родитељи 

и 

одељењск

е 

старешине 

  школа 
4х током 

године 

одељењске 

старешине 

                                                                                                              Председница већа:  

Маја Дувњак, проф. технике и информатике 

________________________________________________ 

ж) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

Одељењске старешине у 8. разреду су: 
1.  Лела Војводић, одељењски старешина 81 
2.  Марија Димитрић, одељењски старешина 82 
3.  Марија Зивлак, одељењски старешина 83 
4.  Зита Херцег, одељењски старешина 84, председница  Већа 

 
⮚ Облици образовно-васпитног рада: 

број реализованих часова 81 82 83 84 ∑ 

ОБАВЕЗНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 132 134 131 134 531 

Енглески језик 66 66 66 67 265 

Ликовна култура 34 33 34 34 135 

Музичка култура 34 34 34 34 136 

Историја 68 67 68 68 271 

Географија 67 68 66 66 267 

Физика 68 68 68 68 272 

Математика 134 135 134 136 539 

Биологија 67 68 68 68 271 

Хемија 67 67 67 67 268 

Техника и технологија 66 68 66 68 272 

Информатика и рачунарство 33 33 33 34 133 

Физичко и здравствено 
васпитање 

98 102 100 103 403 

ИЗБОРНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Немачки језик 68 68 68 68 272 

Грађанско васпитање 36 33 33 33 135 

Верска настава 33 32 34 35 135 

ЧОС 34 34 33 33 134 

⮚ Остали облици образовно-васпитног рада: 
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носиоци 

реализације 
учесници 

оствареност 

циљева 

начин 

реализације 

место 

реализациј

е 

време 

реализациј

е 

садржај 

рада 

Одељењски 

старешина 

сви 

ученици  

развијање 

хуманости 

хуманитарна 

акција 

ОШ „Свети 

Сава“, 

Кикинда 

23.10.2020

. 

Трка „За срећније 

детињство“ 

Одељењски 

старешина 

сви 

ученици  

развијање 

хуманости 

хуманитарна 

акција 

ОШ „Свети 

Сава“, 

Кикинда 

септембар 

2020. 

Хуманитарна акција за 

Марка Линкина 

Одељењски 

старешина и 
сви запослени 

у школи  

сви 
ученици 

развијање 

одговорности, 

поштоваање 

мера и 
понашање у 

случају 

симптома 

разговор;  

едукативни 
филмови 

ОШ „Свети 

Сава“, 
Кикинда 

током 

целе 
године 

Упознавање ученика о 

личној и општој 

хигијени у условима 

епидемије,како се 

користе маске и чува 

осетљива слузокожа 
главе,о протоколу 

понашања у случају 

повишене 

температуре и других 

симптома болести. 

школски 

психолог 

сви 

ученици 

избор 

одговарајуће 

средње школе 

разговор, 

тестови 

ОШ „Свети 

Сава“, 

Кикинда 

током 

целе 

године 

Професионална 

оријентација 

    

                                                                                                          Председник Разредног већа: 

                                                                                                                          Зита Херцег 
                                                                                                                                                              _________________________ 
 

5.1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

Чланови Педагошког колегијума у школској 2020/2021. години су председници стручних већа, актива и тимова, 
стручне сараднице Нада Зорић и Мирјана Благојевић и директор школе Гордана Рацков.  

У току првог полугодишта школске 2020/2021. године одржано је четири састанака Педагошког колегијума.  
Први састанак одржан је 23. августа 2020. године, са дневним редом:  

1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање записника са прошлог састанка 
3. Усвајање Плана и програма рада Педагошког колегијума 
4. Предлог модела наставе и сачињавање Оперативног плана организације и реализације наставе  

Други састанак одржан је 14. септембра 2020. године, са дневним редом: 
 1. Разматрање Извештаја о раду школе 
 2. Разматрање Годишњег плана рада школе 
Трећи састанак одржан је 10. новембра 2020. године, са дневним редом: 
 1. Реализација плана и програма на крају првог квартала 
 2. Евидентирање негативних оцена и владање ученика на крају првог квартала  
Четврти састанак одржан је 19. јануара 2021. године, са дневним редом: 
 1. Реализација плана и програма на крају првог полугодишта 
 2. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 
 3. Обележавање Дана школе и школске славе 
Пети састанак одржан је 1. априла 2021. године у две групе, са дневним редом: 

7. Усвајање дневног реда; 
8. Усвајање записника са прошле седнице; 
9. Реализација плана и програма на крају трећег квартала; 
10. Успех и владање ученика на крају трећег квартала; 
11. Усвајање листе одабраних уџбеника за 2021/2022. годину 
12. Текућа питања. 

Шести састанак одржан је 10. јуна 2021. са дневним редом: 
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 1. Усвајање дневног реда; 
2. Усвајање записника са прошле седнице; 
3. Реализација плана и програма 8. разреда на крају године; 
4. Успех и владање ученика на крају године; 
5. Предлози за специјалне дипломе; 
6. Предлози за Вукову диплому; 
7. Предлог за Ђака генерације и спортисту генерације; 
8. Текућа питања 

Седми састанак одржан је 28. јуна 2021. са дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда; 
2. Усвајање записника са прошле седнице; 
3. Реализација плана и програма на крају наставне године; 
4. Успех и владање ученика на крају наставне године; 
5. 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. Јасмина терзина, учитељица 
9. Јованка Јовановски, учитељица 
10. Нада Зорић, школски психолог 
11. Ана Накрајкућин, представник Савета родитеља  
12. 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 Годишњим и месечним планирањем успоставити унутарпредметну и међупредметну 
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наставних планова 
стварним потребама 
ученика 

сарадњу  и корелацију -  У разредној настави је успостављено, док је то у предметној 
настави тешко пративо, договор је да се следеће школске године у плановима јасно 
(болдовано) истакне у напоменама индивидуалног плана. 
- Ускладити наставне и ваннаставне планове и програме по разредима и 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 

Утврдити план одржавања угледних/огледних часова укључујући различите облике рада – 
План одржавања није постојао у току ове школске године, није било истакнуте табеле на 
огласној табли у зборници. Договор је да се од наредне школске године усвоји табела за 
праћење. 
- 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 
Селективно се извршава. Договор је да се од ове школске године сва битна документација 
(планови, припреме, презентације, већи контролни,...) шаљу мејл адресу 
dokumentacija@svetisava.edu.rs, 
- 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 

- 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 
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за инклузију - 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 
сарадња родитеља 
ученика у животу 
школе (планирању, 
осмишљавању, 
реализацији делова 
програма и мера за 
унапређење) 

- Учешће родитеља у професионалној оријентацији је било нешто мање 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 (одржаване радионице од 
стране припадника Црвеног крста. Обуке из прве помоћи ове школске године нису 
одржаване, јер није било заинтересованих наставника, а и припадници Црвеног крста 
нису имали расположивог особља због рада са мигрантима.  Побољшати рад са 
припадницима младих горана и еколога, док су састанци и дружење извиђача 
заживели у нашој школи са великим бројем заинтересованих ученика) 

- 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. Мирослав Грујић, наставник географије 
2. Драгица Вукша, наставница српског језика 
3. Тања Ђурђевић, наставница музичке културе  
4. Силвана Рељин, наставница техничког и информатичког образовања 
5. Милијана Ардељан Бошков, наставница немачког језика 
6. Невенка Чикић, учитељица 
7. Александар Коцкар, наставник историје 
8. Марија Поповић, наставница физике 
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9. Лела Војводић, наставница хемије 
10. Зорица Рофа, наставница ликовне културе 
11. Немања Божовић, наставник биологије 

Садржај 
рада 

Време 
реализације 

Место 
реализације 

Начин 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

1. Упознавање нових 
чланова са радом Актива 
2. Усвајање плана рада 
3. Подела активности за 
прво полугодиште 

10.09.2020. школа састанак 
Усвојен план рада 

Актива  
Сви 

чланови 
Мирослав 

Грујић 

1. План израде Анекса 
школског програма 
2. Подела задужења 
члановима Актива 
3. Разно 

25.09.2020. школа састанак 

Утврђени су  план и 
рокови за израду 
Анекса школског 

програма и 
подељена задужења 

члановима. 

Сви 
чланови 

Мирослав 
Грујић 

1. Анализа урађеног посла 
у вези Анекса школског 
програма 
2. Подела задужења 
3. Разно 

15.10.2020. школа састанак 

Анализирано је шта 
је све урађено и 

подељена задужења 
за остатак посла око 

израде Анекса 
школског програма. 

Сви 
чланови 

Мирослав 
Грујић 

1. Усвајање Анекса 
школског програма 2018-
2022. 

30.10.2020. школа састанак 

Усвојен је  Анекс 
школског програма 
2018-2022 (3. и 7. 
разред) и упућен 

Школском Одбору 

Сви 
чланови 

Мирослав 
Грујић 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

1. Припреме за израду 
Анекса школског програма 
2. Подела задужења 

10.05.2021. школа састанак 

Утврђени су  план и 
рокови за израду 
Анекса школског 

програма и 
подељена задужења 

члановима. 

Сви 
чланови 

Мирослав 
Грујић 

1. Анализа урађеног у 
изради Анекса школског 
програма 2018-2022 

09.06.2021. школа састанак 

Анализирано је шта 
је све урађено и 

подељена задужења 
за остатак посла око 

израде Анекса 
школског програма. 

Сви 
чланови 

Мирослав 
Грујић 

1. Усвајање Анекса за 
развој школског програма 
2018-2022. 

16.06.2021. школа састанак 

Усвојен је  Анекс 
школског програма 
2018-2022 (4. и 8. 
разред) и упућен 

Школском Одбору 

Сви 
чланови 

Мирослав 
Грујић 

Усвајање годишњег 
извештаја о раду Актива за 
развој школског програма 

21.06.2021. школа састанак 
Извештај је 

једногласно усвојен. 
Сви 

чланови 
Мирослав 

Грујић 

                     Председник Актива за развој  школског програма 

                                                                                                                      Мирослав Грујић, професор географије  
                                                                     _______________________________ 
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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. Гордана Рацков, директор ОШ „Свети Сава“ Кикинда 
2. Марија Димитрић, наставница биологије 
3. Мирослав Грујић, наставник географије 
4. Јасмина Колдан, учитељица 
5. Мирјана Благојевић, школски педагог  
6. Нада Зорић, школски психолог 
7. Снежана Данић, библиотекар 
8. Арпад Пастор, наставник технике и информатике 
9. Тања Раца, наставница немачког језика 
10. Нирвана Гачка, представник Савета родитеља 
11. Ивана Иветић, представник Школског одбора 
12. Милица Арамбашић, председница Ученичког парламента 
13. Драгана Мијанџић, заменица председница Ученичког парламента 

садржај рада 
време 

реализације 
место  

реализације 
начин реализације циљна група 

носиоци 
реализације 

Избор председника 
Одабир кључних области 

Израда плана за нову школску годину. 
Начин комуникације. 

август школа састанак чланови Тима чланови Тима 

Састанак са Активом за развојно 
планирање (размена информација и 

усклађивање планова) 
Упознавање Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета родитеља 
са Извештајем ТЗС за претходну 

школску годину и Планом за наредну 

септембар школа 
састанак, 

презентација 
чланови Тима 

чланови и 
координатори 
ТЗС и АЗРП 

Преглед глобалних и оперативних  
планова наставника 

током школске 
године 

школа 
Преглед 

есДневника 

Сви 
наставници у 

школи 

Директор и 
координатори 
за есДневник 

Вредновање седме кључне области 
„Организација рада школе“ 

током школске 
године 

школа 

припрема 
материјала, 
сакупљање 

информација  и 
статистичка обрада 

података 

Школски 
одбор, стручна 
већа, тимови, 

директор, ППС 

чланови Тима 

Вредновање четврте кључне области 
„Подршка ученицима“ 

током школске 
године 

школа 

припрема 
материјала, 
сакупљање 

информација  и 
статистичка обрада 

података 

чланови НВ, 
ОС, СВ, 
ученици, 

родитељи 

чланови Тима 

Анализа рада Тима и реализованих 
активности; Праћење Акционог плана 

по једном у 
кварталу 

школа разговор чланови Тима чланови Тима 

Консултативни састанци месечно школа састанак чланови Тима чланови Тима 

Евалуација рада, степена 
остварености планираних задатака 

Састављање Извештаја за прво 
полугодиште 

Упознавање колектива са степеном 
реализације задатака, снагама и 

слабостима, областима вредновања и 
акционим плановима 

децембар школа састанак, разговор чланови НВ чланови Тима 
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Обука директора и наставника у 
школама за пружанје подршке 
школама у процесу самовредновања  
Код: 5276 
Број решења миснистра: 611-00-
02068/2020-03 
К: за подршку развоју личности ученика, 
комуникацију и сарадњу 
Сати: 24 

19.5.2021. школа 
састанак, разговор, 

излагање 
чланови  

Тима 

Г. Рацков 
Н. Зорић 
Ј. Колдан 

Самовредновање онлајн наставе у 
школској 2020/2021. 

друго 
полугодиште 

школа 
састанак, разговор, 
анкета, статистичка 

обрада података 
чланови Тима чланови Тима 

Састављање Извештаја за школску 
2020/2021. годину 

јун школа састанак, разговор чланови НВ чланови Тима 

Упознавање колектива са степеном 
реализације задатака, снагама и 

слабостима, областима вредновања и 
акционим плановима 

јун школа састанак, разговор чланови НВ чланови Тима 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 
Први део самовредновања области „Организација рада школе“ је спроведен у току првог полугодишта школске 2020/21. 
године. Добијени резултати ће се искористити ради креирања акционог плана који ће се реализовати током другог 
полугодишта. 

- Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени. 
Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. 
Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања.  
Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа. 
Приликом вредновања овог подручја коришћени су следећи извори: 

1. Школски програм; 
2. Годишњи програм рада; 
3. Школски развојни план; 
4. Евиденција ваннаставних активности 
5. План рада директора школе 
6. Извештај о раду стручних већа 
7. Извештај о раду тимова школе 
8. Извештај о раду Школског одбора 
9. Извештај о раду Савета родитеља 

 
САМОВРЕДНОВАЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

Анализа упитника за ученике, родитеље и наставнике 
Почетком другог полугодишта школске 2020/21. године, школски Тим за самовредновање сачинио је Гугл-анкете 

за наше наставнике, ученике старије смене и ученичке родитеље. Намера је била да сазнамо и упоредимо њихова 
искуства, мишљења и ставове uу вези са онлајн наставом. 

Анкете је попунило 199 ученика од V- VIII разреда, 172 њихова родитеља и 29 наставника. 
МОДЕЛИ НАСТАВЕ – ШТА СУ ТЕШКОЋЕ СА ОНЛАЈН НАСТАВОМ 

Готово три четвртине анкетираних ученика (72,6%) изјаснило се да им од модела наставе највише одговара 
свакодневна (редовна) настава у школи. За комбиновани модел изјаснило се 18,9% ученика, а 5,5% њих преферира онлајн 
наставу. 
Главне предности редовне наставе, по мишљењу ученика, су: 

Најбоље се разуме и запамти кад наставници објасне и покажу уживо. 
Могу да питам кад ми нешто није јасно. 
Волим да смо сви заједно у школи, нема одвајања. 
Немамо домаће задатке и лекције на све стране. 
Тако редовно извршавамо обавезе, а у онлајн настави оклевамо. 
Има довољно времена да научимо и немамо тако често контролне. 
Предности комбиноване наставе: 
Имам више времена за учење (цео  дан да спремим лекције и научим за контролни за сутра). 
Имам један дан да се одморим и дружим ван школе. 
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Више ми одговара настава са мањим бројем ученика. 
Предности онлајн наставе: 
o Кад идемо онлајн, немамо дупли домаћи. То је као да идемо нормално, само је много сигурније. 
o Код куће не морам да носим маску. 
o Боље разумем онлајн објашњења наставника, него у школи. 

Одговори родитеља и наставника у складу су са ученичком поентом да је за стварни трансфер знања најважнија 
непосредна интеркација „наставник- ученик“. То, као и значајно међусобно слагање обе анкетиране групе, можемо видети 
из упоредне табеле са фреквенцијама   на питање „Шта видите као највеће тешкоће у онлајн настави? 

НАСТАВНИЦИ 
(ранг по фреквентности 

одговора) 

НАЈОЗБИЉНИЈЕ ТЕШКОЋЕ СА ОНЛАЈН НАСТАВОМ РОДИТЕЉИ 
(ранг по фреквентности 

одговора) 

I 
„Одсуство непосредне интеракције „наставник- ученик“ 

онемогућава стварни трансфер знања“ 
II 

II „Ученици губе радне навике и мотивацију за образовање“ I 

II 
„У онлајн настави могућности за реалну оцену учениковог 

знања су битно умањене“. 
VII 

IV 
„Наставни програми су озбиљно редуковани, деца су 

ускраћена у образовању“. 
III 

V „Онлајн настава  временски и ментално исцрпљује децу.“ V 
III „Онлајн настава временски и ментално исцрпљује наставнике.“ VI 

V 
“Деца без техничких могућности остају значајно ускраћена 

у образовању.“ 
IV 

V 
„Ученици са ИОП-ом не могу да напредују без непосредне 

наставе.“ 
VII 

V 
„Значајан број родитеља нема увид, не укључују се у онлајн 

наставу (деца су препуштена себи.“ 
X 

IX 
„Онлајн настава временски и ментално исцрпљује ученичке 

родитеље.“ 
IX 

 
КОЛИЧИНА И ЈАСНОЋА ЗАХТЕВА И ИНФОРМАЦИЈА/ СНАЛАЖЕЊЕ УЧЕНИКА 

ОДМЕРЕНОСТ КОЛИЧИНЕ МАТЕРИЈАЛА И ЗАХТЕВА И ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ОНЛАЈН НАСТАВЕ 
Око половине анкетираних ученика изјављује да за рад и учење у датим словима најчешће комбинују уџбенике, свеске 
и материјал са Гугл- учионице (52, 5%). На свеске и уџбенике претежно се ослања 26,9%, а њих 20,6% учење претежно 
обавља користећи материјале са Гугл- учионице. 
Што се тиче одмерености количине и јасноће материјала који треба да савладају у онлајн настави: 

 већина ђака (67,8%) сматра да садржи све што је потребно да би се могло разумети;  
 20,1% ученика тврде нема довољно информација (па морају користити и друге изворе),  
 12,1% њих сматра да је материјал преобиман.  

У складу са овим су и изјаве ђака о самосталности/ потребној помоћи при учењу на даљину: 
 Потпуно самостално (11,6%) и углавном самостално (52,3%) са онлајн материјалима ради око 2 трећине 

анкетираних ђака.  
 Делимично су самостални 20% ученика 
 Без помоћи не може 12,1% њих. 

Пошто  онлајн настави недостаје непосредна комуникација, са више питања проверавали смо утиске ученика о нивоу 
јасности наставничких информација и повратних информација. 

 Наставници ми дају јасна 
упутства шта и како треба 
радити с постављеним 
онлајн материјалом 
(прочитати, 
преписати,послушати, 
погледати, повезати, 
урадити задатак...) 

Наставници ми дају 
јасна упутства и 
смернице шта и 
колико треба 
урадити/научити за 
одређену оцену. 

Наставници ми 
дају јасне 
повратне 
информације о 
мом раду и 
напредовању. 

Да, код скоро свих предмета 38,7% одговора  43,7% 43,2% 
Да, код већег броја предмета 41,2% одговора 35,2% 51,3% 
Да, код око половине предмета 12,6% одговора 14,6% 3,7% 
Да, код мањег броја предмета 7% одговора 6% 5,5% 
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Нејасно ми је/ нема информације 0,5% одговора 0,5% 2,8% 
  
По искуству већине анкетираних ученика, објашњења, упутства, смернице и повратне информације које дају 
наставници у онлајн настави готово свих предмета су јасни и разумљиви, чиме можемо бити заиста задовољни. 
 
НАСТАВНИЦИ О ОДМЕРАВАЊУ ОПТЕРЕЋЕЊА УЧЕНИКА: 
На питање да ли успевају, са количином својих материјала и захтева у онлајн настави, да воде рачуна о укупној 
оптерећености ученика, 

 55,2% наставника одговарају да материјале и захтеве умањују  колико је могуће,  
  44,8% наставника их одмерава у складу са својим предметом и другим обавезама ученика. 

 
РОДИТЕЉИ О ОДМЕРАВАЊУ ОПТЕРЕЋЕЊА УЧЕНИКА: 
На питање о укупној количини и техничкој захтевности градива и задатака које њихова деца дневно добијају у онлајн 
настави и потреби деце да им помажу, одговори родитеља су следећи: 

Количина и захтевност градива у онлајн настави % одговора родитеља 
Правилно је одмерено, само понекад помажемо. 52% 

Прилично је тешко, има много, оптерећује га, повремено 
помажемо. 

30% 

Јако га оптерећује, морамо да помажемо. 10% 
Није довољно, дете је много више имало да ради у редовној 

настави. 
7% 

Градиво није у тезама, пуно времена проводи у преписивању. 1% 
Значајно слагање у фреквенцији одговора наставника и родитеља је у ставкама „Умањујем градиво и захтеве“ и 
„Градиво је правилно одмерено, само понекад помажемо детету.“ За разлику од наставника, који немају утисак да 
некад оптерећују ученике, 40% родитеља изјављује да градива има много, да је тешко и да је детету потребна помоћ 
код куће. Нама за размишљање је питање усклађености/договора наставника међусобно око планирања и слања 
материјала ученицима на дневном нивоу. 
Време извођења онлајн наставе у нашој школи је доста шаролико. Шта о томе кажу наставници и родитељи: 

% одговора 
наставника 

Да ли се, у извођењу онлајн наставе, придржавате  
распореда часова (од 13 – 18h)? 

Да ли се онлајн настава за Ваше дете одвија по 
распореду који је важио у редовној настави? 

% одговора 
родитеља 

27,6% редовно да 48% 
13,8% углавном да 24% 
44,8% како - кад 15% 
13,8% Наставу изводим пре подне. - 

- Неки наставници мењају и дане и доба. 7% 
- Немам увид у то. 5% 

Једна од главних радних навика које код детета треба развити јесте НАВИКА ВРЕМЕНА. У ванредним условима одвијања 
наставе, када је све врло другачије од оног на шта су ђаци навикли, редовност и доследност у распореду онлајн 
наставних активности (по унапред договореном распореду са ученицима) је од изузетне важности за одржавање 
радних навика и мотивације код деце. А то је оно на чему нисмо инсистирали! 

ВРЕМЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ АНГАЖМАН НАСТАВНИКA И РОДИТЕЉА  У ОНЛАЈН НАСТАВИ 
Упитани да упореде време и ментални ангажман који имају у онлајн настави са оним када се настава одвијала 
редовно, наставници и родитељи одговарају: 

наставници 
 

време и ангажман у онлајн настави у односу на редовну 
наставу 

родитељи 
 

20,7% знатно већи 13% 
58,6% већи 30% 
13,8% подједнаки 35% 
3,5% мањи 12% 
3,4% знатно мањи 10% 

Знатно већи или већи ангажман у условима онлајн наставе него у редовној настави има готово 80% наставника и 43% 
родитеља. Сигурно је да техничко- информатички захтеви овог вида наставе (што је новина за велики број просветних 
радника и  захтева додатно учење и мучење) у великој мери утиче на повећани временски и ментални напор. Што се 
родитеља тиче, можемо претпостављати да и неки од њих имају исти проблем са ИКТ, а с друге стране, да неки имају 
децу која су у новим технологијама напреднија од родитеља. 
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ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ 
27,6% наших наставника имају ученике без техничких могућности за онлајн наставу!!! 
Настава за ове ученике решава се на различите начине: слање материјала вибером-провере у школи-смањивање 
захтева и критеријума овим ученицима-давање материјала одељењском старешини-деца са ИОПом долазе сваки 
дан у школу... све ово је доста мучно и са делимичним или слабим резултатима. 

 
КАНАЛИ ПРАЋЕЊА ОНЛАЈН НАСТАВЕ 

Сви анкетирани родитељи тврде да њихова деца имају приступ интернету,а готово сви такође имају вибер и приступ 
часовима на ТВ-у. 

канали праћења онлајн наставе 
 

постојање медија у кући/ доступност 
ученику 

најчешће коришћени медији  
у онлајн настави детета 

Гугл - учионица 100% 48% 
вибер 99,42% 5% 

ТВ- часови 98,48% 1,5% 
комбинација више медија 86,21% 46% 

 
На питање о броју деце у кући која су на онлајн настави и техничким проблемима (недовољан број уређаја, временски 
распоред онлајн наставе, усклађивање коришћења уређаја за наставу...), одговори родитеља показују следеће: 

број деце у кући на онлајн настави постоје проблеми 
1 дете 63,67% 

2 детета 62% 
троје или више деце 66% 

Очигледно је да, без обзира на број ђака у кући, постоје проблеми у око 2/3 домаћинстава везани за мањак уређаја 
потребних за онлајн наставу. 

 
РЕДОВНОСТ РАДА УЧЕНИКА У ОНЛАЈН НАСТАВИ И МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

Анкетирани родитељи о редовности своје деце у онлајн настави кажу следеће: 
Деца онлајн наставу прате: % одговора родитеља 

редовно (свакодневно) 72% 
доста често (сваки 2-3. дан) 18% 

повремено 7% 
понекад 1% 

Немам увид у то због својих других обавеза 7% 
 

По родитељима, 90-так процената деце је активно и у континуитету укључено у наставу на даљину, а проблематично 
је 10т-ак процената деце.  
На питање колико времена проводе учећи, радећи домаће задатке, вежбајући...у данима кад су на онлајн настави, ученици 
одговарају овако: 

Колико радиш у данима онлајн наставе: % одговора ученика 
више од 4 сата 10,6% 

2 – 4 сата 36,2% 
1 – 2 сата 40,2% 
0,5 – 1 сат 10,1% 

Користим то као слободан дан 2,9% 
 
За неактивну децу, реакција школе, у упоредној анализи (виђење наставника и виђење родитеља) изгледа овако: 

наставници 
(% одговора) 

реакције школе, врсте комуникације родитељи 
(% одговора) 

- Нико из школе не реагује, комуникација врло лоша. 5% 
13,51% Наставник евидентира, а родитељ види у еs-дневнику. 40% 
64,86% Наставник јавља старешини, а ОС јавља родитељима. 55% 
13,51% Наставник лично обавештава родитеље. - 

 
ОНЛАЈН НАСТАВА И ОЦЕЊИВАЊЕ 

Упитани за мишљење и утисак како наши наставници оцењују у условима онлајн наставе,  
 80% родитеља сматра да већина наставника даје реалне оцене;  
 12% родитеља сматра да већина наставника оцењује строго; 
  8% родитеља тврди да већина наставника оцењује благо. 
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Задовољство школским успехом сопствене деце на крају првог полугодишта школске 2020/21. код анкетираних 
родитеља се расподељује на следећи начин: 

Да ли сте задовољни школским успехом свог 
детета/деце? 

% одговора родитеља 

да, у потпуности 25% 
углавном да 32% 

умерено 21% 
углавном не 15% 
уопште не 7% 

 
Доста родитеља написало је и коментар свог одговора на ово питање. Из ових коментара најјачи утисци су опет да је 
онлајн модел наставе као такав, довео до пада у мотивацији, ангажману и квалитету знања деце и да непосредну наставу 
ништа не може заменити. 
Наставници наводе следећа искуства са проценом (оцењивањем) наученог, тј, стварног напредовања ученика: 

ТЕШКОЋЕ ПРИ ОЦЕЊИВАЊУ У ОНЛАЈН НАСТАВИ % одговора наставника 
Питање самосталности ученика у изради задатака (да ли их ради неко други) 29,41% 

Утисак да ученик ради механички, без удубљивања и разумевања 20,59% 
Кашњење ученика у предаји радова 19,12% 

Не постоји непосредан увид у практичан рад ученика 5,88% 
Недовољна техничка оспособљеност ученика 2,94% 
Недовољна техничка опремљеност ученика 1,47% 

Немам проблем, сем са децом која су неактивна (не раде). 17,65% 
Немам проблем. 4,41% 

Оцењујем их у школи. 1,47% 
 

ИОП И ОНЛАЈН НАСТАВА 
Како се у ванредним условима реализују индивидуални образовни планови, по искуству наставника и родитеља, видимо у 
следећим табелама: 

Одговори наставника 
 

ДА ЛИ СЕ И КАКО РЕАЛИЗУЈУ ИОП-и У ОНЛАЈН 
НАСТАВИ? 

Одговори родитеља 

23,81% 
Реализују се без проблема (дете често добија посебне 

материјале) 
25% 

52,38% 
Делимично,уз тешкоће (дете понекад добија посебне 

материјале) 
10% 

23,81% 
Не могу да се реализују (дете добија исте материјале као 

и сви други) 
61% 

Очигледно, неки наставници и неки родитељи деце са ИОП-ом  (око четвртине њих) су се добро снашли и у ванредним 
условима и кроз договор и сарадњу, успевају да деци обезбеде индивидуалан третман и напредак. Сигурно да у 
(не)успешности онлајн реализације ИОП-а огромну улогу играју мотивација и степен и квалитет ангажмана и сарадње 
родитеља и наставника, више него код типичне деце, што се може видети и по изјавама родитеља и наставника у 
следећој табели: 

Одговори наставника 
 

КОЈЕ СУ ТЕШКОЋЕ (ПРЕПРЕКЕ) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИОП-и У ОНЛАЈН НАСТАВИ? 

Одговори родитеља 

23,53% 
Прилагођени материјал није довољан, недостаје 

непосредна комуникација 
26,68% 

20,59% 
Дете се не укључује у рад  и ми родитељи немамо 

времена да с дететом радимо онлајн 
20,01% 

17,65% ТВ часови нису прилагођени ИОП-у 20,01% 

14,71% 
Дете није технички оспособљено да само ради  онлајн 

наставу 
13,34% 

14,71% Дете нема техничких могућности за онлајн наставу - 
2,94% Родитељи не сарађују ради укључења детета - 

- Није било озбиљних проблема у реализацији ИОП-а 13,34% 
 

САРАДЊА РОДИТЕЉА СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА 
Наше одељењске старешине, најважнија спона између школе, ђака и родитеља, у потпуности су задовољили 
очекивања и захтеве које је пред њих поставио нови модел функционисања школе. То се јасно види из изјава 
родитеља у следећој табели: 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

51 

 

Шта и како ОС ради у условима онлајн наставе ? % одговора родитеља 
Брине о деци, правовремено интервенише и помаже им 97,10% 

Помаже родитељима у решавању проблема са онлајн наставом 90,70% 
О свему нас обавештава на време 97,67% 

Доступан је за размену информација и подршку кад год нам је 
потребно 

98,26% 

Браво за наше одељењске старешине! 
Шта старешине кажу учешћу и сарадњи родитеља у извођењу онлајн наставе: 

% родитеља у ОЗ 
 

учешће родитеља 

преко 75% 
родитеља 

у ОЗ 

до 75% 
родитеља 

у ОЗ 

до 50% 
родитеља 

у ОЗ 

до 25% 
родитеља 

у ОЗ 

СВЕГА 

редовно, потпуно 23,33% 10% 6,67% - 40% 
повремено - - 10% 13,33% 23,33% 
понекад (ретко) - - - 20% 20% 
не сарађују - - - 16,67% 16,67% 
У свим одељењским заједницама преовлађује масовнија сарадња (потпуна или повремена) родитеља са 
старешинама.Одсуство сарадње родитеља или ретки контакти, с друге стране, су присутни са мањим бројем породица, 
мада не баш занемарљивог процента. Добро би било позабавити се идејама о побољшању сарадње родитеља и школе у 
условима наставе на даљину. 

Председник Тим за самовредновање 
Гордана Рацков 

_______________________________ 
 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Чланови Тима су: 
1. Светлана Суботички, учитељица    
2. Гордана Рацков, директор  
3. Нада Зорић, психолог  
4. Мирјана Благојевић, педагог  
5. Емилија Пећанац, наставница математике  
6. Зита Херцег, наставница српског језика  
7. Александра Станчул, наставница српског језика  
8. Милица Познановић, наставница енглеског језика  
9. Марија Зивлак, наставница енглеског језика  
10. Маријан Петров, учитељ             
11. Сања Јакшић, учитељица 
12. Золтан Каналаш, наставник математике  
13. Љиљана Јолић, учитељица  
14. Маја Дувњак, наставница информатике и рачунарства  
15. Драгица Вукиша, наставница српског језика      

садржај 
рада 

време 
реализације 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализације 

План рада стручног Тима 
за инклузивно образовање. 
 

10. 9. 
2020. 

онлајн 
Осмишљавање 

активности и 
мера 

Сачињен је план 
тима за 

2020/2021. који је 
саставни део 

Годишњег плана 
школе 

Чланови 
тима 

Чланови 
тима 

Идентификација нових 
ученика за додатну 

подршку 
10. 9. 2020. 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 
септембар школа 

договори, 
писање 

документације 

сви ученици за 
додатну подршку 

имају 

учитељи, 
предметни 

наставници, 

чланови 
Тима 
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подршку (педагошки 
профили, 

индивидуализације, ИОП-и) 
и ИОП-а за ученике којима 

се већ пружа додатна 
подршка 

документацију школски 
психолог 

Имплементација ИОП-а, 
вођење евиденције, 

ревизија ИОП-а, евалуација 

28. 10. 
2020. 

Школа 
онлајн 

Прикупљање 
неопходне 

документације 

Предочени су 
планови 

активности за 
ученике којима је 

потребна 
подршка у раду 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 

чланови 
тима 

Чланови 
тима 

Евалуација  ИОП-а 
вођење евиденције 

17. 12. 
2020 

Школа 
онлајн 

Анализа 
остварености 

исхода 
предвиђених 

ИОП-ом 

Планирање 
даљих 

активности 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Чланови 
тима 

        

Садржај 
рада 

Време 
реализације 

Место 
реализације 

Начин 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

План и мере 
подршке за 
неоцењене ученике 

22. 1. 2021. Школа 
Планирање 

додатне 
подршке 

Остваривање 
исхода 

одређених 
предмета 

Наставници, 
разр.старешине, 

чланови тима 

Чланови 
тима 

Праћење 
напредовања 
ученика који наставу 
прате по ИОП-у 

1. 4. 2021. Школа 
Вођење 

евиденције 

Планови 
активности за 

ученике 
којима је 
потребна 
подршка у 

раду 

Наставници, 
разр.старешине, 

чланови тима 

Чланови 
тима 

Разматрање решења 
Интерресорне 
комисије 

20. 4. 2021. Школа 
Планирање 

додатне 
подршке 

Интерресорна 
комисија је 

проценила да 
Саша 

Секулић, 
ученик VII1, 

има потребу 
за ИОП 2   

Директор, 
наставници, 

разр.старешине, 
чланови тима 

Чланови 
тима 

Евалуација  ИОП-а 
вођење евиденције 

21. 6. 2021. 
Школа, 
онлајн 

Анализа 
остварености 

исхода 
предвиђених 

ИОП-ом 

Планирање  
активности у 

следећој 
школскиј 
години 

Наставници, 
разр.старешине 

Чланови 
тима 

         Координаторка Тима у нижој смени                                   Координаторка Тима у вишој смени  
          ________________________________                                               ________________________________ 
     (Светлана Суботички, проф. разредне наставе)                               (Нада Зорић, психолог)  

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.  
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У сврху оперативнијег деловања, Тим је имао и радно тело које су чинили представници одељењских старешина, 
директор школе, школски психолог и школски педагог. 

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

У првом полугодишту школске 2020/21. године одржана су 2 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
Е

Д
О

В
Н

Е
 М

Е
Р

Е
 Б

Е
З

Б
Е

Д
Н

О
С

Т
И

 

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
Н

Ф
О

Р
М

И
С

А
Њ

Е
 И

 Е
Д

У
К

А
Ц

И
ЈА

 

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, 

злостављање и занемаривање 
одељењске старешине 

ЧОС-ови 
(октобар) 

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, на часу и одмору 
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сваки наставник 

„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 

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, сваки наставник који се у ситуацијама када се 
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смиривање учесника затекне у ситуацији насиља, 
школски полицајац, ОС, 

стручни сарадници 

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 школске године запослени су се упознали са мерама безбедности. 
Током ванредног стања, наставници, ученици и родитељи су само по потреби долазили у школу.  

                                             Председник Тима    
         _____________________________________ 
                 (Гордана Рацков, директор школе) 

г) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Чланови Тима су: 
1. Гордана Рацков, председница Тима за самовредновање 
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2. Данило Боровница, председник Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво и Тима за 
пројекте и активну школу 

3. Драгана Виденов, координаторка Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
4. Маја Дувњак, председница Актива за развојно планирање 
5. Мирослав Грујић, председник Актива за развој школског програма 
6. Светлана Суботички, председница Тима за инклузивно образовање 

 
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. р. 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 
Децембар,јун школа 

анализа, 
сугестија 

професионални 
развој, 

унапређивање 
знања и вештина 

чланови НВ и 
Тима 

чланови Тима 

Евалуација рада јун школа сарадња израда извештаја чланови Тима чланови Тима 

Школа је акредитовала 2 стручна скупа под заједничким називом „Заједно учимо боље”. На сусретима одржаним 
26. септембра 2020. године у Основној школи „Јован Поповић“ у Новом Саду учесници, њих 63, могли су да присуствују 
пленарним излагањима, презентацијама и радионицама на теме: једносменски рад, Еразмус+ и еТвининг, те онлајн 
настава. У улози предавача и водитеља радионица нашло се 5 наших наставника. На сусретима одржаним 15. маја 2021. 
године у Основној школи „Лазар Саватић“ у Земуну учесници, њих 47, могли су да присуствују пленарним излагањима и 
презентацијама на теме: подршка деци мигрантима и деци из депривираних средина у образовању, те предузетништво и 
ученичка задруга. У улози предавача нашло се 6 наших наставника. Сусрети и дани одржани су уз поштовање свих 
епидемиолошких мера.   

                                                                                                                Координаторка Тима 

          _____________________________________________ 
     (Драгана Виденов, мастер професор језика и књижевности) 

д) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Чланови Тима су сви учитељи и наставници који предају у 1, 2, 3, 5, 6. и 7. разреду. 

Садржај 
рада 

Време 
реализаци

је 

Место 
реализације 

Начин 
реализације 

Остваре-ност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

Формирање Тима 
септемба

р 
школа 

састанак, одабир 
наставника 

 
учитељи 

наставниц
и 

чланови 
Педагошког 
колегијума 

Креирање плана 
рада 

септемба
р 

школа 
састанак, 

операционализација 
рада 

 
чланови 

Тима 
чланови Тима 

Подстицање 
наставника да 
креирају и изводе 

Tоком 
године 

Школа 
Онлајн 

креаирање базе 
припрема 

еТвининг пројекти 

Реализовани 
еТвининг 
пројекти у 

учитељи и 
наставниц

и 
чланови Тима 
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часове који развијају 
међупредметне 
компетенције 

којима је 
обухваћено 

више предмета 

Промоција 
предузетништва 

Tоком 
године 

Школа 
Онлајн 

организовање 
предавања, 

радионица и продајне 
изложбе 

 
У оквиру 
пројекта Мадад 
 

ученици, 
наставниц

и 

Данило 
Боровница 

Анализа рада Тима 
и реализованих 
активности; 
Праћење Акционог 
плана 

по једном 
у 

кварталу 

Школа 
Онлајн 

разговор  
чланови 

Тима 
чланови Тима 

Консултативни 
састанци 

месечно 
Школа 
Онлајн 

састанак  
 

чланови 
Тима 

чланови Тима 

                                                                Председник Тима 

                                                                                                                         ____________________________________  
                                                       (Данило Боровница, наставник математике) 
 

ђ) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Чланови Тима за професионални развој су: 
1. Гордана Рацков, директор школе 
2. Татјана Кнежевић, правник  
3. Бранислава Окука, наставник разредне наставе 
4. Нада Зорић, психолог  
5. Мирјана Благојевић, педагог  

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

Аутори уџбеника 

Име и презиме аутора Назив предмета Издавачка кућа Решење Датум 

Мирослав Грујић 
Географија за 8. разред 

основне школе 
Вулкан знање   

Гордана Рацков и Арпад Пастор Дигитални свет 1 Вулкан знање 1098-3/2020  21.8.2020. 

Гордана Рацков и Арпад Пастор Дигитални свет 2 Вулкан знање 1098-3/2020  21.8.2021. 

 

назив стручног усавршавања 
компетенције/ 

приоритети/ бодови 
Реализатор/ 
организатор 

време и 
место 

Облик учесници 

Акредитовани семинари, вебинари (присуство) 

ОБУКЕ ОДОБРЕНЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА 

Дигитална учионица - дигитално 
копентентан наставник 

П1, К1, К2 
610-00247/2018-07 

од 23.2.2018. 
ЗУОВ 

август 
2020. 
онлајн 

Семинар 

М. Петров 
С. Суботички 
Р. Чуданов 

Т. Ђурђевић 
А. Коцкар 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења 

Број:  
153-02-00027/2017-
07 

ЗУОВ 
8.6.2020. 

онлајн 
Семинар 

М. Петров 
С. Суботички 
Р. Чуданов 

М. А. Бошков 
М. Поповић 
С. Рељин 
Т. Раца 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

58 

 

Програм обуке за смањење стреса у 
ситуацији миграција кроз примену 
стручног упутства за укључивање 
ученика у систем образовања и 
васпитања 

Код: 5276 
Број: 611-00-
02068/2020-03 
К2: за подршку развоју 
личности ученика, 
комуникацију и 
сарадњу 

Сати: 24 

Снежана 
Вуковић 
Татјана 

Павловић, 
Душанка 
Ћировић 

ЗУОВ 

15.10.2020. 
Обука 
онлајн 

Б. Окука 
Ј. Колдан 

Ј. Јовановски 
Г. Рацков 
С. Јакшић 
Д. Виденов 
М. Грујић 

З. Каналаш 
З. Херцег 

М. Поповић 
Т. Раца 

A. Остојин 
С. М. Вукобрат 
Т. Ђурђевић 

Програм обуке за супервизоре и 
председнике школских комисија на 
завршном испиту 

Број: 996/2021/2200 
Број решења 
министра: 610-00-
00526/2021-07  
Компетенција: з 
поучавање у у чење 
Сати: 8 

ЗУОВ 
14 – 

16.6.2021. 
Обука 
онлајн 

Г. Рацков 
М. Петров  
М. Дувњак 
М. Грујић 

Б. Груловић 
Т. Раца 

Програм обуке за дежурне наставнике 
на завршном испиту у основном 
образовању 

 ЗУОВ 16.6.2021. 
Обука 
онлајн 

М. А. Бошков 
Д. Виденов 
Г. Грабић 
С. Јакшић 

Ј. Јовановски 
Љ. Јолић 
Ј. Колдан 

М. Познановић 
Д. Радин 
С. Рељин 

С. Суботички 
С. Угринов 
Р. Чуданов 
С. Данић 

Дигитална учионица – Дигитално 
компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

П1, К1, К2 
610-00247/2018-07 од 
23.2.2018. 

ЗУОВ 19.4.2021. 
Обука 
онлајн 

М. Зивлак 
С. Јакшић 

Обука директора и наставника у 
школама за пружање подршке 
школама у процесу самовредновања  
К2 П3 

Код: 5276 
Бро решења 
миснистра: 611-00-
02068/2020-03 
К: за подршку развоју 
личности ученика, 
комуникацију и сарадњу 

Сати: 24 

Завод за 
вредновање 
квалитета 
образовања 
и 
васпитања 

19.5.2021. Обука онлајн  
Г. Рацков 
Н. Зорић 
Ј. Колдан 

Акредитовани семинари, вебинари (присуство) 

Планирање и реaлизација наставе 
физичког и здравственог  васпитања у 
новој школској години. 

 ДПФВВ 27.08.2020. вебинар С. М. Вукобрат 

Проговори да видим ко си  
Удружење 

Изражајност 
29.8.2020. 

Стручни 
скуп 

Б. Окука 
Ј. Колдан 
Љ. Јолић 
Г. Рацков 

Заједно учимо боље 504/ 2020/ 2 

ОШ Свети 
Сава, 

Кикикнда 
ОШ Јован 
Поповић, 
Нови Сад 

26.09. 2020. 
Стручни 

скуп 

М. А. Бошков 
Д. Виденов 

С. М. Вукобрат 
М. Грујић 

Д: Боровница 

Ванредно стање психе – како 
сачувати себе у ванредним 
околностима 

 
Др Олга 
Хаџић 

ИК Клет 
8. 12. 2020. 

Вебинар, 
образовна 
академија 

С. Суботички 
Г. Рацков 
Б. Окука 

Д. Виденов 

Типови интеракције – наставник као  Проф. др 5.12. и Вебинар, 
С. Суботички 

Г. Рацков 
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медијатор комуникације Зорица 
Томић 

ИК Клет 

12.12.2020. образовна 
академија 

Б. Окука 
Ј. Колдан 
Г. Рацков 

Д. Виденов 

Решавање проблема – симулација 
интелектуалног развоја  

  7.11.2020. 
Стручни 

скуп 

Б. Окука 
Ј. Колдан 
Г. Рацков 

Од доброг плана, преко ефикасне 
евиденције до најбољих резултата  и 
у време пандемије КОВИД 19  

 
Биљана 

Тодоровић 
17.12.2020. 

Образовн
а 

академија 

Б. Окука 
Ј. Колдан 
Г. Рацков 

Д. Виденов 

Међународно истраживање о 
грађанском образовању (ICCS) 

 ЗУОВ 
октобар и 
новембар 

2020. 

Истражив
ање 

М. Дувњак 
М. Благојевић 

С. Рељин 

Ученичке задруге у систему 
образовања и васпитања – изазови и 
могућности 

К. бр: 5259/22 
К2 

Консултантски 
центар за 

образовање, 
васпитање и 

спорт 

16. октобар 
2020. 

обука 
М. Поповић 
А. Остојин 

Формативно учење и његова примена 
у дигиталном окружењу 

 
Мирјана 
Иличин 

ЦСУ Кикинда 
01.07.2020. семинар С. Рељин 

,,Може то и боље-конкретно примена 
иновативних активности у настави” 

КБ. 494 
К2, П3, 

8 бодова 

ЦСУ у 

Кикинди 

31.10.202
0. 

сeминар 
Б. Груловић 

М. Благојевић 

“Знањем за једнаке могућности и 
равноправност” 

 

Мунгоси, 
Фудбалског 

савеза 
Србије, а под 
покровитељст

вом УЕФА 
Фондације   

28.11.2020. вебинар С. М. Вукобрат 

Знањем за једнаке могућности и 
равноправност - сесија један 

 ССПФВ 31.10.2020. вебинар С. М. Вукобрат 

„Здраво растимо“  

Савез за 
школски 

спорт 
Србије 

05.11.2020.  вебинар С. М. Вукобрат 

„Умеће комуницирања – 2. део“  
Савез за 

школски спорт 
Србије 

 05.12.2020. вебинар С. М. Вукобрат 

Препознавање, превенција и 
корекција најчешћих постуралних 
поремећаја у млађем школском 
узрасту“ 

 
Савез за 

школски спорт 
Србије 

 05.12.2020. вебинар С. М. Вукобрат 

Знањем за једнаке могућности и 
равноправност – 2 
Знањем за једнаке могућности и 
равноправност - 3 

 

Мунгоси, 
Фудбалског 

савеза Србије, 
а под 

покровитељств
ом УЕФА 

Фондације   

28.11.2020. 
  

27.12.2020. 
 

вебинар С. М. Вукобрат 

Дигитални алати и занати  Жолт Коња 29.1.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

М. Познановић 
М. Зивлак 
Љ. Јолић 

Д. Виденов 

Измеџу две ватре – како посредовати 
у ученичком конфликту 

 
Јелена 

Марушић 
10.2.2021 

Образовна 
академија 

Ј. Колдан 
Б. Окука 
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вебинар. С. Суботички 
Д. Виденов 

Медијација у школи  Вулкан 19.2.2021 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

Ј. Јовановски 

Невербалне поруке  Вулкан 26.2.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

Ј. Јовановски 
М. Грујић 

Вештина комуникације између 
наставника и ученика 

 Вулкан 5.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Комуникација у школи  Вулкан 12.3.2021 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

Кроз акцију и интеракцију подстакните 
ученичку мотивацију 

 
Ранко 

Рајовић 
   
23.2.2021 

   Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

М. Познановић 
С. Суботички 
Д. Виденов 
М. Грујић 
М. Зивлак 

Здрави стилови живота и због чега су 
важни 

 
Др Олга 
Хаџић 

2.3.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

С. Суботички 

Савремени уџбенички комплет – за 
ученике и наставнике 

 
Савез 

учитеља 
9.3.2021. вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

Д. Виденов 
Љ. Јолић 

Како ефикасно прилагодити наставу 
свим ученицима у одељењу у 
предметној настави 

 
Ивана 

Ковачевић 
19.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Израда и примена ИОП-а – примери 
добре праксе 

 Клет 19.3.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

М. Дувњак 

Напредак је лак кад ђак има пројекат  Клет 25.3. 2021 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

С. Суботички 

Добро осмишљен пројекат као пут ка 
освајању и усвајању знања 

 Клет 26.3.2021. вебинар 
Д. Виденов 
М. Дувњак 

М. Познановић 

Употреба ИКТ алата у циљу 
унапређења наставе 

 
Фондација 

Темпус 
31.3.2021. вебинар М. А. Бошков 

Обука наставника за примену 
микробита 

 

British 
Council и 

Фондација 
Петља 

април 
Онлајн 

семинар 
А. Пастор 

Подршка ученицима у онлајн учењу   8.4.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

М. Познановић 
С. Суботички 
Д. Виденов 
М. Грујић 

Интегрисана амбијентална настава  
ЦСУ 

Кикинда 
24.4.2021. семинар М. Грујић 

Дигитално образоваље 2021  

Бојан 
Лазаревић, 
Мајлс Бери, 

Марина 
Панић... 

8 – 
10.4.2021. 

Конференциј
а вебинар 

Д. Виденов 

Уз напредне опције е-учионице до још 
боље комуникације са ђацима 

 Жолт Коња 13.3.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

М. Зивлак 
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Добро осмишљен пројекат као пут ка 
освајању и усвајању знања 

 Клет 26.3.2021. вебинар М. Познановић 

Обука наставника информатике и 
рачунарства за примену уређаја 
Микробит у оквиру наставне теме 
Рачунарство у 5. разреду 

 
Фондација 

Петља 
Март, 
април 

онлајн М. Дувњак 

Обука наставника технике и 
технологије за управљање 
електромеханичким моделима 
помоћу микробит уређаја у 
8. разреду 

 
Фондација 

Петља 
април онлајн М. Дувњак 

Како подучавати вештинама 
комуникације 

 
Јелена 

Марушић 
28.4.2021. 

Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

Д. Виденов 

Стратегије у раду са ученицима који 
показују 

проблеме у понашању 
 

Кампстер 
платформа 
за онлајн 

учење 

30.4.2021. Онлајн обука 

Д. Средојев 
М. Дувњак 
М. Грујић 

М. Познановић 
С. Рељин 
А. Коцкар 

А. Станчул 
М. А. Бошков 
М. Поповић 
З. Херцег 
З. Рофа 

Обука за запослене - породично 
насиље 

 Кампстер 
платформа 
за онлајн 
учење 

30.4.2021. Онлајн 
обука 

Д. Средојев М. 
Грујић   

М. Дувњак  
С. Рељин   
А. Коцкар   

А. Станчул М. 
А. Бошков    М. 

Поповић З. 
Херцег   
З. Рофа 

Комуникација телом и гласом  
Марко 
Стојановић 

15.5.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

С. Суботички 

Заједно учимо боље – заједно 
можемо више 

 

ЗУОВ 
ОШ „Свети 
Сава“, Ки 
ОШ „Лазар 
Саватић“, 
Земун 

15.5.2021. 
Сусрети и 

дани 

Г. Рацков 
А. Пастор 

Д. Виденов 
М. Грујић 

Корени и последице холокауста у 
културно историјској перспективи 

 МПНТР 
20. и 

21.5.2021. 
вебинар А. Коцкар 

Са стресом је лако, ако знаш како 

Број: 2021/5-89-1964 
Компетенција: К2 
Приоритет: П3 
Сати: 8 

РЦ за проф. 
развој 
запослених у 
образовању - 
Кањижа 

24.5.2021. семинар 

Г. Рацков 
Д. Боровница 

С. М. Вукобрат 
Д. Виденов 

М. А. Бошков 
А. Остојин 

Умеће комуникације – вредност 
слушања са разумевањем 

 
Ирена 

Лободок 
Штулић 

27.5.2021. 
Образовна 
академија 
вебинар 

Ј. Колдан 
Б. Окука 

С. Суботички 
Д. Виденов 

Обука наставника за примену 
микробита, British Council и Фондација 
Петља 

 

British 
Council и 

Фондација 
Петља 

31.5.2021. обука 
А. Пастор 
С. Рењин 
Д. Радин 

EU Climate Pact  Climate Pact 12.1.2021. презентац Д. Виденов 
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eTw Group ија 

Creativity for All  
Adobe 

Education 
23.1.2021. курс Д. Виденов 

Make Posters with Students  
Adobe 

Education 
26.1.2021. курс Д. Виденов 

Together for a better tomorrow  
ELT eTw 

Group 
27.1.2021. 

презентац
ија 

Д. Виденов 

Digital Storytelling with Class  
Adobe 

Education 
16.2.2021. курс Д. Виденов 

Pear Fair Spring 2021  Pear Deck 20.2.2021. вебинар Д. Виденов 

Public speaking and presentation skills: 
No more butterflies in your stomach! 

 
MM 

Publications 
22.2.2021. вебинар Д. Виденов 

ELTOC 2021  OUP 
25 – 

27.2.2021. 
вебинар Д. Виденов 

The pause that fits in, the cue that gives 
way: Teaching students turn-taking 
strategies to enhance communication 
skills 

 
MM 

Publications 
1.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Learning is a treasure that will follow its 
owner everywhere 

 
Oxford 

Centar, EP 
6.3.2021. вебинар Д. Виденов 

What are the skills needed to be a good 
storyteller? 

 
MM 

Publications 
8.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Mindfulness and SEL in a Remote 
Setting 

 Wakelet 11.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Storytelling for Impact in the Classroom: 
Photography 

 
National 

Geographic, 
Adobe 

11.3 – 
9.5.2021. 

курс 
онлајн 

Д. Виденов 

Уз напредне опције е-учионице до још 
боље комуникације са ђацима 

 Жолт Коња 13.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Blended learning: creating your unique 
blend 

 
Teacher 
Academy 

15.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Making classrooms more inclusive  
British 

Council 
18.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Anxiety and stress: Let’s kick it to the 
kerb and foster self-confidence 

 
MM 

Publications 
22.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Media Literacy and Disinformation  
eTwinning 

Group 
22.3.2021. вебинар Д. Виденов 

E2  
Microsoft 
Education 

22 – 
24.3.2021. 

вебинар Д. Виденов 

Literacy After Lockdown: Strategies to 
Ignite Reading, Writing & Spelling 

 GSA 25.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Community Showcase  

Sumedha 
Sodhi, 
Ashley 

Shunk, Batul 
Alamdar 

25.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Digital Competences and Media Literacy  
Creative 

Classroom 
eTw Group 

27.3.2021. 
онлајн 

конферен
ција 

Д. Виденов 

How to cultivate reading fluency for 
lower-performing students and students 
experiencing learning difficulties 

 
MM 

Publications 
29.3.2021. вебинар Д. Виденов 

Bridging Distance and In-School 
Learning – Blended Learning in Practice 

 
Teacher 
Academy 

29.3 – 
5.5.2021. 

курс Д. Виденов 

The value of creative storytelling in 
traditional and online classrooms: How 
can we help our students create their 

 
MM 

Publications 
5.4.2021. вебинар Д. Виденов 
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own stories? 

Ученичка пажња и онлајн настава  

Klett 
друштво за 
развој 
образовања 

16.4.2021. вебинар 
Д. Виденов 

М. Познановић 

EP Summit 2021  
Express 

Publishing 
16 – 

18.4.2021. 
вебинар Д. Виденов 

Work ethic: Preparing our Future Global 
Agents of Change to compete in today’s 
ever-changing world 

 
MM 

Publications 
19.4.2021. вебинар Д. Виденов 

Digital Literacy and Online Safety  
European 
Schoolnet 
Academy 

19 – 
26.5.2021. 

курс 
 онлајн  

Д. Виденов 

Media Literacy  
NEWS 
Project 

23.4.2021. вебинар Д. Виденов 

Now I can... Guiding students to take 
charge of their learning! 

 
MM 

Publications 
26.4.2021. вебинар Д. Виденов 

Tips and techniques to help improve our 
students’ memory 

 
MM 

Publications 
5.5.2021. вебинар Д. Виденов 

Critical Digital Literacy with eTwinning  CSS 
26 – 

28.5.2021. 
онлајн 

радионице 
Д. Виденов 

Community Showcase  
Wakelet 

Community 
27.5.2021. вебинар Д. Виденов 

Southern Europe Cambridge Day  CUP 5.6.2021. вебинар Д. Виденов 

Community Week  
Wakelet 

Community 
7 – 

11.6.2021. 
вебинар Д. Виденов 

Актуелности у образовном систему 
Републике Србије 3 - конференција 

Број: 9/21 
Број одобрења ЗУОВ-
а: 354-4/2021, од 
24.3.2021. 
К: за подршку развоју 
личности ученика, 
комуникацију и сарадњу 

Бодови: 2 

 
27-

28.4.2021. 
конференци

ја 
Г. Рацков 

Реализатори предавања 

Предавања за запослене у 
образовању: „Кад може Ератостен 
можемо и ми“ 

 

Science on Stage 
Serbia Институт за 

модерно 
образовање 

24.7.2020. предавање Д. Боровница 

Презентација уџбеника за 1. разред 
Дигитални свет 1 

 
Издавачка 

кућа Вулкан 
знање 

31.8.2020. 

вебинар 
Г. Рацков 
А. Пастор 

3.9.2020. 

6.9.2020. 

Саветник – спољни сарадник  
ШУ 

Зрењанин 

8.6.2020. 
до 

30.4.2021. 

надзор, 
саветовање 

Г. Рацков 

Саветник – спољни сарадник  
ШУ 

Зрењанин 

6.6.2020. 
до 

30.4.2022. 

надзор, 
саветовање 

Г. Рацков 

Обука родитеља петог разреда за рад 
на Гугл учионици 

 
директор 

школе 
септембар 

2020. 
родитељски 

састанак 
М. Дувњак 
А. Пастор 

Конференција „Заједно учимо боље“  

ОШ Свети 
Сава, 

Кикикнда 
ОШ Јован 
Поповић, 
Нови Сад 

26.09.2020. 
стручни 

скуп, 
предавања 

М. Грујић 
Д. Виденов 

С. М. Вукобрат 
А. Остојин 
М. Грујић 

Д. Боровница 

„Лет кроз дигитални свет“  СУРС  7.10.2020. 
вебинар – 

акредитован
и стручни 

Г. Рацков 
А. Пастор 
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скуп 

Рецензија уџбеника из математике за 
IV разред, Издавачка кућа Вулкан 
Број и датум решења министра  

650-02-
00248/2020-07 

од 17.12.2020. 

ИК Вулкан 
знање 

МПНТР 

17. 12. 
2020. 

рецензија Г. Рацков 

Ноћ истраживача 2020.  
ЦСУ 

Кикинда 
25.11.2020

. 
радионице 

Г. Рацков 
А. Пастор 
М. Грујић 
С. Бикић 

Снимање часова за РТС – Моја школа  
ШУ 

Зрењанин 
децембар 

2020. 
снимање 
часова 

Г. Рацков 
М. Грујић 

6. национална конференција о сарадњи 
културе и образовања 

 

ОШ Свети 
Сава Кикинда 
и ОШ Јован 

Поповић Нови 
Сад 

12.12.2020
. 

предавање Д. Боровница 

Rewarding eTwinning  
Драгана 
Виденов 

11. 2. 
2021. 

презентациј
а 

Д. Виденов 
Д. Боровница 

Презентација уџбеника Фреска  Клет 16.3.2021. 
презентациј

а 
Д. Виденов 

Напредовање у звање: Самостални 
педагошки саветник 

 
ШУ 

Зрењанин 
Септемба

р 

Остварива
ње свих 

потребних 
критерију

ма за 
звање 

А. Пастор 
 

Напредовање у звање: Педагошки 
саветник 

 
ШУ 

Зрењанин 
Септемба

р 

Остварива
ње свих 

потребних 
критеријум
а за звање 

М. Грујић 

Координатор за есДневник  
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосред
ан рад на 
системуод
ржавање и 
ажурирањ
е система 

А. Пастор 
Б. Окука 

Реинсталација првог информатичког 
кабинета 15 рачунара и одржавање 
25 таблет рачунара 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Децембар 

Непосредан 
рад на 

рачунарима 

А. Пастор 

Одржавање рачунара и лаптопова у 
школи (8 PC-a + 33 лаптопова) 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосредан 
рад на на 
опреми, 

одржавање 
и 

ажурирање 
опреме 

А. Пастор 

Одржавање рачунара и серверске 
инфраструктуре у кабинету 
информатике (33 PC-a) 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосредан 
рад на на 
опреми, 

одржавање 
и 

ажурирање 
опреме 

А. Пастор 
 

Администрирање школског видео 
надзора 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосредан 
рад на 

систему, 
одржавање 

и 

А. Пастор 
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ажурирање 
система 

Администрирање информационог 
система МНПТР-а: ЈИСП 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосредан 
рад на 

систему, 
одржавање 

и 
ажурирање 

система 

А. Пастор 
Г. Рацков 

Т. Кнежевић 

Администрирање школског сајта за 
електронско учење 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосредан 
рад на 

систему, 
одржавање 

и 
ажурирање 

система 

А. Пастор 

Креирање Гугл Учионица за сва 
одељења у школи и придруживање 
свих ученика 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Септемба

р 

Постављањ
е система 
за онлајн 
учење - 

Гугл 
Учионица 

А. Пастор 
 

Обука родитеља ученика 5. разреда 
за пријаву на рачунарима у школи, 
коришћење школских имејлова и Гугл 
Учионице 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Септемба

р 

Реализациј
а обуке у 

трпезарији 
фронтално 

помоћу 
пројектора 

А. Пастор 
 

Администрирање и одржавање 
школског система Google Suite For 
Education 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Непосредан 
рад на 

систему, 
одржавање 

и 
ажурирање 

система 

А. Пастор 
 

Слање платних листића запосленим 
на школски и-мејл 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Током 
целе 

године 

Слање 
платних 
листића 

А. Пастор 
 

Израда видео материјала за сваку 
лекцију за потребе Гугле Учионице и 
школског система за електронско 
учење 

 МПНТР 
Током 
целе 

године 

Израда 
лекција 

А. Пастор 

Вебинар Вулкан издаваштва – 
Дигитални свет 1 

 
Вулкан 

изаваштво 
Септемба

р 

Републички 
онлајн 

вебинар 

А. Пастор 
Г. Рацков 

 

Ноћ истраживача 
Магични бројеви и птичица 
програмерка 

 
ЦСУ 

Кикинда 
18.11.2020

. 

Реализациј
а 

радионице 

А. Пастор 
Г. Рацков 

Ноћ истраживача 
Ватрогасац на задатку 

 
ЦСУ 

Кикинда 
Новембар 

Реализациј
а 

радионице 

А. Пастор 

Мај месец математике у Кикинди 
 „Динар – прича о нашем новцу“ 

 
ЦСУ 

Кикинда 
11.5.2021. 

Реализациј
а 

радионице 

А. Пастор 
Г. Рацков 

Мај месец математике у Кикинди 
 Магични бројеви 

 
ЦСУ 

Кикинда 
11.5.2021. 

Реализациј
а 

радионице 

А. Пастор 
Г. Рацков 
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Информатички координатор за 
Завршни испит 

 
Арпад 
Пастор 

Јун-Јул 
Непосредан 

рад на 
систему 

А. Пастор 

Реализатор Републичког 
акредитованог семнинара - Обука 
наставника технике и технологије за 
управљање електромеханичким 
моделима помоћу микробит уређаја у 
8. разреду основног школе 

 

British 
Council и 

Фондација 
Петља 

Март 
Онлајн 

семинар на 
Мудлу 

А. Пастор 

Стручни скуп: Заједно учимо боље - 
Заједно можемо више 

 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Мај Радионица  

А. Пастор 
Г. Рацков 

Неакредитовани семинари, вебинари (присуство) 

назив стручног усавршавања Реализатор/ 
организатор 

време и 
место 

Облик учесници 

Презентација 
Дигитални свет 1 

Нови Логос 
21. 8. и 

20.11.2020. 
Вебинар 

М. Петров 
Р. Чуданов 

Б. Окука 
Ј. Колдан 
Љ. Јолић 
Г. Рацков 

Презентација издања  
Дигиталн свет 1 

Г. Рацкив 
А. Пастор 

31.8.2020. Вебинар 

М. Петров 
Р. Чуданов 

Б. Окука 
Ј. Колдан 
Љ. Јолић 

Презентација уџбеника за 4. разред Фреска 20.11.2020. Вебинар 
Б. Окука 
Ј. Колдан 

Презентација уџбеника за 4. разред Нови Логос 25.11.2020. Вебинар 
Б. Окука 
Ј. Колдан 

Science on Stage мреже  25.11.2020. Предавање 
Б. Окука 
Ј. Колдан 

Презентација уџбеника за 4. разред Клет 27.11.2020. Вебинар 
Б. Окука 
Ј. Колдан 

G Suite – израда ефикасних тестова 
знања и упитника и G Suite Meet – 
потпуна интеракција свих учесника 
наставног процеса 

БИГЗ 27.11.2020. Вебинар 

Б. Окука 
Ј. Јовановски 

Ј. Колдан 
Љ. Јолић 
М. Грујић 

М. Познановић 

Презентација уџбеника Вулкан 2.12.2020. Вебинар 
Б. Окука 

Ј. Јовановски 
Ј. Колдан 

Презентација уџбеника Вулкан 5.12.2020. Вебинар 
Б. Окука 
Ј. Колдан 

Презентација уџбеника Вулкан 9.12.2020. Вебинар 
Б. Окука 
Ј. Колдан 

Нова генерација Едукиних уџбеника за 
4. разред 

Едука 23.12.2020. Вебинар 
Б. Окука 

Ј. Јовановски 
Ј. Колдан 

„SonS nacionalni festival + STEAM идеје 
за учионицу и онлајн наставу – примери 
из наставе математике и информатике“ 

Science on Stage мреже 23.12.2020. Предавање Г. Рацков 

6. Национална конференција о 
сарадњи културе и образовања- 
креативно образовање – спремност за 
неспремност 

БазаАрт – репрезентативно 
удрзжење у култури за област 

научно – истраживачких и 
едукативних делатности 

12.12.2020. Конференција 
Г. Рацков 

С: М. Вукобрат 

„Werbespots im DaF-Unterricht" 
 Gamze Karbi 

Гере институт, Београд 
10.12. 2020. 

Онлајн 
семинар 

М. А. Бошков 

National Geographic certtified educator 
Katrin Beinroth 

National Geographic 
Society 

15.10.-03.11.2020. семинар М. Грујић 

Географија 8 Клет Тања Плазинић,  03.12.2020. вебинар М. Грујић 
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ИК Клет 

Географија 8 Нови Логос 
Дејан Шабић ИК Нови 

Логос 
04.12.2020. вебинар М. Грујић 

Презентација уџбеничког комплета 
Физика 8 

Вулкан знање 10.12.2020. вебинар М. Поповић 

Grammar ateachin in the Age of COVID -
19 

Matthew Ellman 

Cambridge University 
Press 

9.12.2020. вебинар М. Познановић 

Social and Emotional 
Intelligence:Essential now and more than 
ever! 

Greg Sotiropoulos 
MM Publication 

12.10 2020. вебинар М. Познановић 

Онлација уџбеника 
Лариса Стамболија 

ИК Клет 
23.12.2020 вебинар Т. Раца 

Презентација уџбеника за 8. разред 
Аутори уџбеника 
ИК Вулкан знање 

9.11.2020. вебинар З. Херцег 

Презентација Издавачке куће Нови 
Логос 

Аутори уџбеника 
ИК Нови Логос 

9.12.2020. вебинар З. Херцег 

Let's chat about online teaching! 
Gregg Sotiropoulos, 

Chris Vasileiou 
ММ Publications 

2. 9.2020. вебинар Д. Виденов 

Redefining the role of a teacher 
Kisset Mangabat, 

Kalyani Chaudhuri, 
Kerry Walsh, GSA 

17.9.2020. 
онлајн 

конференција 
Д. Виденов 

Erasmus Accreditations – a New Path to 
Mobility 

Marc De Vlieger, Mika 
Saarinen 

Teacher Academy 

14.9 - 29.10. 2020. онлајн курс Д. Виденов 

EU Code Week Deep Dive 
Naír Carrera 

European Schoolnet 
Academy 

15.9 - 30.10. онлајн курс Д. Виденов 

eTwinning Weeks 2020 
Paul Turner, Irene 

Pateraki... CSS 
3. 10.2020. онлајн догађај Д. Виденов 

World Education Week 
Vikas Pota 

T4 Education 
5 - 9. 10.2020. онлајн догађај Д. Виденов 

Digitally Competent Teachers for Creative 
Digital Students 

Naír Carrera, Tommaso 
Dalla Vecchia 

European Schoolnet 
Academy 

19.10 - 2.12. 2020. онлајн курс Д. Виденов 

Eaquals Online 2020 
Sarah Mercer, Martyn 

Clarke,… Eaquals 
23 - 24.10.2020. онлајн догађај Д. Виденов 

Climate Action Day 
Jane Goodall, Koen 
Timmers, Rick Davis 
Take Action Global 

5.11.2020. 
онлајн 

конференција 
Д. Виденов 

Grammar 007: Investigate and debunk the 
struggles around grammar! 

Gregg Sotiropoulos 
MM Publications 

19. 11.2020. вебинар Д. Виденов 

Global Schools Festival 
Peter Watkins, Claire 

Medwell.. CUP 
24 - 26.11.2020. вебинари Д. Виденов 

Planning a structured and enjoyable 
online EFL lesson 

Elizbeth Beer 
Pearson 

4. 12.2020. вебинар Д. Виденов 

Pear Deck 
Michael McGraw 

Pear Deck 
5. 12.2020. вебинар Д. Виденов 

Web 2.0 Tools 4 eTwinning Projects 
Adil Tugyan 

eTwinning at home 
7. 12.2020. вебинар Д. Виденов 

Grammar Teaching in the Age of Covid-19 Matthew Ellman, CUP 9. 12.2020. вебинар Д. Виденов 

Blended Learning: From Theory to 
Practice 

Angeliki Kougiourouki, 
Natalia Tzitzi 

eTwinning CSS 

7 - 18.12.2020. обука Д. Виденов 

Мајкрософт пакет Office 365 Техничке школе из 10.07.2020. он-лине С. М. Вукобрат 
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Ужица, Мајкрософт године представљање 

ТРЕНЕРСКИ СЕМИНАР МСГ ГСВ 2020 
ГСВ Дракулић 

Владимир 
26.12.2020. вебинар С. М. Вукобрат 

Planiranje i realizacija nastave fizičkog i 
zdravstvenog vaspitanja u novoj školskoj 
godini 

ДПФВВ 27.8.2020 вебинар С. М. Вукобрат 

Подршка Европске уније у управљању 
миграцијама у Републици Србији 

Ђурђица Ергић 29.6. 2020. 
Предавање, 

састанак 
С. М. Вукобрат 

Ознака за еТвининг школе Темпус фондација 24.12.2020. вебинар Д. Боровница 

Вештачка интеличенција као помоћ у 
едукацији 

РАЈАК 16.1.2021. вебинар М. Поповић 

Презентација уџбеника издавачке куће 
„Герундијум „ 

Герундијум 25.1.2021. вебинар А. Коцкар 

Историјске заблуде- 
врсте,начини,настанак и последице 

Герундијум 25.1.2021. вебинар А. Коцкар 

Едукини нови уџбеници: Природа и 
друштво 

Едука 30.1.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Историја 7 и 8 Вулкан знања Вулкан 8.2.2021. вебинар Д. Средојев 

Методе и технике учења у настави Германијум 6.2.2021. вебинар А. Коцкар 

Историјске заблуде – врсте,начини 
настанка, последице и механизми 
отклањања 

Дата статус 8.2.2021. вебинар 
Д. Средојев 
А. Коцкар 

Вулкан е-знање за разредну наставу, 
први део 

Вулкан 11.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 
Љ. Јолић 

Вулкан е-знање за разредну наставу, 
други део 

Вулкан 17.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 
Љ. Јолић 

есДневник – корисни савети и 
практична решења 

Клет    18.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

М. Познановић 

Представљање уџбеника ликовне и 
музичке културе за 4. раред основне 
школе 

Едука 19.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Уџбеници за 3. разред Вулкан 20.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Ј. Јовановски 

Уџбеници за 4. разред Вулкан 24.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Историја 8 Дата статус Дата статус 25.2.2021. вебинар 
Д. Средојев 
А. Коцкар 

Нови Едукини уџбеници: Математика Едука 26.2.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Презентација уџбеника издавачке куће Вулкан 1.3.2021. вебинар А. Коцкар 

Обука за коришћење ЈИСПа МПНТР март вебинар А. Пастор 

Вулкан е-знање, разредна настава, 1. 
део 

Вулкан 4.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Презентација уџбеничког комплета за 
4. разред 

Клет 4.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Презентација уџбеничког комплета за 
4. разред 

Фреска 15.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Презентација уџбеничког комплета за 
4. разред 

Логос 18.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 
Љ. Јолић 

Српске краљице у 19. и 20. веку БИГЗ 18.3.2021. вебинар А. Коцкар 

Едукини нови уџбеници: Математика за 
3. разред (комплет 2) 

Едука 12.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Презентација нових дигиталних 
уџбеника за 4. разред 

Логос 23.3.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

С. Јакшић 

Вулкан е-знање, разредна настава, 2. Вулкан 20.3.2021. вебинар Ј. Колдан 
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део Б. Окука 

Задаци којима се подстиче активно 
учење физике у онлајн окружењу 

БИГЗ 31.3.2021. вебинар М. Поповић 

Ученичка пажња и онлајн настава Клет 16.4.2021. вебинар 
Ј. Колдан 
Б. Окука 

Примена и евалуација уџбеника Креативни центар 23.2.2021. вебинар С. Јакшић 

Обука за коришћење ЈИСПа 
Обука за рад на 

ЈИСПу 
Март 2021. вебинар А. Пастор 

Географија 8 Герундијум Герундијум 26.1.2021. вебинар М. Грујић 

Дигитални алати и занати Клет 30.1.2021. вебинар М. Грујић 

Географија 8 Вулкан знање Вулкан знање 5.2.2021. вебинар М. Грујић 

Географија 8 Вулкан знање Вулкан знање 18.2.2021. вебинар М. Грујић 

Географија 8 Вулкан знање Вулкан знање 13.3.2021. вебинар М. Грујић 

Географиј 8 Дата статус Дата статус 24.2.2021. вебинар М. Грујић 

Уз напредне опције е-учионице до још 
боље комуникације са ђацима 

Клет 13.3.2021. вебинар М. Грујић 

Integrating SDG in our classroom Scientix 28.3.2021. вебинар М. Грујић 

Како написати пројекат ЦПН 9.4.2021. вебинар М. Грујић 

Састанак Scientix амбасадора Србије Scientix Serbia 20.4.2021. вебинар М. Грујић 

vEGU21 GIFT Workshop 
European Geoscience 

Union 
19 - 29.4.2021. вебинар М. Грујић 

 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 

Прављење Гугл 
упитника 

обука 
9.9.2020

. 
ОШ „Свети 

Сава“  
Прављење Гугл 

упитника 
М. Благојевић 

Н. Зорић 
Д. Виденов 

Извештај о 
реализованим 

семинарима у 2019/20. и 
истарживања ЦСУ 

састанак 
8. 9. 
2020. 

ЦСУ 
презентација 

Извештаја 

сви 
запослени у 

школи 

М. Благојевић 

Полагање стручног 
исписта педагога 

Драгане Миладинов  

члан  
комисије  

26.11.20
20. 

ОШ „ Миливоје 
Оморац“ у 

Иђошу 

Положен 
стручни испист 

М. Благојевић 
ОШ „ Миливоје 

Оморац“ у Иђошу 

Безбедност и 
сигурност на раду 

Предавање 
и тестирање 

6.11.202
0. 

ОШ „Свети 
Сава“  

Положен испт 
за безбедност 

на раду 

сви 
запослени у 

школи 

Директор и 
секретар школе 
Милан Марков 

Е-Твининг пројекат 
”Schule und Alltag” 

вебинар 
Октобар 
2020-мај 

2021. 
вебинар пројекат 

Наставници  
школa из 
Грчке и 
Турске 

Е-Твининг 
Т. Раца 

Изложба поводом Дана 
примирја у Првом 

светском рату 
Изложба 

новемба
р 

ОШ „Свети 
Сава“ 

Постављена 
изложба у холу 

школе 
ученици ИКС Д. Средојев 

„Дани лудаје“ Изложба септембар 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Прва награда, А. 
Пилиповић, VI1 

Постављена 
изложба у холу 

школе 

сви ученици у 
школи 

З. Рофа 
Н. Чикић 

Изложба поводoм 
„Божићних и 

новогодишњих празника“ 
1-8 разред 

Изложба 
децемба

р 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Постављена 
изложба у холу 

школе 

сви ученици у 
школи 

З. Рофа 
Н. Чикић 

 „Мислиша 2021“ 
Математичк

о 
такмичење 

11.3.202
1. 

ОШ „Свети 
Сава“ 

Л. Рељин II1 – 3. 
награда 

Похвале: 
В. Орашанин I2  

Ученици од  
1. до 4. 

директор 
учитељи 
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Т. Бабић I3 
М. Пејчић II1 

Ј. Лисулов II2 
Р. Петровић II3 
Л. Маркуш III2 

Одржана су два стручна скупа сусрети и дани које је акредитовала наша школа у сарадањи са: 
- ОШ „Јован Поповић“ у Новом Саду под називом „Заједно учимо боље“ у, 26.9.2020 (учествовало је 5 наставника); 
- ОШ „Лазар Саватић“ у Земуну, под називом „Заједно учимо боље – заједно можемо више“, 15.5.2021. 

(учествовало је 8 наставника). 
 
                                                   предсеник Тима за стручно усавршавање 

                     _____________________________________________ 
                                     (Гордана Рацков, доктор методике наставе) 

            

е) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Чланови Тима су: 
1. Емилија Пећанац/Драгица Средојев, одељењски старешина 71  
2. Маја Дувњак, одељењски старешина 72 
3. Силвана Рељин, одељењски старешина 73 
4. Лела Војводић, одељењски старешина 81 
5. Марија Димитрић, одељењски старешина 82 
6. Марија Зивлак, одељењски старешина 83 
7. Зита Херцег, одељењски старешина 84 
8. Мирјана Благојевић, школски педагог 
9. Нада Зорић, школски психолог 
10. Гордана Рацков, директор школе 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ МЕСТО 
ЦИЉНА 
ГРУПА 

НОСИОЦИ 

Конституисање Тима ПО за школску 2019/20. 
годину и сачињавање плана рада 

1.9. 2020. школа Тим за ПО 
сви чланови 
Тима за ПО 

Тестирање ученика 8. разреда (опредељених за 
професионално саветовање) тестом способности 

КОГ-3, 
преглед и обрада тестова, припрема за 

индивидуално саветовање 

23 – 27. 
новембар  

2020. 
 

децембар 
2020. 

школа 
(учионица 

бр. 13) 

заинтересо-
вани ђаци VIII 

разреда 
(59 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 “ 

 
октобар, 

новембар 
2020. 

школа 
(учионица 

бр. 13) 

заинтересо-
вани ђаци  

VIII разреда 

 
школски 
психолог 

Сачињавање нове презентације „План уписа у 
средње школе у Кикинди за школску 2021/22.“ 

децембар 
2020. 

 
школа 

ђаци VIII 
разреда и 

њихови 
родитељи 

школски 
психолог и 

школски педагог 
 

Постављање презентације „План уписа у средње 
школе у Кикинди за школску 2021/22.“ у Гугл- 

учионици 

фебруар 
2021. 

школа 

ђаци VIII 
разреда и 

њихови 
родитељи 

школски 
психолог 

Тестирање ученика 8. разреда (опредељених за 
професионално саветовање) тестом 
професионалних интересовања ТПИ 

фебруар 
2021. 

школа 
(учионица 

бр. 13) 

заинтересо-
вани ђаци VIII 

разреда 

школски 
психолог 
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(59 ученика) 

Анкетирање ученика 8. разреда Анкетом 
професионалне усмерености 

фебруар, 
2021. 

школа 
72 ђака VIII 

разреда 
школски 
психолог 

Преглед и обрада тестова професионалних 
интерсовања ТПИ, припрема за индивидуално 

саветовање 
март 2021. школа 

59 ученика 
VIII разреда 

школски 
психолог 

Пријављивање и предаја документације ШУ 
Зрењанин за ученике који се уписују под 

посебним условима (близанци) 
април 2021. школа 

2 ученика VIII 
разреда и 

њихови 
родитељи 

одељењски 
старешина, 

школски 
психолог, 

директорка 

Обавештавање родитеља ученика 
ученика VIII разреда о раду Комисије за упис у 

средње школе деце са здравственим сметњама 
и њихово изјашњавање о коришћењу ове 

могућности 

април 2021. школа 
ученички 
родитељи 

школски 
психолог, 

одељењске 
старешине 

РЕАЛНИ СУСРЕТИ 
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ УСЛЕД EПИДЕМИОЛОШКЕ 

СИТУАЦИЈЕ У ШКОЛАМА И ДРЖАВИ 

Информативна предавања, презентације и 
разговори са ученицима у посебно заказаним 
терминима (у данима када нису на настави) на 

теме: 
„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“ 

 
мај, јун 
2021. 

 
 
 
 
 
 

школа 
(библио-

тека) 

ђаци  VIII 
разреда 

 
школски 
психолог 

 

Ажурирање нове презентације „Упис у средње 
школе у Кикинди за школску 2021/22.“ и њена 

примена 
мај 2021. школа 

ђаци VIII 
разреда и 
родитељи 

ученика VIII 
разреда 

шолски психолог 

Постављање коначне верзије презентације „ Упис 
у средње школе у Кикинди за школску 2021/22.“ у 

Гугл- учионици 
јун 2021. школа 

ђаци VIII 
разреда и 

њихови 
родитељи 

школски 
психолог 

Индивидуална професионална саветовања 
заинтересованих ученика 

април, мај, 
јун 2021. 

школа 

заинтересова
ни ђаци VIII 

разреда        
(60 ученика) 

школски 
психолог 

Разредни родитељски састанак 
у  VIII разреду на тему плана и рокова уписа 

ученика у средње школе, процедура завршног 
испита, попуњавања и предаје листа жеља... 

НИЈЕ ОДРЖАН УСЛЕД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ - 
РОДИТЕЉИ СУ ИНФОРМИСАНИ ПУТЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
„Упис у средње школе у Кикинди за школску 2021/22.“, 
ПОСТАВЉАНЕ У ГУГЛ-УЧИОНИЦИ У ФЕБРУАРУ И ЈУНУ 

2021. 

Помоћ родитељима ученика са здравственим 
проблемима око припреме и предаје молбе и 
друге документације Комисији за упис деце са 

здравственим сметњама ШУ Зрењанин 

мај, јун 
2021. 

школа 

троје ученика 
VIII разреда 
са здравств. 
сметњама 

школски 
психолог, 
родитељи 

ученика, ОС 

Пријављивање и предаја документације ШУ 
Зрењанин за ученике који полажу завршни испит 

и уписују се под посебним условима (ђаци са 
ИОП- 2) 

април 2021. 
    јун 2021. 

школа 

троје ученика 
VIII разреда и 

њихови 
родитељи 

тимови за 
додатну 
подршку, 
школски 
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психолог, 
директорка 

Индивидуални саветодавни разговори са 
ученичким родитељима везани за ПО 

III, 
V, VI 

школа 

зантересован
и родитељи 

ђака VIII 
разреда (5 
родитеља)  

стручне 
сараднице,       

ОС VIII разреда 

Учешће на пробном завршном испиту (дежурство, 
преглед и оцењивање тестова) 

9. и 10. 
април. 2021. 

школа 
ђаци VIII 
разреда 

директорка 
школе, стручне 

сараднице,       
ОС VIII разреда, 

наставници 

Учешће на завршном испиту ( обуке за процедуре 
завршног испита, координација, дежурство, 

преглед тестова) 

23, 24. и 25. 
јун 2020. 

школа 
ђаци VIII 
разреда 

директорка 
школе, стручне 

сараднице,       
ОС VIII разреда, 

учитељи и 
предметни 
наставници 

Помоћ у попуњавању и предаји листа жеља 
наших ученика 

3. 7. 2021. школа 
ђаци VIII 
разреда 

ОС VIII разреда, 
директор школе, 

стручне 
сараднице 

Анализа постигнућа наших ученика на тестовима 
завршног испита 

VII, VIII школа 
одељ. већа 
VIII разреда 

наставници 
референтних 

предмета, 
чланови Тима за 

ПО 

Анализа уписа наших ученика у СШ VIII школа 
одељ. већа 
VIII разреда 

директор школе, 
стручне 

сараднице 

Анализа реализације плана рада Тима за ПО и 
сачињавање извештаја 

20. 8. 2021. 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, директор школе 
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 

Састанак Тима и 
избор председника 
Тима 

август школа састанак  
чланови 

Тима 
чланови Тима 

Израда Плана рада август школа 
састанак, 
договор 

 
чланови 

Тима 
чланови Тима 

Консултативни месечно Школа састанак   чланови Тима 
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састанци Онлајн чланови 
Тима 

Маме и деца вежбају 
заједно 

континуиран
о 

сала 
 

организована 
физичка 

активност 

сарадња са 
родитељима 

деца и 
родитељи 

родитељи 

Пројекат ЕРАЗМУС + 
прво 

полугодишт
е 

школа састанци  
планирање и 
реализација 
активности 

наставници Д. Боровница 

Европски школски 
спортски дан 

септембар школа 
европски 
пројекат 

подстицање 
физичке 

активности 

сви ученици 
http://tvrubin.r

s/evropski-
dan-skolskog-

sporta-u-
kikindi/ 

Фелбаб, 
Мирчић 

Вукобрат, 
Маљковић, 

Недин 

Пројекат „Подршка 
европске уније 

управљању 
миграцијама у 

Републици Србији“ 

током 
године 

Образовне 
и културне 
установе  

конкурси 
радионице 

стручни 
скупови 

реализовано 
током године 

наставници, 
стручни 

сарадник,  
ученици, 
директор 

директор 
С. М. Вукобрат 

Д. Виденов 
Н. Зорић 

наставници 

Дани лудаје септембар школа израда 
излагање и 

конкурси 
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 

Конференција 
„Заједно учимо боље“ 

новембар школа конференција 
стручно 

усавршавање 
просветни 
радници 

тим за 
пројекте 

Пројекат „Увођење 
система техничке 

заштите у основним и 
средњим школама у 

Кикинди“ 

прво 
полугодишт

е 

школа, 
грдаска 
управа 

састанци, 
промоције 

Потписан 
тројни уговор, 

1.12. 2020. 

директори 11 
кикиндских 

школа, 
Градска 
управа   

НИС, ОШ 
„Свети Сава“ и 
Градска управа 

Кикинда 

Нова година децембар школа кићење јелке 
развијање 

креативности 
ученици 3. 

разреда 
Љ. Јолић 
С. Јакшић 

Опремање хемијског 
кабинета 

прво 
полугодишт

е 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

писање 
пријаве 

МПНТР директор 
Гордана 
Рацков 

Скуп 
„Заједно учимо боље“ 

април 

ОШ 
„Лазар 

Саватић“ 
Земун 

Сусрети и 
дани 

стручно 
усавршавање 

просветни 
радници 

тим за 
пројекте 

Конкурс Ерасмус+  Јануар-март школа 
Писање 
пројекта 

Чека се 
резултат 

чланови 
Тима 

Данило 
Боровница 

Конкурс Дис Мај школа 
Писање 
пројекта 

Није прошао 
пројекат 

чланови 
Тима 

Данило 
Боровница 

Конкурс Заједници 
заједно 

Мај  школа 
Писање 
пројекта 

Чека се 
резултат 

чланови 
Тима 

Гордана 
Рацков 

                                                       Председник Тима 

                                                                                                                           ____________________________________  

                                                        (Данило Боровница, наставник математике) 

 

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. 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. 

5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

Одељењске старешине у школској 2020/201. години биле су:  
 

одељење име и презиме одељењског старешине одељење име и презиме одељењског старешине 

11 Радмила Чуданов 51 Драгица Вукша 

12 Светлана Суботички 52 Мирослав Грујић 

13 Маријан Петров 53 Милијана Бошков Ардељан 

    

21 Јасмина Колдан 61 Тања Раца 

22 Бранислава Окука 62 Милица Познановић 

23 Јованка Јовановски 63 Тања Ђурђевић 

    

31 Љиљана Јолић 71 Емилија Пећанац/Драгица Средојев 

32 Сања Јакшић 72 Маја Дувњак 

  73 Силвана Рељин 

    

41 Невенка Чикић 81 Лела Војводић 

42 Мирослава Сивчев 82 Марија Димитрић 

43 Јасмина Терзин 83 Марија Зивлак 

  84 Зита Херцег 

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 путем Вибера, смс-а, мејла. Сваки старешина био је дужан да са својим 
одељењем одржи један ЧОС недељно. Због измењеног начина рада због пандемије Ковид, часови одељењских 
сатрешина реализовани су онлајн или интегрисано са другим наставним предметима. 

5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИЦА 

У школској 2020/2021. години, услед смањења броја одељења у школи на 24, стручна сарадница педагог је у 
нашој школи имала задужења 50% радног времена, а 50% радног времена је радила у ОШ „Жарко Зрењанин“. Из истог 
разлога, наша школа има право на 50% библиотекара. Одобрењем Министарства просвете, ове школске године имамо 
100% библиотекара. 

а) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

         У  школској 2020/21. ангажована сам на пословима педагога, 50% у ОШ „ Свети Сава“ и 50% у ОШ „ Жарко 
Зрењанин“. Радила сам са укупно 1118 ученика и њихових родитеља и сарађивала са око 130 запослених, у обе школе. 
Понедељком и средом радила сам у ОШ „Свети Сава“, а уторком и четвртком у ОШ „Жарко Зрењанин“. Петком 
наизменично, у једној и другој школи. Ритам рада се мењао на недељном нивоу, пре подне од 7,30 до 13,30, односно 
поподне од 12,00 до 18,00 часова. Извештајем су обједињено обухваћене све активности, у обе школе. 
 
 Рад педагога школе одвијао се кроз следеће области: 
 

I    Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рад (4 сата) 
II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада (2 сата) 

              III   Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни рад са наставницима(8 сати 
              IV   Рад са ученицима (8 сати) 
              V    Рад са родитељима, старатељима, хранитељима(3 сата) 
              VI   Рад са директором и психологом(2 сата) 
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             VII   Рад у стручним органима(2 сата) 
             VIII  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и локалном самоуправом (1) 
              IX   Вођење документације, припрема за рад, стручно усавршавање (10 сати) 
 
 I Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада 

- Израда властитог плана и програма рада за школску 2020/2021. 
- Израда властитог плана стручног усавршаваа за школску 2020/2021. 
- Учешће у изради концепције ГПРШ и његових појединих делова за школску 2020/2021. у обе школе 
- Помоћ наставницима у планирању и програмирању, у изради годишњег и месечних, оперативних планова 

рада у новонасталој, ковид ситуацији, посебно помоћ приправницима у изради индивидуалних планова рада, 
- Израда Плана рада Стручног актива за развој школског програма у ОШ „ Ж.З“(као председник Актива), као и 

учешће у изради планова рада појединих тимова и Стручних актива, чији сам члан  
- Иницирање израде плана распореда писмених провера  
- Планирање начина израде и презентовања Извештаја на крају класификационих периода (путем мејла, због 

пандемије, односно потребе за мерама спречавња ширења пандемије) 
- Сачињавање неколико Анекса ШП за школску 2020/2021. и 2021/2022. у ОШ „Ж.З.“(измењени програми 

предмета у 1. 3. и 7. разреду у школској 20/21; програми предмета у 2. (Дигитални свет), 4. и 8. Разреду за 
школску 21/22. као и измењен календар рада у школској 20/21.) 

- Снимање броја и структуре ученика по одељењима у обе школе, установљавање евиденције и 
распоређивање новодосељених и поноваца на почетку школске године, као и праћење кретања ученика током  
школске године 

- Сачињавање инструмената за истраживање и анализу школске праксе: анкета и гугл упитника „Задовољство 
школом“ (ОШ „Ж.З.“) 

- Попуњавање статистичких образаца везаних за стање у протеклој школској години, а  за потребе општине, 
ШУ и Републике (ШО-П и ШО-К), у обе школе 

- Учешће у раду Актива стручних сарадника општине (један састанак)                                           
-  Планирање посете часовима, односно активностима приправника, за потребе Комисије за процену 

савладаности програма увођења у посао, припрема протокола праћења наставе ( члан Комисије за процену 
рада приправника-три приправника) 

- Учешће у формирању одељења првог разреда за наредну школску годину, сарадња са психологом ( у ОШ „ 
С.С.“) 

 
               II Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

- Сачињавање Извештаја о сопственом раду у школској 2019/20. на крају 1. полугодишта и на крају школске 
године 

- Учешће у раду Тима за безбедност и заштиту, праћењем упутстава МПНТР као и безбедносне ситуације, 
учешће у интервенцијама и васпитном раду 

- Учешће у раду Тима за професионалну оријентацију 
- Сачињавање извештаја о сваком случају насиља, у обе школе прикупљањем, систематизацијом и анализом 

података о ученицима, догађајима и појавама у школи које се тичу безбедности и заштите 
- Праћење реализације наставних планова и програма (на кварталима, полугодишту и на крају наставне 

године) 
- Праћење успеха и владања ученика на класификационим периодима, на крају 1.полугодишта, крају наставне 

и школске године(после поправних испита) и израда Извештаја, односно квантитативне (у виду табеларног 
приказа) и квалитативне ( у виду есеја) анализе  

- Праћење ефеката примене индивидуалног приступа ученицима са проблемима у учењу и понашању (посетом 
часовима, разговором са наставницима и родитељима, непосредним радом са ученицима) 

- Праћење оптерећености ученика  
- Праћење реализације угледних часова 
- Учешће у припреми инструмената самовредновања као и  у анализи резултата самовредновања – анкета, 

гугл упитника и Анализе посете часовима, област „ Настава и учење“ (ОШ „ Ж.З.“) 
- Праћење рада наставника, са посебним акцентом на приправнике (посета часовима, увидом у припреме и 

педагошку документацију) 
- Рад у Комисији за процену савладаности Програма увођења наставника приправника за полагање испита за 

лиценцу( за три приправника) 
- Консултативно-инструктивни рад са наставницима почетницима на изради годишњих, глобалних и месечних, 

оперативних планова рада, као и помоћ  у припреми за рад и праћење остваривања истих 
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- Праћење плана распореда писмених провера у е-дневнику и указивање на евентуалне неусклаћеноссти са 
Правилником 

- Праћење вођења е-дневника и писање запажања за одељењске старешине од 5. до 8.разреда (ОШ 
„Ж.Зрењанин“) 

-  Учешће у реализацији активности и анализи резултата пробног завршног и завршног испита, као и процеса 
уписа ученика у средње школе 

-  Упућивање наставника на коришћење стручне литературе, давање упутстава за вођење е-дневника 
- Помоћ одељењским старешинама на успостављању документације за нову школску годину(е-дневник) као и 

на изради планова рада одељењског старешине 
- Рад на стручном усавршавању наставника кроз  давање  савета, разговоре у вези свих питања и дилема 
- Сталне консултације са директором, психологом и библиотекарем, васпитачем у продуженом боравку, 

административним радницима и секретаром школе са циљем праћења и вредновања поштовања мера 
безбедности у борби против ширења Ковид епидемије. 
 

III  Унапређивање образовно-васпитног рада рада и инструктивно-педагошки рад са наставницима 
- Консултативно-саветодавно-инструктивни рад са наставницима о питањима припреме и извођења наставе у 

новонасталој Ковид ситуацији, напредовања и развојних проблема ученика, питања сарадње са ђачким 
родитељима, сарадње са колегама, рада у стручним школским телима, вођења школске документације и 
педагошке евиденције, са посебним акцентом на е-дневник 

- Помоћ стручним и одељењским већима, активима и тимовима у изради програма рада/ по потреби и позиву 
- Саветодавни рад са наставницима-приправницима и одељењским старешинама почетницима у циљу 

увођења у посао 
- Помоћ одељењским старешинама у реализацији плана и програма рада одељењске заједнице/ на 

иницијативу одељењског стаарешине, али и ученика и њихових родитеља који су уочили неки проблем или 
потребу за разговором, едукацијом 

- Консултативно-саветодавно-инструктивни рад са одељ. старешинама с циљем пружања помоћи у 
квалитетном обављау своје улоге ( формирању колектива и решавању проблема унутар њега, као и 
предузимању адекватних мера у случајевима поремећеног понашања, испитивања интересоваа ученика, 
помоћ у реализацији ЧОС-ова и разговора са ученицима везаних за превентивне програме, учења учења...) 

- Помоћ свим наставницима у решавању конфликтних ситуација на одморима (дежурни наставници) и 
часовима, путем индивидуалних и групних разговора са ученицима, а у присуству наставника 

- Помоћ одељењским старешинама и свим наставницима у остваривању контакта са ученичким родитељима, 
ученицима и трећим лицима путем индивидуалних и групних разговора, као и родитељских групних или 
одељењских родитељских састанака 

- Помоћ заинтересованим наставницима (ове године приправницима), у припреми и реализацији часова, као и 
посета истих са циљем ради њихове анализе и сагледавања методичко-дидактичке заснованости 

- Сарадња са наставницима на избору семинара за стручно усавршавање, као и упућивање на коришћење 
стручне литературе, давање упутстава ради осавремеавања наставе и вођења е-дневника. 

- Сарадња са наставницима ради личног стручног усавршавања ( интерна едукација  по питању напредоваа у 
коришћењу нових технологија) 

- Истраживање в-о. праксе- Искуства у раду и сарадњи са родитељима у отежаним условима, услед пандемије 
(учитељи ОШ „Ж.З.“) 
 

 
IV Рад са ученицима 

- Индивидуално педагошко саветовање и помоћ ученицима који имају проблеме у личном развоју,           
социјализацији у вршњачкој групи, породичних проблема (на личну или иницијативу родитеља, о.с. или 
наставника) 

- Индивидуално педагошко саветовање и помоћ- рад са ученицима који имају тешкоће у праћењу наставе, 
пажњи и концентрацији, памћењу и савладавању градива (непосредна подршка у виду рада на тему Како да 
успешније учим) 

- Саветодавни рад у паровима, групи или ОЗ, са ученицима који имају проблема у понашању и социјализацији, 
изазивају конликтне ситуације и угрожавају сопствену и безбедност других 

- Праћење адаптације новодосељених ученика на нов колектив, као и помоћ у решавању проблема на које 
наилазе,  помоћ у упознавању са школом, сналажењу у простору, правилима понашања у школи 

- Праћење ОЗ или појединих ученика у њој, посетом часова ( питање адаптације, промене навика, адаптације 
на нове начине онлајн наставе...) 
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- Праћење адаптације ученика првог и петог разреда; адаптираност ученика првог разреда на школски режим и 
уочавање ученика са проблемима у настави почетног читања и писања (посматрање и разговор са 
учитељицама првог разреда), као и ученика петог разреда на предметну наставу, са посебним освртом на 
онлајн наставу 

- 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, 

- Рад са ученицима на решавању ситуација насиља, злостављања, брзом интервенцијом, појачаним васпитним 
радом, учешћем у васпитно-дисциплинским поступцима...)  

- Инструктивно-саветодавни рад са ученицима „Како да боље и брже научим” (пружање помоћи ученицима који 
имају проблема у савладавању градива), 

- Реализација ЧОС-ова  у одељењима са случајевима насиља ( реализација предавања; друштвено - корисног 
рада) 

- Анализа успеха и владања ученика на класификационим периодима (на крају 1. и 3. квартала, 1. полугодишту, 
крају наставне и школске године, после поправних испита) са предлогом мера за превазилажење уочених 
проблема.  

- саветодавно-информативни разговори са ученицима осмог разреда- питања избора и уписа у средње школе 
- Тестирање деце пред полазак у школу тестом ТИП-1 ( у ОШ „Свети Сава“) 

                                                                                                
V Рад са родитељима, старатељима, хранитељима 
- Индивидуални саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у праћењу наставе и 

савладавању градива ( у сарадњи  са наставницима и о.с.), с посебним акцентом на услове онлајн наставе и 
проблеме на које наилазе у вези са новонасталом епидемијском ситуацијом 

- Индивидуални саветодавно-консултативни рад са родитељима деце којима је потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању, као и везано за развојне и проблеме породичних и вршњачких односа и негативне 
промене у понашању детета 

- Индивидуални и групни консултативно-саветодавни разговор са родитељима ученика који су дошли у 
конфликтне ситуације са другим ученицима или наставницима (случајеви насиља - дисциплински поступци, 
учешће у Тиму за безбедност и заштиту) 

- Анкетирање родитеља гугл упитником „Задовољство школом“ (ОШ „Ж.З.“) 
- Анкетирање и разговор са родитељима будућих ђака првака, приликом тестирања спремности за полазак у 

школу (ОШ „ Свети Сава“) 
 

VI  Рад са директором и психологом 
  -   Инормативно-консултативни разговори са директорима школа 
 

                 - Инормативно-консултативни разговори, дискусије и договори са психологом (у ОШ „Свети Сава“) тј. планирање   
                   начина решавања појединих проблема у школи  
                -  Заједничко праћење и васпитни рад са појединим ученицима, групама ученика и одељењским заједницама 
                - Договор са директором о начину праћења е-дневника, анализа запажања, као и договор о начину  
                    превазилажења уочених проблема  (у ОШ „Ж.З.“)  

- Планирање заједничких активности са психологом и њихова реализација ( интервенције у случајевима насиља, 
прећење напредовања ученика, мини истраживања школске праксе...) у ОШ „Свети Сава 

 
VII Учешће у раду стручних органа 
- Учешће на седницама одељењских већа свих узраста ради праћења напредовања ученика, 
- Учешће на седницама Наставничког већа ради анализе и давања Извештаја о успеху ученика на 

класификационим периодима,   
- Учешће у раду Актива стручних сарадника општине, 
- Учешће на седницама Школског одбора и Савета родитеља /према потреби 
- Рад са Стручним већима учитеља и наставника (према потреби, различити договори), 
- Учешће у раду школских тимовима, као члан тима 
- Руковођење Стручним активом за развој ШП (у ОШ „Ж.З.“)- председник и записничар (одржано 5 састанака) 
 
VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима, и јединицом локалне самоуправе 

 Педагог школе је свакодневно или повремено сарађивао у обе школе са: директором, психологом,   
библиотекарем, секретаром, административним радницима, свим наставницима у школи, Активом стручних сарадника 
општине, Одељењем за   друштвене делатности, Центром за социјални рад, Црвеним крстом општине, Народним музејем, 
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Народном библиотеком, школским диспанзером, поливалентном  патронажном службом, са школским полицајцем, ШУ 
Зрењанин, Позориштем „Лане“, ЗУОВ, Центром за стручно усавршавање Кикинда 
 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
- Свакодневно бележење радних активности у Дневник рада педагога 
- Прегледање и сређивање постојеће стручне литературе 
- Стручно усавршавање у установи и ван ње  
- Припреме за седнице одељењских и Наставничког већа, за ЧОС-ове, разговоре са родитељима,, за учешће 

на састанцима Актива стручних сарадника, за руковођење Стручним активом за развој ШП, за преглед е-
дневника, за рад у Комисији за процену савладаности програма за увођење у посао приправника ( 3 полагања 
за лиценце) 

- Припрема за улогу администратора у међународном истраживању „О грађанском образовању и учешћу у 
модерном друштву (ИЦЦС) 2022.“, у ком је учествовала ОШ „Свети Сава“ (путем упознавања са Приручником 
и путем зум састанка),  

- Писање припрема за поједине активности и уписивање истих у одговарајућу школску документацију   
(разни записници о присуству састанцима, разговорима, посећеним часовима...) 

- Израда личног Плана и Извештаја стручног усавршавања 
- Израда Плана и Извештаја рада педагога 
- Писање запажања о прегледу е-дневника и давање упутстава наставницима (у ОШ „Ж.З.) 
- Праћење е-дневника у обе школе 

                              
         Школски педагог    
                                   ________________________________________ 

                       (Мирјана Благојевић, педагог) 

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 2020/21. годину; 

 Учешће у изради Плана самовредновања рада школе за школску 2020/21. годину; 

 Учешће у изради Акционог плана рада школе (на основу ШРП) за школску 2020/21.  годину;  

 Израда плана и програма рада Тима за професионалну оријентацију за школску 2020/21. годину; 

 Учешће у изради Плана рада Тима за инклузивно образовање за школску 2020/21. годину; 

 Планирање и програмирање сопственог рада за школску 2020/21. годину; 

 Планирање и програмирање личног стручног усавршавања за школску 2020/21. годину;. 

 Учешће у изради педагошких досијеа, ИОП-а и индивидуализација (као чланица тимова за додатну 
подршку у одељењима I3 (Д.М. – инд.;);II3 (M. И . - ИОП-1); III2 (Л.К.- ИОП-1; V1 (С.Н.- ИОП-1); V2 (Д. М.- 
ИОП-1; М.З.- ИОП-1); VII1 (Д. К.- ИОП-2; Т.К. - ИОП-2; С.С. – ИОП-1 С.В.- инд.); VII2 (Н.С.- ИОП-2); VII3 

(М. Л. – инд.);  VIII1 (М.К.- ИОП-2; Т.М.- ИОП-2; М.Т.- ИОП-1); VIII3 (А.П.-ИОП-1); VIII4 (А.К.- ИОП-2) за 
ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и координација израде ИОП-а и евалуација; 

 Сачињавање и слање Захтева за процену Интерресорним комисијама (Кикинда- 2 захтева; Српска 
Црња - 1 захтев); 

 учешће у ревизији ИОП-а;  

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

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

ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

 сачињавање извештаја о сопственом раду за прво полугодиште  школске 2020/21. години; 

 сачињавање извештаја о раду Тима за професионалну оријентацију за прво полугодиште  школске 
2020/21.; 

 сачињавање извештаја о личном стручном усавршавању за прво полугодиште  школске 2020/21.; 

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

 учешће у сачињавању извештаја о реализацији Акционог плана школе за прво полугође школске 
2020/21. годину, у оквиру Актива за ШРП; 

 сачињавање упитника за наставнике, ученике и ученичке родитеље, ради вредновања наставе на 
даљину; 
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 праћење ефеката примене ИОП-а и мера индивидуализације код ученика којима је потребна додатна 
подршка (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 изради извештаја о раду Тима за инклузивно образовање у првом полугођу школске 2020/21.; 

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

 праћење безбедносне ситуације у школи, учешће у интервенцијама, васпитном и појачаном васпитном 
раду. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 помоћ одељењским старешинама и другим наставницима око обезбеђивања редовног присуства 
настави (редовној и онлајн) одређеног броја ученика који су значајније изостајали, односно били 
неактивни у Гугл- учионици; 

 упознавање чланова одељењских већа петог разреда са ученицима који су код учитеља  радили по 
инклузији; 

 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; 

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

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

 помоћ одељењским старешинама у устројавању нове педагошке документације (Матична књига, 
Дневник рада) и у изради планова и програма рада одељењског старешине и програма сарадње са 
родитељима ученика; 

 помоћ наставницима у решавању конфликтних ситуација на часовима, одморима, у ОЗ; 

 консултативно- саветодавни рад са појединим наставницима у вези са оцењивањем ученика;  

 помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих тема за ЧОС; 

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

У протеклој школској години обавила сам  58 разговора са одељењским старешинама, 70-так  
индивидуалних консултација са наставницима (уживо и електронским путем); одржала 7 часова наставе ( 
као замена одсутним учитељима и наставницима), пружила помоћ наставницима интервенцијом на 5 
часова. Посетила сам  2 часа код наставника приправника. 

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 20-так  индивидуалних 
разговора и одржано 6 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 11 групних разговора); 

 утврђивање психолошких карактеристика ученика који имају проблема у социјализацији и праћењу 
наставе и савладавању градива, применом психолошких инструмената (тестирано 7 ученика РЕВИСК-ом и 
један ученик Прогресивним матрицама); 

 рад са ученицима (у паровима, малој групи и/или ОЗ) на решавању конфликтних ситуација и 
ситуација насиља, укупно 24 разговора; 

 анкетирање ученика осмог разреда на ЧОС-овима Анкетом професионалне усмерености (70 
ученика); 

 сачињавање нове ППТ о завршном испиту, листи жеља, бодовима за упис и о смеровима/образовним 
профилима у кикиндским средњим школама и њена примена на часовима професионалне оријентације  у 
ОЗ VIII  разреда и постављање на на Гугл- учионици у фебруару 2021. и нове коначне верзије почетком јуна 
2021. (ради информисања родитеља и помоћи у професионалној оријентацији); 

 професионално информисање ученика VIII 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”) –  одржано  8 ЧОС-ова  у 
одељењима осмог разреда везано за професионалну оријентацију (по групама, у ненаставним данима тих 
група); 

 тестирање ученика VIII разреда тестовима професионалне оријентације ТПИ и КОГ–3 (тестирано 59 
заинтересована ученика/ца); 

 индивидуално професионално саветовање, 60 заинтересованих ученика VIII разреда у марту, априлу, 
мају и јуну 2021.; 

 учешће у припреми и реализацији процеса уписа ученика осмог разреда у средње школе (припрема 
ученика; учешће у пробном завршном испиту као дежурни наставник; учешће у попуњавању и предаји 
листа жеља)  

 помоћ родитељима троје ученика са здравственим сметњама у остваривању права на помоћ Комисије за 
упис деце са здравственим сметњама у средње школе; 

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

 тестирање деце пред полазак у први разред тестом  ТИП-1 (36 предшколаца)  у мају 2021. 
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 рад са одељењским заједницама за потребе самовредновања рада школе и прикупљање потребних 
других података у виду анкетирања (V1 - VIII4 )– 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 ( из одељења V2 ; VI2 – VII2;  VII1; VIII3; - укупно осам ученика); 

 учешће у раду Дечјег савеза (координација, припрема и реализација Оријентационог кроса „КУП Кикинда 
2021“ за ученике од 3- 8. разреда, у организацији Планинарског друштва „Кинђа“(одржан 5. 6. 2021. На 
Старом језеру, учествовало 167 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 15 разговора; 

 индивидуални консултативно-инструктивни рад са родитељима деце којој је потребна додатна подршка 
у образовању и васпитању, сачињавање и упућивање Захтева за процену или ревизију интерресорној 
комисији, сачињавање ИОП-а и договор о реализацији; по потреби, упућивање родитеља на 
специјализоване институције ради стручне помоћи детету и породици) – обављено 13 разговора, 
упућено 3 нова захтева Интерресорној комисији ; 

 индивудуални информативно-саветодавни рад са родитељима везано за развојне и проблеме 
породичних и вршњачких односа, негативне промене у понашању детета – обављено  3  разговора; 

 индивидуални консултативно-инструктивни рад са родитељима деце која су значајније изостајала, 
односно били неактивна у Гугл- учионици; 

 анкетирање родитеља/ старатеља/ хранитеља пред полазак деце у I разред (упитник за родитеље)- 36 
анкетa; 

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, креирања планова и програма рада појединих сегмената живота и 
рада школе, стручних тела у школи и граду, 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, посета часовима наставе, 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 (9 седница) и на 
ванредним седницама одељењских већа појединих одељења везано за одређене проблеме: 2 седнице 
ОВ VIII2  разреда (дисциплински проблеми);  ОВ VIII4  везано за ученицу Т.Л. (непохађање наставе); ОВ 
VI2 (дисциплински проблем ученице Т.Н.); 

 учешће на 7 седница Наставничког већа; 

 учешће на 3 седнице Стручног већа за разредну наставу; 

 учешће у раду Стручног актива за развојно планирање ( 2 састанка); 

 учешће у раду Тима за инклузивно образовање (1 састанак) 

 учешће у раду тимова за додатну подршку ученицима (22 појединачне консултације у 11 тимова за 
подршку);  

 учешће у раду Тима за самовредновање рада школе (3 састанак);  

 руковођење радом Тима за професионалну оријентацију ( 1 састанак и 8 консултације). 

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, 
 * Интерресорна комисија Града Кикинде за процену потреба за додатном подршком ученицима; 
* Интерресорна комисија општине Српска Црња за процену потреба за додатном подршком ученику

  
* основне школе града Кикинде, 
 * Центар за социјални рад Кикинда,  
 * каријерни саветник Центра за тржиште рада, 
 * здравствени радници, специјалисти из Београда и Новог Сада, 
 * школска управа Зрењанин, 
* Полицијска управа Кикинда, 
* Центар за стручно усавршавање Кикинда. 

*Завод за унапређивање образовања и васпитања 

ВОЂЕЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

 свакодневно уписивање дневних активности у Дневник рада психолога; 

 бележење најважнијих активности у школи за потребе Извештаја; 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  бележење случајева конфликата 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 психолога детаљно представљено у табели „Стручно усавршавање и 

напредовање“ 

                      школски психолог 
          _________________________________ 
   .      (Нада Зорић, школски психолог-педагог) 

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

Време 
реализације 

Место 
реализације 

Садржај 
рада 

Начин 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

7. 9. 2020. 
Школска 

библиотека 

Обележавање 
Светског дана 

писмености 

акција 
донирања 

књига 

подизање свести 
о значају 

писмености 

ученици и 
запослени 

библиотекарка 

12.11.2020. 
Школска 

библиотека 

Обележаванје 
Светског дана 

читањa 

обука у 
брзом 

читању 

Остваривање 
брзине читања 
која омогућава 

ефикасније 
учење  

чланови   библиотекарка 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

23.4.2021. 
Школска 

библиотека 

Обележавање 
Светског дана 

књиге и 
ауторских права 

Акција 
донирања 

књига 

Подизанје 
свести о значају 

кнјига и 
поштованју 

ауторских права 

ученици и 
запослени 

библиотекар 

Сваког 
великог 
одмора 

Школска 
библиотека 

BRAIN BOX, 
енциклопедије 

 Учење кроз 
игру 

Развијање 
различитих 

способности и 
техника учења 

ученици 
нижих 

разреда 
библиотекар 

 
САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И ДРУГИМ СТРУЧЊАЦИМА 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

Назив предмета Број реализованих часова у медијатеци 

    Српски језик, engleski jezik 27 

Назив едукативног програма/предавања Број реализованих програма 

                 Пробни матурски                  3 

 
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

Библиотечко-информативна делатност 

Број набављених књига Број купљених књига Број издатих књига Укупан број књига 

                  38 152 903  

Број изнамљених книга 
(по разредима) 

I II III IV V VI VII VIII 

35 225 98 121 101 83 56 11 

Сарадња са друштвеном средином/медијима 

Институција, установа, организација локалне средине и 
медији 

датум и врсита активности 

Народна библиотека Годишњи извештај 

Културни центар  

Народно позориште  

           
                                                                                                                     Снежана Данић, мр информатике у образовању 
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                                                                                                                                                  библиотекар   
                                                                              ________________________________________                                                                 
          
 

г) ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОШКИХ САВЕТНИКА 
Према Правилнику о стручном напредовању, током школске 2020/21. педагошки саветници су били Арпад 

Пастор и Драгана Виденов.  

6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
САСТАВ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

Решење бр: III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године (Скупштина града Кикинда) 

У име наставничког већа 

Име и презиме Мејл адреса телефон 

1. Лела Војводић  lelastancic7@gmail.com 0642327321 

2. Бранислава Окука  branaok@gmail.com 0642150981 

3.  Светлана Мирчић Вукобрат nena7m@gmail.com 0652026800 

У име савета родитеља 

Име и презиме Мејл адреса телефон 

       1.Саша Стојшин  председник sstojsin@gmail.com 0638398746 

       2.Јасмина Орашанин, заменик orasanin.jasmina@gmail.com 063514804 

       3. Веронка Киш  veronkakiss@gmail.com 0604417250 

У име локалне самоуправе  

Име и презиме Мејл адреса телефон 

1. Маријана Блажић msblazic@yahoo,com 0643209581 

2. Данијела Пудар  danijelapudar@gmail.com 0647095868 

3. Ивана Иветић  ivanaivetic@yahoo.com 0638363300 

Сатав органа управљања до доношења Решења бр: III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године (Скупштина града Кикинда) по 

Решењу бр:III-04-06-14/2018 od 08.06.2018. године 

Испред наставничког већа 

Лела Војводић, Бранислава Окука и  Светлана Мирчић Вукобрат 

Испред савета родитеља 

Маријана Мирков, Владимир Гојковић, Веронка Киш  

Испред локалне самоуправе 

Маријана Блажић, Младен Богдан, и Ивана Иветић  

У првом полугодишту школске 2020/2021. години одржане су четири седнице Школског одбора. 
Прва седница одржана је 15. 9. 2020. са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Ребаланс буџета 
3. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе 
4. Усвајање –Анекс Школског програма (2018-2022) 
5. Комисија за спровођење поступка за избор директора – образовање комисије 
6. текућа питања 

Друга седница одржана је 13. 10. 2020. са дневним редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Ребаланс буџета 
3. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе 
4. Комисија за спровођење поступка за избор директора – образовање комисије 
5. Текућа питања 

Трећа седница одржана је 23. 11. 2020. са дневним редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Конституисање органа управљања (избор председника и заменика) 
3. Извештај о реализованим активностима у школи од 16.09.2020.године до 22.11.2020. године 
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4. Упућивање захтева Националном савету ромских националних мањина ради прибављања Мишљења о 
пријављеном кандидату  у поступку избора директора школе 

5. Текућа питања 
Четврта седница одржана је 30. 11. 2020. године са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО; 
2. Разматрање Извештаја комисије за избор директора школе, Мишљења националног савета ромске 

националне мањине и доношење Предлога за избор директора школе; 
3. Tекућа питања 

 
Пета седница одржана је 21.01.2021. године (заједничка седница СР и ШО)са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Усвајање ребаланса буџета за 2020. годину и буџета за 2021. годину 
3. Усвајање пописне листе на дан 31.12.2020. године 
4. Давање сагласности за рализацију пројекта НИС Заједници заједно 2020 
5. Усвајање полугодишњег извештаја о раду школе за 1. полугодиште шк. 2020/2021. године 
6. Усвајање полугодишњег извештаја о раду в.д. директорице за 1. полугодиште шк. 2020/2021. године 
7. Текућа питања 

 
Шеста  седница одржана је 04.02.2021. године (електронска седница) са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Доношење решења о премештају Гордане Рацков на место директора 

 
Седма седница одржана је 19.02.2021. године  (електронска седница) са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2.  Усвајање завршнг рачуна за 2020. годину 

 
Осма  седница одржана је 27.04.2021. године (електронска седница) са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Доношење одлуке о усвајању измена пројекта НИС Заједници заједно 2020 

 
Девета  седница одржана је 03.06.2021. године (електронска седница) са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Усвајање Правилника о канцеларијском и архивском пословању 
3. Усвајање предлога Листе документарног материјала са роковима чувања 
4. Усвајање Правилника о критеријумима и поступку за избор ученика генерације 
5. Усвајање Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођењу поступка набавки и праћењу 
извршења уговора о набавци 

 
Десета  седница одржана је  08.07.2021. године (електронска седница) са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице ШО 
2. Усвајање Акта о процени ризика у заштити лица,  имовине и пословања 
3. Усвајање Пројекта система техничке заштите 
4. Усвајање Плана техничке заштите 
5. Усвајање Плана јавних набавки за 2021. годину 
6. Усвајање одлуке о именовању комисије за утврђивање лица за чијим радом је престала потреба за шк. 
2021/2022. годину 

 
       Татјана Кнежевић, секретар школе 
                                                                                                    ______________________________ 

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

Израда Извештаја о раду 
школе, о раду директора, 

Тима за ЗЗН, Тима за 
стручно усавршавање 

септембар 

просторије 
школе 

рад у тиму, 
састанци, 

израда 
електронског 

документа 

израђени 
документи 

у електронској 
форми 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

директор 
школе 

 
Израда Годишњег 

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

усавршавање 

Родитељски састанци за 
одељења 5. разреда  

састанак 
Припрема 

родитеља за 
онлајн наставу 

ОС, А. Пастор 
и М. Дувњак 
родитељи 

директор 
школе 

Учешће у туристичкој 
манифестацији „Дани 

лудаје“ 
трг 

изложбе, 
конкурс 

Изложба у холу 
школе, Градској 
библиотеци и 

конкурс 

ученици, 
наставници 

наставници 

Учешће у организацији и 
реализацији трке „За 
срећније детињство“ 

октобар 

школа 
сарадња са 

Црвеним 
крстом  

Хуманитарна 
акција 

ученици 
школе 

директор, ОС 
и наставници 

Пројекат ЕРАЗМУС + школа састанци  
планирање и 
реализација 
активности 

наставници Д. Боровница 

Одељењска и Наставничко 
веће 

зборница, 
трпезарија 

школе 

разговор о 
оценама и 
владању 
ученика 

Сва већа су 
реализована 
посебно са 

учитељима, а 
посбено са 

наставницима  

наставници, 
стручни 

сарадници, 
директор 

школе 

директор 

Радови на побољшавању 
услова рада у школи 

новембар 

школа 
поправке 
фарбање 
спремање 

поправке, 
спремљене 
просторије 

помоћно 
особље и 

ангажовани 
радници 

директор 

Безбедност и заштита на 
раду, 13.11.2020. 

учионице обука 
сви запослени су 
прошли обуку и 
положили тест 

сви запослени 
у школи 

директор, 
секретар, 

Учешће у пројекту 
„Енергија је свуда око нас“ 

Нови Сад израда радова 
литерарни 

конкурс 

Наставница А. 
Станчул,  
директор  

директор, 
наставница 

Увођење квалитетног 
интернета преко АМРЕС 

мреже 
школа 

постављање 
инсталације 

половина радова 
Директор, 
Наставник 

информатике 
Директор 

IEA Међународна студија о 
цивилном и грађанском 

образовању 
школа 

тестирање 
ученика 

ученици су 
тестирани; 

тестови послати 
на обраду 

наставници  
ученици 
директор 

М. Дувњак 
М. Благојевић 

С. Рељин 

Пројекат „Увођење 
система техничке заштите 

у основним и средњим 
школама у Кикинди“ 

 

школа, 
грдаска 
управа 

састанци, 
промоције 

Потписан тројни 
уговор, 1.12. 

2020. 

директори 11 
школа, 
Градска 
управа   

НИС, ОШ 
„Свети Сава“ и 
Градска управа 

Кикинда 

Одељењска и Наставничко 
веће 

зборница 

разговор о 
оценама и 
владању 
ученика 

сва већа су 
реализована 
посебно са 

учитељима, а 
посбено са 

наставницима 

наставници  
директор, 

наставници 

Годишњи инвентар школе школски евидентирање реализовано Комисија за директор 
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простор средстава попис школе 

Пројекат „Подршка 
европске уније управљању 
миграцијама у Републици 

Србији“ 

током 
године 

Образовне 
и културне 
установе  

конкурси 
радионице 

стручни скупови 

реализовано 
током године 

наставници, 
стручни 

сарадник,  
ученици, 
директор 

директор 
С. М. Вукобрат 

Д. Виденов 
Н. Зорић 

наставници 

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 

Учешће у раду Актива директора школа Преглед школске документације 

Сарадња са Школском управом у Зрењанину Стручно усавршавање 

Сарадња са са локалном заједницом Учешће у раду Школског парламента 

 
                      Директор школе 

                               ______________________________ 
       (Гордана Рацков, доктор методике наставе) 

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. 

САСТАВ САВЕТА РОДИТЕЉА 

РО 
ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ПРЕДСТАВНИКА СР 
 ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ПРЕДСТАВНИКА СР 

I1 Радмила Чуданов Драган Јовановић V1 Вукша Драгица Чедомир Андрић 

I2 Светлана Суботички  Јасмина Орашанин V2 Грујић Мирослав Сања Војводић 

I3 Маријан Петров  Александра Косаренко V3 Милијана Ардељан Бошков Татјана Шибул 

II1 Јасмина Колдан  Марко Славнић VI1 Раца Тања Саша Стојшин 

II2 Бранислава Окука  Милош Пандуров VI2 Познановић Милица Драгана Зубанов 

II3 Јованка Јовановски Јелена Опачић VI3 Ђурђевић Тања Александра Бунгхарт 

III1 Љиљана Јолић Љубица Милошевић VII1 
Пећанац Емилија/Драгица 

Средојев 
Лепа Индриковић 

III2 Сања Јакшић Нирвана Гачка VII2 Дувњак Маја Снежана Томић 

IV1 Невенка Чикић  Лидија Вуколић VII3 Рељин Силвана Ана Накрајкућин 

IV2 Мирослава Сивчев  Петар Петров VIII1 Војводић Лела Силвија Пејчић 

IV3  Јасмина Терзин Оливера Кантар VIII2 Димитрић Марија Ружица Мијанџић 

 / / VIII3 Зивлак Марија Маријана Татомир 

 / / VIII4 Херцег Зита Вукица Петровић 

Председник СР: Милош Пандуров 

Заменик председника СР: Снежана Томић 

Градски савет родитеља –представник школе: Ана Накрајкућин 

Градски савет родитеља –заменик: Сања Војводић 

Радно тело СР. 
 Учитељица/наставник   Име и презиме родитеља/старатеља    
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      I Радмила Чуданов Драган Јовановић 0641464712 
      II  Колдан Јасмина  Марко Славнић  064/1782780 
      III Сања Јакшић  Нирвана Гачка  069/2270117 
      IV Чикић Невенка  Лидија Вуколић  060/0217423 
      V Грујић Мирослав  Сања Војводић  064/6656933 
      VI Познановић Милица Драгана Зубанов  064/1614685 
      VII Силвана Рељин  Ана Накрајкућин  060/6000920 
      VIII Лела Војводић  Силвија Пејчић  065/2262006 
    
Чланова СР у школске тимове и активе; 

ГПРШ 
Актив за развојно планирање: 

- Ана Накрајкућин Савет родитеља 

- Младен Богдан – Локална самоуправа 

Тим за самовредновање: 
- Ивана Вуков Савет родитеља 

- Ивана Иветић Школски одбор 

                                     Ученички парламент 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања 

- Нирвана Гачка Савет родитеља 

 
Седнице СР у шк. 2020/2021. години 

1. 15.09.2020. године (заједничка седница СР и ШО) 

Дневни ред 

1. Конституисање СР (избор председника, заменика, Радног тела и именовање представника у Општински СР) 
2. Избор чланова СР у школске тимове и активе 
3. Усвајање Записника са претходне седнице СР 
4. Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020.годину 
5. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.годину 
6. Разматрање –Анекс Школског програма (2018-2022) 
7. Осигурање ученика за школску 2020/2021.годину  
8. Предлог СР за представнике у орган управљања уместо Маријане Мирков и Владимира Гојковића 
9. Мишљење СР у вези са напредовањем у звање самостални педагошки саветник, за наставника Арпада 

Пастора 
10. Текућа питања 

2. 21.01.2021. године (заједничка седница СР и ШО) 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице СР  
2. Упознавање са реализацијом пројекта НИС Заједници заједно 2020 
3. Упознавање са извештајем о раду школе за 1. полугодиште шк. 2020/2021. године 
4. Упознавање са извештајем о раду в.д. директорице школе за 1. полугодиште шк. 2020/2021. године 
5. Упозавање са буџетом за 2021. годину 
6. Текућа питања 

 
3. 07.04.2021. године (електронска седница) 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице  
2. Усвајање Пословника о раду СР 
3. Обавештење о избору уџбеника 
4. Обавештење о изменама школског календара 
5. Обавештење о пробном завршном испиту  

 
4. 27.04.2021. године (електронска седница) 

Дневни ред: 
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1. Усвајање записника са претходне седнице ЅР  
2. Усвајање измена пројекта НИС Заједници заједно 2020 

 
                         Председник Савета родитеља 
                ________________________________ 
               (Милош Пандуров, самостални радник) 

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 школе ове школске године je био на нивоу наших очекивања и стандарда квалитета образовно-

васпитног рада наше школе. 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, 11 ученика било је награђено Плакетом „Свети Сава”. Сви они су носиоци и Вукове 
дипломе: Марина Бешлин, Атила Киш и Мија Пејчић из 81, Павле Гојковић, Михаило Ратко и Огњен Угрешић из 82, Невена 
Вуловић, Емилија Рељин и Софија Рењин из 83, као и Андреј Варга и Марко Ступар из 84.  24  ученика осмог разреда 
носиоци су укупно 35 специјалних диплома. 

Ученик генерације је Андреј Варга, а спортиста генерације Огњен Угрешић. 

На поправни испит у јуну и августу изашло је укупно 18 ученика, 10 из једног и 8 ученика из по два предмета. Сви 
су положили и прелазе у наредни разред. Један ученик школе се преводи у 4. разред, док укупно 3 ученика понављају 
разред: двоје 4. и једна ученица 8. разред. Средња оцена школе је 4,28. Структура позитивно оцењених је следећа: 44,7% 
је одличних, 34,4% је са врло добрим, 19,6% са добрим и два ученика школе са довољним успехом. Од укупно 217 
одличних ученика, 124 их је остварило 5,00 просек. 

Успех наших ученика на завршном испиту, генерално посматрано потврђује да је критеријум оцењивањабио 
реалан, бар што се тиче ученика 8. разреда наше школе. Наиме, најбоље резултате, односно највише поена (14,9) је 
остварио VIII2  који је имао највишу средњу оцену (4,14), као и највиши проценат одличних и ученика са врло добрим 
успехом. На другом месту је VIII4 са просечних 13,84 поена, а други су били и по успеху (3,97). VIII1 и VIII3 су скоро 
изједначени и по броју поена на завршном испиту (12,59 и 12,43) и по успеху на крају школовања. 

Са 12 ученика школе радило се по ИОП-у из већине предмета, са 3 по ИОП-1 а са 9 по ИОП-2. 

Дајемо табеларни приказ успеха ученика на крају школске године: 
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I 64 Описно оцењивање 64 100      

II 70 51 72,9 15 21,4 4 5,7 - - - - - - - - - - 70 100 - - - - 4,68 

III 53 32 60,4 17 32,1 3 5,7 - - - - 1 1,9 - - - - 53 100 - - - - 4,49 



ОШ „Свети Сава” Кикинда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

88 

 

IV 77 46 59,7 26 33,8 3 3,9 - - - - - - - - - - 75 97,4 2 2,6 - - 4,56 

I-IV 
264 
200 

 
12
9 

 

64,5 

 
58 

 

29,0 

 
10 

 

7,5 
- - - - 1 3,8 - - - - 262 99,3 2 0,7 - - 4,58 

V 73 24 32,9 33 45,2 16 21,9 - - - - - - 3 4,1 1 1,4 73 100,0 - - - - 4,12 

VI 61 22 36,1 25 41,0 14 23,0 - - - - - - - - 1 1,6 61     100,0 - - - - 4,07 

VII 64 15 23,4 25 41,0 23 35,9 1 1,6 - - - - 5 7,8 4 1,6 64 100,0 - - - - 3,85 

VIII 87 27 31,0 26 29,9 32 36,8 1 1,1 - - - - 2 2,3 2 2,3 86 98,9 - - 1 1,1 3,83 

V-VIII 

 
285 

 
88 30,9 

10
9 

38,2 85 29,8 2 0,7 - - - -  10 3,5 8 2,8 284 99,6 - - 1 0,4 3,97 

I-VIII 
549 
485 

 
21
7 

 

  44,7 

 
16
7 

 

34,4 

 
95 

 

19,6 

 
2 

 

0,4 
- - 

 
 1 

 

0,2 
10 1,8 8 1,5 546 99,4 2 0,4 1 0,2 4,28 

                                                                               а) 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. 

На крају школске 2020/21.године ученици су оцењени и из владања. Као и сваке године, поред образовног, велики 
значај посветили смо и васпитном раду, покушавајући да исправимо све негативне појаве у понашању ученика 
примењујући васпитне мере током школске године.  

Од 549 ученика, њих 539 (98,18%) има примерно, 5 ученика врло добро, 2 ученице задовољавајуће и 3 
ученика незадовољавајуће владање због нередовног похађања наставе, услед чега су остали и неоцењени. 

  

б) ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Примењено је укупно 37 васпитних мера због лакших и тежих повреда обавеза ученика: 9 усмених опомена одељ. 
старешине, 26 писмених укора одељ. старешине, 2 укора одељењског већа, као и 1 васпитно-дисциплинска мера, укор 
директора. Анализом понашања, после примењених мера, код већине ученика су примећене позитивне промене у 
понашању, док код неколицине није дошло до побољшања те им је смањена оцена из владања, и на крају 1. полугодишта 
и на крају школске године. Генерално посматрано, оваквим стањем можемо бити задовољни. 

                                                        в) ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

разред бр.уч. бр. оправданих брoj 
неоправданих 

Укупно изостанака 

I 65 3406 -  

II 70 3251 4 3255 

III 53 2807 626 3433 

IV 77 4043 1248 5291 

V 73 1458 27 1485 

VI 60 2088 176 2264 

VII 64 2576 28 2604 

VIII 87 2827 176 3003 

I-VIII 549 22456 2285 24741 

 У школској 2020/2021. године ученици су направили укупно 24.741 изостанак: 22456 оправданих и 2285 неоправданих. 
Укупно 600 изостанака није регулисано на крају првог полугодишта. Највећи број неоправданих изостанака направили су 
ученици који су остали неоцењени због изостајања (Александар, Марија и Ређо Селмони). 
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г) 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 
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 8. место у општини. Просечан број бодова по одељењима је 
следећи: 

40,61 је просек за нашу школу. 

одељење матерњи језик математика комбиновани тест просек одељења 

81 12,32 10,97 14,47 12,59 

82 15,18 12,84 16,68 14,90 

83 11,63 11,33 14,35 12,43 

84 13,3 12,93 15,3 13,84 

Просек  13,24 12.08 15,30 13,44 

Републички 
просек 

11,86 9,95 12,51 11,44 

 

 

Школа Бодови-школа 
Бодови-завршни 

испит 
Бодови-укупно * 

1 6.октобар (Кикинда) 57,20 36,57 93,77 

2 Братство - јединство (Банатска Топола) 49,01 32,13 81,99 

3 Вук Караџић (Кикинда) 51,80 29,95 82,17 

4 Иво Лола Рибар (Нови Козарци) 47,85 28,57 77,79 

5 Славко Родић (Банатско Велико Село) 51,18 28,45 79,63 

6 Јован Поповић (Кикинда) 46,87 27,71 77,71 

7 Ђура Јакшић (Кикинда) 50,71 27,54 79,12 

8 Свети Сава (Кикинда) 47,54 27,09 74,65 

9 Жарко Зрењанин (Кикинда) 49,57 26,61 76,34 

10 Петар Кочић (Наково) 48,24 26,38 74,62 

11 Глигорије Попов (Руско Село) 48,53 25,77 79,55 

12 Фејеш Клара (Кикинда) 48,35 24,62 74,56 

13 Миливоје Оморац (Иђош) 43,25 24,17 67,43 

14 1. Октобар (Башаид) 48,47 23,80 74,65 

15 Васа Стајић (Мокрин) 45,38 23,12 70,88 

16 Мора Карољ (Сајан) 49,18 21,49 70,67 
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Три ученика су полагала 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 5 2 2 - 3 1 1 3 - - 14 3 

82 6 - 3 - 7 1 2 3 2 - 23 1 

83 7 1 4 1 3 1 1 1 1 - 17 3 

84 6 - 3 - 4 1 2 1 2 - 18 1 
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∑ ученика 24 1 12 2 17 4 6 8 5 0 72 8 

По првој жељи, средњу школу уписало је 82,50% ученика, 12,50 по другој жељи. Средњу школу ван Кикинде 
уписало је 5 ученика (2 у Футогу, 1 у Зрењанину, 2 у Новом Саду). Тимеа Чањи је ученица која је прошле школске године 
полагала пријемни испит, а ове школске године је уписала средњу фризерску школу у Чоки на мађарском језику. 

 

  6.3. ДОПУНСКА НАСТАВА  

Допунску наставу организовало је 20 учитеља и наставника кроз 563 часа за 297 ученика. Реализација часова 
одвијала се у складу са епидемиолошком ситуацијом, непосредно или онлајн. 

назив предмета 
1 - 4. р. 5 - 8. р. 

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

Математика 194 66 
11 

17 49 1 

Српски језик 198 61 34 17 2 

Енглески језик 27 26 1 79 28 1 

Немачки језик - - - 5 10 1 

Физика - - - 4 13 1 

Историја - - - 5 8 2 

свега 419 153 12 144 125 8 

 

6.4. ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатну наставу реализовало је 6 наставника из 6 предмета са 69 ученика. Реализација часова одвијала се у 
складу са епидемиолошком ситуацијом, непосредно или онлајн. 

наставна област наставник број ученика број часова 

Српски језик и  
књижевност 

Зита Херцег 
Александра Станчул 

15 55 

Енглески језик Драгана Виденов 28 148 

Физика Марија Поповић 6 103 

Математика Данило Боровница 15 94 

Немачки језик Милијана Ардељан-Бошков 5 31 

∑ 8 15 69 431 

6.5. ИЗБОРНА НАСТАВА 

Током школске 2020/2021. 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 нижим разредима изучавали су се: Грађанско васпитање/Верска настава и Чувари 
природе у 4. разреду. Оцена из свих предмета, сем из Грађанског васпитања/Верске наставе, била је бројчана, али није 
улазила у просек успеха. 
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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. 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 

НЕГОВАЊЕ РОМСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Као факултативни предмет заинтересовани ученици 1-8. разреда могли су да изучавају ромски језик са 
елементима националне културе. Предавач је био Александар Стојков. Овај предмет похађа укупно 12 ученика, 8 ученика 
нижих разреда и 4 ученика од 5. до 8. разреда. 

7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Током првог полугодишта ове школске године у школи су реализоване ваннаставне активности како би се 
задовољиле различите потребе ученика, али у складу са мерама заштите од пандемије Ковид.  

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

У школи је у школској 2020/2021. укупно 24 одељењских заједница. На почетку године, одељењске старешине су у 
договору са члановима одељењских заједница сачиниле програме рада одељењских старешина. Одељењске заједнице су 
у оквиру својих активности реализовале излете и посете културним институцијама, а све у складу са мерама заштите од 
пандемије Ковид. 

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. Од 1.9.2018. године продежни боравак се налази у учионици број 6 у приземљу школе. Боравком је 
било обухваћено 25 ученика 1. и 2. разреда, али је у рад укључено и неколико ученика 3. и 4. разреда на захтев родитеља. 

У првом полугодишту 2020/21. године, због појачаних мера заштите услед пандемије ковид у боравку је било 
обухваћено 8 ученика првог и 7 ученика другог разреда. Укупно 15 ученика. 

Радно време боравка је кориговано, због новонастале пандемије (Цовид-19). Усклађено је са редовном наставом, 
одвија се од 8.00 до 16.00, тј. до 14.00. Кад је боравак радио до 16.00, бригу о ученицима је преузимала библиотекарка 
школе, Снежана Данић. 

Појачане су мере хигијене (обавезно ношење маске, редовна дезинфекција руку). Ради што бољег праћења и 
усмеравања ученика, остварена је константна сарадња са родитељима. 

Општи циљеви рада продуженог боравка предвиђени Планом рада, остварени су. Програм рада је реализован у 
потпуности, а ученици су успешно савладали све што је програмом рада предвиђено. Часове учења (израда домаћих 
задатака, вежбање наученог градива), слободне активности (спортске активности, игре, редионице), као и слободно време 
(слободне игре, шетње, прославе рођендана), организује професор разредне наставе.  

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. 

  
                           Учитељ у продуженом боравку  
                                                                    ______________________________________ 
                         (Гизела Грабић, професор разредне наставе) 
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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. 

У току школске 2020/2021. године све слободне активности су реализоване онлајн или интегрисано са неким 
наставним предметом. Функционисале су комбиноване слободне активности, математичка секција у млађој смени, док је у 
старијој смени реализована само историјска секција коју је водила Средојев Драгица са ученицима 6. 7. и 8. разреда са по 
6 часова. 

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. Љиљана Јолић, учитељица, координатор 

2. Невенка Чикић, учитељица 
3. Зорица Рофа, наставница ликовне културе 
4. Тања Ђурђевић, наставница музичке културе 

Време 
реализациј

е 

Место 
реализације 

Садржај 
рада 

Начин 
реализациј

е 

Оствареност 
циљева 

Учесници 
Носиоци 

реализације 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Септембар Школа 

Пријем 
првака у 

Дечији савез 
– подела 
поклона 

 
Пријем 

првака у 
Дечији савез 

Ученици првог 
и четвртог 
разреда 

Ученици 
четвртих 
разреда 

Септембар Школа 
Обележавањ

е Дана 
писмености 

Разговор, 
договор 

Значај 
писмености 

Ученици од 
првог до осмог 

разреда 

ОС, 
библиотекар 

Октобар Школа 
Обележавањ

е дечије 
недеље 

Разговор, 
ликовни 
радови 

Значај дечије 
недеље 

Ученици од 
првог до осмог 

разреда 

ОС, Црвени 
крст Кикинда 

Октобар Школа 
Месец 
старих 

Разговор, 
ликовна 

радионица 

Развијање 
осећаја 

поштовања 
старијих 

суграђана 

Трећи разред ДС 

Новембар 
Двориште 

школе 

Учешће у 
акцији „Еко 

дан“ 

Сакупљањ
е 

електронск
ог отпада 

Значај 
рециклаже 

Ученици од 
првог до осмог 

разреда 
ОС 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Јануар Школа 

Обележавањ
е Дана школе 

(приказ 
дечијег 

стваралаштв
а) 

Изложба 
практичних 

радова 

Развој 
ликовне 
културе 

Ученици од 
првог до осмог 

разреда 

ОС и 
наставници 

ликовне 
културе 

Април Школа 

Обележавањ
е 

међународно
г Дана дечије 
књижевности 

Разговор, 
договор 

Развијање 
љубави 

према дечијој 
књижевности 

Заинтересова
ни ученици 

Библиотекар 

Мај Старо језеро Учешће у Разговор, Значај Сви ученици Наставници 
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орјентирингу договор 
орјентиринг 

сналажења и 
орјентисања 

у природи 

физичког 
васпитања 

Јун Школа 

Урађен план 
за нову 
школску 
годину 

Разговор, 
договор 

Значај 
договора и 

тимског рада 

Чланови тима 
Дечијег савеза 

Координатор 

             ________________________________________ 
               (Љиљана Јолић, професор разредне наставе) 

б) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Координатори задужени за рад Ученичког парламента су: 
1. Силвана Рељин, наставница техничког и информатичког образовања 
2. Светлана Мирчић Вукобрат, наставница физичког и здравственог образовања 
3. Зита Херцег, наставница српског језика и књижевности 
4. Александра Станчул, наставница српског језика и књижевности 

Руководство Парламента чине ученици: 
1. Милица Арамбашић 73, председница  
2. Драгана Мијанџић 82, заменица председни 

 
А) Основни подаци 

 

Ред. 
Број 

Име и презиме ученика Разред 

1. Зец Нина 71 

2. Живковић Ивана 71 

3. Живић Владана 72 

4. Коцкар Марина 72 

5. Аранбашић Милица 73 

6. Маринковић Нађа 73 

7. Киш Атила      81 

8. Бешлин Марина 81 

9. Мијанџић Драгана      82 

10. Гребец Милош 82 

11. Талијанов Владимир 83 

12. Ђурђић Анастасија 83 

13. Грујић Дуња 84 

14. Варга Валентина 84 

                                                                                                                                                                                   
Чланови Ученичког парламента су донели одлуку да током школске 2020/2021. године одрже четири (4) седнице. 

 

садржај 
рада 

време 
реализациј

е 

место 
реализације 

начин 
реализације 

оствареност 
циљева 

учесници 
носиоци 

реализациј
е 

Европски школски 
спортски дан 

26.09. 
Двориште 

школе 
По пунктовима 

Кроз активности 
остварени су 

циљеви 
промоције 

спорта 

Деца и 
наставници 

ФЗВ 

С. М. 
Вукобрат 

Трка за срећније 
детињство 

октобар школа 
Прикупљање 
средстава за 

трју 

Хуманитарна 
акција 

Ученици и 
старешине 

С. Рељин  
и С. М. 

Вукобрат 
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хуманитарног 
карактера 

Дани лудаје Септембар Градски Трг Израда 
Излагање и 
радионице 

Сви 
заинтересован

и ученици 

С. Рељин  
и С. М. 

Вукобрат 

Сакупљање 
пластичних 

флаша 

Током целе 
школске 
године 

ОШ „Свети 
Сава“ 

Акција 
Развијање 

такмичарског 
духа 

Сви ученици 
С. Рељин  

и С. М. 
Вукобрат 

Сакупљање 
пластичних 

чепова 

Током целе 
школске 
године 

ОШ „Свети 
Сава“ 

Хуманитарна 
акција 

Развој 
хуманитарног 

духа 
Сви ученици 

С. Рељин  
и С. М. 

Вукобрат 

Ликовна колонија- 
Октобар 

2020. 
ОШ „Иво Лола 

Рибар“ 

Пројекат у 
оквиру 

проејката са 
мигрантима 

Сарадања  Шест ученика  
С. М. 

Вукобрат 

Озелењавање 
школског парка  

12.11.2020. 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Акција 

Еколошка 
активнаст 

Ученици 2. 4. 
разреда и 7. 

разред 

С. Рељин и 
С. М. 

Вукобрат 

Присуство 
чланова 

парламента 
Школском одбору 

23.11.2020. 
ОШ „Свети 

Сава“ 
управљање присуство 

Председница и 
заменица УП 

С. Рељин и 
С. М. 

Вукобрат 

Анкета о 
ефектима мера 

одређивања 
полицијских 
службеника 

задужених за 
безбедност 

школе 

05.10.2020. 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Акција 

Попуњавање 
анкете 

Нађа 
Маринковић, 

Милица 
Аранбашић и 

Силвана 
Рељин 

С. Рељин  

Увођење система 
техничке заштите 

у основним и 
средњим 

школама у 
Кикинди 

22.01.2021. 
ОШ „Свети 

Сава“ 

Парламент је 
упознат са 
активношћу 

састанак 
Ученички 

парламент 
С. Рељин  

Креативна 
радионица 

29,01,2021, 
ОШ „Свети 

Сава“ 
радионица 

пресликавање 
слика на дрвету 

Ученички 
парламент 

С. М. 
Вукобрат, С. 

Рељин  

Ликовни конкурс 27.01.2021. 
ОШ „Свети 

Сава“ 
Ликовни 
конкурс 

Организатори 
Сви 

заинтересован
и ученици 

С. Рељин  
и С. М. 

Вукобрат, Н. 
Зорић, Д. 
Виденов 

Еколошка свест 23.03. 
ОШ „Иво Лола 

Рибар“ 
Радионица о 

екологији 
Ученици 

парламента  
Осам ученика 
парламента 

А. Остојин 
С. М. 

Вукобрат 

Правилна 
исхрана 

25.03. 
ОШ „Иво Лола 

Рибар“ 
Вршњачка 
едукација 

Ученици 
парламента у 

својству 
вршњачких 
едукатора у 
другој школи 

Шест ученика 
парламента 

С. М. 
Вукобрат 

Игродром 15.04.2021. 
ОШ „Фекеш 

Калра“ 

Пројекат у 
оквиру 

проејката са 
мигрантима 

Учесници 
активности 

Осам ученика 
парламента 

А.Остојин,  
С. М. 

Вукобрат 
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                      Председница                                
__________________________________ 

                                                                   (Милица Арамбашић 73, 

председница)  
 

в) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 
1. Драгица Средојев, повереник Црвеног крста и координатор рада  
2. Јованка Јовановски, учитељица 
3. Виктор Фелбаб, наставник физичког и здравственог васпитања 
 
 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉНА 
ГРУПА 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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„Посета ђацима првацима“-
информативно предавање -1 
школски часа. Тема: Безбедност 
деце у саобраћају 

Септембар  
школа, 
установе 

Предавање  
Ученици 
првог 
разреда 

Волонтери 
Црвеног крста 
Није реализовано 

Промоција програма прве помоћи 
за ученике виших разреда - 1 
школски часа. 

Септембар Школа  Предавање 
Ученици  
 V- VIII  

 
Волонтери 
Црвеног крста, 
Није реализовано 

Обележавање Недеље 
безбедности деце у саобраћају-
симулацијом повреда и приказ 
вештине указивања прве помоћи 
за време великог одмора у 
дворишту школе. 

Септембар Школа  
Предавање,  
показна 
вежба 

Ученици 
свих  
узраста 

Волонтери 
Црвеног крста, 
учитељи и 
наставници 
реализовано 

Евидентирати ученике од V до 
VIII разреда заинтересоване за 
обуку у пружању прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда, 
стања и обољења  

Септембар Школа  Анкета  
Ученици  
 V- VIII 

Активисти 
Црвеног крста 
реализовано 

Програм Црвеног крста Србије: 
„СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ“ за 
ученике   III разреда. 

Септембар Школа  Анкета  
Ученици  
 III 

Активисти 
Црвеног крста 
Није реализовано 

Прикупљање чланарине за 
Црвени крст у износу од 50 
дин.по ученику 

Септембар Школа  - 
Ученици  
I-VIII 
разреда 

 
Драгица Средојев 
Није реализовано 

Обележавање „Дечје недеље“ 
организацијом:  
*Акције солидарности међу 
ученицима под називом „Дечији 
хумани базар“.  

Октобар 
Школа, 
трг 

Хуманитарна  
акција 

Ученици 
свих  
узраста 

Активисти и 
волонтери 
Црвеног 
крста,наставници 
и учитељи 
Није реализовано 

Информативна предавања за 
ученике виших разреда на тему 
превенције трговине људима 1 
школски часа. 

Октобар Школа  Предавање 
Волотери 
Црвеног 
крста 

Волотери 
Црвеног крста 
Није реализовано 

Предавања и радионице на тему 
промоције хуманих вредности за 
ученике виших разреда у - 7 
школских часова према 
опредељењу тема, за ученике од 
II до VIII разреда  

Октобар школа Предавање 
Ученици од 
II до VIII 
разреда 

Волотери 
Црвеног крста 
Није реализовано 

Програм Црвеног крста Србије: 
„СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ“ за 
ученике  III и IV разреда. 

Новембар  школа Предавање 
Ученици III 
разреда 

Волотери 
Црвеног крста 
Није реализовано 

Обележавање 20.новембра 
Светског дана детета 

Новембар школа Изложба 
Сви 
ученици 

Драгица Средојев 
реализовано 

Обележити 1. децембар – 
Светски дан борбе против 
ХИВ/АИДС – а 
Информативна предавања на 
тему ХИВ/АИДС-1 школски час  

Децембар – 
јануар 
 

школа 
Предавање, 
изложба 

Ученици  
 V- VIII 

Волотери 
Црвеног крста 
Реализовано у 
црвеном крсту 

Програм Црвеног крста Србије: 
„Смањење ризика од 

Децембар – 
јануар 

школа предавање 
Ученици 
свих  

Волотери 
Црвеног крста 
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         Повереница Црвеног крста 
          _____________________________________________ 

елементарних  непогода и других 
опасности“ 

узраста Није реализовано 

Учествовати на ликовном и 
литерарном  конкурсу Црвеног 
крста Србије „Крв живот значи“ 

Фебруар 
 

Школа  
Ученички  
радови 

Ученици 
свих  
узраста 

Наставници 
српског језика и 
ликовне културе, 
учитељи 
реализовано 

Предавања и радионице на тему 
промоције хуманих вредности 
  

Фебруар Школа  Предавање 
Ученици  
 V- VIII 

Волотери 
Црвеног крста 
Није реализовано 

Пријавити екипе за Општинско 
такмичење у пружању прве 
помоћи 

Март 
 

Школа Анкета  
Ученици  
 VI- VIII 

Активиста ЦК 
Д.Средојев 
Није реализовано 

Почетком марта пријавити 
ученике за Општинско квиз 
такмичење 
 „Шта знаш о здрављу?“ 

Март Школа Анкета 
Ученици  
  VII 

Активиста ЦК 
Д.Средојев 
Није реализовано 

Обележавање 7. априла – 
Светског дана здравља уличном 
промотивном акцијом. 

Април  Трг  Перформанси  
Ученици 
свих  
узраста 

Волотери 
Црвеног крста 
реализовано 

Пријавити ученике 6. разреда за 
учешће на Фестивалу младости, 
хуманости и лепоте 

Април Школа Анкета 
Ученици  
  VI 

Активиста ЦК 
Д.Средојев 
Није реализовано 

Радионица за ученике виших 
разреда на тему превенције 
трговине људима -1 школски 
часа. 

Април школа 
Предавање, 
радионица 

Ученици  
 V- VIII 

Волотери 
Црвеног крста 

Укључити се у обележавање 
„Недеље Црвеног крста“ од 8. до 
15. маја 

Мај 
 

ЦК, трг 
Изложбе, 
такмичења, 
предавања 

Ученици 
свих  
узраста 

Волотери и 
активисти 
Црвеног 
крста,учитељи и 
одељ.старешине 
реализовано 

Фестивал „Младости, хуманости 
и лепоте„ 
обележавање 8. маја – Светског 
дана Црвеног крста 

Мај Трг  
Спортско – 
едукативно 
такмичење 

Ученици  
  VI 

Активиста ЦК 
Д.Средојев 
Није реализовано 

Црвени крст  Кикинда ће 
организовати свечаност за 
прваке у Недељи Црвеног крста 

Мај Црвени крст Дружење  
Ученици 
првог 
разреда 

Учитељи и 
волонтери ЦК 
Није реализовано 

Градско такмичење у пружању 
прве помоћи. 

Мај Трг  
Спортско – 
едукативно 
такмичење 

Ученици  
  VII и VIII 
разреда 

Активиста ЦК 
Д.Средојев 
реализовано 

Обележити 5. јун – Дан заштите 
животне средине – организовати 
уређење школског дворишта 

Јун  Школа  
Радна акција, 
изложба 

Ученици 
свих  
узраста 

Активисти и 
волонтери 
Црвеног 
крста,наставници 
и учитељи 
Реализовано у 
ЦК 

Летње активности: кампови, 
летње школе и летовање 
опоравак деце 

Јул – август  Школа. ЦК Разно  
Ученици 
свих  
узраста 

Активисти и 
волонтери 
Црвеног 
крста,наставници 
и учитељи 
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   (Драгица Средојев, професор историје) 

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 као и специјализованим установама у Београду. 

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 2020/2021. 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  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,  

ученички парламетнт 

Брига о рибицама у школској 
згради 

биолошки 
кабинет 

током школске 
године 

Ученици, помоћни радници 

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

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 другог и четвртог разреда због проглашења 
ванредног стања. 
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б) ОБУКА У ПЛИВАЊУ 

У оквиру наставе физичког васпитања, ученици 1. и 2. разреда нису имали су организовану обуку у пливању на 
базенима СЦ „Језеро“ током првог полугодишта због пандемије Ковид. 

в) КУРС СКИЈАЊА 

Курс скијања није реализован на Златибору за ученике 6. разреда и остале заинтересоване ученике због 
пандемије Ковид.  

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 учествовали и достојно представљали школу на спортским такмичењима у земљи. Многи 
од њих су били изузетно успешни и постигли добре пласмане, освојили значајна признања и награде. 

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 зубари и 
стручни сарадници ван школе.  

Од мера и акција непосредне здравствене заштите планираних ГПР, реализоване су следеће: 

- систематски лекарски прегледи ученика 6. разреда у оквиру пројекта „Сви здрави зуби у дванаестој години 
живота у дому здравља киикинда“ 
- 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. 

У оквиру школе налази се зубна ординација која ове школске године није радила.  

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 ангажовани сви они који су у непосредном контакту са ученицима: 
наставници, одељењске старешине, психолог, педагог и директор школе. Остварена је и сарадња са здравственим 
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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 целе школске године на ЧОС-овима се реализују активности чији је циљ да ученици стекну знања о 
опасностима младалачког доба и могућностима њиховог превазилажења.  

Значајна активност у оквиру програма превенције малолетничке делинквенције 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, раде 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 
утиче се ангажовањем ученика у раду секција, ученичких организација, нарочито Ученичког парламента (на организовању 
слободног времена ученика у школи у виду спортских такмичења, хуманитарних акција…). 

У реализацији програма превенције малолетничке делинквенције учествују 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 ове школске године у већој мери реализоване, активности 
у оквиру редовне наставе, часова грађанског васпитања, слободних активности, радних и хуманитарних акција. 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 Међународни дан детета, 20.11.2020. у оквору пројекта „Човек само срцем добро види“. На 
тај начин ученици су се у исто време забављали и учили.   

8.4. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

У току школске године 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. 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 2020/21. године и реализоване 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 

У току целог полугодишта, а нарочито у септембру месецу, била је појачана контрола саобраћаја око школе. 
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. 
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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 

Почетком 2020. године покренут је нови школски сајт на платформи WordPress. Поред сајта, о активностима у 
школи може се прочитати и на фејбуку школе, као и у ученичком е-часопису „Растко“. 

9.3. ПРОЈЕКТИ 

9.3.1. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 

а) ПОЛИЦАЈАЦ У ШКОЛИ 

Током школске 2020/2021. године школски полицајци Новица Миросављев и Марко Фекете су: 
- сарађивали са стручном службом школе и техничким особљем, 
- стално обилазили објекат и само окружење, 
- стално се договарали са директором, педагогом и психологом о начину решавања појединих проблема у школи, 
- упознали поједине родитеље са проблемима школе и њихове деце, 
- решавали безбедносну проблематику саобраћаја на улици и око школе, 
- вршили појачан надзор ученика приликом преласка улице, 
- обилазили све угоститељске објекте око школе и указивао на негативне појаве, 
- присуствовали разговору са ученицима. 

б) СПОРТ У ШКОЛЕ 

Модификовани пројекат Савеза за школски спорт Србије „Спорт у школе“ школске 2020/2021. године био је 
реализован у одељењима од 1. до 4. разреда наше школе. Наставу је реализовала наставница физичког васпитања 
Сандра Маљковић. 

в) 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.    

Ове школске године наша ученици школе освојили су треће место и као награду добили телевизор за школу. 
Ментор је била наставница енглеског Драгана Виденов. 

 

г) ПРОЈЕКАТ „СВИ ЗДРАВИ ЗУБИ У ДВАНАЕСТОЈ ГОДИНИ ЖИВОТА У ДОМУ ЗДРАВЉА 
КИИКИНДА“ 

Грантови за унапређење квалитета за подршку домовима здравља 
Циљ: Унапређење и очување здравља зуба код деце и афирмација здравих стилова живота. 
Обухваћени су ученици 6. разреда. Реализована су предавања, 27. и 28.10.2020. Након тога је урађен систематски 
преглед зуба 26. и 27.11.2020.  

д) ПРОЈЕКАТ „ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС“ 

И  ове школске године ученици наше школе учествовали су у пројету „Енергија је свуда око нас“. Ученица петог 
разреда, Јована Карић, овојила је прво место на литерарном конкурсу. Ментор је била наставноца српског језика 
Алексндра Станчул. 

ђ) IEA МЕЂУНАРОДНА СТУДИЈА О ЦИВИЛНОМ И ГРАЂАНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

„Међународно истраживање о грађанском образовању и учешће у модерном друштву (ICCS) 2020“ У Србији су 
ученици узоркованих одељења у 8. разреду.  
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Сврха студије: истражити начине на које су млади спремни да извршавају своје улоге као грађани у различитим 
земљама. Извештава о праксама подучавања ученика, техникама управљања одељењем, школом, климом у школи и 
другим факторима који се односе на знања и ставове у области цивилног и грађанског образовања.  

Координатор истраживања за нашу школу је Маја Дувњак. Администратори: Мирјана Благојевић и Силвана 
Рељин. У нашој школи урађена тестирања одељења 82 и 84, 17. и 18.11.2020. 

е) „УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У КИКИНДИ“ 

Пројекат „Увођење система техничке заштите у основним и средњим школама у Кикинди“ ће бити 
финансиран од стране нафтне индустрије Србије „Заједници заједно 2020“. Завршетак реализације се планира за 30. јун 
2021. године. Наша школа је главни апликант (носилац пројекта) на територији Града. 

Циљ пројекта - увођење система видео надзора као превентивне мере за стварање безбеднијег окружења и 
повећања осећаја сигурности код деце, њихових родитеља и професора. Пројектом је обухваћено једанаест школа, седам 
основних и четири средње школе.  

Отворен је наменски рачун за потребе овог пројекта. Уговор је потписан 4.12.2020. Уговор су потписали: Вадим 
Смирнов, ЗГД/директор Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације, Никола Лукач, 
градоначелник Кикинде и Гордана Рацков, директор ОШ „Свети Сава“ у Кикинди. 

ж) ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ 

Пројекат „Човек само срцем добро види“ је „Подршка европске уније управљању миграцијама у Републици 
Србији“. Пројекат је одобрен од стране ЕУ и МПНТР и реализује се током ове школске године. 
Партнери: СО Кикинда, Школски спортски савез, Центар лепих вештина Кикинда, Удружење грађана „ОКСИ“. 
У овом пројекту смо заједно са школама ОШ „Фејеш Клара“ из Кикинде и ОШ „Иво Лола Рибар“ из Нових Козараца. Свака 
од наведених школа је носилац одређених активност, док се остале укључују према интересовањима. 
У оквиру пројекта планиран је стручни скуп, фебруара, у ОШ „Лазар Саватић“ у Земуну. 
Теме на овом стручном скупу су: предузетништво и депривиране групе. 
Вредност пројекта за нашу школу је 600.000,00. 
До сада је уплаћено 410.000,00 и купљено је: лаптоп, мултифункцијски штампач, телевизор, пројектор, фото-апарат, 
платно и матријал за радионице, трошкови путовања. 

з) ПРИЈЕКАТ „ШТА ТРЕБА ДА ЗНАШ О ПУБЕРТЕТУ“ 
 Пројекат 

и) ЂАК РЕПОРТЕР 

Током школске 2020/2021. 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. 

ј) 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. 

к) ЗДРАВО РАСТИМО 

Ученици 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. 
Реализује се већ десет година у Републици Србији. Пројекат реализује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са 
Институтом за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут. 

Наша школа учествује у пројекту шести пут. Ове године пројекат ће се реализовати са ученицима 7. разреда. 
Прва активност коју пројекат предвиђа попуњавање анкете, а након тога ученици путем Гугл учионице добијају задатке 
које ће радити онлајн.  
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л) 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 2020/2021. године. 

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

љ) ЕРАЗМУС + 

Наша Еразмус+ пројектна пријава Школских партнерстава за размене, Measure me up!, изабрана за 
финансирање. Фонд за реализацију активности за нашу школу је 30.200 евра. Као и у случају Ерасмус+ КА1 пројекта 
мобилности наставника из 2017. године, наша школа је и овај пут лидер у реализовању Ерасмус+ КА229 пројекта 
Школских партнерстава за размене. Овај пројекат подразумева размену ученика и наставника из шест земаља које 
учествују у овом пројекту. 

Током боравка у школама-партнерима, ученици и наставници ће научити ново, разменити искуства, али и 
поделити своја нова знања по повратку. Такође, наша школа ће бити домаћин за 20 ученика и 10 наставника из 
иностранства. Координатор пројекта М2УП! за нашу школу је наставник математике Данило Боровница. 

У оквиру сваке размене путоваће два наставника и четири ученика, на седам дана. За ову школску годину 
предвиђено је да учествују ученици седмих разреда, а ускоро ће бити објављен конкурс и позив за писање мотивационог 
писма за оне ученике који желе да учествују. 

9.4. ПРИЗНАЊА 

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. 

Наставник информатике и рачунарства Арпад Пастор стекао је звање самостални педагошки саветник 5. октобра 
2020. године, док је наставник географије, Мирослав Грујић, стекао звање педагошки саветник.   

Директор школе, Гордана Рацков, је од 1. јуна 2019. од стране Министарства просвете распоређена на место 
саветника – спољњег сарадника за школску управу Зрењанин. Ове године јој је продужен уговор и траје до 30.4.2022. 

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 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. Одељењске старешине су готово свакедновно комуницирале са родитељима ученика. 

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

Одељењски родитељски састанци 22 26 48 

Разредни родитељски састанци 1 1 2 

10.2. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

Сарадња са осталим организацијама и институцијама друштвене средине остваривала се путем културно-
уметничке активности школе, а све у складу са мерама које је донео кризни штаб за борбу против Корона вируса (у 
програмима на нивоу града и путем посета ученика културним установама у граду - позориште, музеј, библиотека, ликовне 
галерије…). Настављена је добра сарадња са Народним музејем, Канцеларијом за младе, Организацијом Црвеног крста, 
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позориштима, средствима јавног информисања, културно-уметничким друштвима, Центром за стручно усавршавање, као и 
са осталим школама у граду и шире. 

11. МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Промоција је битна за сваку школу и треба користити сваку прилику за представљање активности у школи.  

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. 

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

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 2020/2021. 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. 

file:///C:/Users/Rackov/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/www.svetisava.edu.rs
http://e-rastko.blogspot.rs/
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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 школској 2020/21. 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; 
- 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 наредну 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; 

- Побољшавање услова за рад школске библиотеке; 
- Интензивирање активности на самовредновању рада школе и школском развојном планирању; 
- Давање подршке раду Ученичког парламента; 
- 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 2021. године 
 
 Директор школе,      Председник Школског одбора, 
 
       ____________________________     _________________________ 
(Гордана Рацков, доктор Методике наставе)  (Саша Стојшин) 


