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У току  првог полугодишта школске 2020/21. године радило се по календару које 
је прописао Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице а у складу са Стручним упутством за организацију и 
реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21.години, 
упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне школе и 
планом реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 
ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који 
је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања.  

На почетку школске године направљен је оперативни план у складу са 
просторним могућностима и бројним стањем ученика. 
Укупно 234 ученика који подељени су у групу А и групу Б. Група А почиње наставу у 
7.30 до 10.30 часова након чега се врши дезинфекција. Група Б почиње са наставом у 
10.50 часова. Половина ученика похађа наставу у првој групи, половина у другој. Групе 
се мењају на недељном нивоу. Седам ученика се определило за онлајн наставу.  

Због неповољне епидемиолошке ситуације 12. и 13. новембра није реализован 
образовно-васпитни рад, а због погоршане епидемиолошке ситуације кризни штаб 
општине Врбас донео је одлуку да од 17.11.2020. године школе пређу на онлајн 
наставу. 

Према одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 
27.11.2020. године настава у школи организована је за ученике од првог до четвртог 
разреда према раније изабраном моделу, док се за ученике другог циклуса (од петог до 
осмог) настава организовала на даљину путем Гугл учионица. 

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за текућу 
школску годину измењен је одлуком министра просвете 1.децембра 2020. године по 
ком се прво полугодиште завршава 18.децембра, а школска година је продужена за пет 
радних дана. 

 Друго полугодиште почело је 18.јануара 2021. године. Настава је реализована 
по моделу из септембра месеца до 16.марта када су ученици од петог до осмог разрда 
због погоршане епидемиолошке ситуације прешле на онлајн наставу до 19.априла 2021. 
године, док су ученици од првог до четвртог разреда редовно похађали наставу.  
 
 

УСЛОВИ РАДА 
 

Што се тиче услова рада, за потребе наставе школа је набавила седам лаптоп 
рачунара и осам пројектора. Од Покрајинског секретаријата за образовање путем 
конкурса, школа је добила једну интерактивну таблу са пројектором. За две учионице 
обезбеђене су две нове беле табле.  
У учионици продуженог боравка постављена је клима. На улазним вратима школе 
постављен је систем за електронско откључавање. У циљу развоја информационо 
комуникационе инфраструктуре за установе образовања, науке и културе, у школи „ 
Бранко Радичевић“ Равно Село, обезбеђeн је итернет приступ преко рачунарске мреже 
(АМРЕС). У ходнику школе, као и у зборници постављене су нове плочице. У зборници 
школе је комплетно замењен намештај (ормари,столови и роло завесе).  За потребе 
организовања наставе школа је набавила један лаптоп и четири смартфона (за ученике 
који су материјално угрожени). 
 
 
 
 
 



БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

 

 На почетку школске године уписано је 234. Осам ученика се исписало, а три 
уписало тако да бројно стање на крају полугодишта износи 229 ученика. У другом 
полугодишту једна ученица се уписала у други разред, један ученик у четврти, два 
ученика у пети, једна у осми тако да бројно стање на крају школске године износи 234 
ученика. 
 

 
 

ДИНАМИКА РАДА 
 

 

Школска година почела је 1. IX 2020. године; 
Од 5-9.10.2020. године реализована је Дечија недеља у складу са епидемиолошком 
ситуацијом: 
ПОНЕДЕЉАК (5.10.2020.)  - Изложба ликовних и литерарних радова; 
    - За представнике ученичког парламента уприличен је 
пријем код председника општине Врбас; 
УТОРАК (6.10.2020.)  - Спортски дан: за ученике од првог до четвртог разреда 
реализован је полигон,а од петог до осмог стони-тенис;  
СРЕДА (7.10.2020.)  - Еколошки дан. Ученици првог разреда посадили дрво, а 
ученици другог разреда цвеће у камењару; 
ЧЕТВРТАК (8.10.2020.) - Дан културе-посета сеоској библиотеци; 
ПЕТАК (9.10.2020.)  - Хуманитарна акција «За Лану»-учешће у креативној 
радионици хуманитарног карактера. Одељењске старешине и ђаци учествовали су у 
изради декоративних предмета. Исте су продали мамама, бакама, комшијама. Укупно је 
прикупљено 61.250.00 динара и донирано за Лану. 
Током недеље организована анкета школске библиотеке „Коју књигу бих желео да 
читам“ и „Поклони књигу библиотеци“. 
1.9-26.10.2020. први квартал; 
27.10-18.12.2020. други квартал; 
18.12.2020. завршетак првог полугодишта; 
18.01.2021. почетак другог полигодишта; 
27.1.2021. Школска слава-Свети Сава обележен онлајн коју су припремили ученици са 
својим наставницима; 
27.3.2021. Дан школе реализован онлајн; 
9,10.4.2021. реализован је пробни завршни испит за ученике осмог разреда; 
30.4-7.5.2021. пролећни распуст; 
8.6.2021. Завршетак наставне године за ученике осмог разреда; 
 

СПИСАК УЏБЕНИКА 
 
 
У настави су коришћени уџбеници који су и планирани Годишњим планом рада за 
школску 2020/21. годину. 
 
 
 
 



РАСПОРЕД СМЕНА 
 
Школа је радила у једној смени по групама. 

ГРУПА А (1-1, 2-1, 3-2,4-1, 5-1,5-2,6-1,6-2,7-2) ГРУПА Б (1-1,2-1,3-1, 4-1,5-1,5-2, 7-1, 8-1, 
8-2) 

Разредна настава (група А) Разредна настав (група Б) 
РАЗРЕД БРОЈ 

УЧЕНИКА 
ПРВА 
ГРУПА 

Редни 
бр.часа 

ТРАЈАЊЕ 
ЧАСОВА 

ДРУГА 
ГРУПА 

Редни 
бр.часа 

ТРАЈАЊЕ 
ЧАСОВА 

ОНЛАЈН 

1-1 21 10 1. 8.05-8.35 11 1. 10.50-11.20  
2-1 24 12 2. 8.40-9.10 12 2. 11.25-11.55  
3-1 15 15 15 мин.велики одмор  - 15 мин.велики одмор  
3-2 16 - 3. 9.25-9.55 15 3. 12.10-12.40 1 
4-1 20 10 4. 10.00-10.30 10    

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ ИЗМЕЂУ ГРУПА 20 МИНУТА 
Предметна настава (група А) Предметна настав (група Б) 

РАЗРЕД БРОЈ 
УЧЕНИКА 

ПРВА 
ГРУПА 

Редни 
бр.часа 

ТРАЈАЊЕ 
ЧАСОВА 

ДРУГА 
ГРУПА 

Редни 
бр.часа 

ТРАЈАЊЕ 
ЧАСОВА 

ОНЛАЈН 

5-1 23 11 1. 7.30-8.00 12 1. 10.50-11.20  
5-1 22 10 2. 8.05-8.35 11 2. 11.25-11.55 1 
6-1 18 18 3. 8.40-9.10  15 мин.велики одмор  
6-2 15 14 15 мин.велики одмор - 3. 12.10-12.40 1 
7-1 14 14 4. 9.25-9.55 - 4. 12.45-13.15  
7-2 16 - 5. 10.00-10.30 15 5. 13.20-13.50 1 
8-1 14 -   12   2 
8-2 16 -   14   2 

 

3.5.  ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА 
 
Распоред звоњења за часове редовне наставе: 

Прва смена (група А) Друга смена (група Б) 

Ред.бр. 
часа 

Предметна 
настава 

Ред.бр. 
часа 

Разредна настава Ред.бр. 
часа 

Предметна 
настава 

Разредна настава 

1. 7.30-8.00 1. 10.50-11.20 10.50-11.20 
2. 8.05-8.35 1. 8.05-8.35 2. 11.25-11.55 11.25-11.55 
3. 8.40-9.10 2. 8.40-9.10 15 минута велики одмор-ужина 

15 минута велики одмор-ужина 
4. 9.25-9.55 3. 9.25-9.55 3. 12.10-12.40 12.10-12.40 
5. 10.00-10.30 4. 10.00-10.30 4. 12.45-13.15  

Од 10.30-10.50ч. чишћење и дезинфикација 5. 13.20-13.50  
 
 
 
 
 

ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 
 
Дежурство се обављало по утврђеном распореду. 



 
 
 
 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
Снежана Станар, професор разредне наставе престала је са радом 15.10.2020. године, а 
са радом је почела Александра Елесин, професор разредне наставе.  
Миомир Мараш, професор физичког васпитања отишао је у пензију 23. новембра, а на 
његово место дошао је Ненад Миловић 
Од 25.јануара на трудничко боловање отишла је Смиљана Теофанов, а њене часове 
преузела је билиотекарка Драгана Шмуговић. На место библиотекарке дошла је Тања 
Бркић. 
У пензију је 10.маја отишла Евица Белевић. 
 
 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 
 
Одласком Снежане Станар дошло је до промене одељењског старешине. Наиме, на 
њено место је дошла Александра Елесин и преузела старешинство у 4-1. 
Од 25.јануара старешинство у 6-1 преузела је Драгана Шмуговић уместо Смиљане 
Теофанов која је отишла на трудничко боловање. 
 
 

40-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 
 
У току године радило се по плану који је донет почетком године. 
 
 

РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

Рад директора школе 
 
Током полугодишта директор је радио су по плану, а рад се одвијао у оквиру следећих 
подручја: 

 планирање, организацију и остваривање програма образовања и васпитања и 
свих активности установе 

 старао се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 
постигнућа и унапређивању васпитно-образовног рада 

 стара се о остваривању развојног плана школе 
 директор је одлучивао о коришћењу средстава утврђених финансијским планом 

и одговоран је за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са 
законом 

 сарађивао је са јединицом Локалне самоуправе, организацијама и удружењима 
 организоваи и вршио педагошко-инструктини увид и пратио квалитет васпитно-

образовног рада наставника и стручних сарадника 
 пратио је и палнирао стручно усавршавање запослених и сприоводио поступак 

стицања знања наставника и стручних сарадника 



 предузимао је мере у случајевима повреде забрабе из члана 44-46 закона-
ЗООСОВ-а и недоличног понашања запосленог и негативног утицаја на децу и 
ученике 

 предузимао је мере ради извршавања налога просветног инспектора и 
просветног саветника, као и других инспекцијских органа 

 стара се о благовремености и тачном уносу и одржавању ажурности базе 
података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете 

 стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 
родитеља, односно старатеља; стручних органа и органа управљања о свим 
питањима за рад установе и свих органа 

 сазива и руководи седниацма васпитно-образовног рада, Наставничког већа, 
односно Педагошког колегијума, без права одлучивања 

 образује стручна већа и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 
установи 

 сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика 
 подноси извештај о свом раду о раду установе органу управљања најмање два 

пута годишње 
 доноси општи акт о организацији и систематизацији послова 
 одлучује о паравима и обавезама и одговорностима ученикаи запослених у 

складу са Законом 
Директори  свој програм рада који је саставни део Годишњег плана рада школе 
реализовали су кроз: 

 планирање и програмирање рада школе 
 организационо материјалне задатке 
 аналитички рад 
 рад у стручним и друштвеним органима школе 
 рад на стручном усвршавању и евидентирању истог 
 сарадња са организацијама и институцијама  
 рад на школском маркетингу 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I  ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Израда предлога Годишњег плана рада школе VIII, IX 
Израда Распореда рада наставника (подела часова) VI,VIII 
Обављање консултација са сарадницима на изради 
Годишњег програма плана школе и школских програма и 
школског развојног плана. 

Током године 

Израда предлога документације за праћење реализације 
Годишњег плана рада школе 

IX, I, VI 

Израда инструмената за истраживање образовно-васпитног 
рада 

IX, X 

Израда програма за унапређивање наставе IX, X 
Рад на програмирању рада директора током године 

II ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 
 

Израда организационе шеме свих послова у школи IX 
Конкретна подела задужења шеме свих послова у школи VIII, IX 
Конкретна подела задужења запосленима на почетку IX 



школске године 
Организација израде и ажурирање нормативних аката 
школе 

током године 

Планирање и реализација инвестиционих радова и израда 
завршног рачуна (спортска хала) 

током године 

Израда предлога плана набавки опреме и наставних 
средстава 

током године 

Пружање помоћи у обављању административно-
финансијских послова 

токома године 

III ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНО САВЕТОДАВНИ РАД 
 
Посета часовима са циљем увида у организацију наставног 
рада 

током године 

Обилазак наставника почетника са циљем пружања помоћи X,XI,III,IV 
Индивидуални разговори са наставницима после 
посећених часова 

током године 

Саветодавни рад са родитељима ученика током године 
Рад у стручним активима, педагошком колегијуму, 
одељењским већима,  наставничком већу и тимовима 

током године 

IV АНАЛИТИЧКИ РАД 
Анализа остваривања годишњег плана и програма рада два пута годишње 
Вредновање и рејтинг школе (тимски рад) VIII 
Полугодишњи извештај о успеху ученика и реализацији 
ГПРШ 

I, VI 

Израда извештаја за потребе педагошких и друштвених 
институција 

током године 

Анализа реализованих програма рада наставника и 
сарадника 

I, VI 

V РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 
 
Припремање седница стручних органа, наставничког већа 
и педагошког колегијума 

током године 

Педагошко-инструктивни послови у раду стручних органа током године 
Рад на стварању позитивне атмосфере у колективу током године 
Учешће у раду Актива директора општине Врбас и 
Школске управе Нови Сад – Јужнобачки округ 

током године 

Учешће у припреми седница Школског одбора и Савета 
родитеља 

током године 

Спровођење одлука и закључака стручних и других органа током године 
VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА 

 
Координатор тима пројекта»Школа без насиља» током године 
Рад у стручним активима, на семинарима, саветовањима током године 
Праћење стручне литературе, часописа и приручника током године 
VII РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 
Учешће у изради анкета, упитника и других инструмената 
за праћење квалитета и резултата рада школе 

током године 

Валоризација и процењивање програмских задатака школе током године 
Увид у планирање и припрему наставе током године 



Контрола вођења педагошке документације током године 
VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са стручним институцијама током године 
Сарадња са друштвеним организацијама током године 
Сарадња са радним организацијама током године 
Сарадња са установама током године 
Сарадња са локалном самоуправом током године 
IX ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
Информације и приказивање делатности школе у 
средствима јавног информисања, локалне шире средине 

током године 

Презентација школе (монографија, сајт, летопис, часопис) током године 
 
 
 
 

РАД УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
 

 Рад школског одбора 
 
 
 
Р. 
Број 

Месец 
одржавања 

Садржај 

1. Септембар Давање мишљења на избор  
2. Септембар - Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 
- Извештај о стручном усавршавању за школску 2019/20. годину 
- Усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2020/21. годину 
- Разматрање Акта о организацији и систематизацији послова у ОШ 
«Бранко Радичевић» Равно Село за школску 2020/21. годину 
- Именовање Тимова 
- Упознавање са Правилником о оцењивању 
- Упознавање са кодексом понашања ученика, родитеља, наставног и 
ваннаставног особља 
- Разматрање захтева за коришћење фискултурне сале и спортске 
хале 

3. Децембар - Усвајање предлога финансијског плана за 2021. годину 
4. Децембар - Реализација активности у Дечијој недељи 

- Анализа завршног испита за школску 2019/20. годину 
- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог  
полугодишта 
- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности, часова одељењског старешине  
- Извештај директора школе о свом раду 
- Извештаји координатора стручних већа 
- Извештаји координатора стручних актива 
- Извештаји координатора тимова 
- Извештаји координатора ученичких организација 

5. Јануар - Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 
2020/21. године 



 Мај - Апропријација по ребалансу за 2021. годину 
 Јул - Реализација редовне, допунске, додатне 

наставе,слободних активности, часова одељењског 
старешине од првог до осмог разреда 

- Извештај са завршног испита 
- Извештаји координатора стручних већа, актива, тимова, 

ученичких организација 
- Извештај о раду библиотеке 
- Извештај о самовредновању 
- Извештај о раду директора 
- Информација о избору ученика генерације, додела 

Вукових диплома 
- Усвајање Анекса школског програма за период од 2018-

2022. године за школску 2021/22. годину 
 
 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 
 Наставничко веће 
 
       У току године Наставничко веће се састајало 9 пута. 
 
Ред. 
Бр. 

МЕСЕЦ 
ОДРЖАВАЊА 

САДРЖАЈ 

1. септембар - Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 
- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 
- Извештај о стручном усавршавању за школску 2019/2020. годину 
- Усвајање плана рада стручног усавршавања за школску 2020/21. 
годину 
- Распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште 
- План посете директора и педагога школе 
-  Дежурство наставника 
- Организација допунске, додатне наставе и слободних активности 
- Упознавање Наставничког већа са новим правилницима( Правилник 
о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање, Правилник о ближим упутствима за остваривање и 
начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у 
основној школи, Правилник о ближим упутствимаза остваривање и 
начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у 
основној школи) 
- Припремљеност објекта 

2. октобар - Успех и дисциплина ученика на крају првог квартала 
- Реализација по посебном програму за рад у условима пандемије 
вируса ковид-19 
- Одлука о делимичном и трајном ослобађању ученика од наставе 
физичког васпитања 

3. новембар - Aнализа завршног испита за школску 2019/2020.годину 
- Тема: „Ментално здравље током пандемије“ (Биљана Баранашић) 



4. 
 

децембар 
 

-  Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 
-  Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и слободних 
активности, часова одељењског старешине  
-  Извештај директора школе о свом раду  
-  Извештаји координатора стручних већа 
-  Извештаји координатора стручних актива  
-  Извештаиј координатора тимова   
-  Извештаји координатора ученичких организација 
-  Договор око организације Дана Светог Саве 

5. јануар - План контролних и писмених задатака за друго полугодиште 
- Извештај о раду школе за прво полугодиште 
- Договор око организације такмичења 
- Избор уџбеника за наредну школску годину 
- Извештај о реализацији Дана Светог Саве 

6. март -Успех и дисиплина ученика на крају трећег квартала 
-Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 
активности, часова одељењског старешине 
-Извештај о Дану школе 
-Давање предлога за избор уџбеника за школску 2021/22.годину 
-Тема: „Технике учења“ (Дајана Ковачевић) 

7. јун -Успех и дисиплина ученика осмог разреда 
-Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 
активности, часова одељењског старешине у осмом разреду 
-Избор ученика генерације 
-Додела Вукових и посебних диплома ученицима осмог разреда 
-Извештај о професионалној оријентацији 
-Извештај о упису првака 
-Договор око поделе књижица и сведочанстава 
-Анекс Школског програма 

8. Јун -Успех и дисиплина ученика од првог до седмог разреда 
-Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 
активности, часова одељењског старешине од првог до седмог разреда 
-Извештај са завршног испита 
-Извештаји координатора стручних већа, актива, тимова, ученичких 
организација 
-Извештај о раду библиотеке 
-Извештај о самовредновању 
-Избор области за самовредновање за наредну школску годину 
-Извештај о раду директора 
-Изборни предмети за наредну школску годину 

9. Август -Именовање тимова за школску 2021/22. годину 
-Именовање одељењских старешина за школску 2021/22. годину 
-Задужења за ученичке организације 
-Подела предмета на наставнике 
-Договор око пријема првака 
-Усвајање распореда часова 
-Распоред дежурних наставника, задужења и одговорности 
-Договор око организације одељењских већа и распореда писмених и 



контролних задатака за прво полугодиште 
-Планови редовне, допунске, додатне наставе, слободних активности и 
планови одељењског старешине 

 
 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум конституисан је у септембру. Чине га координатори 
тимова, актива, већа, директор и педагог школе. У току године одржано је 6 састанака. 
 
Ред.
бр. 

МЕСЕЦ 
ОДРЖАВАЊА 

САДРЖАЈ 

1. септембар - Именовање чланова Педагошког колегијума за 2020/21. годину и 
избор записничара 
- Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 
- Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину 
- Доношење ИОП-а 
- Организација допунске,  додатне наставе и ваннаставних активности 
- Стручно усавршавање – лични план стручног усавршавања 
- План посете часовима педагога и директора школе 

2. октобар - Доношење ИОП-а 
3. децембар -  Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

-  Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности, часова одељењског старешине  
-  Извештај директора школе о свом раду  
-  Извештаји координатора стручних већа 
-  Извештаји координатора стручних актива  
-  Извештаиј координатора тимова   
-  Извештаји координатора ученичких организација 
-  Договор око организације Дана Светог Саве 

4. јануар - План контролних и писмених задатака за друго полугодиште 
- Извештај о раду школе за прво полугодиште 
- Вредновање ИОП-а и доношење ИОП 
- Договор око организације такмичења 
- Извештај о реализацији Дана Светог Саве 

5. март -Успех и дисиплина ученика на крају трећег квартала 
-Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 
активности, часова одељењског старешине 
-Давање предлога за избор уџбеника 
-Тема: „Правилно учење-стицање знања“ (Драгана Копривица) 

6. јун -Успех и дисиплина ученика од првог до седмог разреда 
-Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 
активности, часова одељењског старешине од првог до седмог разреда 
-Извештај са завршног испита 
-Извештаји координатора стручних већа, актива, тимова, ученичких 
организација 
-Извештај о раду библиотеке 
-Извештај о самовредновању 



-Избор области за самовредновање за наредну школску годину 
-Извештај о раду директора 
-Изборни предмети за наредну школску годину 

 
 
 
Одељењска већа  током године расправљала су о следећим питањима: 

- разматрање и усвајање плана рада  одељењских већа за текућу школску 
годину, 

- анализирање резултате рада наставника; 
-  анализирање успеха и владања ученика на крају тромесечја и полугодишта;  
- утврђивање распореда часова; 
- утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака, 
- усклађивање рада наставника у одељењу; 
- усклађивање рада ученика у одељењу; 
- на предлог предметног наставника, утврђивање оцене из наставних предмета 

ученика; 
-  на предлог одељењског старешине, утврђивање оцене из владања ученика; 
- изрицање васпитних мера ученицима; 
-  на предлог предметног наставника, бирање ученике који ће учествовати на 

такмичењима; 
- на предлог предметног наставника, утврђивање ученика за које треба орга-

низовати додатну и допунску наставу; 
-  предлагање наставничком већу план усавршавања наставника, програм екс-

курзија; 
- рад по ИОП-у; 

 
   Одељењска већа одржала су по 5 седнице у току године. 

 
 
 

СТРУЧНА ВЕЋА 
 

Стручно веће за разредну наставу 
 
 

 
 

Координатор већа Биљана Тинтор, професор разредне наставе 
 

У овој школској 2020-2021.године Стручно веће се састајало укупно шест 
пута.Састанци су се одржавали у септембру, новембру, децембру ,марту,мају и јуну 



месецу.Радило се у отежаним условима због актуелне епидемиолошке ситуације која 
налаже другачије понашање али и другачије одржавање састанака.Пет састанка су 
одржана у оквиру школске зграде а један на даљину због ситуације која је проглашена 
у општини ВрбасЧланови Стручног већа су редовно присуствовали састанцима и 
узимали активног учешћа у свим активностима истог. 
Одржана је презентација  Савремне технологије у настави  коју је одржала учитељица 
Загорка Кричковић 25.11.2020.године. 
  Теоријско предавања Како побољшати концентрацију код ученика које је 
припремила учитељица Милица Мажић и сто презентовала 17.12.2020.године. 
Теоријско предавање под називом Личност наставника припремила је учитељица 
Александра Елесин на састанку 12.3.2021.године. 
Такође учитељица Нада Дангубић је припремила предавање Учење ученика 
одговорности које је изнела на састанку 31.5.2021.године. 
Уз помоћ ових предавања учитељи су се подсетили старих али и сазнали нека нова 
педагошка знања. 
 Размењивали су своја досадашња искуства у раду на даљину.Сви учитељи се сналазе у 
овом раду али потешкоће настоју код неких ученика који имају слабије техничке 
могућности за извођење ове наставе. 
Договарали су се и о активностима за Дечију недељу која се ове школске године 
одвијала у много другачијим условима него предходних . 
Ипак Дечија недеља је прошла весело са разноврсним спортским активностима у којим 
су деца радо учествовала а учитељи имали подршку наставника физичког васпитања. 
Ученици првог разреда су у оквиру Дечије недеље засадили Дрво генерације. 
Учитељи су се договарали и о наставним средствима које треба набавити да би часови 
наставе били успешнији и занимљивији ученицима. 
Учитељи су се договорили и о избору уџбеника за наредну школску годину. 
Из свега наведеног може се закључити да је Стручно веће за разредну наставу  
радило по плану и да је сарадња између његових чланова била добра и успешна. 

     
                                                                                     

Стручно веће за природне науке 
 

 
 

Координатор већа Владимир Мицић, професор  информатике 
 
У току године реализовано је десет састанака већа природних наука.  
На састанцима је реализовано следеће: 
 



1. Тема: Географски положај, границе и величина Африке 04.02.2021.  
2. Организација школских такмичења 11.02.2021. 
3. Посета часу хемије 04.03.2021. 
4. Разговор о посећеном часу 11.03.2021. 
5. Тема: Програмски језик Pygame (реализатор наставник информатике и 

рачунарства Владимир Мицић)  15.04.2021. 
6. Аанализа пробног завршног испита 22.04.2021. 
7. Анализа успеха ученика на такмичењима 20.05.2021. 
8. Анализа ИОП-а и предлози мера, метода, техника за бољи рад са ученицима који 

раде по ИОП-у, са посебним освртом на надарене ученике 17.06.2021. 
9. Анализа завршних тестова 28.06.2021. 

 
 
Састанку су присуствовали чланови тима већа природних наука: 
 

- Наташа Стевовић, професор биологије; 
- Александра Павловић, професор математике; 
- Дагана Веселиновић, професор математике, 
- Драгана Копривица, професор хемије и физике 
- Владимир Мицић, професор информатике (координатор тима). 

 
 
 

Стручно веће за језике и друштвене науке 

 
 

Координатор већа Горан Миљанић, професор историје 
 

У првом полугодишту одржана су два састанка актива и то 3.9.2020. и  
10.11.2020. На првом састанку су подељена задужења за ову школску годину. 
Идентификовали смо ученике за допунску, додатну наставу и заинтересоване за 
слободне активности. Идентификовали смо ученике који ће наставу похађати по ИОП-
у. Ученике петог разреда тек упознајемо и за то је наравно дато време па ћемо о њима 
дискутовати на наредним састанцима.  

Контролни и писмени задаци распоређени су тако да ученици не буду 
оптерећени. Наставно особље је од школе добило лаптопове, неки су добили и 
пројекторе које ћемо користити у настави и тиме значајно подићи квалитет наставе у 
корак са временом.  
Настава се изводи према постојећим стандардима и у складу са потребама, материјале 
прилагођавамо ученицима.  

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију сви ученици су обавештени о 
правилима понашања, значају ношења маске, одељењске старешине су обавестили 
ученике о свему, дали су смернице, савете у циљу безбедности ученика. Ово је за све 
нас период учења што се тиче коришћења есДневника и сви полако учимо 



усмеравајући једни друге. Додатна подршка пружена је и наставницима од стране 
едукатора и родитељима од стране наставника.  
*Дечја недеља обележена је у складу са епидемиолошком ситуацијом: одрађена је 
хуманитарна акција на нивоу школе где су прикупљена значајна  средства за лечење 
девојчице Лане Јовановић (61250 дин.) сви наставници друштвених предмета 
учествовали су у тој акцији. 
*Дан ослобођења места због тренутне ситуације није обележен како смо то навикли у 
центру села. 

Дана 16.11. наша школа је као и све школе у општини Врбас због повећаног 
броја оболелих прешла на онлајн наставу. Сложили смо се да користимо Гугл 
платформу и дали смо смернице родитељима као и видео материјал на који начин да 
приступе новоформираним,лиценцираним учионицама. Пружена је подршка свим 
ученицима који нису могли на овај начин да учествују у наставном процесу,контакт 
постоји или преко вибер група или путем индивидуалних телефонских разговора. 

На седници одржаном путем вибер групе обавештени смо о резултатима наших 
ученика на малој матури прошле године. Испоставило се да смо изнад републичког 
нивоа, да смо по резултатима прва школа у општини по савладаности тестова. У складу 
са одвијањем епидемиолошке ситуације усмераваћемо даље свој рад са матурантима у 
најбољем интересу ученика. 
 Пружена је додатна подршка из историје ученици VI-1, која ради по ИОП-2 
програму, Милици Даниловић. Пронашао сам модел који Милици одговара, а то је 
писање реферата из којих је добила високе оцене. 
 Неколико ученика је добило телефоне као подршку од стране школе да могу да 
похађају онлајн наставу. 
У другом полугодишту  одржана су три састанка Стручног већа и то 12.03, 14.05. и 
18.06. 2021, а у току школске године одржано је укупно шест састанака. На састанку 
одржаном 12.03.2021. дискутовало се о избору уџбеника за наредну школску годину. 
Приликом избора уџбеника разматране су понуде свих издавача. Следеће 2021/22. 
школске године долази до измена у садржају уџбеника за 8. разред. Те је стога акценат 
стављен на избор уџбеника за тај разред. Скоро сви наставници предметне наставе 
друштвених наука су задржали уџбенике истих издавача које су и до сад користили. 
Осим из историје, где је за 8. разред уместо уџбеника издавачке куће „Клетт“, изабран 
уџбеник издавачке куће „Бигз“ за наредну школску годину.  
Од половине марта до половине априла 2021. године настава се изводила на даљину 
(онлајн) због погоршане епидемиолошке ситуације. Тако да су сва такмичења на 
општинском нивоу отказана. Дан школе је обележен у измењеним околностима, а у 
складу са епидемиолошком ситуацијом. 
На састанку одржаном 14.05.2021. анализиран је пробни завршни испит и констатовано 
је да су ученици осмог разреда половично урадили комбиновани тест, па резултат није 
био задовољавајући. Тако да се неке области морају поново утврдити за завршни испит. 
На последњем састанку одржаном 18.06.2021. анализирана је реализација плана наставе 
за школску 2020/21. и констатовано је да је настава (редовна, допунска, додатна и 
слободне активности) успешно реализована. Истакнуто је и да је припремна настава 
успешно реализована према плану. Анализиран је рад Стручног већа и констатовано је 
да је Стручно веће успешно реализовало план рада за школску 2020/21. годину. План 
рада Стучног већа за друштвене науке за следећу 2021/22. школску годину и избор 
новог координатора остављен је за почетак наредне школске године. 
Чланови Стручног већа: Галина Вујачић (професор руског језика), Дајана Ковачевић  
(професор енглеског језика), Драгана Шмуговић (професор српског језика) и Горан 
Миљанић (професор историје). 



 
 
 
 
 
 

Стручно веће за вештине 

 
 

Координатор већа Радослав Милинковић, професор музичке културе 

У првом полугодишту 2020/2021. године чланови већа су се састали два пута. 
28.8.2020. и 25.11.2020. године. 
На првом састанку присуствовали су сви чланови већа и усвојили смо план рада већа за 
школску 2020/2021.годину. Разговарали смо о школској опреми и методама рада које 
би најбоље било примењивати на часовима. Неким члановима  већа од стране школе 
обезбеђен је лаптоп и пројектор који наставу чине модернијом и ближом данашњим 
генерацијама. 
На другом састанку разговарали смо  о реализацији „Дечје недеље“ и у нашој школи 
организована је хуманитарна акција за девојчицу Лану у чему су учествовале све 
одељењске старешине и ученици. Чланови већа су дали свој допринос кроз прилог. 
Наставници Миомир Мараш и Милош Бјелица обележили су спортски дан. Ученици су 
играли стони тенис и различите спортске игре са елементима вежбања моторике и 
слично. Тога дана колеге из школе и ученици присуствовали су часу. 
Током читавог периода онлајн наставе са ученицима неки комуницирају путем Гугл 
учионица, а неки путем вибер група и та комуникација је добра и наилази на одзив 
ученика. Трудимо се да ученике не оптеретимо и да из предмета вештина нешто 
корисно науче,а уз то да се и забаве и релаксирају. 
У другом полугодишту није било састанака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
 

 
 
Координатор тима је Загорка Кричковић, професор разредне наставе 

 
ПРИОРИТЕТ 1 
РЕСУРСИ 
-  У  току првог  полугодишта, окречени  су  ходници  (улаз у приземљу и на 

спрату) и зборница. 
Такође су уграђене нове подне облоге у наведеним ходницима и зборници. 
У оквиру овог задатка, у зборници је урађено и ново осветљење и зборница је 
опремљена новим столицама, столовима, ормарима и роло завесама. 
На  улазу у школску зграду постављен је систем за електронско откључавање.  
 
- За потребе организовања наставе школа је набавила један лаптоп и четири 

смартфона (за ученике који су материјално угрожени). 
- - Школа је конкурисала за материјална средства ко Покрајинског фонда ради 

уређења дворишта – осветљење. 
- У току школске године сви наставници су прошли семинаре Завода за 

унапређење наставе – Дигитална учиоица и Настава усмерена ка исходима, 
као и велики број вебинара који су били понуђени у току године . 

- Школа се пријавила за пројекат санације осветљење школе и санитарних 
чворова. 
 
ПРИОРИТЕТ 2 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

- У току године у оквиру одељења и на нивоу школе ученицима је пружана 
подршка, као што је планирано: додатна подршка у учењу, подршка 
ученицима из социјално угрожених породица, подршка за ученике у 
инклузији, као и подршка ученицима који су се нашли у проблематични 
породичним и животним околностима.  
Подршка се огледа у посебно припреманим задацима и програмима рада, 
орагнизоавњу хуманитарних акција и саветодавном раду.  



- Околности, изазване пандемијом Ковида19, довеле су и до потреба за новим 
видовима подршке, не само ученицима, већ и њиховим породицама (помоћ 
ученицима и родитељима приликом приступања и рада у он лајн настави – 
техничка подршка, помоћ у раду,  ученицима и њиховим породицама 
изолованим услед болести). 
 
ПРИОРИТЕТ 3 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

- Извршена је анализа прошлогодишњег завршног испита, упоређена са неким 
претходним искуствима, као и са досадшњим постигнућима ученика од петог 
до осмог разреда, са акцентом на осми разред. На основу анализа и резултата 
на пробном матурском испиту, наставници предметне наставе планирали су 
и урадили активности са ученицима, тј. примери добре праксе се настављају 
и уводе у наставу, примењују се. Такође, планираним активностима ради се 
уклањању препрека на које су ученици наилазили, све у циљу бољих 
постигнућа на завршним испитима. 

- Наставници су у току он лајн  наставе били у сталној комуникацији са 
ученицима, врше се анализе контролних задатка, усклађују се активности у 
циљу бољих постигнућа ученика. 

 
ПРИОРИТЕТ 4 
ЕТОС 

- Организована је радионица за ученике и запослене у оквиру хуманитарне 
акције за децу којој је потребно лечење у иностранству, у орагнизацији проф. 
Смиљане Теофанов. Прикупљена средства су уплаћена на хуманитарни 
рачун. 

- Организован је програм поводом Дана Светог Саве – он лајн. 
- Организована је приредба за Дан школе – он лајн. 
- Прикуљан је материјал – текстови и фотогрфије, који су прослеђени 

Просветном прегледу, у циљу промоције школе. 
- У циљу промоције школе прикупља се материјал и објављује на фб профилу 

и сајту школе. 
                
                       
Стручни актив за развојно планирање радио је  по плану утврђеном на 
почетку године.  
Рад је био прилагођен тренутним условима, те су се информације вечим 
делом школске године преносиле путем вибера и мејлова.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

 
 

Координатор тима је Владимир Мицић, професор информатике 
 
На састанцима стручни тим је разматрао следећа питања: 
-Предлог и усвајање плана рада актива 
-Подела задужења међу члановима тима 
-Преглед и анализа наставних планова  
-Анализа рада у условима пандемије вируса Ковид-19 
-Сарадња са другим тимовима 
 
Чланови Актива су упознати о активностима које се обављају у оквиру истог: 
-доносе план рада и подносе извештај о његовој реализацији, 
-прикупљају, прегледају и анализирају оперативне планове колега, 
-прате реализацију Школског програма у складу са Годишњим планом рада школе, 
Развојним планом и самовредновањем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 
Координатор : Наташа Стевовић-професор биологије 
Заменик координатор :  Смиљана Теофанов-професор српског језика 
 
Тим за инклузивно образовање у школи је у периоду од септембра 2020. године до јуна  
2021. године реализовао следеће активности : 
  
Први састанак 
 

 Идентификовање ученика који похађају наставу по индивидуалном образовном 
плану и програму  

 На основу процене коју је дао педагог школе,предметни  наставници, одељенске 
старешине, и након претходно примељивљних мера индивидуализације, , 
одлучује се да се поднесе предлог директору за утврђивање права на ИОП-2.  

 Изабир координатора тима за школску 2020/2021. годину  
 Предметни наставници приложили су писмена образложења , односно мишљења 

у оквиру педагошких профила (образац 2) 
 Родитељи су писменим путем обавештени за поднет предлог  за утврђивање 

права на ИОП ( образац 6) 
 Тим ради у складу са правилником о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање(Службени 
гласник бр.74/2018 од 5.10.2018. ,а који је ступио на снагу 13.10.2018. године) 

 
Састанку су присуствовали сви чланови тима. 

Други састанак 
На састанку су реализоване следеће тачке дневног реда:  

 Упућивање чланова тима  у начин рада, методе и различите приступе приликом 
реализовања наставе са учеником из осетљиве групе из шестог разреда, додатна 
подршка у области понашања ученика из осетљиве групе. 

 Израда педагошког профила за ученике из осетљиве групе 
 Израђивање ИОП плана за наставне предмете 

 
Састанку су присуствовали сви чланови тима. 

 
Трећи састанак 
На састанку су реализоване следеће тачке дневног реда:  

 Ревизија ИОП-а  за ученике из осетљиве групе.Предметни наставници су 
предали вредновање писменим путем и свако је изнео свој став о 
постигнутим резултатима код ученика  (образац 5) 

 Одлучено је да се и у другом полугодишту настави са радом по ИОП-у из 
истих наставних предмета.  
 



Од 18.01.2021. године почеће се да се ради по ревидираном ИОП-у2. 
Састанку су присуствовали сви чланови тима. 

 

Четврти састанак 
На састанку су реализоване следеће тачке дневног реда:  

 Планирани су нови кораци из предмета где су ипланирани исходи успешно 
савладани, док исходи који нису остварени, се враћа на претходно планиране 
кораке. 

 Упућивање чланова тима  у начин рада, методе и различите приступе приликом 
реализовања наставе са учеником из осетљиве групе из шестог разреда, додатна 
подршка у области понашања ученика из осетљиве групе 

 
Састанку су присуствовали сви чланови тима. 

 

Пети састанак 
Услед епидемије вируса и преласка на онлине наставу, одржан је састанак телефонским 
путем. Сви чланови Тима су учествовали. 

 Договор на који начин ће се комуницирати са учениницима из осетљиве групе. 
Комуникација је успешно успостављена са ученицима.  

 Редовно су пратили наставу и одговарли на задатке предметним наставницима.  
 Договор међу члановима Тима да се одржава свакодневна размена информација 

о раду и ангажованости ученикакоји наставу прате по ИОП-у 
 

Шести састанак 
        
 

Тим за инклзију и Тим за додатну подршку одржали су састанак , где су одржане 
следеће тачке дневног реда: 

 Осврт на протекли период где се настава одвијала у школи и делом  на даљину 
улед епидемије вируса. 

 Ревизија ИОП-а  за ученика. Предметни наставници су предали вредновање 
писменим путем и свако је изнео свој став о постигнутим резултатима за све 
ученике и осетљиве групе  (образац 5) 

 
 

Састанку су присуствовали сви чланови тима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор тима Дајана Ковачевић, професор енглеског језика 
Заменик координатора Оливера Пантовић,  професор српског језика 
 
На основу Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама на седници Наставничког већа 
формиран је тим за заштиту ученика од насиља. 
 
 Координатор тима Дајана Ковачевић, професор енглеског језика 
Заменик координатора Оливера Пантовић,  професор српског језика 
 
Чланови тима су: 
 
 Дајана Ковачевић                                  професор енглеског језика 
 Биљана Баранашић                                педагог 
 Милена Баранашић                               родитељ 
 Зоран Војводић                                       секретар 
 Јелена Вишњић                                      директор 

 

Тим се састао 6 пута, одмах након сазнања о ситуацијама насиља међу ученицима. За 
сваки састанак је написан детаљан извештај о догађају, предузетим мерама и 
околностима, као и свим другим потребним детаљима; и они ће бити предати као 
прилог овом извештају.       

Врсте насиља: вербално, физичко 
Учесници: Учесници су били ученици виших и нижих разреда; 1.  најпре 5. разред у 
првом случају, физичко насиље; 2. затим 3.разред физичко насиље; 3. и трећи случај 
5.разред, физичко насиље; након тога у новембру имали смо случај у осмом разреду, 
физичко насиље, трећи степен. затим 6.разред физичко насиље и последњи случај 
3.разред физичко насиље. 



Предузети кораци: У свих шест случајева су одмах алармирани родитељи, педагог, 
директор и Тим за насиље. Није било потребе за укључивање спољашње мреже. На 
време је реаговано и сви случајеви су решени у најбољем исходу по учеснике, а даљих 
проблема у није било. Такође, даљих проблема на нивоу школе није било, нити је Тим 
даље морао да реагује. 

Превентивне активности  

Редовно се одржавају радионице о превенцији насиља са ученицима које обавља 
педагог, разредне старешине као и поједини наставници такође на часовима и чосовима 
држе радионице округлог стола, ради промовисања једнакости и рвноправности, као и 
радионице ,,говорим оно што осећам“ како би испољили евентуална незадовољства која 
решавамо заједнички, као разред, са разумевањем, а не насиљем и дискриминацијом. 
Спроведене акције:  

Акција „Успорите поред школе“. Оспособљен “школски саобраћајац“ Владо Лазовић и 
Никола Бељевић у сарадњи са МУП-ом 
Подршка програму Дечије недеље- радионице израда декупаж техником,  

Изложба ликовних радова поводом Дечије недеље 

 
Вршњачки Тим 
 

Обележавање светског Дана борбе против насиља над децом 
 

 Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава 
сваке године, последње среде у фебруару,  под називом „Дан розих 
мајица“ 
 

 Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, 
емпатије, поштовања различитости,  развијања сарадње и оснаживање 
за ненасилно решавање конфликата 

 
 На тај дан причало се са ђацима на тему заштите од насиља и 

дискриминације 
 

 У холу школе су окачене поруке ђака из наше школе који су желели да 
пруже поруку онима којима је то потребно 

 
 Сваки наставник је на свом часу ђацима показао презентацију о насиљу 

за који је био задужен вршњачки тим за (не)насиље 
 

 Вршњачки тим израдио је плакат на тему : ,, Буди херој , насилник 
немој“. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

РАД ПЕДАГОГА 
 

 
 

Рад педагога одвијао се у оквиру следећих подручја:  
 
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада  
 

 Педагог је учествовала у изради плана стручног усавршавања наставника 
 Учествовала је у изради Годишњег плана рада педагога 
 Учествовала је у изради Годишњег плана рада школе  
 Учествовала је у изради плана посете часовима 
 Узела је учешће у изради плана рада Тима за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и његовој реализацији (превенцији) 
 Учествовала је  у изради плана ученичких организација (Ученички парламент, 

Креативна радионица) 
 Учествовала је у планирању тема за часове одељењског старешине и родитељске 

састанке 
 Планирала је активности на плану професионалног информисања и изради 

годишњег  плана рада педагога у области професионалне оријентације  
 
 

Праћење реализације плана и програма образовно – васпитног рада  
 

 Током полугодишта педагог је вршила континуиран увид у годишње и месечне 
планове рада наставника  



 Што се тиче посете часова због тренутне епидемиолошке ситуације није 
реализована на класичан начин већ се посета обављала путем прегледа Гугл 
учионица 

 Прегледала је  педагошку документацију  
 Пратила је адаптацију ученика првог разреда (кроз сарадњу са учитељима)  
 Пратила је адаптацију ученика при преласку са разредне на предметну наставу  
 Пратила се примена савремене организације, облика и метода рада и њихових 

ефеката – посете огледним часовима.  
 
Сарадња са наставницима 
 

 Током полугодишта пружала је помоћ у планирању рада и изради наставних 
планова  

 Обављала је индивидуални и групни саветодавни рад са наставницима   
 Сарађивала је са наставницима кроз активности стручних већа, актива и тимова 

школе  
 Свакодневно је сарађивала у зависности од текућих активности и проблема  
 Утврђивала је педагошке чиниоце неуспеха ученика у појединим предметима 

кроз сарадњу са наставницима и индивидуални рад са ученицима  
 Сарађивала је са одељењским старешинама у планирању и организовању часова 

одељењског старешинства 
 
Рад са ученицима  

 Током године обављала је појачани васпитни рад  са ученицима који имају 
потешкоћа у праћењу наставе, емоционалном развоју и сазревању, у понашању и 
утврђивала природу и узроке заостајања и неуспеха, предлагала и предузимала 
одговарајуће мере;  

 Обављала је индивидуални рад са ученицима који имају проблема са 
дисциплином (физичко насиље, претње ученицима, велики број изостанака и 
сл.);  

 Реализовала је превентивне и едукативне радионице са ученицима (радионица у 
трећем разреду «Конфликти и шта са њима», радионица у другом разреду 
«Умеће одрастања», у првом разреду «Унутрашњост мога бића»); 

 Руководила је радом Ученичког парламента.  
 Учествовала је у реализацији програма професионалне оријентације, спроводила 

анкете осми разред; 
 Сарађивала је са ученицима у оквиру Креативне радионице; 
 Евидентирала је ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, 

упознавање са околностима у којима дете живи и саветодавни рад са 
наставницима;  

 Сарађивала је у утврђивању нивоа захтева за такве ученике у појединим 
наставним предметима;  

 Сарађивала је са различитим институцијама због ученика чија природа проблема 
превазилази оквире школског бављења њиме – Центар за социјални рад;  

 Испитивала је децу приликом уписа у први разред; 
 Пратила је напредовања ученика у циљу евидентирања деце којима је потребна 

подршка;  



 Прикупљала је податке о тим ученицима за потребе израде педагошких 
профила;  

 
 
 

Сарадња са родитељима 
  

 Током године је обављала  индивидуални и групни саветодавни рад са 
родитељима; 

 Припремала је теме за родитељске састанке; 
 Сарађивала је са родитељима приликом уписа нових ученика;   
 Обављала је саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у 

понашању и учењу;  
 Сарађивала је са родитељима кроз рад Савета родитеља; 

 
Аналитичко-истраживачки рад  
 

 Анализирани су успех и владање ученика на крају првог квартала квартала и 
првог полугодишта, трећег квартала и другог полугодишта; 

 
Учешће у раду стручних органа  
 

 Педагог је учествововала  у раду свих стручних органа, актива и тимова;  
 Присуствовала је  седницама одењенских већа, седницама Наставничког већа;  
 Члан је Педагошког колегијума; 
 Присуствовала је  седницама Савета родитеља; 
 Члан је  Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
 Члан је Тима за самовредновање; 
 Члан је ИОП – тимова, односно тимова за пружање додатне подршке 

ученицима;  
 Обављала је активности у оквиру Тима за професионалну оријентацију;  

 
Стручно усавршавање 
 

 Индивидуално  се стручно усавршавала унутар и ван установе;  
 

 
Током године педагог је сарађивала  са друштвеном средином  
 

 сарадња са Просветним прегледом из Београда  
 сарадња са другим основним школама  
 сарадња са средњим школама  
 сарадња са факултетима 
 сарадња са Школском управом  
 сарадња са предшколском установом у Равном Селу  
 сарадња са МУП – ом  



 сарадња са Домом здравља у месту и Врбасу   
 сарадња са Центром за социјални рад  
 сарадња са Културним Центром, библиотеком, Црвеним Крстом у Врбасу и 

другима 
 
 

Вођење евиденције о раду 
 
Педагог води следећу евиденцију:  

 дневник рада 
 протоколи о посети часовима 
 службене белешке  
 спискови ученика  
 позиви и сарадња са родитељима 
 материјал о деци у појачаном васпитном раду 
 евиденција такмичења 
 евиденција рада са ученичком организацијом- Креативном радионицом 
 записници са састанака Ученичког парламента 
 анализе 
 извештаји  
 

 
 

РАД ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 
 

 
 

Школска библиотека у ОШ „Бранко Радичевић“, у Равном Селу је у првом 
полугодишту  школске 2020/21 радила редовно, по утврђеном распореду, до момента 
преласка на онлајн наставу. 
Циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање 
информационе писмености . 
Наша школска библиотека садржи : дела из програма матерњег језика , дела из осталих 
предмета, сликовнице, приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете 
као и књижевну и научно-популарну литературу.  



Корисници библиотеке су : ученици , наставници, сарадници као и остали запослени у 
школи.Све књиге су заведене у књиге инвентара. 
Што се тиче активности спроведених у првом полугодишту то су: 

- Завођење нове литературе делом поклоњене, а делом купљење у инвентарну 
књигу 

- Редовна сарадња са ученицима 
- Поводом Дечије недеље организована је акција „Поклони књигу“, у којој се 

неколико ученика и запослених одазвало и поклонило књиге школској 
библиотеци 

- Редовно уређење и сортирање литературе   
- Евидентирање свих задужених и опмињање да се књиге редовно врате у 

библиотеку 

Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм 
васпитно-образовног рада школе и обухвата : образовно-васпитну делатност ; 
библиотечко-информациону делатност ; културну и јавну делатност ; стручно 
усавршавање; остале активности. 
Током првог полугодишта ученици су редовно посећивали библиотеку, придржавајући 
се свих мера прописаних, услед новонастале ситуације, међутим, дана 16. новембра 
проглашена је ванредна ситуација и тада су све школе у општини Врбас пребачене на 
онлајн наставу. 
Из тих разлога, школска библиотека је такође стала са радом до даљњег.  
 
Школска библиотека у ОШ „Бранко Радичевић“, у Равном Селу је у другом 
полугодишту  школске 2020/21 радила редовно, по утврђеном распореду, и у складу са 
задатим препорукама министарства просвете. 
Циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање 
информационе писмености . 
Наша школска библиотека садржи : дела из програма матерњег језика , дела из осталих 
предмета, сликовнице, приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете 
као и књижевну и научно-популарну литературу.  
Корисници библиотеке су : ученици , наставници, сарадници као и остали запослени у 
школи.Све књиге су заведене у књиге инвентара. 
Што се тиче активности спроведених у другом полугодишту то су: 

- Завођење нове литературе делом поклоњене, а делом купљење у инвентарну 
књигу 

- Редовна сарадња са ученицима 
- Успешно је спроведена акција „Читајмо гласно“ ,коју је иницирало Друштво 

школских библиотекара Србије а у оквиру које су ученици школе читали 
одломке из својих омиљених песама. 

- Редовно уређење и сортирање литературе   
- Евидентирање свих задужених и опомињање да се књиге редовно врате у 

библиотеку 



Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм 
васпитно-образовног рада школе и обухвата : образовно-васпитну делатност ; 
библиотечко-информациону делатност ; културну и јавну делатност ; стручно 
усавршавање; остале активности. 
Током другог полугодишта ученици су редовно посећивали библиотеку, придржавајући 
се свих прописаних мера, услед новонастале ситуације.. 

РАД САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
Савет родитеља 
 
 
Ред.
бр. 

МЕСЕЦ 
ОДРЖАВАЊА 

САДРЖАЈ 

1. Септембар - Конституисање Савета родитеља за школску 2020/21.годину 
- Избор председника и заменика председника и записничара 

Савета родитеља 
- Предлог и усвајање Пословника о раду Савета родитеља 
- Избор представника родитеља из Савета родитеља у 

Општински Савет родитеља 
- Извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину 
- Годишњи план рада за школску 2020/2021.годину 
- Анекс Школског програма 
- Разматрање предлога за осигурање ученика 

2. Октобар - Утврђивање накнаде за осигурање ученика 
 

3. Децембар - Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и 
слободних активности, часова одељењског старешине 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 
полугодишта 

- Извештај Тима за инклузију 
- Извештај Тима за заштиту од  насиља,злостављања и занемаривања 

4. Април - Избор уџбеника за школску 2021/22. годину 

 
 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 Допунска настава: 
 

Допунска настава је обавезна активност школе намењена оним ученицима који 
из било којих разлога нису у могућности да овладају садржајима појединих наставних 
предмета. 
 

Носилац реализације Наставни предмет Реализовано у току године 
 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Биљана Тинтор Српски језик 36 

Математика 
Радомир Миловић Српски језик 36 

Математика 
Милица Мажић Српски језик 36 



Математика 
Нада Дангубић Српски језик 36 

Математика 
Снежана Станар, Александра 
Елесин 

Српски језик  36 

Математика 
Андријана Крсмановић Енглески језик 36 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 
Смиљана Теофанов Српски језик 36 

Оливера Пантовић Српски језик 36 

Дајана Ковачевић Енглески језик 36 

Горан Миљанић Историја 36 

Галина Вујачић Руски језик 36 

Ружица Јелић Географија  36 

Наташа Стевовић Биологија 36 

Александра Павловић Математика  36 

Драгана Веселиновић Математика 36 

Драгана Копривица Физика 36 

Хемија  18 

 
 
Додатна настава 
 

Предмет Разред Носилац реализације Реализовано у току 
године 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 
Математика  IV1 Александра Елесин 36 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
Српски језик V,VI Смиљана Теофанов, 

Драгана Шмуговић 
36 

Српски језик VII, VIII Оливера Пантовић 36 
Математика V,VII, VIII Александра Павловић 36 
Математика VI, VII Драгана Веселиновић 36 

Енглески језик VIII Дајана Ковачевић 36 
Руски језик VIII Галина Вујачић 18 
Географија VII,VIII Ружица Јелић 36 
Историја V, VI,VII, VIII Горан Миљанић 36 
Биологија V, VI,VII,VIII Наташа Стевовић 36 

Физика VI,VII,VIII Драгана Копривица 18 
Хемија VII,VIII 18 

 
Слободне активности 
 

Слободна активност Носилац реализације Реализовано у току 
године 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 
Новинарска  секција Снежана Станар 36 

Музичка секција Биљана Тинтор 36 

Литерарна секција Милица Мажић 36 



Културно-забавни рад Нада Дангубић 36 

Шах Радомир Миловић 36 

Секција из енглеског језика Андријана Крсмановић 36 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
Литерарна секција Смиљана Теофанов, Драгана 

Шмуговић 
36 

Млади биолози Наташа Стевовић 36 

Ликовна секција Данијела Богуновић 36 

Моделарство Дамир Попов 36 

Саобраћај Дамир Попов 36 

Кошарка Миомир Мараш 36 

Информатика Владимир Мицић 36 

Хор Радослав Милинковић 18 

Верска секција Александар Артуков 36 

 
 
Припремна настава 
 

Припремна настава за полагање завршног испита одржавала се из српског језика 
(36), математике (36), историје (10), географије (10), физике (10), биологијњ (10), 
хемије (10).  
 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 
 
 Ове школске године у школи су деловале следеће ученичке организације:  

- Дечији савез  
- Креативна радионица 
- Подмладак Црвеног крста  
- Ученички парламент 
- Етно клуб 

 
Дечији савез 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дечијим савезом руководи Александра Елесин, професор разредне наставе 

 
У току године реализоване су следеће активности: 

- Изабрано је руководство Дечијег савеза; 



- У Дечијој недељи ученици првог разреда примљени су Дечији савез уз 
доделу добродошлица; 

- У оквиру Дечије недеље Дечији савез је био укључен у хуманитарне акције.  
- Учествовали су у ликовним и литерарним конкурсима; 
- Урађене су новогодишње изложбе. Окићене су учионице, библиотека, 

зборница, ходници и хол школе; 
- Обележен је Дан Светог Саве; 
- Обележен је Дан школе; 
- Обележен је 7.април- Светски дан здравља; 
- Дани Јегричке због неповољне епидемиолошке ситуације нису реализовани; 

 
Креативна радионица 

 
Радом Креативне радионице руководи  Биљана Баранашић, педагог школе. 
 
  Креативна радионица обухвата  ученике петог разреда.  

У току године реализоване су следеће активности: 
 

Реализоване активности Месец 
 

Конституисање креативне радионице септембар 
Оригами цветови октобар 
Уређивање паноа октобар 
Срца од папира – оригами октобар 
Аранжмани од воћа и поврћа новембар 
Срца за Дан заљубљених фебруар 
Предмети од рециклираног материјала април 
Аранжмани од воћа и поврћа мај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Подмладак Црвеног крста 
 

 
 

. 
 

Радом Црвеног крста руководи Александар Артуков, вероучитељ.  
У току Дечије недеље спроведена је хуманитарна акција за Лану у оквиру које је 

прикупљено 61.250,00 динара. 
За ученике које немају могућности за праћење онлајн наставе школа је 

обезбедила један рачунар и четири мобилна телефона. 
Током године обезбеђивана је гардероба деци из социјално угрожених породица. 
 

 
Ученички параламент 

 
 
Радом Ученичког парламента руководи  Биљана Баранашић, педагог школе. 

 
На почетку године конституисан је ученички парламент. Чине   га ученици 

седмог и осмог разреда, по два ученика, укупно 8.  
Ред.
бр. 

МЕСЕЦ 
ОДРЖАВАЊА 

САДРЖАЈ 

1. Септембар - Конституисање парламента, избор председника, заменика 
председника и записничара парламента 

- Избор два представника ученичког парламента за Школски 
одбор 

- Упознавање са правима, обавезама и одговорностима 
ученика и надлежношћу парламента 

- Усвајање Пословника ученичког парламента ОШ „Бранко 



Радичевић“ у Равном Селу 
- Усвајање годишњег плана рада ученичког парламента 
- Давање мишљења на извештај о раду школе 
- Давање мишљења и предлога на Годишњи план рада школе 

2. Новембар       - Успех и дисциплина ученика на крају првог квартала 
     - Упознавање са планом за инклузију 
     - Извештај о реализованој Дечијој недељи      
     - Безбедност ученика 
     - Упознавање са Правилником о оцењивању 
     - Упознавање са Правилником о понашању ученика 

3. Децембар - Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 
школске 2019/20. године 
- Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 
активности и часова одељењског старешине 

4. Април       - Успех и дисциплина ученика на крају трећег квартала 
-  Извештај о реализованом Дану школе 

5. Јун - Договор око реализације матурске вечери 
6. Јун - Успех и дисциплина на крају другог полугодишта 

- Разматрање извештаја координатора Тимова 
- Извештај са завршног испита 
- Мишљење за ученика генерације 

 
Етно клуб 

 

 
 
Координатор клуба: Галина Вујачић, професор руског језика 
 
На почетку године формиран је клуб и усвојен план рада. Уређен је школски простор. 
Ученици од првог до осмог разреда са одељењским старешинама узели су учешће у 
Дечијој недељи. У оквиру својих одељењских заједница уређивали су своје учионице.  
 
 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
Координатор тима је Биљана Баранашић, педагог 
Заменик координатора је Александра Павловић, професор математике 
 
На првом састанку Тима за професионалну оријентацију креиран је годишњи план рада 
Тима  и акциони план имплементације у сарадњи са одељенским већима седмог и осмог 
разреда. 

У првом полугодишту педагог је у седмом и осмом разреду одржала час професионалне 
оријентације. Ученици  су упознати са условима за упис у средњу школу, начином бодовања, 
средњим школама у окружењу. У јуну је одржан још један час професионалне оријентације у 



осмом разреду и обављено је пробно попуњавање листе жеља. Представници средњих стручних 
школа из окружења осмацима су представили своје образовне профиле.  
 
 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализован је из математике у петак, 
9.априла, из српског језика и комбиновани у суботу, 10.априла 2021. године. 

Завршни испит реализован је по следећем календару: 
23.6.2021. српски језик (остварен просечан бр.бодова 12,87) 
24.6.2021. математика (остварен просечан бр.бодова 12,40) 
25.6.2021. комбиновани тест (остварен просечан бр.бодова 15,45) 
Прелимни резултати завршног испита објављени су 27.јуна 2021. године.  
Попуњавање листе жеља у школи обављено је 3. јула. 
11.7.2021. објављена је расподела ученика по школама. Сви ученици уписани су у 

првом уписном кругу. 
 
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 
Програм превенције здравља остварује се кроз предавања и разговоре на часовима 
одељењског старешине, изложбе, зидне новине, акције на уређењу ентеријера и 
екстеријера, активности ученичких организација. Реализовани су ЧОС-ови намењени 
здрављу, превенцији болести зависности у шестом разреду.  
 
 
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Социјална заштита  ученика подразумева  систем  различитих мера и  активности чији 
је циљ пружање најбоље подрше ученицима са социјалним проблема тј. ученицима који 
припадају осетљивим групама као што су: 

 материјално угрожене породице 
 ромска национална мањина 
 лица са инвалидитетом 
 лица са хроничним болестима 
 деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању. 

 
Циљеви и задаци програма: 

 пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, 
 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 

који долазе из дефицијентних породица или породица са проблематичним односима, 
 сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима, 
 упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање 

социјално-заштитних мера, 
 утврђивање социоекономског статуса родитеља, 
 упућивање родитеља на остваривање права, 
 развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 

 
 
ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА 
 



Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално. 
Одељенске старешине, педагог, психолог и директор школе, на почетку сваке школске 
године снимају социјално стање ученика и на основу њега раде план деловања.  
Школа је уочене проблеме решавала сарадњом са родитељима службеним позивима у 
школу и инфомативним разговорима. У току полугодишта постојала је потреба за 
укључивањем Центра за социјални рад. 
 
ПОМОЋ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА 
 
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се 
како на почетку, тако и током целе године. Школа је помогла овим ученицима у оквиру 
пројекта бесплатних уџбеника. За четири ученика обезбеђени су мобилни телефони и 
један рачунар како би могли да прате онлајн наставу. Одељењски старешина  6-2 Дајана 
Ковачевић поклонила је мобилни телефон ученику свог разреда, такође за праћење 
онлајн наставе.  
 
 
 
 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И МАЛОЛЕТНИЧКЕ 
ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 
У оквиру овог програма реализоване су теме на ЧОС-у у сарадњи са одсеком за 

здравствено васпитање из Врбаса: пушење, алкохолизам, наркоманија, полне болести. 
Током полугодишта се развијала љубав за стицање занања, нова интересовања, 
креативни потенцијали, осећај припадања школском колективу.  Током полугодишта се 
са родитељима чија су деца манифестовала неке од облика поремећаја понашања, а са 
ученицима и родитељима обављао се појачан васпитни рад. 

 
 

ПРОГРАМ  ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 
 
 На часовима одељењског старешинства у оквиру Дечије недеље ученици су 
упознати са Конвенцијом о правима детета. Ученици су илустровали на тему: «Дечија 
права». Током полугодишта стварали су се услови за усвајање и уношење дечијих 
права у свакодневни живот. 
 

 
ПРОГРАМ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Физичка безбедност ученика остварује се кроз: 

1)  уређење и одржавање у исправном стању свих просторија у школи; 
2) организовању дежурства у школи; 
3) систем за видео надзор простора и објеката школе; 
4) заштиту од поплава, пожара, удара грома и других елементарних непогода 
5) осигурање ученика;   

а)  Све радне и друге просторије, у школи морају бити уређене и одржаване на начин  
који обезбеђује максималну сигурност ученика приликом коришћења и боравка.  



            Сви запослени дужни су да редовно обавештавају главног дежурног наставника 
о уоченим кваровима и недостацима тако што ће штету уписати у свеску дежурства 
која се налази у зборници.  
Домар школе је дужан да редовно прати и отклања кварове и недостатке у школи. У 
случају да квар није у стању да сам отклони, дужан је да одмах о томе обавести 
директора, или секретара.  
б)  Дежурство у школи обављали су дежурни наставници, главни дежурни наставник, 
ученици и помоћно-техничко особље, у складу са процесом наставе.  
 Дежурство је почињало 30 минута пре почетка наставе, а завршавало се 15 минута 
након краја последењег часа.  
   У дворишту и у ходницима за време сваког одмора дежурају наставници.  
  Одељењске старешине  уредно су  воде евиденцију о образовном-васпитном процесу  
(Дневник рада, ђачка књижица). 
    Помоћно-техничко особље помаже  у раду дежурним наставницима. Дежурни 
ученици у школи помагали су дежурном наставнику у одржавању реда и дисциплине и 
водили евиденцију о уласку страних лица у школу. У сваком одељењу има два редара 
који  пазе на ред и дисциплину, припремају средства за наставу, обавештавају 
наставнике о одсуству ученика, свако оштећење у оквиру свог одељења пријављују 
одељенском старешини, дежурном наставнику, секретару школе. 
 
в)  Безбедност у школи је повећана увођењем видео надзора. То је систем који уз 
неколико камера  директно повезаних са Централним рачунаром свакодневно бележи 
догађаје у школи и смешта их у меморију. Ти садржаји се могу ретроактивно 
погледати.  
г) У циљу заштите деце и запослених, у школи се спроводе мере заштите од пожара 
предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност школе довољним бројем 
исправних апарата за гашење пожара и одржавање хидрантне инсталације у исправном 
стању. 
д) Школа је на почетку сваке школске године упознала родитеље са могућношћу 
осигурања ученика од последица несрећног случаја које се могу евентуално десити и са 
условима под којима се ученици осигуравају.  
 

 
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 
Координатор тима је Ненад Миловић, професор физичког васпитања 

 
У току првог полугодишта ученици наше школе учествовали су у оквиру Дечије 

недеље у спортском дану када је за ученике од првог до четвртог разреда организован 
полигон, а за ученике од петог до осмог разреда стони тенис. Јесењи крос због 
епидемиолошке ситуације није реализован.  
У току II  полугодишта због постојеће ситуације са ковидом-19.  и примене 
епидемиолошких мера(ковид-19.) планирана такмичења и активности програма 
школског спорта нису могла да се одрже сем такмичења у џудоу, које је спровео 
Покрајински секретаријат за спорт где су наши ученици заузели значајна места и 
пласман на републичко првенство.Републичко првенство у Џудоу одржано је у 
Београду-12.05.2021.године,и наши ученици Марија Дабић освојила је 1. место,а Душан 
Велимиров 3.место.Овим успесима који су изузетно значајни за нашу школу а и саме 
ученике заоружен је циклус спортских активности за ову спортску годину. 

 



 
 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Координатор тима је Ружица Јелић, професор географије 
Заменик координатора тима је Биљана Баранашић, педагог 

 
Током године планирани семинари нису реализовани. Због епидемиолошке ситуације 
наставници су углавном посећивали вебинаре. Већина наставника похађала је обуку 
„Дигитална учионица“. 

Што се тиче стручног усавршавања у установи у току године реализоване су следеће 
теме на стручним органима школе:  

ТЕМЕ: ИЗВЕСТИЛАЦ СТРУЧНИ ОРГАН ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Ментално здравље у време 
пандемије 

Биљана Баранашић Наставничко веће новембар 

Савремене технологије у 
настави 

Загорка Кричковић Стручно веће за 
разредну наставу 

новембар 

Како побољшати 
концентрацију код ученика 

Милица Мажић Стручно веће за 
разредну наставу 

децембар 

Личност наставника Александра Елесин Стручно веће за 
разредну наставу 

март 

Технике учења Дајана Ковачевић Наставничко веће март 
Учење ученика 
одговорности 

Нада Дангубић Стручно веће за 
разредну наставу 

мај 

Програмски језик Pygame Владимир Мицић Стручно веће за 
природне науке 

април 

 

Стручно усавршавање у оквиру школе се остварује и путем посета часовима. 
Ове школске године нису реализоване класичне посете часовима већ је то 
одрађено увидом у Гугл учионице и у оквиру Дечије недеље Миомир Мараш и 
Милош Бјелица одржали су спортски дан. Часовима су присуствовали ученици 
и колеге. 

 
Део овог извештаја чине табеларни приказ стручног усавршавања у установи, сачињен 
на основу месечног извештаја наставника.  
 
 
Име и презиме 
наставника 

Норма Потребан 
број сати 

Реализовано у 
току године 

Александра Елесин 100% 44 24 
Милица Мажић 100% 44 45 
Биљана Тинтор 100% 44 46 
Загорка Кричковић 100% 44 36 



Радомир Миловић 100% 44 44 
Нада Дангубић 100% 44 13 
Александра Павловић 100% 44 57 
Дајана Ковачевић 100% 44 48 
Оливера Пантовић 90% 40 26 
Галина Вујачић 60% 26 20 
Горан Миљанић 70% 30 55 
Биљана Баранашић 100% 44 46 
Драгана Веселиновић 67% 29 44 
Радослав Милинковић 15% 7 7 
Љиљана Сенћански 25% 11 1 
Александра Ковачевић 10% 4 4 
Ружица Јелић 70% 30 49 
Данијела Богуновић 40% 18 1 
Силвија Вулановић 10% 4 4 
Драгана Копривица 40% 18 57 
Андријана Крсмановић 30% 13 46 
Владимир Мицић 40% 18 50 
Миљана Дробњак 20% 8 6 
Милош Бјелица 20% 8 8 
Наташа Стевовић 80% 35 13 
Дамир Попов 60% 26 48 
Александар Артуков 65% 28 4 
Драгана Шмуговић 100% 44 8 
Ненад Миловић 40% 18 18 
 
 

 
ЕКСТЕРНИ ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 
 Током полугодишта школа је  редовно давала  податке локалној телевизији и 

листу о збивањима у школи и резултатима рада 
 Доставила  информације Савету Месне заједнице о остваривању програма рада 
 Министарству просвете доставила је тражене информације 
 Сарађивала је  са Просветним прегледом и стручним часописима 
 Ажуриран је и WEB сајта школе и фејсбук профил школе 

Путем огласне табле и сајта школa родитељима су пружене информације 
 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

 
У фебруару 2012. године наша школа оцењена је од стране спољашњих евалуатора 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја- Школске управе Нови Сад, 
највишом оценом – оценом 4. 
 
 

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 



Координатор тима: Драгана Копривица, наставник хемије 
Заменик координатора :Биљана Тинтор, наставник разредне наставе 
Чланови тима: Биљана Баранашић, педагог школе 
                          Дамир Попов, наставник технике и технологије 
                          Лена Крстић, ученица осмог разреда 
                          Јелена Недељков, родитељ 
 

1. Подручје вредновања: 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
На састанцима одржаним у септембру, октобру, новембру и мају, чланови тима за 
самовредновање процењивали су људске ресурсе на основу увида у документацију, 
анализе упитника за наставнике и помоћу приложене чек-листе (у прилогу 1). При том, 
сагледани су следећи показатељи: наставни кадар и ненаставни кадар.  

1. Показатељ: Наставни кадар 

Установљено је да је ниво остварености у подручју вредновања Људски ресурси 
ниво 3 у погледу наставног кадра: Наставници углавном имају одговарајући степен и 
врсту стручне спреме прописане Правилником. У школи је запослен потребан број 
кадрова. Дужина радног стажа оствареног у школи омогућује квалитетну размену 
искуства наставног кадра. Наставници су укључени у разноврсне облике стручног 
усавршавања које се реализује у складу са Школским програмом рада и планом 
стручног усавршавања установе, али због ванредног стања које је у марту, због 
пандемије корона вируса, проглашено у нашој држави, претходне школске године није 
одржан ни један семинар за стручно усавршавање наставника, док је ове године 
одржано више онлајн семинара.  

2. Показатељ: Ненаставни кадар 

Ниво остварености је такође 4 у погледу ненаставног кадра -  Број  и  
структура  запослених  усклађени  су  са  законом  и  одговарају  процесу  рада школе. 
Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и  
благовременим  обављањем  послова  из  делокруга  свога  рада.  План  стручног 
усавршавања обухвата и ненаставни кадар.  
 

2.Подручје вредновања: 
МАТЕРИЈАЛНИ И ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 
На састанцима одржаним у децембру и мају, чланови тима за самовредновање 
процењивали су материјалне и техничке ресурсе на основу увида у документацију и 
помоћу приложене чек-листе (у прилогу 2). При том, сагледани су следећи показатељи: 
Школски простор и опрема, наставна средства и коришћење расположивих 
материјално-техничких ресурса.  

 
1.Показатељ: Школски простор и опрема 

Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, 

двориште),  опрема  и  намештај  одговарају  нормативима  и  адекватно  се одржавају. 

Оно што недостаје је су просторије за припремање наставе, окупљање и дружење 

ученика, за пријем родитеља. Ниво остварености је 3. 



 

 

2. Показатељ : Наставна средства 

Школа  располаже  потребним  и  савременим  наставним средствима (књиге,  

радни материјали,  аудио-визуелни  материјали,  лабораторијски прибор и посуђе, 

компјутери, паметна табла, фотокопир-апарати, штампачи, видео-пројектор, 

графоскопи)  која су  очувана  и  у  функцији  разноврсних  метода  и  облика  рада  са  

ученицима, али не би било лоше заменити и осавременити неке од њих. Скоро сваки 

наставник има компјутер. Нека од наставних средстава израдили су наставници и 

ученици (разни панои, макете...). Ниво остварености је 3. 

3. Показатељ: Коришћење расположивих материјално-техничких ресурса.  

Сви  материјално-технички  ресурси  су  доступни  наставницима  и ученицима  и у  

функцији  су  наставних  и  ваннаставних  активности. У настави се све више 

примењују савремена наставна средства (рачунари и  аудио-визуелни  материјали), 

чему је у знатној мери допринела и онлајн настава. Ученици се упућују и подстичу на 

самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије. Ниво 

остварености је 4. 

 

 

 

3.Подручје вредновања: 
ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ 

На састанцима одржаним у јануару и мају, чланови тима за самовредновање 
процењивали су финансијске ресурсе на основу увида у документацију и помоћу 
приложене чек-листе (у прилогу 3). При том, сагледани су следећи показатељи: 
Структура и намена расположивих финансијских средстава и Коришћење 
расположивих финансијских ресурса 

1. Показатељ: структура и намена расположивих финансијских средстава 

Школа има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, учешће у пројектима, 

самостални извори прихода). Школа учествује на конкурсима за додељивање средстава 

на основу добро осмишљених пројеката. Финансијски план и расподела средстава у 

складу су са приоритетима школе. Ниво остварености је 4. 

2. Показатељ: Коришћење расположивих финансијских ресурса 



Средства се користе плански и наменски, уз сталне консултације са Школским 

одбором. Са расподелом средстава су упознати сви заинтересовани. Ниво 

остварености је 4. 

 

4.Подручје вредновања: 
РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

На састанцима одржаним у априлу и мају, чланови тима за самовредновање 

процењивали су ресурсе локалне средине на основу увида у документацију и помоћу 

приложене чек-листе (у прилогу 4). 

Расположиви  ресурси  локалне  средине  су  утврђени  и  максимално  се  

користе  за потребе наставних и ваннаставних активности. Одржавају се контакти са 

културним, научним  институцијама  и  спортским  организацијама. Ученици редовно 

учествују на литерарним и ликовним конкурсима које организује градска библиотека, 

Данима Јегричке, а ученици другог разреда похађају школу пливања, која се ове године 

није реализовала због пандемије вируса короне. Из сагледаног, Тим закључује да је у 

овом подручју вредновања ниво остварености 4. 

5.Подручје вредновања: 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
У овом подручју вредновања сагледани су следећи показатељи: 

1. Способност руковођења 

2. Самовредновање 

 
Показатељ 1: Способност руковођења 
Тим је закључио да постоји јасна организациона структура са дефинисаним 
процедурама и носиоцима одговорности. , формирана су стручна тела и тимови у 
складу са потребама школе и компетенцијама запослених, директор својом 
посвећеношћу послу и поашањем даје пример другима, показује отвореност и подстиче 
иновације, ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости 
школе. Ниво остварености овог показатеља је 4. 
Показатељ 2: Самовредновање 
У школи се спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и 
редовно. На основу самовредновања, редовно се процењује квалитет рада школе и о 
томе постоји евиденција. Добијени резултати из самовредновања се анализирају и на 
основу утврђених приоритета се израђује акциони план који садржи све неопходне 
елементе и усмерен је на отклањање постојећих слабости. Предузимају се конкретне 
активности за унапређење рада школе. Ниво остварености је 4. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА НАКОН СПРОВЕДЕНОГ 
САМОВРЕДНОВАЊА  



 

 
 
 
 

ПРЕПОРУКЕ АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕШНОСТИ, 

ОЧЕКИВАНИ 
ИСХОДИ 

ИЗВОРИ 
ДОКАЗА, 

ВЕРИФИКАЦ
ИЈА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

УЧЕСНИЦИ,

САРАДНИЦИ

1. Едукација и 
усавршавање наставног 
кадра 

 

Бирати 
семинаре 
који су 
употребљив
и и 
применљив
и у пракси 

Током 
године 

Увид у 
извештаје 
о 
стручном 
усавршава
њу 

Сви  наставници 
учествују у 
семинарима и 
другим облицима 
стручног 
усавршавања 

извештаји 
о стручном 
усавршава
њу Педагог, 

директор, 
наставниц
и 

 

2. Преуредити слободну 
учионицу 

Једну 
слободну 
учионицу 
преуредити 
и користити 
је за 
окупљање и 
дружење 
ученика, 
као и за 
пријем 
родитеља. 

Током 
године 

Увид у 
годишњи 
извештај о 
раду 
школе  

Преуређена 
учионица 

Фотографиј
е на сајту 
школе и 
фејсбук 
страници 

Директор 

Техничко 
особље 

3. Доппунити и обновити 
наставна средства 

Радити на 
допуњава
њу и 
осавремењ
авању 
библиотеч
ког фонда, 
лаборатор
ијског 
прибора и 
посуђа, 
компјутерс
ке опреме 

Током 
године 

 Увид у 
годишњи 
извештај о 
раду 
школе  

Обновљена 
наставна средства  

Извештај о 
раду 
школе, 
фотографиј
е 

Директор  
 

 
Наставници 



САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

 
 
 Значај сарадње породице и школе је у томе што родитељи и наставници утичу на 
свестран и хармоничан развој личности. Сарадња са родитељима одвија се путем родитељских 
састанака, индивидуалних разговора са родитељима, рада са групом родитеља, међусобног 
информисања родитеља и наставника.  
Родитељски састанци редовно су се одржавали, а евиденција се налази у Дневницима рада. 
 
 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Координатор тима је Милица Мажић, професор разредне наставе 
Заменик координатора је Данијела Богуновић, професор ликовне културе 
 
План овог тима је усвојен, али ове школске године настава се одвија по посебним 
епидемиолошким условима па из тог разлога није остварено оно што је планирано за прво 
полугодиште.   
1. Приредбе на нивоу школе нису одржане.                                                                                                                                    
2. У оквиру одељењских заједница/актива, акција у школи и разних активности обележено је 
следеће:                                                                         
-Дан дечјих права (5.октобар),                                                                                             --
Хуманитарна акција/радионица „Равноселски ђаци за Лану“ (6.октобар),    
 -Поклони књигу школској библиотеци (6.октобар),                                                                                                                     
- Међународни дан људских права (10.децембар).                                              
 -Путем вибер групе наставника огласила се Смиљана Теофанов, наставник српског језика, и у 
складу са ситуацијом објавила текст поводом: Дана просветних радника, Дана рођења Вука 
Караџића, прикупљеном новцу за малу Лану, Дана ослобођења Равног Села,испраћаја колеге у 
пензију.  
3. У оквиру сарадње са друштвеном средином реализовано је:                                
 -Посета библиотеци „Данило Киш“, одељење у Равном Селу.                             
–Посета председнику Скупштине Општине. 
Последњи дан у првом полугодишту ученици су учествовали у украшавању јелке у холу школе. 
Надамо се повољнијој епидемиолошкој ситуацији, а самим тим и реализацији плана за друго 
полугодиште.  
1. Приредбе на нивоу школе су одржане онлајн (за Светог Саву и Дан школе). Такође, на овај 
начин је обележен и Међународни дан борбе против вршњачког насиља (24.фебруар).                                                                                                                        
2. У оквиру одељењских заједница/актива, акција у школи и разних активности обележено је и 
следеће:                                                                         



-Дан дечјих права (5.октобар),                                                                                             -
Хуманитарна акција/радионица „Равноселски ђаци за Лану“ (6.октобар), као и још неке 
хуманитарне акције у току године на нивоу одељења,                                    
  -Поклони књигу школској библиотеци (6.октобар),                                                                                                                     
-Међународни дан људских права (10.децембар),                                             
 –Кићење јелке (18.децембар),                                                                                
  -Магична кутија љубави (14.фебруар).                                                                
–У оквиру ОЗ обележени су и Дан жена и Васкрс.                                                                                                                          
-Путем вибер групе наставника огласила се Смиљана Теофанов, наставник српског језика, и у 
складу са ситуацијом објавила текст поводом: Дана просветних радника, Дана рођења Вука 
Караџића, прикупљеном новцу за малу Лану, Дана ослобођења Равног Села,испраћаја колеге у 
пензију.  
3. У оквиру сарадње са друштвеном средином реализовано је:                                
 -Посета библиотеци „Данило Киш“, одељење у Равном Селу.                             
–Посета председнику Скупштине Општине. 
 
 
 

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 
 

                                                                   
 

 
 

У ОШ „Бранко Радичевић“ Равно Село свакодневно се трудимо да наши ученици имају 
подршку на сваком пољу. Желимо да остваримо такву климу да сви актери живота школе  
напредују и осећају подршку и присутност других.  
Радимо на развоју информатичких компетенција код запослених и деце што је данас нарочито 
важно у условима епидемиолошке ситуације и наставе на даљину. Сви наставници добили су 
пословне лаптопове и у већини учионица постоје пројектори. Ученике смо на време обучили за 
платформе путем којих би се одвијала настава на даљину,а то је у нашем случају Гугл 
учионица. Наставник техничког прецизно је ученицима и лично и путем видео записа који је 



свима послат објаснио на који начин отварају нове Гугл налоге лиценциране од стране 
министарства просвете. Мали је број ученика који немају техничких могућности,но и ту се 
трудимо да изађемо у сусрет : једној породици поклонили смо компјутер јер смо имали 
донатора. Са осталима комуницирамо телефоном и договарамо сарадњу. Ученици који су од 
самог старта онлајн у сталној су комуникацији са наставницима и долазе редовно у посебним 
терминима када је у питању провера знања. 
Безбедност и здравље ученика је на првом месту па смо на више тачака у холу поставили дозере 
са дезинфекционим средствима, апарат за воду, одељењске старешине су на часовима причали 
о значају ношења маске. 
У школским условима реализујемо многобројне радионице развијајући при томе 
међупредметне компетенције и предузетничке способности. Током Дечје недеље организовали 
смо креативну радионицу на нивоу свих разреда хуманитарног карактера за девојчицу Лану 
Јовановић која је отишла на лечење и прикупили смо 61.250 динара. Ученици су научили 
технику декупаж (лепљење штампе на медијапан) крајњи продукт била је зидна декорација коју 
су продавали у кућним условима или су „откупили“ родитељи или неко од рођака по 
симболичним ценама. На креативној секцији коју води педагог школе уче о оригами техници 
савијања папира. Уз пројектну наставу наши ученици глуме ( 3.разреди радили су тему „Моје 
занимање“) користили су пантомиму и цртање као начин да прикажу своје жеље. У сарадњи са 
Домом здравља Врбас и психотерапеутом реализујемо часове где ученици уче о важним темама 
попут Алкохолизма и других порока као и о пубертету и променама које прате одрастање ( 4.11. 
организован  је час са ђацима 6.разреда). Ученике стимулишемо да учествују на конкурсима и 
да са локалном заједницом чинимо једну целину. 
Као подршку старијим особама за геронтолошки центар у Врбасу наше три ученице снимиле су 
видео поруку којом су поручиле колико је битно и значајно да млади подрже старе. 
Дајемо спорту на значају. Наши ученици на располагању имају салу за физичко као и спортску 
халу у дворишту школе опремљену по највишим светским стандрадима. Наша деца имају 
услове да тренирају: фудбал,кошарку,карате,џудо. За време Дечје недеље колеге су реализовале 
фантастичан спортски дан: игре са лоптом, чуњеви, скејт, стони тенис,основе гимнастике. 
Сам процес наставе тече тако да су све више присутни видео материјали,презентације,квизови, 
израда паноа по принципу „Мапе ума“. 
Учимо наше ђаке како да уче и добију најбоље резултате и да процес учења не мора бити терет 
и обавеза, већ задовољство.  
Све што радимо трудимо се да пропратимо фотографијом или снимком и постоји као трајан 
запис на фејсбук страници школе. 
ученицима је пружена велика техничка помоћ ( Угроженим ученицима у материјални – 
техничком смислу подељени су мобилни телефони ) .  
Нашу мисију настављамо даље. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 
Током године Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе одржао је три  састанка: 
 



На првом састанку  одржаном у августу извршен је договор о оперативном плану организације 
и реализације наставе за почетак школске 2020/21. године, а у складу са  Стручним Упутством 
за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи Министарства 
просвете науке, технике и технолошког развоја имајући у виду просторне могућности, бројно 
стање ученика као и изјашњавање родитеља. Донет је предлог да ученици од првог до осмог 
разреда похађају наставу по основном моделу, свакодневно. 
На другом састанку извршена је анализа оперативних планова.  
На трећем састанку анализиране су области и утврђено је следеће: 

Кључна област – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
- У годишњим плановима наставних предмета наведени циљеви учења по разредима 

садржајно су усклађени; 
- У годишњим плановима наставних предмета  циљеви учења по разредима временски су 

усклађени; 
- У Школски програм унет је програм наставе православног катихизиса и грађанског 

васпитања 
- Садржаји здравственог васпитања интегришу се кроз наставне садржаје више наставних 

предмета; 
- У оперативним/месечним плановима наведени садржаји којима се остварују циљеви 

учења одређеног предмета у датом разреду, прилагођени су специфичностима одељења 

Кључна област – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
- Наставници уче ученике како да повезују садржаје; 
- Наставници подстичу ученике да постављају себи циљеве у учењу; 
- Ученици знају да процене тачност одговора и знају да образложе како до њих долазе; 
- Наставник усмерава интеракцију ученика тако што је она у функцији часа (користи 

питања, идеје,...) 
- Наставници уче ученике како да процењљују свој напредак 

Кључна област – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  
- На Завршном испиту резултати показују да су ученици остварили планиране нивое 

образовних стандарда и да су постигнућа у просеку у односу на општину, округ и 
школску управу; 

Кључна област – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
- Идентификовани су даровити ученици и ученици којима је потребна додатна подршка са 

којима се у наставним предметима радило по мерама индивидуализације; 
- Процедура праћења вредновања реализације мера индивидуализације и ИП подршке, као 

и постигнућа ученика све време је континуирана; 
- Педагошка документација и формативно оцењивање је квалитетно и педантно; 
- На седницама Одељењског већа појачана је анализа узрока образовних постигнућа 

ученика; 
- Подршка ученицима нарочито је дошла до изражаја у време епидемије вируса ковид-19 

када је организована онлајн настава. 



Кључна област –ЕТОС 
- Школски амбијент је пријатан за све; 

 
Кључна област – ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ 

- Директор јавно похваљује, али не примењује механизме за награђивања запослених 
сходно постојећем Правилнику о награђивању; 

Кључна област –РЕСУРСИ 
- Школа је била спремна да у свој рад укључи волонтере, али их није било; 

 
ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 
 
Тим се у периоду првог полугодишта састао у три наврата и то: 
4.септембра, 9.октобра и онлајн састанак 23. новембра 
Реализоване су следеће активности: 
19.9. ученици 3/1  одељења реализовали су пројекат „Победимо корону“,ту су се нашли цртежи 
,песме,приче,ребуси, направљен пано. 
 
21.9. Настава техничког образовања. Наставник Дамир Попов,извођење часа код ученика петог 
разреда уз презентацију „Техничко писмо“. 
 
4.10. Пројекат у одељењу 3/1 „Именице са нама и око нас“ Властите именице су поновљенњ 
кроз имена и презимена врхунских спортиста ,а збирне именице утврђене кроз старе занате. 
Спој српског језика, ликовне културе и народне традиције. 
 
5.10. План и програм Дечје недеље је реализован у складу са препорученим мерама. Ученици су 
посетили председника општине, спортски дан су уз многобројне активности уприличили 
професори Милош Бјелица и Миомир Мараш: стони тенис, атлетика, вежбе са различитим 
реквизитима (скејт, шарене лоптице и платно). Еколошки дан обележили су професори Биљана 
Тинтор и Радомир Миловић кроз садњу у школском еколошком врту. На нивоу целе школе 
одрађена је хуманитарна акција за девојчицу Лану Јовановић. Ученици су са одељењским 
старешинама израђивали декоративне зидне табле које су продавали у кућним условима и 



остварили смо приход од 61250 динара који је уплаћен на име малене Лане на рачун фондације 
„Буди хуман“. 
 
16.10. Колегиница Дајана Ковачевић (енглески језик) је дала свој допринос реализацији 
програма наставе на РТС – у . Тема: Описивање догађаја и способности за исказивање 
времена(хронолошког) и изражавање бројева. Пети разред. 
 
19.10. Дан у духу екологије. За ученике 5.разреда организована је едукација на тему правилно 
одлагање отпада, његово разврставање и рециклажа. Ова активност је део пројекта Немачке 
организације за међународну сарадњу. 
 
28.10. Етос. Уређивање простора. Ученици 4/1 су направили Етно кутак у свом одељењу и тако 
им је по принципу очигледности приказан  ентеријер неких давних времена. 
 
28.10. У шестим разредима  ученицима је приказана настава српског језика кроз бројалице. 
„Забавна фонетика кроз бројалице“ ( подела сугласника по звучности,по месту творбе и 
сонанти). 
 
30.10. Као подршка старијим особама снимљен је кратак видео материјал за геронтолошки 
центар у Врбасу. Учествовали смо и на ликовно-литерарном конкурсу на којем су награде 
освојиле ученице Миња Рајић 5/2 разред (за литерарни рад) и Огњена Ђинђић (за ликовни рад). 
 
16.11. „Свако има своје занимање“ пројекат ученика 3/1 разреда. Ученици су цртали шта желе 
да буду када порасту,играли су пантомоме, скупљали сличице о различитим занимањеима и на 
крају правили су фигуре од пластелина и попуњавали табелу са траженим подацима. 
 
Током новембра месеца наша школа је због епидемиолошке ситуације и препоруке Кризног 
штаба прешла на онлајн наставу. Свим ученицима пружена је техничка подршка уз адекватне 
материјале које је снимио наставник Дамир Попов. Сви ученици су добили нове налоге и 
шифре лиценциране од стране министарства. Већина ученика придружила се Гугл учионицама, 
а мали број сарађује путем вибера или телефонског позива. 
 
13.12. Креативна радионица. Ученици 4./1 разреда  осликавали су розете посебном техником и 
употребом тачкастих фломастера.Радови су изложени. 
 
16. 12. Током онлајн наставе посебно смо пружили подршку и ученици М.Д. која похађа 
наставу по програму  ИОП2 
Након више покушаја да се успостави комуникација Милица је на адресе наставника историје и 
ликовне културе послала радове. Уочили смо да Милици прија истраживачки рад са прецизним 
упутствима и једноставнијим захтевима и одлично се сналази у графичком дизајну. Родитељи 
су помогли да се Милица покрене , још једном се потврђује наставник-ученик-родитељ = 
нераскидив ланац за добробит и напредак детета. 
 
17.12.  Наша школа је у сарадњи са школском управом Нови Сад успела да добије четири 
телефона који су прослеђени оним ученицима који нису били у могућности да квалитетно 
пропрате онлајн наставу због недостатка техничких могућности. Такође, наставница Дајана 
Ковачевић је свој мобилни телефон уступила ученицима којима је он  потребан да би могли да 
испуњавају своје обавезе. 
 



Све наведено поткрепљено је фотографијама и објавама на фејсбук страници наше школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ПРИЛОГ 

 
 

- Такмичења 
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ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
 

 
 У Равном Селу је 6.3.2021. године одржано такмичење из хемије. Постигнути су следећи 

резултати: 
 

Име и презиме ученика разред Број бодова  Пласман 
Лена Станаћев VII 42 - 
Дуња Вуковић VII 59 III 

 
 

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА 
 
 
СПОРТ: 
 

 У Врбасу је 24 и 25.априла 2020. године одржано школско такмичење у џудоу. 
Осовјена су следећа места: 
 
Матија Шћепановић (3-1) треће место 
Дуња Миљић (7-1) друго место 
Душан Велемиров (3-1) друго место 
Марија Дабић (6-1) прво место 
Марко Трифуновић (5-1) треће место 
 
 
 У Београду је 12.5.2021. године одржано републичко такмичење у џудоу. Марија 

Дабић освојила је прво , а Душан Велемиров треће место, 
 

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ: 
 
 На ликовном конкурсу „Сунчана јесаен живота“ за ликовни рад награђена је Огњена 

Ђинђић (4-1), а за литерарни Миња Рајић (5-2) 
 На ликовно-литерарном конкурсу „Крв живот значи“ за литерарни рад Наташа 

Башановић (3-1) освојила је друго место, а за ликовни рад Милица Прличевић (2-1) 
прво место. 
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Извештај Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину  усвојио је Школски одбор 
на седници одржаној 15.9.2021. године. 
 
 
 
Председник Школског одбора,                                                                                  
_____________________      
      
Милан Плећаш 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


