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У току  првог полугодишта школске 2021/22. 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 2021/22.години и Препорукама за 

почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/22. години.  

Школа је школску годину започела према првом моделу, што значи непосредан рад у школи за 

све ученике.  

У другом полугодишту је од 24.1.2022. године настава текла по другом моделу (комбинована 

настава за ученике од петог до осмог разреда). 

За ученике је проглашен распуст од14-21.02.2022. године. Измењен је и Правилник о школском 

календару по ком је школска година продужена за три дана. 
 

УСЛОВИ РАДА 
 

Што се тиче услова рада у току године урађено је следеће: 

 
- Уређени ходници, окречени и постављене нове подне облоге; 

- Урађени су нови ученички тоалети, постављене подне и зидне облоге, санитарије, 

замењена врата; 

- Замењени су електрични стубови у школском дворишту; 

- У току године школа је набавила седам лап топова и пројектора; 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 
 

 На почетку школске године уписано је 225 ученика. У току године ученици су се 

исписивали и уписивали тако да бројно стање на крају године износи 232. 

 

ДИНАМИКА РАДА 

 
 

Школска година почела је 1. IX 2021. године; 

18.09.2021. радна субота када су реализоване слободне активности и часови одељењског 

старешине; 

Од 4-9.10.2021. године реализована је Дечија недеља у складу са епидемиолошком ситуацијом: 

ПОНЕДЕЉАК (4.10.2021.)  - Изложба ликовних и литерарних радова; 

УТОРАК (5.10.2021.)  - Спортски дан: турнир у малом фудбалу за дечаке; 

СРЕДА (6.10.2021.)  - За представнике ученичког парламента уприличен је пријем код 

председника општине Врбас;  
- Органнизован је турнир у баскету за девојчице; 

ЧЕТВРТАК (7.10.2021.) - Спортски дан: за ученике првог и другог разреда реализован је 

полигон; 

ПЕТАК (8.10.2021.)  - Пријем првака у Дечији савез - додела добродошлица и беџева; 

    - Посета првака сеоској библиотеци и дружење са песником; 

    - Посета ученика трећег разреда музеју у Врбасу;  

СУБОТА (9.10.2021.)  - Луткарска представа: «Мој друг полицајац»; 
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Током недеље организована акција школске библиотеке „Поклони књигу библиотеци“ и 

хуманитарне акције. У оквиру хуманитарних акција за дистрофичаре је прикупљено 7.320,00 

динара, а за оболелу девојчицу из Врбаса 15.770,00 динара. 

4-22.10.2021. Школа пливања за ученике трећег и четвртог разреда; 

1.9-26.10.2021. први квартал; 

29.10. 2021. Ученици осмог разреда посетили су музеј у Врбасу; 

8-12.11.2021. Ученици су били на продуженом јесењем распусту због неповољне 

епидемиолошке ситуације; 

14.12.2021. Уз подршку Завода за унапређивање образовања и васпитања у циљу развоја и 

унапређивања културе јавног говора, удружење „Изражајност“ одржало је радионице како би се 

ученицима подигла свест о значају развијања говорничких способности и усменог изражавања. 

Ову радионицу похађале су ученице седмог разреда ОШ „Бранко Радичевић“, Ања Проданов и 

Сара Дробњак у пратњи учитељице Јелене Бубање. Ученице су имале прилику да својим 

учешћем у радионици стекну знања и вештине како би унапредиле своје усмено изражавање; 

29.10-23.12.2021. други квартал; 

17.12.2020. завршетак првог полугодишта; 

24.12.2021-14.1.2022. зимски распуст; 

27.1.2022. Онлајн приредбом објављеном на фб профилу и сајту школе обележен Дан Светог 

Саве; 

24.02.2022. У оквиру пројекта „Засади дрво“ ученици првог разреда су посадили две саднице 

бора; 

28.3.2022. Приредбом у трпезарији школе обележен Дан школе; 

31.3.2022. Ученици осмог разреда учествовали у пошумљавању села; 

13.5.2022. Пролећни крос; 

10.6.2022. завршетак другог полугодишта за ученике осмог разреда; 

24.6.2022. завршетак другог полугодишта за ученике од првог до седмог разрда; 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА 

 

У настави су коришћени уџбеници који су и планирани Годишњим планом рада за школску 

2021/22. годину. 

 

РАСПОРЕД СМЕНА 

 

Школа ради у једној смени по групама. 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА 

 

Распоред звоњења за часове редовне наставе: 
Активност Време (час) Одмори 

Улаз ученика у школску 

зграду 
7.25 - 

1.час  7.30 – 8.15 5 минута 

2.час  8.20 – 9.05 20 минута 

3.час 9.25 – 10.10 5 минута 

4.час 10.15 – 11.00 5 минута 

5.час 11.05 – 12.40 5 минута 

6.час 11.55 – 12.40 5 минута 

7.час 12.45 – 13.30  
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ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 

 

Дежурство се обављало по утврђеном распореду. 

 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

У периоду од 20.09- 24.12.2021. године уместо Галине Вујачић наставу руског језика предавала 

је Александра Мрђа. 

 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

У току године није било измена одељењских старешина. 

 

40-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 

 

У току године  радило се по плану који је донет почетком године. 

 

 

РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Рад директора школе 

 

Током године 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 
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• 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 

Директор је  свој програм рада који је саставни део Годишњег плана рада школе реализовао  

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 

школске године 

IX 

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 
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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 
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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 - Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину 

- Извештај о стручном усавршавању за школску 2020/21. годину 

- Усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2021/22. годину 

- Усвајање анекса школског програма 

- Разматрање Акта о организацији и систематизацији послова у ОШ 

«Бранко Радичевић» Равно Село за школску 2021/22. годину 

- Извештај о кадровској и материјалној опремљености школе за школску 

2021/22. годину 

- Именовање Тимова 

- Разматрање захтева за коришћење фискултурне и спортске хале 

- Усвајање измена и допуна финансијског плана за 2021. годину 

2.  Децембар - 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 

3. Јануар  -Усвајање Финансијског плана за 2022. годину 

- Полугодишњи извештај о раду школе 
4. Април -Анекс Годишњег плана рада школе 
5. Јул - Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Извештај са завршног испита 

- Извештај о самовредновању 

- Избор области за самовредновање за наредну школску годину 

- Извештај координатора стручних већа, актива, тимова 

- Извештај координатора ученичких организација 

- Изборни предмети за наредну школску годину 
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- Школски календар за 2022/23. годину 
6. Јул -Усвајање Школских програма за период 1.7.2022-30.6.2026. године 

за први и други циклус 

 

 

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 2020/2021. годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину 

- Извештај о стручном усавршавању за школску 2020/2021. годину 

- Усвајање плана рада стручног усавршавања за школску 2021/22. 

годину 

- Распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште 

- План посете часовима директора и педагога школе 

- Дежурство наставника 

- Организација допунске, додатне наставе и слободних активности 

- Примена меуђупредметне компетенције „Одговоран донос према 

здрављу“ 

- Договор о активностима у Дечијој недељи 
- Посета предметних наставника разредној настави (четврти) 

- Менторство Александре Елесин 

- Дигитални кодови 
2. октобар - Менторство Милошу Бјелици 

3. октобар - Успех и дисциплина ученика на крају првог квартала 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности, часова одељењског старешине и одељењске заједнице 

- Одлука о делимичном и трајном ослобађању ученика од наставе 

физичког васпитања 

 - Идентификација ученика за додатну и допунску наставу и слободне 

активности 
 - Реализација активности у Дечијој недељи, јесењег кроса и Дана ослобођења 

места 

- Упознавање са Кодексом понашања ученика, родитеља, наставног и 

ваннаставног особља    

- Извештај о изведеној Школи пливања за ученике трећег и четвртог 

разреда 

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  
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-  Извештаји координатора стручних већа 

-  Извештаји координатора стручних актива  

-  Извештаиј координатора тимова   

-  Извештаји координатора ученичких организација 
-  Школски развојни план за период од 2022-2027. Године 

- Распоред писмених и контролних задатака за друго полугодиште 

-  Договор око организације Дана Светог Саве 
5. јануар - Извештај о реализацији Дана Светог Саве 

- Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2021/22. године 

- Распоред контролних и писмених задатака за друго полугодиште 

школске 2021/22. године 

- Организација такмичења- такмичење из хемије 

6. април - Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и 

слободних активности, часова одељењског старешине  

- Реализација пробног завршног испита 

- Давање предлога на избор уџбеника за наредну школску годину 

- Тема:  „Здрава исхрана-ајурведа“(Дајана Ковачевић) 

7. јун - Извештај о одржаним такмичењима у школској 2021/22. години 

- Договор око организације тестирања ученика четвртог разреда и 

пробног завршног испита за ученике седмог разреда 

- Договор о организацији завршног испита за ученике осмо разреда 

- Договор о подели сведочанстава ученицима осмог разредад 

- Формирање комисије за избор ученика генерације 

8. јун - Успех и дисциплина ученика осмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине у осмом разреду 

- Додела Вукових и посебних диплома ученицима осмог разреда 

- Избор ученика генерације 

- Извештај о упису првака 

- Извештај ментора за Александру Елесин 

- Договор о подели књижица и сведочанстава 

- Договор о изради Школских програма за период 1.7.2022-30.6.2026. 

године 

9. јун  -Успех и дисциплина ученика од првог до осмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине  

- Извештаји са завршног испита 

- Извештај о самовредновању 

- Избор области за самовредновање за наредну школску годину 

- Извештај о раду библиотеке 

- Извештај координатора стручних већа, актива, тимова 

- Извештај координатора ученичких организација 

- Извештаји са екскурзија 

- Изборни предмети за наредну школску годину 

- Школски календар за 2022/23. годину 
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10. август -Подела предмета на наставнике 

- Договор око пријема првака  

-Усвајање распореда часова редовне и изборне наставе 

- Распоред дежурних наставника, задужења и одговорности 

-Именовање тимова за 2022/2023. годину  

-Именовање одељењских старешина за 2022/2023. годину 

-Договор око организације одељењских већа и распореда писмених и 

контролних задатака за прво полугодиште 

-Планови редовне наставе, допунске наставе, додатне наставе и 

слободних активности  

 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Педагошки колегијум конституисан је у септембру. Чине га координатори тимова, 

актива, већа, директор и педагог школе.  

 

Ред.

бр. 

МЕСЕЦ 

ОДРЖАВАЊА 

САДРЖАЈ 

1. септембар - Извештај о раду школе за школску 2020/2021. Годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. Годину 

- Извештај о стручном усавршавању за школску 2020/2021. Годину 

- Усвајање плана рада стручног усавршавања за школску 2021/22. 

Годину 

- Распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште 

- План посете часовима директора и педагога школе 

- Дежурство наставника 

- Организација допунске, додатне наставе и слободних активности 

- Примена меуђупредметне компетенције „Одговоран донос према 

здрављу“ 

- Договор о активностима у Дечијој недељи 

- Доношење ИОП-а 

3. децембар -  Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

- Вредновање ИОП-а 

-  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 

-  Школски развојни план за период од 2022-2027. Године 
-  Договор око организације Дана Светог Саве 

4. јануар - Реализација Дана Светог Саве 

- Организација такмичења-такмичење из хемије 

- Доношење ИОП-а 
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5. април - Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и 

слободних активности, часова одељењског старешине  

- Реализација пробног завршног испита 

- Давање предлога на избор уџбеника за наредну школску годину 

6. јун -Успех и дисциплина ученика од првог до осмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине  

- Извештаји са завршног испита 

- Извештај о самовредновању 

- Избор области за самовредновање за наредну школску годину 

- Извештај о раду библиотеке 

- Извештај координатора стручних већа, актива, тимова 

- Извештај координатора ученичких организација 

- Извештаји са екскурзија 

- Изборни предмети за наредну школску годину 

- Школски календар за 2022/23. Годину 

7. август -Подела предмета на наставнике 

- Договор око пријема првака  

-Усвајање распореда часова редовне и изборне наставе 

- Распоред дежурних наставника, задужења и одговорности 

-Именовање тимова за 2022/2023. годину  

-Именовање одељењских старешина за 2022/2023. годину 

-Договор око организације одељењских већа и распореда писмених и 

контролних задатака за прво полугодиште 

-Планови редовне наставе, допунске наставе, додатне наставе и 

слободних активности 

 

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 так-

мичењима; 

- на предлог предметног наставника, утврђивање ученика за које треба организовати 

додатну и допунску наставу; 

-  предлагање наставничком већу план усавршавања наставника, програм екскурзија; 

- рад по ИОП-у; 

 

   Одељењска већа одржала су у току године по 5 седница у току године. 
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СТРУЧНА ВЕЋА 

 
Стручно веће за разредну наставу 

 

 

 
 

Координатор већа Биљана Тинтор, професор разредне наставе 

 

У школској 2021-2022.године стручно веће се састајало укупно шест пута.Састанци су се 

одржавали у септембру, новембру,  децембру,марту,априлу и јуну месецу.  Сви члановови 

стручног већа су редовно присуствовали састанцима и узимали активног учешћа у свим 

активностима истог. 

Одржана је презентација "Подршка ученицима који уче на даљину" коју је одржала учитељица 

Mилица Мажић 23.11.2021.године. 

  Теоријско предавања Како осмислити занимљив час које је припремила учитељица Биљана 

Тинтор и исто презентовала 22.12.2020.године. 

Теоријско предавања Учење кроз игру које је припремио учитељ Радомир Миловић 

презентовано је на састанку 13.06. 2022. 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 електронском дневнику.Сви учитељи се 

сналазе у овом раду . 

Договарали су се и о активностима за Дечију недељу која се ове школске године одвијала у 

много другачијим условима него предходних .Наиме ученици трећег и четвртог разреда су у 

том термину похађали школу пливања па стога нису могли учествовати у активностима за 

Дечију недељу.Већину активности су организовали ученици првог и другог разреда. 

Ипак Дечија недеља је прошла весело са разноврсним спортским активностима у којим су деца 

радо учествовала а учитељи имали подршку наставника физичког васпитања. 

Учитељи су се договарали и о наставним средствима које треба набавити да би часови наставе 

били успешнији и занимљивији ученицима. 

Договарали смо се о спремању приредбе за школску славу и решили да сви узму учешћа у 

њеном организовању. 

У овој школској години договорено је извођење екскурзије за ученике нижих разреда која је 

била одлазак и упознавање нашег главног града. Сарадња на овој реализацији је била веома 

успешна. 

Учитељи су изабрали уџбенике за четврти разред наредне школске године јер су само они 

имали право да бирају исте.И ту је сарадња међу учитељима била добра. 

Ученици четвртог разреда су спремали завршну приредбу за растанак са одељењским 

старешином која ће им бити и поводом пријема првака.  
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Стручно веће за природне науке 

 

 
 

Координатор већа Владимир Мицић, професор  информатике 

 

Реализовано је ДЕВЕТ састанака већа природних наука. На састанцима је реализовано следеће: 

 

1. Тема: Обновљиви извори енергије 04.02.2022.  

2. Организација школских такмичења 11.02.2022. 

3. Посета часу информатике и рачунарства 04.03.2022. 

4. Разговор о посећеном часу 11.03.2022. 

5. Тема: Програмски језик Pygame (реализатор наставник информатике и рачунарства 

Владимир Мицић)  14.04.2022. 

6. Аанализа пробног завршног испита 21.04.2022. 

7. Анализа успеха ученика на такмичењима 20.05.2022. 

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 17.06.2022. 

9. Анализа завршних тестова 30.06.2022. 

 

 

Састанку су присуствовали чланови тима већа природних наука: 

 

- АнаМарија Фејса Хесе, професор биологије; 

- Александра Павловић, професор математике; 

- Дагана Веселиновић, професор математике, 

- Драгана Копривица, професор хемије и физике 

- Владимир Мицић, професор информатике (координатор тима). 
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Стручно веће за језике и друштвене науке 

 

 
Координатор већа Горан Миљанић, професор историје 

 

У току године одржана су три састанка Стручног већа и то 21.03, 09.05. и 20.06. 2022, а у току 

школске године одржано је укупно шест састанака. На састанку одржаном 21.03. наставници су 

се договарали око избора уџбеника за наредну школску годину. Одлучено је да ће ученици од 

петог до осмог разреда користити исте уџбенике. Значи неће бити промене уџбеника и ученици 

ће моћи да их наследе од својих старијих другова. 

У другом полугодишту епидемија вируса Ковид-19 је била у опадању. Тако да је повољна 

епидемиолошка ситуација, за разлику од прошле године, омогућила одржавање општинских 

такмичења. Дан школе је обележен како је уобичајено, са пригодном приредбом и тачкама. 

На састанку одржаном 09.05. 2022. анализиран је пробни завршни испит и констатовано је да су 

ученици осмог разреда доста добро урадили комбиновани тест, али да постоји још простора за 

напредак. Примећено је да су поједини ученици са одличним успехом имали не мали број 

грешака из неких предмета, те ће се акценат ставити на увежбавању и утврђивању градива из 

тих области. 

На последњем састанку одржаном 20.06.2022. анализирана је реализација плана наставе за 

школску 2022/23. 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 2021/22. годину. План рада Стучног већа за 

друштвене науке за следећу 2022/23. школску годину и избор новог координатора остављен је 

за почетак наредне школске године. 

Чланови Стручног већа: Галина Вујачић (професор руског језика), Оливера Пантовић 

(професор српског језика), Дајана Ковачевић  (професор енглеског језика), Драгана Шмуговић 

(професор српског језика) и Горан Миљанић (професор историје). 
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Стручно веће за вештине 

 
 

Координатор већа Данијела Вогуновић, професор ликовне културе 

 

У току септембра месеца наставник Милош Бјелица је радио тестирање ученика на часу 

физичког васпитања. 

24.09.2021. смо се као школа регистровали и са 80 ученика учествовали у пројекту 

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY. 

У току Дечије недеље ( 4.- 11.10.) одржан је турнир у малом фудбалу , 5.10., у 

организацији наставника физичког васпитања за дечаке ( 1. место 6/2; 2. место 8/2; 3. 

место 7/2; Андрија Нешковић је најбољи стрелац), а 6.10. је одржан баскет за девојчице, на 

коме је 1. место освојило 8/2. 

 

Организован је турнир свестраности за ученике млађих разреда. 

Петком се одржава 7. час секција кошарке за девојчице и дечаке. 

Уторком 7. час наставник Ненад Миловић одржава секција одбојке у малој сали. 

 

Ученици наше школе су учествовали на  уличним тркама у Врбасу 20.10.  

29.10. 2021. су ученици осмог разреда са наставницом ликовне културе, Силвијом 

Вулановић , ишли у Врбас у Музеј града. Том приликом кустос музеја је упутио ученике у 

археолошке, историјске и ликовне збирке и презентован им је филм о музеју. 

Наставнице музичке и ликовне културе су са наставницима из других актива учествовали у 

организацији Светосавске приредбе, материјал послат наставнику информатике јер 

епидемиолошка ситуација није дозволила одржавање.  Ликовна секција је држана у овом 

полугодишту и на даљину због ситуације са Ковидом 19. На конкурсу ,, Свети Сава" су 

награђени ученици Вука Јанкова и Лене Станаћев.  

Током године ученици су учествовали на више конкурса.  У марту месецу је одржана приредба 

у сарадњи са наставницама других актива поводом Дана школе.   

Наставник Милош Бјелица је водио секцију ,, Играјмо фудбал за децу" од 1.-5. разреда. 

У мају месецу је одржан крос ,,Кроз Србију".  
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 
 

Координатор тима је Загорка Кричковић, професор разредне наставе 

 
1. Стручни актив за ШРП  јерадио према плану утврђеном на почетку године. У другом тромесечју 

првог полугодишта урађена је анализа реализације развојног плана, урађена анализа постојећег 

стања и прпиремљен је развојни план за наредни период, односно, од 1.1.2022. до 31.12.2027, 

2. Анализа реализације ШРП: 

2.1. ПРВИ ПРИОРИТЕТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

- Уређени ходници, окречени и постављене нове подне облоге; 

- Урађени су нови ученички тоалети, постављене подне и зидне облоге, санитарије, 

замењена врата; 

- Замењени су електрични стубови у школском дворишту; 

- У току године школа је набавила седам лап топова и пројектора; 

 

2.2.  ДРУГИ ПРИОРИТЕТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

- Организовани тематски дани у продуженом боравку : Јесен, Наши празници, Пролеће , 

као и више радионица. 

- У другом разреду: Радионица Здрава исхрана, у сарадњи са педагогом и управом школе, 

- Ученици другог разреда су учествовали на смотри Пажљивко, у Врбасу и освојили друго 

место, 

- У  4 1 одржане су радионице:Мој тањир, Од играчке плачка, и више радионица из 

пројекта Школа без насиља. 

- Наставници су пролазили разноврсне обуке: 

Милица Мажић  (Дигитални свет 1,- М, Ињац, Дигитални свет – ЗУОВ, дигитални свет 2- 

ЗУОВ, Авантуре ума на школском часу, Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања, дискриминације и злостављања). 

Биљана Тинтор –Критичко мишљење и решавање проблема, дигитално програмирање 

микробит уређаја, од октобра до марта. 

Јелена Вишњић, директорка, Обука за председнике школских комисија 

Загорка Кричковић – Обука за супервизоре  

М. Мажић, Б.Тинтор, А. Елесин –Обука за дежурне наставнике 

- Наставници су имали разноврсне теме на седницама у циљу усавршавања и подизања 

степена компетенција; 

2.3. ПРИОРИТЕТ ЕТОС: У току године организоване су хуманитарне акције: Прилог за оболел 

од дистрофије, Поклони књигу библиотеци, Прикупљање помоћи за породицу Нецић из 

Врбаса, пострадалу у пожару и за самохрану мајку, Вукосаву Дишић и њену ћерку Кристину, 

из Змајева. 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

 
 

Координатор тима је Владимир Мицић, професор информатике 

 

Стручни актив за развој школског програма у току године састао се три пута. 

На састанцима стручни тим је разматрао следећа питања: 

-Предлог и усвајање плана рада актива 

-Подела задужења међу члановима тима 
-Преглед и анализа наставних планова  

-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. 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

          За прво полугодиште планирано је три састанака који су и реализовани. 

        

       Реализација је следећа: 

* Почетком септембра конституисан је тим; израђен је детаљан план рада за целу школску 

годину. Координатор тима је чланове обавестила о нивоу функционисања ученице у инклузији, 

активностима по предметима и неким практичним саветима за ефикаснији и хуманији рад са 

овом ученицом.  

 

* Такође у септембру месецу чекао нас је обиман посао у: формирању Подтимова за додатну 

подршку и израда ИОП-а 2 за М.Д.   (из 8 наставних предмета и област „Самосталност и брига о 

себи“). 

 

* У децембру је извршено: вредновање ИОП-а у школи и састављени су извештаји за 

Педагошки колегијум и Општинску управу. 

 

* Остварили смо сарадњу и са појединим тимовима у школи, као и са локалном заједницом.  

 

Дакле, Тим за инклузивно образовање је радио по плану и на тим састанцима реализовао све 

планиране активности. 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор тима Дајана Ковачевић, професор енглеског језика 

Заменик координатора Оливера Пантовић,  професор српског језика 

 

Тим се састао 4 пута, одмах након сазнања о ситуацијама насиља међу ученицима. За сваки 

састанак сазнање су имали родитељи ученика учесника у догађају, а директор, педагог и 

координатор тима су за сваки случај предузели благовремене и ефикасне мере како би се сви 

случајеви затворили. Даљих проблема након сваког догађаја није било. Такође, није било 

потребе за укључивање спољашње мреже. 

 

Врсте насиља: вербално, физичко 

 

Учесници: Учесници су били ученици виших и нижих разреда; Најпре 7. разред у првом 

случају, вербално насиље и занемаривање. Након тога имали смо случај поново у седмом 

разреду, вербално насиље и занемаривање; затим 4. разред физичко и вербално насиље, и 

последњи случај 5.разред физичко насиље коме је претходило вербално. 

 

Предузети кораци: У свим случајевима 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 није било. Такође, 

даљих проблема на нивоу школе није било, нити је Тим даље морао да реагује. 

Превентивне активности и спороведене акције: 

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 равноправности, као и радионице ,,говорим оно 

што осећам“ како би испољили евентуална незадовољства која решавамо заједнички, као 

разред, са разумевањем, а не насиљем и дискриминацијом. Такође, родитељи и ученици су 

упућени путем електронских линкова на портал ,,Чувам те“ где се налазе многе корисне и 

поучне информације и радионице 
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Вршњачки Тим 

 

У току првог полугодишта чланови вршњачког тима били су укључени у акцију «Поклони 

књигу библиотеци», учествовали су у литерарном конкурсу и  украсили су библиотеку поводом 

Нове Године. 

Вршњачки тим учествовао је у припремању амбијента за пријем матураната. 

У оквиру филмског фестивала  у Равном Селу 1.јула 2022. године ученици петог разреда извели 

су скеч „Лазару с љубављу“.  

Руководилац вршњачког тима је Оливера Пантовић, библиотекар 

 

 

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) 
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• 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 године педагог је вршила континуиран увид у годишње и месечне планове рада 

наставника  

• 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  

• Са директором школе посећивала је часове редовне наставе 

• Пратила се примена савремене организације, облика и метода рада и њихових ефеката – 

посете огледним часовима.  

 

Сарадња са наставницима 

 

• Током године 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, организовању и реализовању 

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 петом разреду «Ризница културе»); 

• Руководила је радом Ученичког парламента.  

• Организовала је предавања за ученике VI разреда на тему „Алкохолизам“ у сарадњи са 

здравственим центром Врбас; 

• Учествовала је у реализацији програма професионалне оријентације, спроводила анкете 

(осми разред); 

• Реализовала је  часове одељењског старешинства путем радионица (први разред  

«Унутрашњост мога бића», други разред: «Умеће одрастања); 

• Сарађивала је са ученицима у оквиру Креативне радионице; 
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• 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;  

• Пратила је напредовања ученика у циљу евидентирања деце којима је потребна подршка;  

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

• Обавила је тестирање ученика приликом уписа у први разред 

 

Сарадња са родитељима 

  

• Током године је обављала  индивидуални 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, 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  установе  

• У оквиру стручног усавршавања у установи остварено је 54 бодова. 

 

 

Током године педагог је сарађивала  са друштвеном средином  

 

• сарадња са Просветним прегледом из Београда  
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• 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 је водила 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  
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РАД ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

 

 
 

Школска библиотека у ОШ „Бранко Радичевић“, у Равном Селу је у току школске 2020/21 

радила редовно. 

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 године ученици су редовно посећивали библиотеку. Библиотека је ове школске 

године добила одређен број књига. Деца су врло заинтересована за нове наслове књига. 

- На основу увида књига из библиотеке дошли смо до сазнања о потреби већег броја 

књига. Директор школе је обавештен о томе и очекујемо да ће школа одобрити одређен 

број књига (лектира). 
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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 - Успех и дисциплина ученика на крају трећег квартала 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

5. Јул - Успех и дисциплина ученика од првог до осмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

- Извештај са завршног испита 

- Извештај са екскурзија 

- Школски календар за 2022/23. Годину 

- Извештај Тима за борбупротив дикриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Допунска, додатна , припремна настава и слободне активнсоти 

 

Допунска, додатна настава и слободне активности реализоване су реализоване у складу 

са потребама деце. 

Припремна настава за полагање завршног испита реализована је из српског језика  32 

часa, из математике 25, историје 10, географије 8, биологије 10, хемије 10 и физике 10 часова. 

 

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

 

 

 Ове школске године у школи су деловале следеће ученичке организације:  

- Дечији савез  

- Креативна радионица 

- Подмладак Црвеног крста  

- Ученички парламент 

 

 

 

 

Дечији савез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечијим савезом руководи Александра Елесин, професор разредне наставе 

 

Дечији савез радио је по плану Током године реализоване су следеће активности:  

 

- Изабрано је руководство Дечијег савеза; 

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

добродошлица и беџева; 

- 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 и библиотека; 

- Припрема прославе дана СВ.Саве,ученици су од првог до четвртог разреда ,спремали 

приредбу  уочи дана школе,ученици су имали рецитале и представе,након тога у 

сеоској цркви је освештен славски колач; 

- Припрема приредбе за 8.март; 
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- Ученици су спремали програм за маме, који је обухватао рецитале,скечеве и весело 

коло. Мајкама су прављени поклони као знак пажње, као и честитке. Деци је било 

врло забавно,били су врло кративни и маштовити; 

- Припрема поводом обележавања поводом Дана школе; 

- Ученици су на тему „Љубав“ спремили рецитале, било је изведбе хорског певања, као 

и  посебно извођење-кратак концертни део ученика 4. разреда који је извео соло 

композисију на клавиру.Нижим одељењима ове године придружили су се ђаци и 

виших одељења. 

- У сусрет ВАСКРСУ ученици су правили паное, фарбали јаја, од меког и тврдог 

материјала правили корпице и тиме украшавали учионице и ходнике. 

- Мај –дан победе над фашизмом,-ученици су са одељенским старешинама  одали 

почаст палим жртвама у селу испред споменика палих јунака. 

- Вода пре свега-ученици су писали рецитале преносили своје идеје на папир,тиме 

показали колики је значај чувања природе и значај чувања воде. 

 

 

Креативна радионица 

 

Радом Креативне радионице руководи  Биљана Баранашић, педагог школе. 

 

  Креативна радионица обухвата  ученике шестог разреда.  

У току годинеа реализоване су следеће активности: 

Реализоване активности Месец 

 

Конституисање креативне радионице септембар 

Оригами цветови октобар 

Уређивање паноа октобар 

Срца од папира – оригами октобар 

Декупаж новембар 

Декупаж-новогодишњи украси децембар 

Кутија изненађења фебруар 

Припреме за Ускрс март 

Цветне декорације април 

Оригами мај 
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Подмладак Црвеног крста 

 

 

 

Радом Црвеног крста руководи Вера Тубић, вероучитељка.  

У току Дечије недеље спроведена је хуманитарна акција за дистрофичаре 7.320,00 

динара и за оболелу Нађу Туфегџић 15.770,00 динара. За ученике из социјално угрожених 

породица прикупљен је школски прибор и одећа.  

Ученици и родитељи продуженог боравка су у сарадњи са родитељима и ученицима из 

Змајева скупили око 25кг хране, један џак постељине и десет џакова одеће и обуће за породицу 

Нецић из Врбаса. 

У хуманитарној акцији „Засади живот, буди херој“ прикупљено је 31.350,00 динара . То 

је износ за 209 графитних оловака које су ученици и наставници добили донацијом за децу 

оболелу од рака. 

 

 

 

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 
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- 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 2021/22. године 

     - Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине 

4. Децембар -  Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/22. Године 

- Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине  

5. Април - Успех и дисциплина ученика на крају трећег квартала школске 

2021/22. године 

- Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине 

- Извештај о реализованом Дану школе 

6. Јун -Успех и дисциплина ученика одмог разреда на крају другог 

полугодишта 

- Мишљење за ученика генерације 

7. Јун -Успех и дисциплина ученика од првог до седмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне  наставе и 

слободних активности, часова одељењског старешине и одељењске 

заједнице 

- Учешће у самовредновању рада школе 
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ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

За ученике осмог разреда реализована је тродневна екскурзија на релацији Равно Село-

Свилајнац-Деспотовац-Јагодина- Равно Село, 28,29. и 30. априла 2022. године. 

За ученике петог , шестог и седмог разреда реализована је једнодневна екскурзија на релацији 

Равно Село-Деспотовац-Јагодина- Равно Село. 

За ученике од првог до четвртог разреда 23.6.2022. године реалиована је једнодневна екскурзија 

на релацији Равно Село-Београд-Равно Село. 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Координатор тима је Биљана Баранашић, педагог 

Заменик координатора је Оливера пантовић, професор српског језика 

 

 

Тим је на састанцима креирао је годишњи план рада и акциони план имплементације у сарадњи 

са одељенским већима седмог и осмог разреда. 

Педагог је у 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 

педаог реализовала пробно попуњавање листе како би ученици осмог разреда вежбали и 

припремили се за предстојеће активности. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализован је 25, 26.3.2022. године и то, у 

петак, 25.марта реализован је пробни завршнииз математике, а 26.марта из српског језика и 

комбиновани тест. 

Просечан број тачних одговора по предметима: 

Српски језик: 11 

Математика: 9,8 

Комбиновани тест: 13,98 

 

Пробни завршни испит за ученике седмог разреда реализован је 15.јуна 2022. године. Пробни 

завршни испит  организован је тако да се сваки ученик определио за један од пет предмета са 

комбинованог теста. Ученици су се углавном определили за биологију,  два ученика за 

географију и један ученик за историју. 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ реализован је у Б.Д.Пољу. 

27.6.2022. године одржан је завршни испит из српског језика; 

28.6.2022. године одржан је завршнииспитиз математике; 

29.6.2022. завршни испит из комбинованог теста; 

 

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.  
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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.  

За ученике из социјално угрожених породица прикупљен је школски прибор и одећа. 

Ученици и родитељи продуженог боравка су у сарадњи са родитељима и ученицима из Змајева 

скупили око 25кг хране, један џак постељине и десет џакова одеће и обуће за породицу Нецић 

из Врбаса. 

 

 

 

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. 
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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. 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.  
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Координатор тима је Милош Бјелица , професор физичког васпитања 

 

У току септембра месеца наставник Милош Бјелица је радио тестирање ученика на часу 

физичког васпитања.  

24.09.2021. смо се као школа регистровали и са 80 ученика учествовали у пројекту 

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY. 

У току Дечије недеље ( 4.- 11.10.) одржан је турнир у малом фудбалу , 5.10., у 

организацији наставника физичког васпитања за дечаке ( 1. место 6/2; 2. место 8/2; 3. место 7/2; 

Андрија Нешковић је најбољи стрелац), а 6.10. је одржан баскет за девојчице, на коме је 1. 

место освојило 8/2.  

За одељења од првог до четвртог разреда организован је полигон свестраности. 

 

Организована је посета четвртог разреда наставницима физичког Милошу и Ненаду где 

су им професори на занимљив начин приказали правилно вежбање и исхрану. 

 

Петком се одржава 7. час секција кошарке за девојчице и дечаке. Уторком 7. час 

наставник Ненад Миловић  одржава секција одбојке у малој сали. 

 

На уличним тркама у Врбасу 20.10. наши ученици су постигли следеће резултате: 1. 

место Калина Лубурић ; 3. место Андрија Нешковић; 4. место су поделили Миљан Пеличић и 

Јован Гајић; 5. место су делили Лена Станаћев и Драган Ковачев. 

 

26.11.2021. године одржан је крос у школи; 

 

На општинском такмичењу у женском фудбалу одржаном у Савином Селу  7.3.2022. године 

освојено је треће место. 

 

13.05.2022. године одржан је пролећни крос; 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Координатор тима је Анамарија Фејса-Хесе, професор биологије 

 

Овај Тим је у току године реализовао следеће активности: 

-  Обележен је 16.септембар –  Дан заштите озонског омотача; 

-  Учешће  на ликовним и литерарним конкурсима на тему екологије; 

-  Предавање ''Лековите биљке''; 

- Предавање '' Храна и адитиви''; 

- Предавање о рециклажи лименки и о опасном кућном отпаду; 

- Ученици су радили на теми " Планета нас зове у помоћ", на коју су они писали песме и цртали 

цртеже. Након тога су ученички радови залепљени на пано у кабинету биологије. 

-Обележан је Светски Дан планете, постављањем паноа и читањем интересантних 

информацијама везаних за нашу Планету 
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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 ес Дневницима. 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Координатор тима је Ружица Јелић, професор географије 

Заменик координатора тима је Биљана Баранашић, педагог 

 

У току године реализоване су следеће теме на стручним органима школе:  

ТЕМЕ: ИЗВЕСТИЛАЦ СТРУЧНИ ОРГАН ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Савремене методе и облици 

учења 

Владимир Мицић Стручно веће за 

природне науке 

октобар 

Подршка ученицима који 

уче на даљину 

Милица Мажић Стручно веће за 

разредну наставу 

новембар 

Како осмислити занимљив 

час 

Биљана Тинтор Стручно веће за 

разредну наставу 

децембар 

Програмски језик Pygame Владимир Мицић Стручно веће за 

природне науке 

април 

Здрава исхрана-ајурведа Дајана Ковачевић Наставничко веће април 

Учење кроз игру Радомир Миловић Стручно веће за 

разредну наставу 

јун 
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Део овог извештаја чине табеларни приказ стручног усавршавања у установи сачињен на 

основу месечног извештаја наставника:    

 

Име и презиме 

наставника 

Норма Реализовано у току 

године 

Александра Елесин 100% 44 

Милица Мажић 100% 55 

Биљана Тинтор 100% 70 

Загорка Кричковић 100% 49 

Радомир Миловић 100% 44 

Нада Дангубић 100% 53 

Драгана Шмуговић 100% 57 

Александра Павловић 100% 44 

Дајана Ковачевић 100% 27 

Милош Бјелица 63% 44 

Оливера Пантовић 50% 19 

Вера Тубић 60% 30 

Анамарија Фејса Хесе 70% 21 

Дамир Попов 70% 33 

Галина Вујачић 60% 39 

Горан Миљанић 65% 10 

Биљана Баранашић 100% 54 

Драгана Веселиновић 44% 43 

Љиљана Сенћански 30% 4 

Ружица Јелић 65% 30 

Данијела Богуновић 30% 13 

Силвија Вулановић 10% 5 

Драгана Копривица 100% 40 

Мирела Рахман 20% 20 

Владимир Мицић 35% 88 

Миљана Дробњак 11% 4 

Ненад Миловић 50% 24 

Јелена Бубања 10% 6 

 

 

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, фејсбук странице и сајта школa родитељима се пружају информације. 
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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 

 

Област вредновања: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Подршка ученицима је област у којој се вреднује: брига о ученицима, подршка учењу, лични и 

социјални развој, професионална оријентација.  

На првом састанку, одржаном у септембру, разматран је план активности за школску 2021/2022. 

годину.  

Дефинисане су активности, њихови носиоци и време реализације, по  следећим подручјима 

вредновања: : брига о ученицима, подршка учењу, лични и социјални развој и професионална 

оријентација.  

 

1. Подручје вредновања: 

БРИГА О УЧЕНИЦИМА 

На састанцима одржаним у септембру, октобру, новембру, децембру и јуну, чланови тима за 

самовредновање су на основу увида у документацију и помоћу приложене чек-листе (у прилогу 

1), анализе упитника за наставнике, родитеље и ученике (прилог 2, 3 и 4) проценили ово 

подручје вредновања. При том, сагледани су следећи показатељи: безбедност и сигурност 

ученика у школи и праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика.  

Показатељ: Безбедност и сигурност ученика у школи 

Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за заштиту 

ученика, са чијим су садржајем су у већој мери упознати сви актери (наставници, ученици, 

родитељи...). Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и прецизно 

дефинисани. Сви актери у већој мери испуњавају задужења и обавезе које произлазе из 

Правилника. Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, одељењска већа, 

као и наставничко веће. Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. 

Ученици се у школи у већој мери осећају безбедно. Ниво остварености је 3. 

 

Показатељ:Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика 

 

Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и 

њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих. Ради 

промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сталну сарадњу са 

здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и ученика, 

едукативни постери, редовно организовање систематских прегледа ученика...). Школа нема 

социјални програм, али има сарадњу са установама за бригу о деци и редовне акције за помоћ 
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ученицима. Одељењске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у 

разговорима са ученицима и родитељима, о томе воде уредну евиденцију и прослеђују 

релевантне информације поштујући њихову поверљивост. У школи постоје програмом утврђене 

мере за помоћ ученицима са посебним потребама и примењују се у потпуности. Видљиво је 

уважавање и брига о овим ученицима. Ниво остварености је 3. 

 

2. Подручје вредновања: 

ПОДРШКА УЧЕЊУ 

На састанцима одржаним у јануару, фебруару и јуну, чланови тима за самовредновање су 

проценили подршку учењу на основу увида у документацију и помоћу приложене чек-листе (у 

прилогу 5). При том, сагледани су следећи показатељи: квалитет понуђених програма за 

подршку ученицима у процесу учења, напредовање и успех ученик и стручна помоћ 

наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења. 

Показатељ: Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења (увођење у технике учења, 

помоћ у превазилажењу неуспеха, развијење мотивације, организована помоћ бољих ученика 

слабијима, упућивање у начинпроцене сопственог напредовања/ самооцењивање...). Циљеви, 

задаци и активности утврђују се пажљиво узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика. 

Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења за децу са посебним 

потребама. Ниво остварености је 4. 

Показатељ: Напредовање и успех ученика 

Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују посебне потребе 

сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности, допунски часови, да би се 

ученицима који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а 

ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким 

активностима и другим пројектима. Свако напредовање и успех ученика се похваљују, а 

изузетна постигнућа се промовишу и награђују. Ниво остварености је 4.  

Показатељ: Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу 

учења  

Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења. Ова служба/особа прати 

напредовање и успех ученика на школском нивоу; пружа потребну помоћ свим наставницима 

при конципирању планова рада, бави се саветовањем и координисањем активности. Редовно и 

према потреби, у складу са могућностима, организује и помоћ стручњака изван школе. Ниво 

остварености је 4.  

 

 

3. Подручје вредновања: 

ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ 

На састанцима одржаним у марту, априлу и јуну, чланови тима за самовредновање су 

проценили подршку учењу на основу увида у документацију и помоћу приложене чек-листе (у 

прилогу 6), као и анализе упитника за ученике и наставнике (прилог 7 и 8). При том, сагледани 

су следећи показатељи: подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина и 

подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности. 

Показатељ: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина 

Школа плански, кроз низ повезаних програма, поступака и акција (а на основу снимања 

потреба), води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се негује и подстиче 
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позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, сарадња, 

комуникацијске вештине, брига о другима... Код ученика се, по њиховом мишљењу, у великој 

мери развија поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за 

сопствене поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички 

односи. Школа редовно похваљује позитивне поступке и успех ученика. Ниво остварености је 

3. 

Показатељ: Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и 

активности  

Ученици су углавном упознати са Повељом о правима детета УН. У школи се негује и подстиче 

демократски дух и ученици су укључени у процес доношења одлука преко представника у 

својим организацијама (нпр. ученички парламент и сл.). Предлози и сугестије ученика се 

разматрају и уважавају. Школа, у складу са могућностима, подстиче и подржава иницијативе и 

активности ученика као што су: ђачке задруге, културне, забавне и спортске активности, разни 

облици дружења, манифестације, рад на школским новинама, посете разним установама... Ниво 

остварености је 3.  

 

4. Подручје вредновања: 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

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

процес професионалне оријентације на основу увида у документацију и помоћу приложене чек-

листе (у прилогу 9), као и анализе упитника за ученике и родитеље (прилог 10 и 11). При том, 

сагледан је следећи показатељ: Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења. 

Показатељ: Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 

Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике 

образовно-васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне оријентације пружају 

континуирану помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених способности и 

интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у школи се организују посете 

различитих средњих школа у функцији унапређивања професионалне оријентације. Оно што 

недостаје су сусрети с представницима из разних области занатства и индустрије, стицање 

непосредног искуства у раду у одређеним областима итд. Ученицима су, по њиховом 

мишљењу, у доброј мери доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о 

могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, књига, 

брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа и других стручних 

информација у штампаном или електронском облику. Остварује се сарадња са родитељима ради 

индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце. Ниво остварености је 3. 
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КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Координатор тима је Милица Мажић, професор разредне наставе 

Заменик координатора је Данијела Богуновић, професор ликовне културе 

 

Тим за Културну и јавну делатност школе је оформљен и ради у истом саставу као и прошле 

школске године:                                                                                                                                  

1) Данијела Богуновић, наставник ликовне културе (члан);                                                         

 2) Љиљана Сенћански, наставник музичке културе (члан) и                                                   

3) Милица Мажић, наставник разредне наставе (координатор).                                                        

План овог тима је усвојен. Већина планираних активности је и реализована: 

1. Приредбе на нивоу школе:                                                                                                                    
-Пријем првака у школу (август месец)                                                                                                                       

-Школска слава- Свети Сава (27.јануар)                                                                                                   

-Дан школе (28.март).                                                                                                                                 

2. У оквиру одељењских заједница/актива, акција у школи и разних активности 

обележено је следеће:                                                                                                                                                                  
-Хуманитарне акције (било их је више у току полугодишта),                                                                                                        

-Поклони књигу школској библиотеци (октобар),                                                                   

-Пријем првака у Дечји савез (октобар),                                                                                                   

-Разне изложбе -ликовне и литерарне (током полугодишта),                                                                                                                                                                                      

-Дан ослобођења Равног Села (октобар),                                                                                                             

-Новогодишње сандуче жеља (децембар).                                                                                                      

–У оквиру одељењских заједница обележени су (на редовној настави и ЧОС-у) још неки 

значајни датуми- Дан просветних радника и Дан толеранције (новембар), Дан жена (март), 

Међународни дан шале (април), Угостимо будуће прваке (април), Ускршњи празници (април).                                                                                                                                                   

3. У оквиру сарадње са друштвеном средином реализовано је:                                                          
-Посета првака и четвртака библиотеци „Данило Киш“, одељење у Равном Селу,                                                                                                                                        

-Посета Градском музеју у Врбасу,                                                                                                            

-Луткарска представа,                                                                                                                                 

-Радионице за унапређење културе јавног говора,                                                                                                                                                                                         

–Посета председнику Скупштине Општине,                                                                                           

-Црквена слава- Летњи Свети Никола. 
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ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

                                                                   

 

 
 

У ОШ „Бранко Радичевић“ Равно Село свакодневно се трудимо да наши ученици имају 

подршку на сваком пољу кроз допунску, додатну наставу, индивидуални рад и саветодавни рад. 

Допунска настава организована је за ученике који из одређених разлога (изостајање са наставе 

због болести, незадовољство оценом из предмета који ученик теже разумева и савладава....) не 

постижу одређени ниво постигнућа. 

Додатна настава организована је за ученике који постижу постигнућа на напредном нивоу, као 

и ученици који имају посебна интересовања и потребу за богаћењем знања из одређених 

наставних предмета. 

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.  

Безбедност и здравље ученика је на првом месту па смо на више места поставили апарате за 

воду као и апарате за дезинфекцију руку. 

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. Ученике стимулишемо да учествују на конкурсима и да са локалном заједницом 

чинимо једну целину. 

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.  
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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 и сајту школе. 

Нашу мисију настављамо даље. 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

У току 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 2021/22. године, а у складу са  Стручним Упутством 

за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи Министарства 

просвете науке, технике и технолошког развоја.  

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  треба да покажу да су ученици остварили планиране 

нивое образовних стандарда. 

- Оцене ученика из српског језика, математике, физике, хемије, биологије и географије 

треба да буду у складу са резултатима на завршном испиту. 

 

Кључна област – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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- 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; 
- 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 онлајн настави – техничка подршка, помоћ у раду,  ученицима и њиховим 

породицама изолованим услед болести). 

- Ученици од 1. до 4. разреда су ,у складу са епидемиолошком ситуацијом у одељењу,  похађали 

наставу по 1. моделу.  

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, координира са свим тимовима и свесрдо 

помаже; 

 

Кључна област –РЕСУРСИ 

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

 

- У току прошле и ове  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 .  

- Запослени примењују стечена знања са стручних усавршавања.  
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ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 
Тим се у првом полугодишту састао у три наврата и то: 

4.септембра, 9.октобра и 23. новембра. 

Реализоване су следеће активности: 

 

30. августа је организован свечани пријем првака у просторијама наше школе, којем су 

присуствовали будући прваци и њихови родитељи. 

 

18. септембра, ученици наше школе су заједно са својим одељенским старешинама се посветили 

радионицама у оквиру пројекта „Одговоран однос према здрављу“ и успешно их реализовали. 

 

30. септембра, ученици 4-1 су заједно са својом учитељицом Милицом Мажић успешно 

остварили још један пројекат под називом „Колико познајем Србију“ кроз различите 

активности (слике, текстове, презентације, фолклор). 

 

У оквиру Дечије недеље (од 4. до 10. октобра) реализовано је много планираних активности: 
- 5.10. је организован спортски дан у којем су се ученици наше школе такмичили и забавили током 

спровођења разних физичких активности. Приоритет је био турнир у фудбалу, а Андрија 

Нешковић је проглашен за најбољег стрелца. Одељење 6-2 је однело победу. 

- 6.10. реализован је турнир у баскету за девојчице, а ученице 8-2 су однеле победу. 

- 7.10. је одржан полигион свестраности за млађе ученике. 

- 6.10. представници Ученичког парламента су били у посети председнику општине Врбас. 

- 5.10. ученици 1-1 организовали су радионицу „Воћни дани“ поводом Дечије недеље. 

- 8.10. ученици 1-1 су посетили сеоску библиотеку. 

- 15. 10. су истакнути награђени ученици на ликовном и литерарном конкурсу повод Дечије 

недеље, у организацији јавне библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу. Ученица Лена Станаћев је 

награђена за свој литерарни рад. 

 

14.10. је у Равном Селу по традицији обележен Дан ослобођења села, у којем су учествовали 

ученици наше школе као и запослени. Ученице 7-2 Сара Дробњак и Јована Рамић су 

рецитацијама употпуниле овај свечани догађај. 



Основна школа „ Бранко Радичевић“ Равно Село 

 46 

 

20. октобра, поводом Дана ослобођења, на Уличним тркама у Врбасу учествовало је шест ученика 

наше школе и сви су освојили награде и оправдали очекивања.  

1. место- Лубурић Калина 

3. место- Нешковић Андрија 

4. место- Гајић Јован и Пеличић Миљан 

5. место- Станаћев Лена и Ковачев Драган 

 

26. октобра, ученици 6. разреда су уз помоћ наставнице српског језика, Драгане Шмуговић, 

направили "Видео честитку 2021" у којој су рецитације посветили корисницима Геронтолошког 

центра у Врбасу. 

 

25. новембра започета је хуманитарна акција за породицу Нецић из Врбаса, коју су покренули 

ученици и родитељи деце из продуженог боравка, на челу са учитељицом Загорком Кричковић. 

Ова хуманитарна акција је успешно реализована. 

 

28. новембра је одржано државно такмичење у ритмичкој гимнастици на којем су учествовале 

ученице наше школе: Миљана Јанков, Теодора Чађеновић, Петра Божић, Миња Рајић, Лидија 

Плос. Јелена Бешовић, Вишња Новковић и Миљана Видић. Освојиле су златну медаљу. 

 

29. новембра је одржан Међународни џудо турнир „Спартак куп“ у Суботици на којем је наш 

ученик Душан Велемиров освојио друго место. 

 

2. децембра, родитељи деце из продуженог боравка поново у акцији. У року од 12 часова 

прикупљено је око 40 кг намирница и дониран је замрзивач за самохрану мајку Вукосаву 

Дишић и њену ћерку Кристину из Змајева. 

 

8. децембра, наши ученици из 6. разреда су били јако креативни и успешно реализовали 

активности још једне Креативне радионице. 

 

14. децембра, уз подршку Завода за унапређивање образовања и васпитања у циљу развоја и 

унапређивања културе јавног говора, удружење „Изражајност“ одржало је радионицу како би се 

ученицима подигла свест о значају развијања говорничких способности и усменог изражавања. 

Ову радионицу похађале су ученице седмог разреда ОШ „Бранко Радичевић“, Ања Проданов и 

Сара Дробњак у пратњи учитељице Јелене Бубање. Ученице су имале прилику да својим 

учешћем у радионици стекну знања и вештине како би унапредиле своје усмено изражавање. 

Тим се у другом полугодишту састао три пута: 16. фебруара, 27. априла и 15. јуна. 

У периоду другог полугодишта реализоване су следеће активности: 

 

27. 1. 2022. Школска слава Свети Сава је обележена и ове године у складу са епидемиолошком 

ситуацијом. Ангажовањем запослених из наше школе, нарочито вероучитељке, Вере Тубић, на 

пригодан начин смо се изнова присетили важности и имена нашег првог српског просветитеља 

кроз рецитације, глуму, литерарне и ликовне радове. 

 

1. 2. 2022. Литерарно – ликовни конкурс поводом Светосавских дана је организовала по 

традицији Народна библиотека „Данило Киш“ у Врбасу, где су наши ученици узели учешћа.  
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На нашу радост, било је и награђених, а то су: Нера Попов IV1, Андреј Вудраковић IV1, Лена 

Станаћев VIII2 и Елена Марић VI1. 

 

5. 2. 2022. Одржано је општинско такмичење из физике, а ученице наше школе су оствариле 

велики успех. Теодора Чађеновић 6-2, освојила је прво место, а Елена Марић 6-1, освојила је 6. 

место. 

 

7. 5. 2022. Поводом школске славе, наша школа је организовала ликовно – литерарни конкурс, а 

награђени ученици су:  Наташа Башановић 4-1, Андреј Вудраковић 4-1, Нера Попов 4-1, Елена 

Марић 6-1, Ања Проданов 7-2, Милица Видић 8-2, Лена Станаћев 8-2, Вук Јанков 8-2. 

 

11. 2. 2022. Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са локалним Саветом за безбедност 

саобраћаја, у општини Врбас, организовала је такмичење “Пажљивкова смотра” за ученике 

првог и другог разреда, како би се безбедност деце у саобраћају подигла на виши ниво. 

 

22. 2. 2022. Ученици ОШ ''Бранко Радичевић'' из Равног Села, Немања Проданов, Вид 

Карановић и Анђела Плавшић-ученици IV разреда, Ања Проданов, ученица VII разреда и Давид 

Дешић, ученик VIII разреда, учествовали су на општинском такмичењу из математике у Врбасу 

и остварили запажене резултате. 

 

24. 2. 2022. Највећа акција садње стабала у Србији “Засади дрво” покренута је 2019. године и 

има за циљ очување здраве животне средине, као и одрживи развој друштвене заједнице.  

Ученици првог разреда наше школе данас су својим учешћем подржали ову акцију и упознали 

се са важности очувања животне средине. 

 

25. 2. 2022. Наша школа ушла је у UEFA пројекат “ИГРАЈМО ФУДБАЛ”. Програм рада у 

школи води фудбалски савез Србије уз сагласност ментора из UEFA и све школе које су у 

пројекту раде по истом плану и програму. Школа ће добити 10 фудбалских лопти тројки, 10 

фудбалских лопти четворки, мрежу за фудбалске лопте, сет од 8 високих чуњева, сет капица и 

20 дечијих маркера. Сви учесници програма добиће бесплатно мајице (Играјмо фудбал) од 

фудбалског савеза Србије. 

 

26. 2. 2022. У суботу, 26. фебруара, одржано је Општинско такмичење из српског језика у ОШ" 

Вук Караџић" у Бачком Добром Пољу, на којем су наше ученице узеле учешће: 

Из 6. разреда учествовале су: Елена Марић, Лара Николић, Миљана Видић и Теодора 

Чађеновић. 

Из 7. разреда учествовала је Виолета Јелић. 

Оне су оствариле запажене резулате и желимо им и убудуће још више успеха. 

 

1. 3. 2022. Наша школа се придружила Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака 

(НУРДОР) и учествовала је у акцији под слоганом “ЗАСАДИ ЖИВОТ, БУДИ ХЕРОЈ”. 
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Ученици и наставници наше школе су још једном показали колико су важне солидарност и 

емпатија. У акцији је прикупљено 31.350,00 динара. 

 

6. 3. 2022. Наша ученица VIII разреда, Маријана Јанковић, освојила је треће место на 

општинском такмичењу из енглеског језика и пласирала се на окружно такмичење. Честитамо!  

Ученици, Дуња Вуковић, Драган Ковачев, Милица Видић и Бојана Томовић, такође су били 

учесници овог такмичења и постигли су значајне резултате. Све похвале за њихов труд, рад и 

залагање. 

 

7. 3. 2022. У нашој школи одржано је општинско такмичење из хемије. Наше ученице, Лена 

Станаћев и Виолета Јелић биле су учеснице истог и постигле значајан успех. 

 

7. 3. 2022. На општинском такмичењу у женском фудбалу, нашу школу данас су представљале 

Марија Дабић, Марина Дабић, Дуња Миљић, Јована Нинковић, Виолета Јелић и Лена Станаћев 

и освојиле су треће место. 

 

21. 3. 2022. На општинском такмичењу из географије, наши ученици Давид Дешић, ученик 

осмог разреда и Ања Проданов, ученица седмог разреда, освојили су друго место и тако се 

пласирали за учешће на окружном нивоу. 

 

28. 3. 2022. Свечаном приредбом, обележен је Дан школе, у чему су учешће имали многи 

запослени и деца. Овогодишња тема је била „Екологија“, где смо наравно акценарт ставили на 

очување природе. Поводом овог важног дана у школи је спроведен и конкурс за наше мале 

писце и сликаре који су се још једном истакли са својим талентима. Све који су учествовали, 

школа је наградила. Приредба је успешно прошла и још једном нас подсетила на важност имена 

наше школе и лепоту оваквих свечаних прилика. 

 

1. 4. 2022. Литерарно-ликовни конкурс “Вода пре свега“ 

На традиционалном литерарно-ликовном конкурсу “Вода пре свега”, који је расписао ЈКП 

“Комуналац”, наши ученици су освојили награде и похвале.  

Тара Станишљевић, ученица првог разреда, освојила је треће место на литерарном делу 

конкурса , док је ученица Миња Грабеж добила похвалу .  

Ликовни рад ученика шестог разреда, Крчмар Лазара, биће изложен у холу биоскопа.  

 

7. 4. 2022. Посета другара из вртића ''Дуга''  

Будући ученици наше школе, ђаци прваци, посетили су нас 7.4.2022. године. Предшколци су 

посетили педагога, Биљану Баранашић и сазнали како и где ће бити тестирани. Након тога, 

дружили су се са ученицима IV разреда и будућом учитељицом Надом Дангубић. Посету нашој 

школи завршили су у продуженом боравку и од учитељице Заге Кричковић сазнали како се 

тамо дружи и ради. 
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10. 4. 2022. На окружном такмичењу из енглеског језика, наша ученица Маријана Јанковић 

освојила је друго место и тако се пласирала на републичко такмичење. 

 

11. 4. 2022. На општинском такмичењу “Шта знаш о саобраћају”, наша ученица VII разреда 

Дуња Недељков освојила је друго место и тако се пласирала на окружно такмичење, где јој 

желимо да постигне још већи успех. 

 

11. 4. 2022. На општинском такмичењу из биологије, ученици наше школе постигли су одличне 

резултате.  

Ученице V разреда, Мила Бајатовић и Вишња Новковић освојиле су треће место. 

Ученице VI разреда, Теодора Чађеновић и Елена Марић освојиле су треће место.  

Ученица осмог разреда, Дуња Вуковић освојила је друго место. 

Све похвале за ученика Дешић Давида за учешће, као и за наставницу Анамарију Фејса Хесе за 

успехе њених ученика. 

 

11. 4. 2022. Душан Велемиров, ученик VII разреда, освојио је 3. место на школском 

Покрајинском првенству у џудоу. Пласирао се на државно школско. 

 

8. 5. 2022. На окружном такмичењу из географије, наша ученица Ања Проданов освојила је III 

место. 

 

8. 5. 2022. Ученик IV разреда наше школе, Кристијан Владић, од малих ногу је веома успешан 

фудбалер. Игра за познати клуб "Војводина" у Новом Саду. Више пута је награђен и проглашен 

за најбољег голгетера и играча. О томе сведоче бројне медаље и пехари. На међународном 

турниру у Хрватској, који је трајао пар дана и током овог викенда, његов тим освојио је 1. место 

у конкуренцији њих 40, а Кристијан је проглашен за најбољег играча турнира, на коме је дао 

чак 7 голова! 

 

13. 5. 2022. Крос РТС “Кроз Србију” одржан је 13.5.2022. године, учествовали су сви ученици 

наше школе. 

 

19. 5. 2022. На Окружном такмичењу из биологије, ученица VI разреда Елена Марић, освојила 

је III место. 

 

25. 2. 2022. На литерарно-ликовном конкурсу, који је расписао Савет за здравље општине Врбас 

у сарадњи са Домом здравља “Вељко Влаховић”, ученица IV разреда, Плавшић Анђела освојила 

је 3. место на литерарном конкурсу, а ученица Станаћев Ива, такође ученица IV разреда, 

освојила је 1. место на ликовном конкурсу. 

 

9. 6. 2022. Дружење за памћење 

Данас су ученици четвртог разреда били гости библиотеке "Данило Киш" у Равном Селу. 

Дружили су се са песникињом из Словачке, Катарином Миколасевом, која је објавила књигу на 

српском и словачком језику. Ученици су учествовали у квизу и пет ученика је добило књигу на 

поклон. Није било језичке баријере, људи се разумеју . 

 

15. 6. 2022. Одржан је пробни пријемни испит за ученике 4. и 7. разреда , који има за циљ да 

провери знање и постигнућа ученика у протеклом периоду. Почео је у 12.00 часова, ученици су 
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имали 90 минута за рад. Тестови се нису оцењивали, али су предметни наставници били 

упућени у резултате ученика.  

 

16. 6. 2022. Матуранти наше школе су прославили малу матуру. Након дефилеа центром села, 

дочекани су у школи и на свечани начин уз своје разредне старешине и најближу родбину и 

пријатеље, одржали последњи час и након тога су испраћени у свечани салон „Барок“, у 

Врбасу, где су прославили своју матуру.  

Овом приликом су награђени носиоци Вукових диплома и ученик генерације. 

20. 6. 2022. Општинско удружење пензионера и ове године наградило је најуспешније ученике 

Општине Врбас. Међу најуспешнијима је био и ученик наше школе, Давид Дешић. 
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ПРИЛОЗИ 
 
 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог 
полугодишта 
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УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 
 

Разред  Број 

ученика 

Одлични Врло 

добри 

Добри  Довољни Са негативном 

оценом/неоцењени 

Свега 

1-1 26      26 

2-1 21 14 6 1   21 

3-1 25 14 5 6   25 

4-1 15 9 3 3   15 

4-2 16 13 3    16 

5-1 21 8 6 7   21 

6-1 21 9 7 5   21 

6-2 23 8 10 5   23 

7-1 17 4 5 8   17 

7-2 16 7 4 5   16 

8-1 15 7 5 3   15 

8-2 16 8 6 1 1  16 

 

ДИПЛОМЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА 

Разред  Вукова 

диплома 

Специјалне 

дипломе 

8-1 3 6 

8-2 2 3 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

Разред  Број 

ученика 

Примерно  Врло 

добро 

Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће Свега 

1-1 26 26      

2-1 21 21      

3-1 25 25      

4-1 15 14 1     

4-2 16 16      

5-1 21 18 3     

6-1 21 21      

6-2 23 23      

7-1 17 16 1     

7-2 16 14 2     

8-1 15 15      

8-2 16 16      
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Извештај Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину  усвојио је Школски одбор 

на седници одржаној 15.9.2022. године. 

 

 

 

Директор школе,       Председник Школског одбора

                                                                                 

____________________      _____________________ 

     

      

Јелена Вишњић       Милан Плећаш 
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