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I УСЛОВИ ЗА РАД 

 

Општи и просторни услови 
 

Основна школа „Милоје Чиплић” Нови Бечеј организована је као самостална 
установа за основно образовање и васпитање без радних јединица. Школа је 
убележена у регистар установа, код Скупштине општине Нови Бечеј број: 
03-5080/1-63 од 30. јула 1963. године. 

Настава се изводи двојезично (на српском и мађарском језику) у одељењима 
од првог до осмог разреда. 

а) Наставне и остале активности у школској 2020/2021. години одвијају се и 
реализују у школској згради, чији је основни део саграђен 1910. године са наменом 
да се користи као школа. 

У овом делу школске зграде има 19 учионица, међу којима су учионице 
опште намене и кабинети за наставне предмете. Поред ученичког простора у згради 
је школска библиотека (ученичка и наставничка) са читаоницом, медијатека, 
трпезарија са кухињом, архива, зборница, канцеларије директора, педагога и 
психолога, секретара, књиговође, медијатекараи просторија за помоћне раднике. 
Укупна површина главне зграде је 3.690 м2. 

б) Након добијања у власништво приземља, у згради Радничког 
универзитета, школски простор проширен је за додатних 343 м2. У овом делу су две 
учионице за наставу техничког образовања, кабинет за музичку културу, школска 
радионица и продужени боравак. Укупна површина овог дела је 253 м2. 

 

в) Поред зграде Радничког универзитета у улици Петра Драпшине налази се 
још један објекат који је од раније у власништву школе: део (површина 195 м2) 
користи за складиштење опреме за техничко образовање и школског инвентара, у 
лошем је стању и разматра се могућност продаје. 

г) За потребе физичког васпитања и других спортских активности користи се 
школска фискултурна сала (320 м2) и адаптирана фискултурна сала (400 м2) као 
простор у власништву школе. Поред тога, за потребе наставе физичког васпитања, 
користи се и део спортске хале „Јединство”. 

а) Школски простор 
 

Намена просторија: чна школа у м2 Истурена одељ. 
у м2 

свега 

a) површина школске зграде 3.690  3.690 

б) просторије у Р. 
универзитету 343 

 
343 

Од тога учионице 1540  1540 
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Зграда Радничког универзитета 
 

РБ Намена просторије Бр. 
Просторије 

а површина у мм2 

1 Учионице 2 249 

2 Остале просторије 4 12 

3 Продужени боравак 1 82 

с в е г а 7 343  

 

Централна зграда школе 
 

Ред 
бр. 

Намена просторија Број простори 
ја 

Укупна 
површина у м2 

1 Учионица опште намене 15 876 

2 Кабинети 4 295 

3 Школска радионица 1 110 

4 Помоћна просторија – школска 
радионица 

1 97 

5 Сала за физичко васпитање 1 320 

6 Адаптирана сала за физичко васпитање 1 400 

7 Библиотека и читаоница 1 91 

8 Медијатека 1 46 

9 Просторија за опште намене 2 100 

10 Вишенаменска просторија 1 200 

 
 

11 Школска кухиња и трпезарија 1 319 

12 Простор за ученичке организације 1 37 

13 Управа школе 1 34 

14 Просторија за административне раднике 2 30 
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15 Стручни сарадници 2 30 

16 Помоћно особље 1 17 

17 Котларница 1 50 

18 Санитарне просторије 10 212 

19 Остали простор  300 

 

Котларница Основне школе “Милоје Чиплић”, поред загревања школске 
зграде и фискултурне сале, обезбеђује загревање просторија Средње школе Нови 
Бечеј и спортске хале „Јединство”. 

Распоред коришћења просторија омогућује свим одељењима I-VIII разреда 
одговарајући број учионица. 

У школи су обезбеђени основни материјално-технички услови, и на 
постојећем нивоу опремљености могу да се реализују програмом утврђени задаци. 

Ниво опремљености се побољшавао у односу на раније стање и на захтеве из 
норматива о простору и опреми за основне школе, али и даље остаје потреба да се 
перманентно прате нови захтеви за осавремењавањем наставног процеса у складу 
са могућностима. 

Поред недостатка наставних средстава, проблем представља и њихова 
неисправност, због чега су нека ван употребе. 

Најважнија наставна средства су: фотокопир апарат, видео пројектор, ТВ 
пријемник, рачунари, дигитални фотоапарат, 10 лаптопова, модели, слике, збирке, 
карте, ЦД –ови и музички инструменти. Информатички кaбинет има 17 рачунара за 
потребе наставе информатике, али су рачунари из 2010.године. Већина наставника и 
учитеља користи дигиталне уџбенике. 

Централна зграда школе има брзи интернет АМРЕС који је добила од 
Министарства просвете у августу 2019. 

Просторије школске библиотеке функционално су уређене као читаоница и 
одељак библиотеке, на месту доступном сваком ученику, наставнику и осталим 
запосленим лицима у школи. 

Књижни фонд повећава се у складу са финансијским могућностима школе 
куповином нове лектире по наставном плану и програму за поједине разреде, 
куповину педагошке, психолошке и друге стручне литературе. 

Укупан књижни фонд библиотеке је: књига монографске публикације 16947 
и 4070 серијске публикације. 

Корисници библиотеке су сви запослени у школи и сви ученици који похађају 
нашу школу. 
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Школа је претплаћена на часописе: „Јежурко 1,2,3”, „Мој фазон”,“,Mézeskalács“, 
„Jó Pajtás“, „Математички лист“, „Просветни гласник“ „Школарка 3 и 4“ и „Мађар 
Кронико“. 

Педагошко-психолошки и други часописи и приручници, се по уписивању у 
књигу инвентара предају стручној служби и наставном особљу по потреби. Рад и 
целокупне активности библиотекара уклапају се у сменски рад ученика и 
наставника. 

 

 

 
 

Наставно и остало особље 
 

Разредна настава 
 

Одељ. Учионица Одељењски старешина Наставни језик 

I-1 1 Катица Давидовић српски 

I-2 2 Александра Петрашков Блажин српски 

I-3 3 Ерика Шаму мађарски 

II-1 6 Саша Мошорински српски 

II-2 10 Снежана Вребалов српски 

II-3 12 Силвија Варга мађарски 

III-1 8 Зора Ракић српски 

III-2 13 Мања Бугарски српски 

III-3 7 Мелинда Фабијан мађарски 

IV-1 15 Александра Попов српски 

IV-2 5 Олга Мирков српски 

IV-3 9 Агота Полак Фехер мађарски 
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Предметна настава 
 
 

Одељ. Учионица Одељењски старешина Наставни језик 

V-1 15 Весна Марковић српски 

V-2 2 Олга Богданов српски 

V-3 7 Атила Флајс мађарски 

VI-1 10 Ема Ленкеш српски 

VI-2 8 Бојана Лаковић српски 

VI-3 1 Татјана Стакић српски 

VI-4 12 Едит Вујовић мађарски 

VII-1 6 Тања Голушин српски 

VII-2 16 Златка Тошић српски 

VII-3 3 Ото Секе мађарски 

VIII-1 13 Ђорђе Мирков српски 

VIII-2 2 Татјана Ковачев српски 

VIII-3 17 Рудолф Хорват мађарски 

 

Специјална настава 
 
 

Одељ. Учионица Одељењски старешина Наставни језик 

Спец(II, III и IV ) 17а Јована Јањић српски 

Спец ( VIII ) 17а Весна Пецарски српски 
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П Р Е Д М Е Т НАСТАВНИК Бр. кабинета 

Хемија Соња Марков 18 

 Чила Капор  

 
Физика 

Рудолф Хорват  
17 

 
Биологија 

Златка Тошић 
 
Ержебет Фехер 

16 
 

10 

 
Информатика 

Зорана Ковачев 
 
Бојан Марјански 
Давор Драгић 

 

11 
 

11 

 

Српски језик 

Весна Марковић, 
Вишња Ђокић, 
 Дубравка Дреновац, 
Татјана Стакић 
Сандра Ковачев 

2 
 

6 
 

1 

 

Математика 

Татјана Ковачев, 
 Мики Лукач 
Давор Драгић 

13 
 

19 
 

13 

 
Историја 

Зорица Гарчев/ Андреа Иванчев 
 
Атила Флајс 

3 
 

10 

 
Географија 

Олга Богданов 
 
Ливиа Ромода 

 
15 

 

Енглески језик 

Ема Ленкеш Едит 
Вујовић 
Силвиа Сакач Мадарас (I-IV) 

9 
 

9 

 
Немачки језик 

Бојана Лаковић 
 
Александра Латиновић 

8 
 

10 

 
Мађарски језик 

Бало Бордаш Гизела  
3 
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Музичка култура 

Софија Јегдић Гурјанов 
 
Залан Зеди 

 
4 

Техничко 
образовање 

Бало Тибор / Наталија Гојков/Маја Становић/ 
Давор Драгић 

Кабинет за 
ТО 

 
 

Разредна 
настава 

 

врста радног 
односа 

 

Степен стручне 
спреме 

 

риправн 
ик 

 

са неположеним 
стручним 

испитом 

IV 
(сред.) 

VI 
(виша) 

VII 
(вис) 

стални 0 3 9 0 0 

Одређ.време 0 0 0 0 0 

с в е г а 0 3 9 0 0 

Специјална 
одељења 

 

врста радног 
односа 

 

Степен стручне 
спреме 

 

риправн 
ик 

 

са неположеним 
стручним 

испитом 

IV 
(сред.) 

VI 
(виша) 

VII 
(вис) 

Одређ. време 0  1 0 0 

Стални 0 1 0 0 0 

с в е г а 0 1 1 0 0 

 
Ликовна култура 

Ђорђе Мирков  
14 

 
Физичко 
васпитање 

Секе Ото 
 
/ Голушин Тања / Петровић Зоран 

Сала за физичко 1. 
 

Сала за физичко 2. 
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Продужени 
боравак 

 

врста радног 
односа 

 

Степен стручне спреме 

 

риправн 
ик 

 

са неположеним 
стручним 

испитом 

IV 
(сред.) 

VI 
(виша) 

VII 
(вис) 

Одређ. време 0 0 0 0 0 

Стални 0  1 0 0 

с в е г а 0  1 0 0 

Предметна 
настава 

 

врста радног 
односа 

 

Степен стручне спреме 

 

риправн 
ик 

 

са неположеним 
стручним 

испитом 

IV 
(сред.) 

VI 
(виша) 

VII 
(вис) 

Стални 0 1 25 0 0 

Одређено 
време 

1 2 3 0 0 

С в е г а: 2 3 28 0 0 
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Кадрови: наставници, стручни сарадници и остали радни 
 

Секретар школе: 
Слађана Брковић 
Пепић 
 Шеф рачуноводства: 
Радмила Мишковић 
Административно-финансијски радник: Душанка Милосављев 

 

У Основној школи “Милоје Чиплић” у процесу рада распоређени су наставници и 
други радници, а то су: 

 

12наставникаразредненаставе  
33 наставника предметне наставе 
2 наставника специјалних одељења 1наставник у продуженом боравку 
2 вероучитеља 

 
1 директор 

 
1 педагог 

 
1психолог са 50% норме  
1 библиотекар 
1 секретар 

 
1 шеф рачуноводства 

 
1 финансијско-административни радник 

 
2 домара//мајстор одржавања 

 
1 сервирка 

 
11 помоћних радника 

 
свега 70 радника. 
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ОРГАНИЗАЦИЈАРАДА 
 

Општа организација рада у школи 
 

Ученици и одељења 
 

Нас
т 
.ј. 

I I
I 

II
I 

I
V 

V V
I 

VI
I 

VII
I 

свега 

 
у
ч 

о
д 

уч од у
 
ч 

од У 
ч 

од у
ч 

о
 
д 

уч од уч од уч од уч од 

Ср
п 
ск
и 

40 2 50 2 50 2 44 2 42 2 57 3 48 2 40 2 379 17 

Мађ. 
ј. 10 1 18 1 17 1 12 1 17 1 15 1 12 1 14 1 115 8 

Сп
е 

циј
а 

лно 
о. 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,33 

  
0,
5 

 
4 

 
0,5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0,33 

 
1 

 
0,33 

 
8 

 
2 

Свег 
а 50 3 69 3,33 67 3,

5 
60 3,5 62 3 72 3 60 3,33 55 3,33 502 27 

Број одељења и ученика: 
 

Одељења Српски наставни ј. Мађарски наставни. 
ј. 

Укупно 

 Одељ
. 

Ученик
а 

Одељ
. 

Ученик
а 

одељ
. 

Ученика 

I - IV 8 184 4 57 12 246 

V – VIII 9 187 4 58 13 248 

I – VIII 17 371 8 115 25 494 

спец.одељ
. 

2 8 0 0 2 8 

Укупно: 19 379 8 115 27 502 

 

Из табеларног приказа бројног стања ученика се види да имамо 502 ученика, међутим, 
кретањем ученика, на крају смо имали 493 ученика. 

 
У ИОП-1 је 10 ученика , у ИОП-у 2 је 5 ученика , у индивидуализацији 2 ученика ,у 
редовној настави, а 9 ученика су похађали наставу по посебном програму  ИОП-у 2 
у настави за ученике са посебним потребама.. 
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Према стручној спреми родитеља, највећи број ученика је из породица 
чији родитељи имају средњу стручну спрему (IV и III степен), после тога су по 
бројности родитељи са основном школом (I степеном), док је мањи број са вишом и 
високом спремом, као и са незавршеном основном школом. 

У школи је било око 80 ученика из социјално угрожених породица које преко 
Одељења за друштвене делатности Скупштине општине Нови Бечеј остварују 
бесплатну ужину, због чега ће школа и у будућезаједно са општином радити на 
пружању помоћи овим ученицима. 

 
Такође смо имали   2 ученика петог разреда, 2 ученика шестог , 2 ученика седмог, 

4 ученика осмог разреда (мађарски наст. језик), који путују аутобусом из Новог 
Милошева јер тамо не постоји настава на мађарском језику одV- VIII разреда. 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА на 45 минута 

Пре подне                                  После подне 
1 7.30 - 8.15  13.00 - 13.45 
2 8.20 - 9.05 13.50 -14.35 
3 9.25 -10.10 14.55 - 15-40 
4 10.15 - 1100 15.45. -16.30 
5 11.05 - 11.50 16.35 - 17.20 
6 11.55 - 12.40 17.25 - 18.10 

  
 

  

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА на 30 минута 

 
      пре подне                        после подне 
1 7.30 - 8.00 13.00 - 13.30 
2 8.05 - 8.35 13.35 - 14.05 
3 8.40 - 9.10 14.10 - 14.40 
4 9.30 - 10.00 15.00 - 15.30 
5 10.05 - 10.35 15.35 - 16.05 
6 10.40 - 11.10 16.10 -16.40 
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Организација наставе 

1.  

Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи у потпуности су 
реализовани по Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе 
за школску 2020/2021.годину. 

Настава се обављала по Оперативном плану који је предложило Министарство 
просвете, тако да су ученици од првог до четвртог разреда похађали редовно 
наставу у школи, у две групе по 30 минута. Ученици од петог до осмог су похађали 
наставу тако да је пола одељења долазило понедељком, средом и петком, а остали 
уторком и четвртком. Дакле, сва одељења која имају преко 16 ученика су дељена у 
две групе, како би се смањила трансмисија вируса. 

Седнице наставничког већа су реализоване углавном онлајн због епидемиолошке 
ситуације и бројности већа. 

 
Реализација плана и програма образовно- васпитног рада 

 
Реализација планираног фонда часова одвијала се по плану. Број наставних дана у 
свим разредима реализован је у складу са заједничким календаром 
образовно-васпитног рада. 
Прво полугодиште је трајало од 2. септембра до 23. децембра 2020.године. 
Друго полугодиште је почело 15.јануара 2021.године , а због пандемије, настава се 
одвијала путем он-лајн платформи за ученике од 5.-8. разреда. Настава је функционисала 
путем Гугл учионица, вајбер група , ТВ настав, штампаног материјала... 
Организација наставе на даљину је била успешна, савладани су сви планови и успешно 
усвојени садржаји, уз веома велики рад наставног особља. 
Летњи распуст за осме разреде је био 08.јуна, а за ученике од I-VII разреда од 22.јуна до 
31.августа 2021.године 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 

У току другог полугодишта организована је припремна настава за ученике VIII 
разреда из српског језика, мађарског језика, математике, географије, физике, 
историје, биологије и хемије за полагање завршног испита. Због лоших резултата на 
завршном испиту, програмом унапређења образовно-васпитног рада предвиђено је 
да се ове школске године, већ од првог полугодишта интензивира рад на часовима 
припремне наставе. Детаљна евиденција, присуство и активности налази се у 
дневнику осталих облика рада за ученике VIII разреда. Реализација припремне се 
изводила након завршетка наставне године, а пре завршног испита.Због 
епидемиолошког стања је већи акценат стављан на редовну наставу, а припремну су 
радили када  и како су им дозвољавале могућности током школске године. 

 
 

КОРЕКТИВНО - ПЕДАГОШКИ РАД 
 

Са ученицима који спорије напредују у учењу, имају потешкоћа у праћењу 
наставе , као и са ученицима са проблемима у понашању у школи је током 
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наставне године, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, организован 
корективно-педагошки рад. У области тог педагошко-корективног рада 
извршена је идентификација ученика са потешкоћама у учењу и понашању у 
сарадњи са одељењским старешинама и ПП службом. Наставницима је 
сугерисано да максимално примењују индивидуализоване облике рада са 
ученицима свих педагошких профила. 

 
 

Успех ученика у учењу и владању на крају II полугодишта школске 2020/21. 
године 

(II – VIII) 
 

УСПЕХ Укупно Проценат 

ОДЛИЧАН 310 69, 97% 

ВРЛО ДОБАР     95 21,14 % 

ДОБАР 36 8,35% 

ДОВОЉАН 0 0 

НЕДОВОЉАН 0 0 

НЕОЦЕЊЕН 2 0,44% 

 
Напомена: Ученици првог разреда су описно оцењени. 
Стручни органи школе ( одељењска и наставничка већа) су размотрили и утврдили 
успех ученика у учењу и владању на крају I и на крају II полугодишта  школске 
2020/21. године. Педагошко - психолошка служба школе и руководство школе су 
сумирали достављене податке о утврђеном успеху ученика у учењу и владању по 
разредима и одељењима и тај успех је дат кроз табеле. 
Сви ученици имају примерно владање. 
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ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ЈЕ БИО : 
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив школе и место Просечан број бодова на крају 
разреда  

Просечан број бодава на ЗИ  Просечан 
укупан број 
бодова 

Напомена 

   шести седми осми укупно математика матерњи 
језик 

комбиновани  укупно  

1 ОШ "Милоје 
Чиплић" Нови Бечеј 

17,63 18,26 18,17 54,06 7,44 7,68 8,67 23,78 77,97  

2 ОШ "Јосиф 
Маринковић" Нови 
Бечеј 

15,02 15,15 14,89 45,06 5,62 6,99 8,15 20,76 69,8  

3 ОШ "Ђорђе 
Јоановић" Ново 
Милошево 

15,72 15,55 14,96 46,24 6,2 6,77 7,85 20,82 68,99  

4 ОШ "Доситеј 
Обрадовић" Бочар  

15,63 16,5 17,02 49,15 6,8 7,36 8,08 22,24 71,39  

5 ОШ "Милан 
Станчић-Уча" 
Кумане 

15,04 15,14 15,53 45,71 5,27 6,51 7,1 18,89 64,6  
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ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2020./2021. ГОДИНЕ 

3.разред 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Сташа Вујацков Српски језик Учешће на дечјој манифестацији „Песничка штафета“ Мања Бугарски 

  

4.разред 

Ред.бр. Име и 
презиме 

предмет Освојено место наставник 

1. Ереш Лила Музичка 
култура 

Златна медаља за соло певање на уметничком такмичењу ученика са Карпата и 1.место у 
уметничком такмичењу ученика основних школа 

Полак Фехер 
Агота 

  

 

 

 

5.разред 
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Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Вук Шаранчић математика *1.место на општинском такмичењу Соња Ђуричин 

2. Ана Ђелошевић математика *1.место на општинском такмичењу и 2.место на окружном такмичењу Соња Ђуричин 

3. Андреј 
Ранђеловић 

математика *3.место на општинском такмичењу и похвала  на окружном такмичењу Соња Ђуричин 

4. Шимон Далма Мађарски 
језик 

Пласман на општинском и зонском такмичењу , и златна диплома на покрајинском 
такмичењу 

Бало Бордаш 
Гизела 

5. Сара Деканић Српски језик Учешће на дечјој манифестацији „Песничка штафета“ Дубранка 
Дреновац 

  

 

 

6.разред 
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Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Речо Тибор математика *2.место на општинском такмичењу Полак Фехер Агота 

2. Хорват Рудолф физика *2.место на општинском такмичењу Хорват Рудолф 

3. Јестребинац Доминик Мађарски језик Учешће на дечјој манифестацији „Песничка штафета“ Бало Бордаш 
Гизела 
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7.разред 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Хајду Рајан математика *1.место на општинском такмичењу и учешће на окружном такмичењу Соња Ђуричин 

физика *1.место на општинском такмичењу и похвала (4.место) за учешће на окружном такмичењу Хорват Рудолф 

  

8.разред 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Катарина 
Влашкалин 

математика *1.место на општинском такмичењу и учешће на окружно такмичење Татјана Ковачев 

физика *1.место на општинском такмичењу и 2.место на окружном такмичењу Хорват Рудолф 
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историја *1.место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење Андреа Иванчев 

2. Киш Балаж математика *3.место на општинском такмичењу Давор Драгић 

Енглески ј. *2.место на општинском такмичењу Едит Вујовић 

хемија *1.место на општинсом такмичењу, 2.место на окружном такмичењу Чила Капор 

Мађарски 
језик 

*2.место на општинском такмичењу Бало Бордаш 
Гизела 

3. Теодора Шејмеши Енглески 
језик 

*1.место на општинском такмичењ и 2.место на окружном такмичењу и пласман на 
републичко такмичење 

Едит Вујовић 
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4. Дукић Јана Енлески је. *2.место на општинском такмичењу Едит Вујовић 

5. Милица Сузић Немачки ј. *3.место на општинском такмичењу Бојана Лаковић 

6. Милица Лалић Немачки ј. *2.место на општинском такмичењу Бојана Лаковић 

7. Фараго Ноеми хемија *2.место на општинском такмичењу Чила Капор 

Мађарски 
језик 

*1.место на општинском такмичењу,*2.место на окружном и учешће  на републичко 
такмичење 

Бало Бордаш 
Гизела 

8. Келер Карола хемија *3.место на општинском такмичењу Капор Чила 

9. Теодора Пјевац Српски језик *3.место на општинском такмичењу Дубравка 
Дреновац 
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III РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
 
Извештај о раду Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум је на својој првој седници у школској 2020/2021. г.,одржаној онлајн,23.08.2020.г заједно са Тимом за обезбеђење 
квалитета и развоја установе, разматрао стање у школи у време епидемије. На поменутој седници разматран је и Извештај о раду установе 
у школској 2019/2020.г., Школски развојни план ya 2020/21 каои Оперативни план рада предложен од Министарства просвете, који је 
наша школа примењивала почетком школске године.. Утврђени су термини класификационих периода и датума одржавања Наставничких 
већа. Дата је подршка стручним и одељењским већима у области планирања и програмирања образовно- васпитног рада у складу са 
Школским развојним планом. Израђен је предлог плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника (у складу са ШРП и на 
основу евиденције о стручном усавршавању. 
 

 

Месец Планирано Остварено Датум и 
дневни ред 

састанка 
VIII Педагошки колегијум је на својој првој седници у школској 2020/2021. г.,одржаној 

онлајн, заједно са Тимом за обезбеђење квалитета и развоја установе, разматрао стање 
у школи у време епидемије.  

Утврђен план 
рада и подељена 

задужења 

Он-лајн 
23.08.2020. 

IX На седници је разматран и усвојен Извештај о раду установе у школској 2019/2020.г., 
Годишњи план рада за 2020/21 каои Оперативни план рада предложен од 
Министарства просвете, који је наша школа примењивала почетком школске године 
 
Договор о недељном раду група виших одељења, од 5.октобра2020. 

Планирана 
активност је 

остварена 
Колегијум је дао 

сагласност 

Он-лајн 
9.09.2020. 
25-09.2020. 
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XI Директорка је обавестила Педагошки колегијум о броју запослених који су ковид 
позитивни јер је у питању проблем у организацији наставе.  
Школа је у обавези да стање пријави Кризном штабу у општини и да тражи да ученици 
од 5.до 8.разреда пређу на онлајн наставу. 

 п   Пед гошки 
колегијум је 
прихватио предлог 
директорке 

Он-лајн 
23.11.2020. 

XII Директорка је обавестила Педагошки колегијум да је отворена Гугл учионица за 
полугодишње Извештаје о раду тимова, актива, већа, о чему је раније било речи како 
треба да се уради- попуњавањем једног уникатног обрасца који је дат у прилогу. 
Достављају се и сви остали прилози као што су записници са састанака, анкете, 
упитници... 

Прихваћено 
Он-лајн 

24.12.2020. 
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V Директорка је обавестила Педагошки колегијум да је отворена Гугл учионица за 
годишње Извештаје о раду тимова, актива, већа, о чему је раније било речи како треба 
да се уради- попуњавањем једног уникатног обрасца који је дат у прилогу. Достављају 
се и сви остали прилози као што су записници са састанака, анкете, упитници... 
 
Договор о Завршном испиту 

Прихваћено 
27.05.2021. 
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Извештај о раду Школског одбора 
Месец Планирано Остварено Датум и дневни 

ред састанка 

IX  
Усвајање Извештaja рада школе зa шк. 2020/2021. 
г. 

 
Усвајање Извештаја рада директора, 
септ2020/авг2021.год. 

 
Разматрањe Годишњег плана рaдa зa шк. 
2020/2021. Годину 
 
 

Усвојен Годишњи план рада Усвојен Извештај рада 
школе 

Усвојен Извештај рада директорице септ 2020/авг.2021. 
 

Усвојене измене и допуне низа Правилника 

15.09.2020. 

X Избор нових Чланова Стручног актива за пазвојно 
планирање 

Извршено     05.10.2020. 

I Предлог мeрa зa унапређивањe 
наставног процесa 

Разматрањe успехa ученикa нa крају првог 
полугодишта 

 
Текућа проблематика 

Изложен и усвојен План јавних набавки 
 

Усвојен Правилник о безбедности и здрављу на раду 
 

Усвојена допуна Статута школе 
 

Изложен полугодишњи извештај о раду школе 
 

Изложен план активности Еразмус+ пројекта чији је наша школа 
координатор: најављен конкурс за одабир ученика за прву мобилност. 

19.02.2021. 

III Усвајање предлога Оперативног плана 
рада према одлуци Кризног штаба 

Усвојен предлог преласка одељења другог циклуса на онлајн наставу 12.02.2021. 
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Извештај о раду Савета родитеља 
Месец Планирано Остварено Датум и 

дневни ред 
састанка 

IX Koнстиуисањe Саветa родитеља и упознавање са програмима рада свих 
активности у школи 

Избор осигуравајуће куће за осигутрање ученика у 2021/2022.години,  

Давање сагласности на потрошњу пара од донација 

Упознавање родитеља са правилима понашања у школи 

Изабрана председница СР 
Изабрана осигуравајућа кућа 

Разматран Годишњи план 
рада 

Разматран Годишњи извештај 
о раду школе 

Разматран Годишњи извештај 
о раду директора 

28.09.2020. 

X 
Анкетирани родитељи о ставу према току наставе по комбинованом 
моделу пре 1. квартала 

 
Савет родитеља изнео мишљење 
по питању тока наставе и успеху 

пред 1. квартал 

16.10.2020. 

XII Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Критеријуми оцењивања – шта је потребно знати за одређену оцену 
Извештај о учешћу родитеља у одређеним активностима 
школе и могућност даљег ангажовања/ 

/ / 

III 
2021. 

Информисање родитеља о току наставе Одлука кризног штаба о преласку 
виших одељења на онлајн наставу 

12.03.2021. 
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Извештај о раду Наставничког већа школске 2020/2021. 
 

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред 
састанка 

VIII  
Договор о организацији рада у условима 
Короне и мере за заштиту ученика и 
запослених 
 

 
 

1. Наставничко веће је усвојило предлог 
Педагошког колегијума о организацији наставе за 
наредну школску годину у околностима пандемије 
Ковид 19. Настава ће се одвијати двосменски тако 
да су ученици нижих одељења увек у преподневној 
смени од 730, а виших одељења у поподневној смени, 
од 13 часова. 

 

27.09.2020. 
Он лајн 

  Сва одељења осим која имају више од 16 ученика се 
деле у групу А и Б. Настава ће се одржавати тако да 
ће се групе недељно смењивати. 

 

  2.Води се рачуна о термину за паузе, односно 
ужине и чишћење и дезинфекцију. 

На улазу у школу ученицима се мери 
температура, а и родитељи имају обавезу да 
им свако јутро измере. 
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На улазу у школу ученицима се мери 
температура, а и родитељи имају обавезу да 
им свако јутро измере. 

Подела предмета по наставницима. 

Учионица ликовне културе тренутно због 
хаварија није у употреби. 

Ужина се једе у трпезарији под надзором 
старешина и дежурних наставника. 

Маске су обавезне за све ученике и 
наставнике. За маске ученика су задужени 
родитељи. 

Продужени боравак може да прими највише 
15 ученика, ако их буде више 
заинтересованих морамо тражити потвре да 
родитењи раде. 

 

 
 

IX Израда и анализа наставних планова 
 

Сарадња и корелација у раду Тимова 
 

Провера образовних стандарда и исхода 
Израда школских докумената 

   Усвајање докумената школе, ГПР и Извештаја 
 

 

Анализирани наставни планови 

Извршена провера образовних стандарда и исхода 
н извештај о раду школе за 2020 /2021.год. 
а школска документа 

                 
14.09.2020 
 

30.09.2020. 
Он лајн 
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X Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 
класификационог периода 

Примена и провера образовних стандарда 

Извештај о реализацији наставног плана и програма 

Израда индивидуалних образовних планова 
 

Изложен извештај о успеху и владању ученика на 
крају класификационог периода 

Презентован извештај о реализацији наставног 
плана и програма 

Урађени су ИОП -1 

28.10.2020. 
Он лајн 

XI Информација о распореду стручног усавршавања 

Сређивање педагошке документације 
 

Информисање Наставничког већа о резултатима добијеним 
планираним тестирањем знања ученика 

Анализиран успех и владање на крају првог 
класификационог периода 

27.11.2020. 
Он лајн 

XII Организација обележавања школске славе Светог Саве 

Договор   о активностима за друго полугодиште 

Припрема и организација такмичења 
 

Извештавање Тимова о резултатима свога рада 

Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 
полугодишта 

Почеле припреме за такмичења 
 

Тимови и већа послали извештаје о полугодишњем 
раду 

21.12.2020. 
Он лајн 
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I 
Разрађивање програма 
рада Тимова у оквиру 
ШРП 

Разрађивање врсте 
послова за прошлу и 
текућу школску годину 

Промене у наставном 
плану за текућу школску 
годину 

Анализа поднетих извештаја Тимова и Актива  

II 
Уношење исхода и 
пројектне наставе у 
потрбна документа 

Извештавање о 
резултатима рада на 
пројекту Самовредновање 
рада школе 

 

Вредновање рада директора у оквиру Самовредновања рада 
школе 

25.02.2021. 
 

Он лајн 

III Мере безбедности и 
заштите на раду 

   Родитељски састанци 
Анализа успеха и владања 
на крају трећег квартала 
 

Ученици су смештени у својој учионици које смо одредили по 
одељењима, а наставници по распореду рада улазе код њих. 
Учионице су нумерисане, на уласку у школу ће бити 
постављена дезинфекциона баријера, сваком ученику и 
раднику се мери температура, сваки ученик и наставник мора 
да има маску, врши се дезинфекцијаруку… 

 

Анализа успеха и владања на крају трећег квартала је 
презентована на Наставничком већу 

12.03.2021. 
 

31.03.2021. 
Он лајн 

VI  
 Анализа успеха и владања 
ученика осмих разреда 

Анализа успеха и владања на крају школске године је 
презентована на Наставничком већу 
Наставничко веће је упознато са Захтевом родитеља за уџбенике 

 
9.06.2021. 
28.06.2021. 
Он лајн 
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 Избор ученика генерације 
 Остало 
 
 Анализа успеха и владања у 
школској 2020/2021 
 Текућа питања у вези са 
организацијом наставе 
Уџбеници "Фондације 
Кавчић" 
 Разно 

Фондације Кавчић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

Извешај о раду Ученичког парламента 
 
Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред 

састанка 

IX 
1. Избор представника одељења 
седмог и осмог разреда 

2. Конституисање Ученичког 
парламента 

3. Избор руководства 
Ученичког парламента 

 

1. Избор представника одељења седмог и осмог разреда 

2. Конституисање Ученичког парламента 

3. Избор руководства Ученичког парламента 

4. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром 
деловања парламента, са правима и дужностима чланова; 
упознавање са нормативним актима школе (Статут; 
Програм рада школе); Законом о основама система (део који 
се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; 
Пословником о раду парламента и сл. 

5. Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у 
овој школској години 

25.09.2020. 

Дневни ред: 

1.Избор представника 
одељења седмог и осмог 
разреда 

2.Конституисање Ученичког 
парламента 

3. Избор руководства Ученичког 
парламента 

4.Упознавање чланова са 
законским одредбама 

5. Израда и усвајање Програма 
рада Ученичког парламента у 
овој школској години 
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X 
1. Упознавање чланова 
Парламента са законским 
оквиром деловања парламента, 
са правима и дужностима 
чланова; упознавање са 
нормативним актима школе 
(Статут; Програм рада 
школе); Законом о основама 
система (део који се односи на 
ученике); Правилником о 
понашању ученика; 
Пословником о раду 
парламента и сл. 

2. Израда и усвајање Програма 
рада Ученичког парламента у 
овој школској години 

 

1.Планирани дневни ред одрађен је у септембру. 

2. Дан Конвенције о правима детета- одрађен у оквиру Дечије 
недеље 

 

Чланови Ученичког парламента 
у оквиру Дечије недеље 
посетили су председника 
општине. 

На састанку су ученици изнели 
проблеме у којој се налази 
наша школа. Проблеми су 
терен у школском дворишту, 
прокишњавање крова и 
уништавање учионице (Лиовни 
кабинет) и тд. 

 

 
XI 1. Класификациони период 

2. Хуманитарне акције, 
предлози, спровођење 

3. Међународни дан 
толеранције-16.11 

4. Светски дан деце-20.11 

5. Дан Конвенције о правима 
детета 

 

   Због епидемиолошке 
ситуације нису организоване 
планиране активности. 
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XII 
1. Болести зависности - Дан 
борбе против сиде – 
трибина-1.12. 

2. Новогодишња журка 

3. Класификациони период 

 

07.12.2020. 

Састанак је одржан онлајн. 

Дневни ред: 

1. Активизам и волонтеризам 

(Активност је одржала наставница Грађанског васпитања Неда 
Попов Раказов) 

 

 

 Због епидемиолошке 

ситуације Ученички 

парламент је направио 

Гугл учионицу. У Гугл 

учионицу смо позвали 

ученике, натавнике и 

директорку школе. 
 

 
 

 
 

Годишњи извештај (септембар 2020/август 2021) о раду директорице Биљане Бањац за школску 2020/2021. 

Месец Остварено 
VIII 
2020 

Израђен предлог Програма oбразовно-васпитног рада школе  
Припремљен материјалa зa aнaлизу oбразовнo-васпитног радa зa школску 2019/2020. г.  
Извршена Aнализa oбразовнo-васпитног радa нa крају школске 2019/2020. г. 
Пружена помоћ одељењским старешинама у формирању одељења и евидентирању бројног стања ученика за потребе Годишњег плана рада школе  
Учешћеу изради распореда часова као и распореда дежурстава наставника 
Утврђен број  и састав група за изборне предмете  
Присуство  седницама стручних органа 
Извршене Kонсултацијe у вези aктивности наставникa у oрганизацији рaдa секција слободних aктивности у складу са ШРП и усвојен распоред 
секција, слободних активности 
Извршена подела предмета на наставнике, oдељењског старешинства, oрганизациja рaдa сменa и режимa рада школе. 
Извршен обилазак просторија школе.  

Разматрана кадровска питања. Направљен нацрт за ШУ у погледу ЦЕНУС-а 
IX 

2020 
Израда Оперативног рада школе због КОВИД-а по комбинованом моделу. 
Припрема и праћење отварања Гугл учионице за сваког наставника и учитеља. 
 
ОП школе:  нижих одељења су кренули пре подне. Одељења која имају више од 15 ученика подељена су у две групе. Група А од 730 до 1000, а Б група 
од  10-1215.Ученици се мењају недељно тј. сваке друге недеље ученици иду у исто време.  Учитељи који имају мање од 15 ученика раде само у једној 
групи и увек пре подне. Ученици виших одељења су подељени у две групе . А група иде понедељак, среда петак у школу а следеће недеље уторак, 
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четвртак. Ученици који нису у школу имају обавезу да прате градиво са РТС програма. 
Припрема и праћење отварања Гугл учионице за сваког наставника и учитеља. 
 
Извештавање ШУ и Покрајинског секретаријата за образовање. 
 
Рад у стручном активу за Развојни план и у тиму за Самовредновање 
Пружањe помоћи у раду Дечјег савеза школe 
Утврђивање  бројног стањa ученикa 
Стручни  обилазак oдељењa 1. и 5.разредa 
 

Организовање наставе и активности 
Отворене Гугл учионице, праћење и контрола рада. 
 
Послати редовни извештаји надлежним органима: ШУ, Покрајински секретаријат за образовање, Министарство просвете. 
 
Разматран предлог новог Школског развојног плана.  
Тимски приступ том раду: тимови за самовредновање, обезбеђење квалитета. 
Рад у Дечјем савезу ради припреме Дечије недеље. 
 
Стручни  обилазак oдељењa 1. и 5.разредa обављен. 
 
Са ученицима петог разреда 19.09. радна субота је обележена посетом  Сланом  копову. Организатори посете су били наставница Фехер Ержебет и 
ја. 
 
ИТвининг пројекти контролисани, контактиране партнерске школе, рад и контрола рада РЕразмус плус пројекта. Душа науке. 
Формиран Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе који ће свој рад базирати нарезултатима Тима за самовредновање, тј. На научној основи 
и анализама ће усмеравати рад школе како би се она развијала. 
 
Извршена анализа индивидуалних наставних планова и дат акценат на увођењу наставе оријентисане ка исходима. 
 
План праћења Оператинвног плана рада у ванредној ситуацији.  
Aктуелнa проблематикa рaдa на основу акционог плана САМОВРЕДНОВАЊА 
 
Рад на документима: Извештај о раду школе и Годишњем плану  
 

X 
2020 

Вршена редовна анализa плановa oбразовно-васпитног радa наставника, као ипреглед педагошке документације 
 
-Учешће у планирању и реализацији Дечје недеље онлајн 
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-Учешће у организацији ваннаставних активности, распореда предавања, посета, систематских прегледа 
- Разматрањe oсталих текућих питањa из проблематике рада 
Aнализa успехa ученикa нa крају 1. квартала 
Конкурисање припремљеним пројектима  
-Вршен преглед педагошке документације и извештавано о евентуалним неправилностима 
-Организовање и присуство онлај седницама Већа 
-Пружена помоћ одељењским старешинама у изради распореда контролних и писмених задатака у складу са прописима 
Сарадња у онлајн комуникацији са родитељима по питању праћења наставе. 
Анализиран успех ученикa нa крају 1. квартала 
 

XI 
2020 

Преглед педагошкe документациje: есДневника, евиденција Гугл учионице. 
 
Педагошкo-инструктивни  рад са наставницима и учитељима.  
 
Рад у Педагошком колегијуму: Aнализa целокупног образовно-васпитног рада школе у протеклом периоду 
 
Сагледано и анализирано остварење Развојног плана школе 
 
Учествовање у организацији и раду Одељењских већа  
Учествовање у анализи и помоћи у изради извештаја за потребе стручних органа 
Праћење наставе у Гугл учионици 
Организовани разговори са ученицима који имају проблема у понашању и нередовном похађању онлајн наставе као и са њиховим родитељима,  у 
сарадњи са ПП службом. 
Праћење почетка радова на изградњи новог рукометног терена који је финансирао Покрајински секретаријат за омладину и спорт. 

Од 30.11. 2020. године настава за ученике од 5. до 8.разреда остваривала се путем наставе на даљину, уз коришћење GOOGLE учионице, и путем 
Јавног медијског сервиса Србије (РТС2 и РТС 3) и доступни су на платформи РТС Планета 

XII 
2020 

Израђен Оперативни план школе предат је ШУ у складу са епидемиолошком ситуацијом јер се прешло на онлајн наставу на даљину. 
Саветодавни рад са наставницима ради коришћења дигиталних садржаја текао је непрекидно. 
Организовани разговори са ученицима који имају проблема у понашању и нередовном праћењу онлајн наставе/на даљину, као и са њиховим 
родитељима,  у сарадњи са ПП службом.  
Oдржане седнице стручних и других oрганa онлајн. 
Спроведено инвентарисање у школи 
Aнализиран oбразовнo-васпитни рад нa крају 1. Полугодиштa. 
Срадња са Општином Нови Бечеј и извођачем радова фирмом „Екоградња“ ради продужења радова изградње новог рукометног терена у школском 
дворишту услед неповољних временских прилика и епидемије КОВИД. 
Рок завршетка радова померен за следећу годину (до 31.05.202) 
 

I 
2021 

Aнализa плановa oбразовно-васпитног радa наставникa Полугодишњи извештаји стручних актива 
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Aнализa aктивности стручних активa школe и учествовањe у раду стручних актива 
 
Подношење Извештаја после остварених пројеката 
Извештај о напретку пројекта 
 
Oдржавањe планирних седницa стручних органa  
 

Организација прославе школске славе Свети Сава: Организовано онлајн обележавање Светог Саве 
II 

2021 
Седница наставничког већа онлајн 
Анализа успеха и дисциплине ученика на првом полугодишту и реализације наставних садржаја у ванредним условима 
 
Контрола педагошке документације увидом у педагошку документацију, есДневник и Гугл учионицу 
 
9.2.2021. ОТВОРЕН РУКОМЕТНИ ТЕРЕН У ДВОРИШТУ ОШ“МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ 
  
9. фебруара Општину Нови Бечеј посетио Покрајински секретар за спорт и омладину, Дане Баста, кога је дочекао председник општине Нови Бечеј, 
Саша Максимовић са својим сарадницима. Они су заједно обишли  завршетак радова на рукометном терену у дворишту ОШ "Милоје Чиплић". 
Средства за изградњу рукометног терена у износу преко 5 милиона динара обезбедили су Општина Нови Бечеј и Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину. Том прилоком покрајински секретар је поклонио школи рукометне лопте. Захваљујемо и председнику наше општине, Саши 
Максимовићу и сарадницима који су уважили предлог Ученичког парламента наше школе за изградњу овог терена.  
Резултати самовредновања школе  
Праћење самовредновања рада школе ћење самовредновања рада школе 
 
Организована и одржана телефонска/ Вајбер седница Школског одбора и Савету родитеља. 
 

ШО усвојио финансијски извештај, завршни рачун 
 
10. фебруара одржан је виртуелни састанак био је део еТвиннинг и Ерасмус + пројектних активности нашe школе у вези са обележавањем 
Међународног дана жена и девојчица у науци. 
На састанку су учествовали наставници и ученици из партнерских школа из Турске, Италије и Србије и наставници из Шпаније. 
Прво су се наши ученици поздравили, а неки од њих су се представили и након тога су одиграли Кахоот квиз посебно припремљен за овај састанак 
под називом Колико се познајемо ... И друга научна питања  
Након игре сви су добили сертификат за присуство виртуелној активности.  
  
Сваке године последње среде у фебруару се обележава Дан борбе против вршњачког насиља тј. Дан розе мајица. 

Извештај Тима за заштиту деце од насиља дао актуелни извештај 
III 

2021 
Рад на пројекту из програма Еразмус+ ЕУ 
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Извештај пројектног тима пројекта из програма Еразмус+ ЕУ „Душа науке“ („ Soul of Science“) 
 
Због преласка на онлајн наставу у Гугл учионици услед пандемије, посете часовима нису одржане 
 
Учешће у активности у  склопу наставка озељењавања наше школе, секција "Чувари природе" и еколози са наставницом Ержебет Фехер засадила је 
лековито биље у леје направљене од старих гума  у атријуму. 
 
Организовала сам онлајн сусрет преко "Меет"-а будућих првака из ПУ "Пава Сударски" са ученицима наше школе уз свесрдну техничку подршку 
педагошкиње вртића Светлане Блажин, учитељице Аготе Полак Фехер . 
 
Праћење електронског уписа првака. 
Учешће у организацији.“ПИРЛС“ тестирања које има за циљ да испита развој читалачке писмености ученика од 10 година.Ово истраживање је 
међународног карактера и у свету се спроводи од 1.марта до 15.априла ове године.Носилац активности је Међународна асоцијација  за евалуацију 
образовних постигнућа, док је носилац ПИРЛС истраживања  
У националним оквирима Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Организација Општинског такмичења из страних језика, мађарског и српско, као и Књижевне олимпијаде у условима пандемије. 
Подршка настави на даљину преко онлајн састанака 
 

IV 
2021 

Обука за организацију и рганизација Пробног завршног испита 
Анализа резултата на трећем класификационом периоду 
Онлајн састанци Наставничког већа 
 
Педагошко инструктивни рад са предметним наставницима 
Подршка онлајн настави 
 
Праћење постигнућа ученика 
Анализа успеха ученика школе 
Праћење уписа у први разред, тј Анализа потенцијалног уписа у први разред. 
Извршена обука и овлашћење радника задужених за еУпис првака 
Информисање ученика о образовним профилима за будуће средњошколске 
 
Праћење самовредновања рада школе 
 
Похађање онлајн обуке за Дигитализацију 

V 
2021 

Праћење реализације Школског програма  
Припрема за организовање мале матуре Реализација Школског програма према Правилницима Министарства просвете за наставу на даљину у току 
ванредног стања и пандемије 
Редовно праћење обука од јавног значаја. 
Свечаност Мале матуре одржана уз мере безбедности према препорукама Кризног штаба  
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Организација обуке наставника за реализацију ЗИ  
Одлазак на консултације и обуке у ШУ Зрењанин 

VI 
2021 

Анализа успеха и дисциплине ученика 8. Разреда 
Организација и реализација завршног испита према посебним мерама по препоруци Кризног штаба услед пандемије КОВИД 19 
Извештај о финансијском пословању 
Организација Свечаности мале матуре, 30. јуна за ученике осмог разреда уз свечану доделу диплома и поклон књига. Свечаност је одржана на 
летњој позорници нашег места уз спровођење безбедносних мера у заштити од короне. 

VII 
2021 

Израда записника о ЗИ  
Рад на анкети  Тима за самовредновање рада школе.   
Припрема извештаја о резултатима рада школе 

VIII 
2021 

Смернице за даљи рад на основу стручних упутстава Министарства 
Рад на ЈИСП сиџстему и припрема података за ЦЕНУС, формирање одељења и група за изборне предмете.  
Комуникација са ШУ ради добијања дозволе за рад  
Планови рада школе на основу резултата упитника о руковођењу школом.(дати у прилогу). 
 

 
         Биљана Бањац, директорица 
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     АНАЛИЗА РАДА ДИРЕКТОРКЕ ШКОЛЕ НА ОСНОВУ АНКЕТЕ КОЈУ 
                   ЈЕ РАДИО ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
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IV СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Извешај о раду психолога Јелене Игњатовић Мунћан 
 
 

Месец Планирано Остварено 

СЕПТЕМБАР 

2020 

Праћење процеса адаптације ученика првог и петог разреда. 

  

  

  

  

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају проблеме у 
понашању и тешкоће у учењу. 

  

Учешће у изради акционих планова за тимове у којим психолог 
учествује. 

Обављени су разговори са учитељима и разредним 
старешинама првог и петог разреда и предложене мере 
за адекватнију адаптацију. 

  

Обављан је појачан васпитни рад са ученицима који 
испољавају проблеме у понашању. 

  

Учешће у изради планова Тима за заштиту ученика од 
насиља... и Тима за Инклузивно образовање. 
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ОКТОБАР Учешће у организацији Дечје недеље. 

  

  

Анализа успеха и владања ученика на 1. тромесечју. 

  

  

  

  

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају проблеме у 
понашању и тешкоће у учењу. 

  

Саветодавно –инструктивни рад са родитељима и наставницима. 

  

Организоване су активности у којима су учествовали 
запослени и ученици свих одељења. 

Анализиран је успех и владање ученика са циљем 
идентификовања ученика којима је потребна подршка. 

  

Обављан је појачан васпитни рад са ученицима који 
испољавају проблеме у понашању и тешкоће у учењу. 

  

Обављен је саветодавни рад са родитељима ученика који 
имају појачан васпитни рад, као и са родиељима ученика 
другог разреда који нису усвојили технике учења. 

НОВЕМБАР Индивидуално саветодавни рад са ученицима. 

  

Саветодавни рад се обављао континуирано и по 
исказаној потреби наставника или родитеља. 
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ДЕЦЕМБАР Вођење документације о раду психолога (дневник рада, оперативни 
план) 

  

Учеђшће у раду школских Тимова. 

  

  

  

Анализа електронског Дневника. 

  

  

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше 
повреду правила понашања, неоправдано изостају са наставе, 
односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању 
њихових права; 

  

Учествовање у припреми и раду Наставничког већа; 

  

  

Дневник рада психолога и оперативни план рада су 
уредно вођени. 

  

Учествовање у раду Тима за самовредновање, ШРП, 
Тима за заштиту ученика од насиља и Тима за 
инклузивно образовање. 

Праћена је редовност ажурирања 
електронских  Дневника. 

  

Током првог полугодишта обављен је појачан васпитни 
рад са 12 ученика. 

  

  

  

  

  

  

Учешће у планирању и реализацији успеха и владања 
ученика. 



 6  

ЈАНУАР Сарадња са ученицима и родитељима. 

  

Саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у 
понашању и учењу и њиховим родитељима. 

ФЕБРУАР Саветодавни рад са ученицима и наставницима. 

Учествовање у раду Тима за заштиту ученика 

Саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у 
понашању. 

Организовање активности поводом дана борбе провтив 
вршњачког насиља. 

МАРТ Саветодавно инструктивни рад са наставницима, ученицима и 
родитељима. 

Сарадња са тимом за професионалну оријентацију. 

Праћење наставе у онлајн учионицама. Свакодневне 
консултације са колегама. 

Договор и тестирање заинтересованих ученика  осмог 
разреда тестом ТПИ. 

АПРИЛ Тестирање првака. Обављено је тестирање будућих првака. 
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МАЈ Анализа електронског дневника. Сарадња са одељењским 
старешинама и осталим наставним особљем. 

Присуство часовима, анализа рада наставника са 
психолошко-педагошког становишта. 

  

  

  

Стручно усавршавање, присуство семинару из самовредновања. 

  

Састанак Тима за ШРП. 

Свакодневна сарадња и консултације са колегама путем 
телефона и мејла. 

  

  

Остварено је 9 часова праћења наставе. Обављен је 
конструктиван разговор са учитељима и наставницима 
чији су часови посећени. 

  

Одржан је семинар који је био обавезан за све школе. 

  

  

Анализа остварених активности и припремање извештаја 
за крај године. 

ЈУН Анализа успеха и владања ученика. Учествовање у Завршном 
испиту. 

Учествовала сам у спровођењу завршног испита. 
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АВГУСТ Учествовање у изради ГПРШ-а, Акционог плана за самовредновање 
рада школе, планирање ШРП-а. Израда месечног плана рада 
психолога. 

  

Формирање одељења првог разреда. 

  

Рад на изради  ГПРШ, акционог плана за 
самовредновање, ШРП, као и месечни план рада 
психолога. 

  

  

Формирана су три одељења првог разреда. 
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Извешај о раду педагога Милице Радоњић за 2020-21. 
 

Месец Планирано Остварено 

VIII Учествовање у изради ГПР-а, Извештаја о раду школе, 
Акционог плана ШРП-а и за самовредновања рада школе, 
Израда месечног плана рада, учешће у планирању Тима за 
инклузију, Тима за заштиту од злостављања , израда Листе 

дежурства наставника, распореда 
ЧОС-а , Личне карте школе 

Учествовла сам у изради годишњих, месечних и полугодишњих 
извештаја из свих области рада школе. Учествовла сам и у 
састављању Годишњег плана рада за нову школску годину, као 
и Извештаја о раду школе. Радила сам на распоређивању 
понављача, првака, ученика који су дошли из неке школе. 

 
 сам глобалне и оперативне планове наставника у Гугл 

учионици 

IX Праћење процеса адаптације 
ученика првог и петог разреда, саветодавно-инструктивни 
рад са 

ла сам свој годишњи план рада и континуирано састављала своје 
месечне планове 
Радила сам   акционом   плану самовредновања,   раду 
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 ученицима који имају проблеме у понашању и 
тешкоће у учењу Учествовање у изради ГПР-а, 
Извештају о раду школе, ШРП...и остали послови по 
потреби 
Учешће у изради акционих планова за тимове у којим 
учествујем 
Саветодавно –инструктивни рад са родитељима , 
распоређивање новопридошлих ученика 
 

 

 

 

 
 

Саветодавно –инструктивни рад са родитељима 
ученика са проблемима у понашању – 
Појачан васпитни рад 

актива за развој школског програма , тиму за заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања, тима за инклузију, чији сам и председник. 
Пратила сам рад наставника везан за попуњавање електронског 
дневника , глобалне и оперативне планове рада наставника, учествовала 
сам у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 
институцијама, припремала документацију за посете општинског 
просветног инспектора и радила све послове по налогу директора. Током 
првог квартала, по потреби , приоритетима расположивом времену, 
радила сам са ученицима који су имали одређених проблема, као што су 
слабе оцене, лоше владање, нерад, ометање часова итд. Заједно са 
наставницима и родитељима-старатељима учествовала сам у 
предузимању одговарајућих васпитних мера. Редовно и по Решењу 
директора сам радила Појачан васпитни рад са ученицима код којих је 
постојала потзреба . 

 
Пружала сам подршку родитељима и старатељима у раду са ученицима са 
тешкоћама у учењу, и проблемима у понашању. Радила сам статистику за 
потребе 
министарства просвете, школске управе, покрајинског секретаријата и 
општинског просветног инспектора. 
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X Саветодавни рад са учитељима и наставницима, 
конструктивно решавање сукоба међу ученицима , 
праћење наставе, помоћ у изради планова рада , 
ИОП-а, анализа успеха и владања на наставничком 
већуучешће у раду одељенских већа 
Сарадња са стручним сарадницима осталих школа, 
сарадња са Домом здравља, Центром за социјални 
рад Вођење дневника рада педагога 

Спровела сам кварталну анализу успеха у циљу испитивања потреба 
ученика и пратила реализацију и редовну наставу појединих наставних 

предмета путем увида у електронски дневник рада, као и посетом 
појединим наставним часовима. Кварталну анализу успеха ученика сам 

презентовала на Наст. већу. 
Присуствовала сам раду одељенских већа Посећивала сам и 

анализирала часове редовне наставе, као и друге облике 
васпитно-образовног рада и давала предлоге за њихово унапређење 
усменим путем. 
Сарађивала сам са Домом здравља у Новом Бечеју у вези организације 
лекарских прегледа и вакцинације ученика, као и у вези података из 
картона наших будућих ученика. 
 
 

XI Рад са ученицима, родитељима , наставницима 
Прачење наставе 

Посећивала сам и анализирала часове редовне наставе, као и друге облике 
васпитно-образовног рада и давала предлоге за њихово унапређење. 
Пратила са укупно 17 часова наставе 
Редовно сам примала родитење када је за то било потребе , неке и сама 
позивала на разговоре 

XII  Спровела сам кварталну анализу успеха у циљу 
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 Вођење документације о свом раду (дневник 
рада, оперативни планови рада, разни 
извештаји и мишљења, извештаји са часова 
праћења наставе) 
- Евиденција сарадње са 
родитељима,ученицима и наставницим 

испитивања потреба ученика и пратила реализацију и редовну наставу код 
свих учитељица. Кварталну анализу успеха ученика сам презентовала на 

Наст. онлајн већу. 
Присуствовала сам раду одељенских већа Вођена је евиденција о раду са 

наставницима, ученицима и родитељима-хранитељима. Прикупљање података о 
ученицима и чување материјала који садржи личне податке о ученицима 
обављано је у складу са потребом очувања приватности ученика и родитеља. 
Вођен је дневник рада педагога. 
Састављани су планови о раду педагога на месечном нивоу. 

 

I Реализација циљева и задатака појединих 
наставних предмета и области 

Ефеката иновативних подухвата (нових 
садржаја, облика, мотивационих подстицаја и 
посебних 

васпитних мера) 

Сарађивала сам са и слала потребне податке у школску управу, локалну 
самоуправу, завод за статистику, покрајински секретаријат, центар за социјални 
рад, здравствене установе, локалну полицију … 

У оквиру свог рада сарађивала сам са Домом здравља у Новом Бечеју у вези 
организације лекарских прегледа и вакцинације ученика, као и у вези података 
из картона наших будућих ученика. Сарађивала сам са образовним, 
здравственим, социјалним, културним и другим установама које доприносе 
остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада установе. 
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II Утврђивање узрока непостизања успеха и 
предлагање педатгошких мера 

Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима и 
родитељима-хранитељима. Прикупљање података о ученицима и чување 
материјала који садржи личне податке о ученицима обављано је у складу са 
потребом очувања приватности ученика и родитеља. Вођен је дневник рада 
педагога. 

Састављани су плановио раду педагога на месечном нивоу. 

 

III 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 
 

Унапређивање рада стручних органа школе 

Учествовала сам у онлајн Наставничким већима, сарађивала са колегама и 
директором, 

Пратила онлајн наставу путем Гугл учионица, радила све послове по потреби и 
налогу директора 
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  Решавање актуелних образовно-васпитних проблема 

Извештавање о резултатима обављених анализа истраживања и 
предлагање одговарајућих педагошких мера 

март 
 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у 
учењу и понашању 

Рад са школском заједницом у остваривању 
образовно-васпитних задатака 

 
Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у 

понашању и учењу 

Рад на реализацији програма професионалне оријентације 
 

1V Сарадња са наставницима и директором школе 

Идентификовање, конкретизовање и 
операционализовање циљева и задатака 
образовно-васпитног рада 

Сарадња са наставницима у припремању и планирању 
непосредног 
образовно-васпитног рада (избор 

 
облика, метода, средстава и организација рада) 

Упознавање стручних актива одељенских већа и 
наставничког већа са резултатима анализа испитивања 

Преко вајбер група будућих првака у забавишту, сам сарађивала са 
родитељима и васпитачицам, извршила сам онлајн упис будућих 
првака,  
 
 

Учествовала сам у онлајн Наставничким већима, сарађивала са 
колегама и директором, 

 

Пратила онлајн наставу путем Гугл учионица, радила све послове по 
потреби и налогу директора 

 

Птатила и прегледала, као и сарађивала са колегама у вези са 
електонским дневницима 
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 ности ученика на часовима редовне 
наставе 

 

Испитивање зрелости за превремени, 
редовни и одложени полазак у школу 

Структурирање одељења првог, апо 
потреби и других разреда 

Сад смо већ велики – обавезе и 
понашање ученика у школи –за ученике 
у боравку, 

Током године 

Пратила сам по један час код сваке учитељице, анализирала, разговарала са њима и писмено 
обрадила анализу часа 

V Унапређивање рада стручних органа 
школе 

Решавање актуелних 
образовно-васпитних проблема 

Iзвештавање о резултатима обављених 
анализа истраживања и предлагање 
одговарајућих педагошких мера 

Пратила и прегледала, као и сарађивала са колегама у вези са електонским 
дневницима 
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VI Завршни испит, анализа успеха и 
владања 

Спроводила сам тестирање предшколске деце која уписују први разред ,тестом ТИП-1, 
и вршила електронски упис првбака, сарађивала са одељенским старешинама свих 
одељења, помагала колегама око попуњавања Листе жеља осмака... Учествовала сам у 
изради педагошког профила ученика, као и ИОП-1 и ИОП-2 

Учествовала сам у пословима везаним за Завршни испит осмих разреда 
 

Током школске године праћени су: школски успех, напредовање и развој, као и 
владање свих ученика. 

Током целе школске године , по потреби и расположивом времену, радила сам 
са ученицима који су имали одређених проблема, као што су слабе оцене, лоше 
владање, нерад, ометање часова итд. Заједно са наставницима 
и  родитељима-старатељима учествовала сам у предузимању одговарајућих 
васпитних мера. Редовно и по Решењу директора сам радила Појачан васпитни 
рад са ученицима код којих је постојала потзреба . 

Припремила сам и анализирала анкете у вези изборних предмета по разредима и на 
нивоу школе 

Спроводила сам кварталне анализе успеха у циљу испитивања потреба ученика, а по 
плану ШРП-а и пратила реализацију и редовну наставу појединих наставних предмета 
путем увида у електронски дневник рада, као и посетом појединим наставним 
часовима. Кварталне анализе успеха ученика сам презентовала на Наставничким 
већима. 
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Извешај о раду библиотекара Марице Стојшин 
 

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред састанка 

VIII  

Пријем и подела уџбеника ученицима у оквиру 
пројекта 

 

„Бесплатни уџбеници“ 
 
Учешће у раду Тима за самовредновање 

 

Припрема и израда годишњих, месечних и 
оперативних планова рада 

 

Пријем и подела уџбеника наставницима 
Довршавање летописа 

 

Добродошлица првацима-пано 

 

- све предвиђено је и 
остварено 

 

у току септембра и октобра 
августа 
последња недеља августа 4.у току 
септембра , октобра и новемра 

 

 

задња недеља августа 

 

 

последња недеља августа 

 

 

у току августа месеца 
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Просторно уређење школске библиотеке ради боље 
искоришћености простора, 

 

функционалности и прилагођености потреба ученика 

Напомена: 
- „бесплатни уџбеници“ и уџбеници за 
наставнике су касно достављени од издавача 

 
 

IX  

Пoслoви oкo пријемa и поделe уџбеникa 
наставницима и ученицима 

 

 

Упознавањe првакa сa пpoсторијамa и 
радом ђачке библиотекe 

 

Учешће на конкурсу“ Слушали смо на 
семинару, применили смо у пракси“ 

 

 

 

остварено 

 

 

 

остварено 3.остварено 

 

остварено 

 

 

остварено 

 

у току септембра , октобра и 
новембра месеца 

 

 

прва и друга недеља септембра 

 

 

друга и трећа недеља септембра 
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Обележавање Дана писмености 

 

 

Увођење књига 

 

 

Формирањe библиотечкe сeкцијe 

 

Часови у библиотеци у 2.3.4.5.разреду 

 

 

 

није остварено 

 

 

није остварено 

 

 

прва недеља септембра 

 

 

у току септембра 

 

 

последња недеља септембра 

 

 

трећа и четврта недеља 
септембра 

 

Напомена: 
6. била сам на боловању 
7.боловање 
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X 1. Неговање завичајности-пано 2.Учешће 
библиотеке у активностима „Дечје 
недеље“ 3.Вођење летописа 
4. Изложба радова од рециклираног материјала 
5.Сређивање документације намењеној 
матичној библиотеци у Зрењанину 

 

Kњижевни сусрет на српском језику 
поводом обележавања светског дана 
здраве хране 

 

 

посета Сајму   књига 

 

1. oстварено  
2.остварено 

 

 

остварено 

 

 

остварена изложба одељенских паноа 
на тему „Да право свако дете ужива 
лако“ 5.остварено 

 

 

није остварено 

 

 

 

није остварено 

 

1.недеља октобра 
2.недеља октобра 

 
3.током октобра 4.2.недеља 
октобра 

 

5.1. и 2. недеља октобра 
 

 

песникиња није могла у 
предвиђеном термину да 
дође-одложено 

 

моје здравствено стање ми није 
допустило 
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XI 1.припремање материјала за трибину на 
тему“Породица-фактор успеха уи неуспеха 
учења“ (заједно са педагогом и психологом) 
2.вођење летописа 
3.иновације у билиотекарству 4.час у 
библиотеци са ученицима 7.и и 8. разреда 
5.формирање базе података 

 

делимично остварено 

 

 

 

остварено 3.остварено 

 

4. остварено 5.остварено 

 

прва и друга недеља новембра 

 

 

 

током новемра 3.присуствовала 
семинару последње недеље 
новембра 4.прва и трећа недеља 
новембра 

 

5.током целогмесеца новемра 
XII Пријем и упис првака у школску 

библиотеку 

 

 

вођење летописа и документације 

 

 

обележавање Нове године 4.акција 
Министарства просвете 

 

остварено 

 

 

 

остварено 3.остварено 
4.остварено 

 

 

прва и друга недеља децембра 

 

 

 

током целог месеца 

 

 

у другој недељи 4.последња 
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„набавка књига за обнову библиотека“ 

недеља децембра Напомена: 

 

-присуствовала семинару 
„Дете у центру“ 

I 1. Формирање електронске базе података 
2. Сaвa Нeмaњић – Свети Савa у историји, 
традицији и књижевности (школскa славa 27. 
јануарa) –пано 

1.остварено 
 
2. оставерено 

1. трећа и четврта недеља 
 
5.недеља јануара 

 

II  

Рад на оштећеним књигама 

 

Трибина за родитеље:Породица-фактор 
успеха и неуспеха у школском учењу 

 

Школско такмичење рецитатора 

 

 

остварено 

 

 

 

није остварено 
 
 

 

остварено 

 

 

прва и четврта недеља 

 

 

 

друга недеља (у предвиђеном 
термину школа није радила због 
епидемије грипе) 

 

 

четврта недеља 
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III  

обележавање 8.марта 

 

 

 

Припремање приредбе поводом дечије 
манифестације „Песничка штафета“ 

 

 

Обележавање Светског дана поезије 

 

 

остварено 

 

 

 

није остварено 

 

 

 

 

 
 

 

остварено 

 

1.прва недеља 2.у току 
марта 
 

 

 
 

3.трећа недеља 
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IV  

Обележавање Међународног дана дечје 
књиге 

 

 

Посета ученика 6. и 7. разреда библиотеци 
на тему“Живот у средњем веку“ 

 

 

Формирање електронске базе података 

 

 

 

Посета ученика 5. разреда на тему 

 

„Оруђа и оружја из паристорије пронађених на 
локалитету Новог Бечеја“ 

 

остварено 

 

 

 
 

 

остварено 

 

 

 

 

 
 

 

остварено 

 

 

 

остварено 

 

 

недеља 

 

 

 
 

 

недеља 

 

 

 

 

 
 

 

током месеца 

 

 

 

недеље 
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 „Читалачка значка“  

остварено 

 

 

 

остварено 

 

 

у току месеца 

 

 

 

друге недеље 

 
VI  

Учешће на завршном испиту ученика 
8.разреда 

 

 

подела књига на завршној свечаности 
осмих разреда 

 

2.остварено 
 

2. остварено 

 

недеља 

 

 

 

четврта недеља 
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V СТРУЧНА ВЕЋА 
 
 

Извештај Стручног већа разредне наставе - Мелинда Фабијан 
 
 

Полугодишњи извештај о раду Стручног већа разредне наставе за школску 2020/2021.годину 

  

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред састанка 

АВГУСТ       

СЕПТЕМБАР 1. Избор председника Стручног већа 
наставника разредне наставе 

2. Усвајање Годишњег плана рада 
Стручног већа наставника 
разредне наставе 

3. Формирање разредних  већа и избор 
председника сваког већа 

4. Планирање наставе-усвајање 
годишњих планова рада 
наставника, усклађивањеа са ШРП 

5. Планирање стручног усавршавања 

Записник: 

1. Изабран је председник Стручног већа за нову школску годину. 
То је Мелинда фабијан. 

2. Једногласно је усвојен план и програм за 2020/2021. 

3. Председници Разредних већа су: 

  - Катица Давидовић, први разред 

  - Снежана Вребалов, други разред 

  - Мања Бугарски, трећи разред 

- Александра Попов, четврти разред 

8.9.2020. 

Дневни ред: 

1. Избор председника Стручног већа 
наставника разредне наставе 

2. Усвајање Годишњег плана рада 
Стручног већа наставника разредне 
наставе 

3. Формирање разредних већа и 
избор председника сваког већа 

4. Планирање наставе - усвајање 
годишњих планова рада наставника 
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наставника 

  6.   Разно   
 Израђен је и прихваћен распоред учионица. 

4. Састављен је распоред часова . 

Израђен је план дежурства за разредну наставу. 

Бесплатни уџбеници ће бити подељени чим стигну. 

 Планирање наставе за време епидемиолошке ситуације Ковид 19 

У разредима где има више од 18 ђака, се дели у две групе. ( А 
група, Б група ).Ношење маски је обавезан. 

На улазу ушколу се мери температура, ради се дезинфикација 
руку. 

За време великог одмора се проветравају  учионице, ради се 
дезинфикација столова. 

  

  

6.Разно: а) Радна субота ће бити 18.9.2020. Друштвено користан 
рад-Сакупљање секундарних сировина 17.09.2020.  је 
одржан  математичко такмичење „Кенгур“ .Присусвовали су 
ученици нижих разреда.     

25.09.2020. је одржан Европски дан језика у школској библиотеци. 

Учествовали су ученици трећег и четвртог разреда. 

5. Семинари за стучно усавршавање 
настваника ће се одржавати у складу 
са актуелном ситуацијом. 

6. Разно 

ОКТОБАР 

  

  

1. Усвајање записника са претходне 
седнице 

2. Договор о активностима за време 
Дечје недеље 

  3.    Стручно усавршавање 

Записник: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице. 

2. Ове године се обележава Дечја недеља од 5. до 11. октобра под мотом 
" Подељена срећа, два пута већа " Ове године у  нашој школи 

23.10.2020. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне 
седнице 
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због епидемиолошке ситуације Ковид 19 програм за време Дечје 
недеље је: 

А) Договор о активностима за време Дечје недеље 

Б) " Подељена срећа, два пута већа " 

Израда ликовних радова, плаката у оквиру одељења 

В) Јесењи радови 

У оквиру радне суботе ученици су на тему “Јесен “ постављали 
радове у Гугл учионицу. 

Најлепши ученички радови ће бити изложени у школској 
библиотеци. 

Г) „Љубав за цео свет“ 

Игра и слушање музике на отвореном. 

Д) Пројекција цртаног филма 

„ Тајне изгубљеног краљевства „   Дом културе 

3.Стручно усавршавање учитеља ће се одвијати онлине 

4. Разно: 

20.10.2020. Посета Црвеног крста 

Предавање о саобраћају за ученике првог разреда 

  

  

2. Договор у вези дечје недеље 

3. Стручно усавршавање 

4. Разно 
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НОВЕМБАР 

  

  

1. Утврђивање и анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 1. 
квартала 

2. Усклађивање критеријума 
вредновања-оцењивања 

3. Актуелни проблеми деце у млађим 
разредима и начини њиховог 
решавања-психолог 

  4.   ИОП настава 

  

Записник: 

1. Уз присуство педагошке службе, свака учитељица је саопштила 
успех 

  ученика и владање на крају првог класификационог периода. 

2. Констатовано је да се критеријуми оцењивања константно 
усклађују 

са прописима закона. 

3.ИОП настава се редовно примењује у нижим разредима. 

4. Разно: 

02.11.2020.Радионица “Буди другу друг“у сарадњи са 
Хуманитарним центром.У радионици су учествовали учитељице 
нижих одељења, Слађана Васиљевић 

( психолог ), Маја Теофановски ( психолог Дома здравља ) 

  

29.11.2020. 

Дневни ред: 

 1.    Утврђивање и анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 1. 
квартала 

 2.    Усклађивање критеријума 
вредновања - оцењивања 

3. ИОП настава 

4.Разно 
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ДЕЦЕМБАР 

  

  

  1. Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају 1.  полугодишта 

  

Записник: 

1.Одржани су састани у оквиру разредног већа. 

2. Разно 

12.12.2020.-Предавање о старим предметима за ученике нижих 
разреда у сарадњи са Музејом –Зрењанин. 

  

  

18.12.2020. 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају 1.  полугодишта 

2.Разно 

  

  

Извештај другог полугодишта о раду Стручног већа разредне наставе за школску 2020/2021.годину 

  

Месец Планирано Остварено Датум и 
дневни ред 
састанка 

Напомена 

ЈАНУАР         
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  1.     Стручно 
усавршавање 

2.     Прослава Светог 
Саве 

  

1.Због епидемиолошке ситуације Ковид 19 стручно усавршавање учитеља и 
наставника се одвијала онлине . 

2.27.јануара наша школа је презентовала Савиндан на другачији начин. 

е-књижицу је направила учитељицља Агота Полак Фехер са својим одељењем 
IV3. 

Ученици нижих разреда су предали ликовне радове на тему Свети Сава. 

  

ФЕБРУАР 

  

  

1.     Договор о припреми 
и терминима 
такмичења 

2.     Предавање: Како 
припремити децу за 
такмичења? (размена 
искуства) 

3.Разно 

1.Учитељице су се договарале о припремама такмичења и термина. 

Размениле су своја претходна искуства. 

Ученица IV2 Калина Влашкалин награђена је дипломом Друштва 
школских  библиотекара Србије за освојено I место  на конкурсу « Лето без 
бриге проведи крај књиге „. 

Калина је забележила своје утиске о прочитаним књигама и то послала на 
конкурс. 

3.Обележавање „Дана борбе против вршњачког насиља ”- Дан розе 
мајица.Учествовали су сви ученици нижих разреда у 

изради плаката на споменуту тему. 

Реализација часова –коришћење таблета,едукативних игрица. 

( Учитељице Олга Мирков, Александра Попов ,  Агота Полак Фехер, Снежана 
Вребалов) 

  

  

29.01.2021. 

  

  

 

  

  

24.02.2020. 

 

 

25.02.2021. 

Награду је 
уручила  наша 
библиотекарка 
Марица 
Стојшин. 
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МАРТ 

  

  

1.     Анализа успеха и 
дисциплине ученика на 
крају 3. квартала и 
предлог мера 

2.     Сарадња са вртићем 

3.     Мала прослава за 
ученике које су 
освојили пласман на 
такмичењима 

4.     Договор о 
активностима за 
Васкрс 

5.     Разно 

  

1. Уз присуство педагошке службе, свака учитељица је саопштила успех 

  ученика и владање на крају трећег  класификационог периода. 

ИОП настава се редовно примењује у нижим разредима. 

2.Организован је сусрет будућих првака из ПУ “Пава Сударски ”. 

Сусрет је организован преко „ Меет“ – а.Ученици IV разреда су прошетали кроз 
школу и направили видео записе да се на тај начин деца из вртића упознају са 
новом средином и новим другарима, а и како би упознали будуће учитељице. 

Васпитачице ПУ су такође припремиле своје предшколце за ово виђење које је 
протекло у веома веселој атмосфери. 

3.Нажалост прослава за учеснике које су освојили пласман на такмичењима није 
било могуће због епидемиолошке ситуације Ковид 19 . 

4.Учитељице ће организовати  ликовне радионице у оквиру свог одељења.   

5. Светски дан читања обележен је 3.фебруара .Ученици IV2 Тодор Лукић и Иван 
Вујовић читали наглас. 

Отварање Гуглучионице ИКТ у настави. 

Одржали смо кратку обуку . 

  

 „ПИРЛС“ ТЕСТИРАЊЕ 

У понедељак 22.марта и у уторак 23.марта у нашој школи је 
спроведено  „ПИРЛС“ тестирање.“ПИРЛС“ тестирање има за циљ да испита 
развој читалачке писмености ученика од 10 година.Ово истраживање је 
међународног карактера и у свету се спроводи од 1.марта до 15.априла ове 
године.Носилац активности је Међународна асоцијација  за евалуацију 
образовних постигнућа, док је носилац ПИРЛС истраживања 

У националним оквирима Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. У тестирању је учесвовало одељење ућитељице Олге Мирков. 

  

  

  

17.03.2020. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кординатор Агота 
Полак Фехер 
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За реализацију тестирања биле су задужене учитељица администратор тестирања 
Александра Попов и библиотекар Марица Стојшин као координатор тестирања. 
Тестирање је спроведено у два дана  тј. у две групе због поштовања 
епидемиолошких мера. 

  

  

  

  

31.03.2021. 

  

 

22. и 
23.03.2021. 

Учитељица Олга 
Мирков 

Учитељица 
Александра Попов 

Библиотекар 
Марица Стојшин 

  

АПРИЛ 

  

  

1.     Договор о 
припремама за  Дан 
школе 

2.     Посета изложбама 

3.     Посета позоришту 

  

  

1.Дан школе ће бити обележен виртуелно. 
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МАЈ 1.     Договор и припрема 
за извођење екскурзије 

2.     Анализа  рада 
секција 

3.     Припреме за пријем 
будућих првака (4. 
разред) 

4.     Организовање 
спортски сусрета, 
кроса 

5.     Разно 

Због епидемиолошке ситуације Ковид 19 ове школске године нисмо били у 
могућности за организовање спортских сусрета, кроса, ескурзија. 

5.11.05.ученици I1 са својом учитељицом Катицом Давидовић су 
посетили ”Фестивал цвећа „ у Новом Бечеју. 

13.05.Мала модна ревија ученика III3 одељења. 

18.05.је одржана 47. Песничка штафета у организацији Народне библиотеке 
Зрењанин. 

5.27.05.2020.  Посета музеја " Главашева кућа " 

Ученици III-3 одељења су посетили Завичајни музеј " Главашева кућа ".Ученици 
су имали прилику да погледају слике познатих Новобечејаца. 

Одржан је тематски дан где је  спојено више предмета ( пројектна настава, 
природа и друштво, мађарски језик , физичко васпитање ) .Деца су била активна. 

5.Ереш Лила IV3 освојила је I. место на Уметничком такмичењу основних 
школа  и   I.место на Уметничком такмичењу ученике  Карпата 

Ереш Лила , ученица IV3 одељења 

освојила је прво место у певању. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.05.2021. 

  

  

  

  

 15.и 
16.05.2021. 

  

  

  

  

Учитељица Катица 
Давидовић 

  

  

Учитељица 
Мелинда Фабијан 

  

Гост Песничке 
штафете је била 
Николета Новак, 
дечји писац . 

Учествовали су 
учитељице нижих 
разреда, 
библиотекар ка 
Марица Стојшин. 

  

Учитељица 
Мелинда Фабијан 

 

Учитељица Агота 
Полак Фехер 
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ЈУН 1.     Анализа успеха и 
дисциплине ученика на 
крају наставне године 
и предлог мера 

2.     Анализа реализације 
планова рада 

3.     Анализа реализације 
Годишњег плана рада 
Стручног већа 
наставника разредне 
наставе. 

4.     Разно 

  

1.Одржани су састанци у оквиру разредног већа. 

2.Планови рада су реализовани 

3.Усвојен је извештај рада   Стручног већа наставника разредне наставе у 

2020/21.школској години. 

4.Промоција рукомета у школском дворишту наше школе. 

21.06.2021. 

  

  

  

  

  

  

21.06.2021. 

Учитељице 

нижих одељења 

  

  

  

  

Ученици од првог 

 до четвртог разреда 

 
  

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
2020/2021. 

 
 
 

На почетку 2. полугодишта, због актуелне епидемиолошке ситуације, часови физичког васпитања одржавани су у учионици, а када је време 
дозвољавало напољу, на отвореном. 
На онлајн наставу прешли смо 15.3.2021. Сви ученици су морали присуствовати часовима у одређено време по актуелном распореду часова. 
Имали су обавезу да напишу да су присутни на часовима. Постављали смо им интересантан материјал везан за план и програм, али и разне 
занимљивости везане за поједине спортове. Имали су пар задатака везаних за моторичке способности које  су требали да ураде и пошаљу.  
Ученици су били активни, редовно су присуствовали часовима и радили задатке које су добијали. 
У школе смо се вратили 19.4.2021. Часове смо до краја школске године држали у школском дворишту, а када време није дозвољавало у 
школској сали. 
План и програм је реализован у складу са актуелним епидемиолошким мерама. Сви ученици су позитивно оцењени. 
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Ове године нису организована такмичења из спортова због короне. 
На састанку актива разговарали смо се о текућим проблемима, недостатку справа и реквизита које ћемо по могућству  набавити за следећу 
школску годину. 
 
 
 
Нови Бечеј                                                      Председник актива- Тања Голушин 
19.6.2021. Ото Секе 
 Зоран Петровић 

 

                                                                                                                                                                                         

  

 

Извештај Стручног већа матерњег језика (српски, мађарски)  
 

Извештај о раду Стручног већа за матерњи језик (српски језик и мађарски језик) за друго полугодиште  за школску 2020/2021. годину 
 
 

Стручно већа за матерњи језик чине Татјана Стакић, Дубравка Дреновац, Весна  Марковић, Сандра Ковачев и Гизела Бало Бордаш. 
У току другог полугодишта шкоске 2020/2021. године  одржана су два састанка Већа.  
У фебруару  су почеле припреме осмака за такмичење. Припреме су протекле у прем предвиђеном плану рада наставника. Најпре је 

одржано такмичење рецитатра. Школа је имала изузетнан успех. Ученица Далма Шимон је освојила републичку награду.  
У наредним месецима полако с почело са припрамама осмака за завршни испит. Наставнице Гизела Бало Бордаш и Дубравка Дреновац 

су одржале припремне часове у школи. Треба признати да је одзив осмака био на завидном нивоу.   
Извршена анализа успеха на крају другог полугодишта.   

 
 
 
У Новом Бечеју, 22. јуна 2021.                  Председник Већа за матерњи језик  
                                                                                         Татјана Стакић 
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Извештај Стручног већа математике - Давор Драгић 
 

Записници са седница стручних већа, 22. 06. 2020. 
 
Активност 

Анализа рада 

Закључак 

Иако је од почетка школске године настава организована на принципу један дан у школи и праћење наставе и часова од 30 минута, један дан 

онлајн наставе, најбитније ставке из наставних планова и програма су реализоване. 

План појединих секција није реализован до краја. 

Припремна настава је реализована по препорукама Министарства. 

Од такмичења су реализовани школски, општински и окружни ниво ДМС, такође и Кенгур 2021.  

Годишњи извештај о раду стручног већа страних језика 

(енглески језик и немачки језик) 
школска 2020/2021. 

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред 
састанка 

Септембар 1.Избор председника 
Стручног већа 
2.Састављање плана 
Стручног већа и договор о 
реализацији истог услед 
тренутне епидемиолошке 
ситуације 
3.Рад у посебним условима 
због корона вируса 
(ОНЛАЈН, 
КОМБИНОВАНО) 

1.За председника Стручног 
већа за стране језике 
једногласно је изабрана 
Лаковић Бојана, наставник 
немачког језика. 
2. Састављен је план 
Стручног већа за стране 
језике са активностима по  
месецима. 
3.Усвојен је рад у 
специјалним условима у 

8.9.2020. 
Дневни ред: 
1.Избор председника 
Стручног већа 
2.Састављање плана 
Стручног већа и договор о 
реализацији истог услед 
тренутне епидемиолошке 
ситуације 
3.Рад у посебним условима 
због корона вируса 
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4. Растерећење ученика у 
току школске године 

групама. План је  
прилагођен  новим 
условима. 
4.Због тренутне 
епидемиолошке ситуације 
градиво је кориговано и 
прилагођено у виду 
реализације обимности 
садржина наставних 
јединица. 

(ОНЛАЈН, 
КОМБИНОВАНО) 
4. Растерећење ученика у 
току школске године 
 
 

Новембар 1.Анализа успеха ученика 
након првог квартала 
 2.Превазилажење тешкоћа у 
учењу 
3. Разно 
 

1.Анализиран је успех 
ученика након првог квартала 
2.Пронађене су методе за 
превазилажење тешкоћа које 
ученици имају у 
учењу.Поједностављена је 
обимност садржине 
наставних јединица у складу 
моделима одвијања наставе у 
циљу бољих резултата 
усвајања градива. Ученицима 
је пружена додатна подршка 
у учењу кроз консултације са 
наставницима. 

2.11.2020. 
Дневни ред: 
1. Анализа успеха ученика 
након првог квартала 
2.Превазилажење тешкоћа у 
учењу 
3. Разно 

Децембар   1.Анализа рада, реализација 
плана и успеха 
2.Разно 
 

1.Анализиран је успех 
ученика на крају првог 
полугодишта 
2. Разговарано је о 
потешкоћама које су ученици 
имали током онлајн наставе и 
пронашли нове методе за 
њихово отклањање у другом 
полугодишту у циљу 
постизања бољих резултата у 
учењу. 

18.12.2020. 
Дневни ред:  
1.Анализа рада, реализација 
плана и успеха 
2.Разно 
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Јануар Дневни ред: 
1.припреме за такмичење 
ученика 
2.корелација са другим 
наставним предметима 
 

Општинско такмичење из 
страног језика се одржава 20. 
02.2021. за немачки језик и 
21.2.2021.за енглески језик. 
Наставници су се договорили 
о начину припреме ученика 
за такмичење у периоду 
тренутне епидемиолошке 
ситуације. Препорука је да се 
припреме организују на 
даљину уз употребу Гугл 
учионице или у мањим 
групама уз поштовање свих 
епидемиолошких мера. 
Договорен је датум 
реализације школског 
такмичења, према утврђеном 
правилнику друштва за 
стране језике као и начин 
реализације истог. 
Формирана је комисија за 
прегледа тестова и 
утврђивања пласмана на 
општинско такмичење. 
2.У месечне планове уписана 
је корелација са појединим 
предметима. Извршена је 
анализа тих тема и наставних 
јединица. 
 

         25.1.2021. 
Дневни ред: 
1.припреме за такмичење 
ученика 
2.корелација са другим 
наставним предметима 
 

 
Март  
 

Дневни ред: 
1. Анализа резултата 
такмичења 

1. Након одржаног 
општинског 
такмичења ученици 
осмог разреда 
остварили су завидне 

1.3.2021. 

Дневни ред: 
1. Анализа резултата 
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2.Разно 

 

резултате на 
општинском 
такмичењу из 
немачког и енглеског 
језика и упркос 
тешким условима за 
припрему услед 
тренутне 
епидемиолошке 
ситуације. 
-Резултати након 
одржаног општинског 
такмичења из 
немачког језика су 
следећи: 
2.место Милица 
Лалић, ученица VIII-1, 
наставница Бојана 
Лаковић 
3.место Милица 
Сузић, ученица VIII-1, 
наставница Бојана 
Лаковић 
-Резултати након 
одржаног општинског 
такмичења из 
енглеског језика су: 
1.место и пласман на 
окружно , Теодора 
Шејмеши, ученица 
VIII-2,наставница 
Едит Вујовић 
2.место Јана Дукић, 
ученица 
VIII-2,наставница 

такмичења 

2.Разно 
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Едит Вујовић 
2.место Балаж Киш, 
ученик 
VIII-3,наставница 
Едит Вујовић 

2. Разговарали смо о 
избору уџбеника за 
наредну школску 
годину и одабрале за 
сваки разред и предмет 

Јун Дневни ред: 
1. Aнализа успеха на крају 
школске године 
2. Разно 

1. На крају школске године 
сви ученици су позитивно 
оцењени, опомена нема. 
Након провера могао се у 
мањој мери приметити пад 
просечне оцене одељења што 
је одраз претходне школске 
године када се настава 
одвијала само онлајн. Због 
нередовног праћења онлајн 
наставе и ангажовања 
ученика током комбинованог 
модела наставе, код неких 
ученика приметан је слабији 
успех у савладавању 
наставних садржаја што се 
одразило и на општи успех 
ученика. 
2. Разговарали смо о томе шта 
је ученицима представљало 
највећи проблем при учењу у 
току ове школске године 
услед тренутног начина 
одвијања наставе и пронашли 

22.6.2021. 
Дневни ред: 
1. Aнализа успеха на крају 
школске године 
2.Разно 
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најбоље методе за њихово 
превазилажење. Договориле 
смо се да је за наредну 
школску годину потребно 
користити више дигиталног 
материјала и наставних 
садржаја, као и прилагођен 
штампани материјал за 
додатну вежбу и лакше 
савладавање наставних 
садржаја. За ученике са 
слабијим могућностима биће 
потребно више часова 
допунске наставе. 
 
 

            
У току школске 2020/2021. године, Стручно веће за стране језике састајало се шест пута .Састанцима су углавном присуствовали сви 

чланови. На почетку школске године конституисано је Стручно веће за стране језике и изабрано руководство. Сви садржаји планирани у 
оквиру годишњег плана и програма разматрани су на седницама Стручног већа за стране језике. Усвојен је рад у специјалним условима у 
групама. План је  прилагођен  новим условима одвијања наставе. Током ове школске године настава се одвијала по комбинованом моделу и 
једним делом само потпуно онлајн (новембар/децембар;март/април). 

Због тренутне епидемиолошке ситуације градиво је кориговано и прилагођено у виду реализације обимности садржина наставних 
јединица. Разговарано је о потешкоћама које су ученици имали током онлајн наставе и проналазили смо нове методе за њихово отклањање у 
другом полугодишту у циљу постизања бољих резултата у учењу. Допунска и додатна настава за ученике реализоване су онлајн/на даљину 
преко Гугл учионице. 

Слободне активности (секције) су реализоване на даљину ,а закључено је да и даље треба радити на њиховом унапређивању узимајући 
у обзир дечја интересовања.На општинском такмичењу ученици су постигли завидне резултате и успех. Ученици су такође учествовали у 
оквиру секције енглеског језика у активностима више пројеката које води и у којима учествује наша школа.  
На крају квартала,полугодишта и на крају школске године урађена је анализа успеха и дисциплине ученика. 

 
Председник стручног већа,Бојана Лаковић 
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Извештај Стручног већа природних наука - Рудолф Хорват 

 
 

Месец Планирано Остварено ум и дневни ред састанка 

VIII    

IX •  

Анализа успешности реализације 
планираних задатака у 
образовно-васпитном раду за 
септембар 
Доношење месечног 
оперативног плана 
образовно-васпитног рада за 
октобар 
Доношење плана употребе 
постојећих и израда посебних 
наставних средстава и 
дидактичког материјала за 
реализацију 

 

образовно-васпитног рада 
Дефинисање проблема који ће се 
пратити и истраживати током 
школске године 

 

•  

Анализа успешности реализације 
планираних задатака у 
образовно-васпитном раду за 
септембар – ове школске дошло је до 
промена у стручно кадру за предмет 
Хемија 
Доношење месечног оперативног 
плана образовно-васпитног рада 
за октобар 
Доношење плана употребе постојећих 
и израда посебних наставних 
средстава и дидактичког материјала за 
реализацију образовно-васпитног рада 

 

Дефинисање проблема који ће се 
пратити и истраживати током 
школске године 

 

•  

Анализа успешности 
реализације планираних 
задатака у образовно-васпитно 
м раду за септембар 

 

Доношење месечног 
оперативног плана 
образовно-васпитно г рада за 
октобар 

 

 

Доношење плана употребе 
постојећих и израда посебних 
наставних средстава и 
дидактичког материјала за 
реализацију 
образовно-васпитно г рада 
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Тестирање ученика из 
наставног предмета 

 

Урађено је иницијално тестирање 
ученика из наставног предмета на 
почетку године 

 

 

 

 

Напомена: 
Пројекат Еразмус + (за 

наставнике је одржанапрезентација 
пројекта који води Ленкеш Ема) 

 

 

Дефинисање проблема који ће 
се пратити и истраживати 
током школске године 
Тестирање ученика 

 

 

 

из наставног предмета 
 
 

X •  

Доношење плана иновација у настави 
током текуће школске године 

 

•  

Пристигли су рачунари и пројектори у 
поједине учионице у склопу пројекта 
е-учионица 

 

-Доношење плана иновација 
у настави током текуће 
школске године 
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XI •  

Стручно усавршавање чланова актива 

 

Обрада тема везаних за струку или 
наставни предмет 

 

Дидактичко-методичко 
усавршавање 
Рационални модели припреме за наставу 
и друге видове образовно-васпитног рада 
којима се утврђени циљеви и задаци могу 
најуспешније остварити 

•  

Стручно усавршавање чланова актива 

 

Обрада тема везаних за струку или 
наставни предмет 

 

Дидактичко-методичко 
усавршавање 
Рационални модели припреме за наставу 
и друге видове образовно-васпитног рада 
којима се утврђени циљеви и задаци могу 
најуспешније остварити 

•  

Стручно 
усавршавање 
чланова актива 

 

Обрада тема везаних 
за струку или 
наставни предмет 

 

-Дидактичко-метод ичко 
усавршавање 

Рационални модели 
припреме за наставу и 
друге видове 

образовно-васпитно г рада 
којима се утврђени циљеви и 
задаци могу најуспешније 
остварити 
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XII  

Стручно усавршавање чланова актива 

 

 

Утврђивање индикатора за откривање 
неуспеха у појединим предметима 

 

Анализа резултата рада са 
неуспешним ученицима 

 

Анализа резултата постигнута на тесту 
из стручног предмета 

 

 

23.12.2020 Извршено је анкетирање 
наставника за Стручно усавршавање 
чланова актива 

 

Дефинисање критеријума за 
идентификовање обдарених ученика 

 

Утврђивање индикатора за откривање 
неуспеха у појединим предметима 

 

Праћење емоционалног и 

 

 

Стручно 
усавршавање 
чланова актива 

 

Дефинисање 
критеријума за 
идентификовање 
обдарених ученика 

 

Утврђивање 
индикатора за 
откривање неуспеха у 
појединим предметима 

 

Праћење 
емоционалног и 
социјалног развоја 

неуспешних ученика 
и 
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  социјалног развоја неуспешних ученика и предузимање потребних мера при појави 
одређених тешкоћа и проблема 

 

Анализа резултата рада на крају првог полугодишта и организација допунске 
наставе у току зимског распуста за ученике који су имали недовољни успех 

 

 

Анализа рада резултата постигнута на тесту из стручног предмета 

 

предузимање потребних мера при појави 
одређених тешкоћа и проблема 

 

Анализа резултата рада са 
неуспешним ученицима 

 

 

Анализа резултата постигнута на 
тесту из стручног предмета 

 
 

 
Извештај стручног већа историје и географије 

Стручно веће историје и географије састало се 22.06.2021. Присутни су били сви чланови већа. 
Дневни ред: 

1.  АНАЛИЗА УСПЕХА У ПРЕДХОДНОМ ПЕРИОДУ 
2. ИЗВЕШТАЈИ О РЕЗУЛТАТИМА СА ТАКМИЧЕЊА 
3. ПРИПРЕМА ЗА МАЛУ МАТУРУ 

 
1.Ученици су део наставе похађали онлајн, а део су били у школи по групама. Свим ученицима дата је могућност да одговарају и поправљају 
оцене у школи. Успех ученика на крају школске 2020/2021. је бољи него што је био предходних година, због смањења обима градива. 
2.Ове године текмичења из географије није било због епидемиолошке ситуације. Одлуку је донело Српско географско друштво. Такмичење из 
историје се одржало по важећем распореду. 
3. Припреме за полагање мале матуре су организоване у договору са ученицима. Припреме су биле онлајн и у школи по групама. Одзив 
ученика је био мали. 

 
 

Олга Богданов 
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Месец Планирано Остварено Датум и 
дневни 

ред 
састанка 

VIII Конституисање већа Израда плана и 
програма рада већа за школску 
2020/2021. годину 

 
Усвајање плана рада за школску 
2020/2021. годину 

 
Израда и усаглашавање глобалних 
планова из историје и 
географије 

На основу упутстава које је изнео председник актива разматран је начин 
израде глобалних планова за наредну школску годину. Одлучено је да ће у 
изради бити коришћени планови из школске 2019/2020. године који ће 
бити допуњени у складу са потребама. 

 

IX Усаглашавање критеријума 
оцењивања Одабир облика и метода 
рада у редовној настави 

 
Усаглашавање ставова у изради 
месечних (оперативних) планова 

 
Усклађивање и планирање часова 
допунске и додатне наставе 
Договор око распореда контролних 
задатака и тестова и утврђивање 
критеријума за 
исте 

Договорено је да ће се иницијална провера . Одлучено је да се одржи 
састанак у септембру на ком ће између осталог, бити разматрани 
резултати иницијалних тестова. 

 
После одржавања иницијалних тестова и провере резултата. 

 

X Иновације у 
наставиосавремењавање и 
унапређивање часова историје и 
географије кроз мултимедијални и 
истраживачки рад 

 
Осмишњавање огледних часова 

Радиће се на томе да се омогући коришћење дигиталних средстава у 
настави. 
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XI Договор о припреми 
ученика за 
предстојећа такмичења 

Договор о припреми ученика за предстојећа 
такмичења 

 

XII Анализа реализације 
редовне наставе 

 
Анализа одржаних 
часова додатне наставе 
и секција 

 
Анализа успеха ученика 
на крају наставне 
године 

 
Извештај о раду 
стручног већа 

Чланови актива су констатовали да су ученици у великој мери савладали градиво које је предвиђено у 
настави географије и историје. 
Актив је током првог полугодишта успешно сарађивао и остварио је планирано. 

За унапређења наставног процеса предвиђено је одржавање већег броја огледних часова и заједничка 
сарадња наставника историје и географије у њиховом одржавању, као и сарадња са члановима других 
актива. 
Планира      се       и       додатно       увођење 
мултимедијалних средстава у наставу, попут филма и адекватних презентација. 

 

 
 

 
 
 
Извештај Стручног већа технике, информатике и рачунарства - Наталија Гојков 

 
 

Месец Планирано Остварено ум и дневни ред састанка 
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VIII    

IX Утврђивање плана рада стручног већа 
наставника технике и технологије, техничког и 
информатичког образовања и информатике и 
рачунарства 

Избор руководства 
 
Одабир и набавка стручне литературе, 
мултимедијалног материјала, наставних 
средстава и учила 

Утврђивање корелације међу наставним 
садржајима предмета техника и технологија, 
техничко и информатичко образовање и 
информатика и рачунарство 

Утврђивање плана рада стручног већа 
наставника технике и технологије, техничког 
и информатичког образовања и информатике 
и рачунарства 

Избор руководства 
 
Утврђивање корелације међу наставним 
садржајима предмета техника и технологија, 
техничко и информатичко образовање и 
информатика и рачунарство 

Утврђивање распореда додатне наставе и 
слободних активности 

06.09.2020. 
 
Утврђивање плана рада 

Избор руководства 
 
Утврђивање 
корелације 

Утврђивање распореда 
додатне наставе и слободних 
активности 

 
 

 Утврђивање распореда додатне наставе и 
слободних активности 

Анализа резултатаиницијалног теста 
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X Договор око организације и избора ученика за 
додатну наставу 

Посета сајму учила у Београду; 
 
Усаглашавање критеријума оцењивања, примена 
Правилника о оцењивању ученика у основној 
школи; 

Анализа успеха на крају првог квартала предмета: 
техника и технологија, техничкко и информатичко 
образовање и информатика и рачунарствао 

Договор око организације и избора ученика за 
додатну наставу 

 

Усаглашавање критеријума оцењивања, 
примена Правилника о оцењивању 

Анализа успеха на крају првог квартала 
предмета: техника и технологија, техничкко и 
информатичко образовање и информатика и 
рачунарствао 

09.10.2020. 
 
организације и избора 
ученика задодатну наставу 

Усаглашавање 
критеријума 
оцењивања 

XI Угледни час из технике и технологије 7.разред 

Евалуација часа; 
 
Организација и припрема школских такмичења 

Организација и припрема школских такмичења 05.11.2020. 
Организација и припрема 
школских такмичења 

XII Анализа успеха на крају првог полугодишта 
школске 2019/2020.године; 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 
школске 2019/2020.године 

11.12.2020. 
Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 
школске 

2020/2021.годин 
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Извештај Стручног већа ликовне и музичке културе - Софија Гурјанов Јегдић 
 
 

Месец Планирано Остварено ум и дневни ред састанка 

VII I -На првом састанку актива утврдиће се датуми и 
време наредних састанака. 

-Именован ће бити председник актива. 

-Састанку су присуствовали сви чланови 
актива. 
-Све што је испланирано је и остварено. 

Договор о раду актива за 
школску 2020/2021. 
Годину. 
Именовање 

председника актива. 

 
 

IX -Усвајање програма   рада актива. 
-Подела задужења и организовање рада секција и 
ваннаставних активости, као и одређивање дана у 
недељи и временских термина за одржавање истих. 
-Давање предлога за дечију недељу 
(посета концерту). 

-Састанку су присуствовали сви чланови 
актива. 
-Осим промене активности за радну 
суботу, све активности испланиране су и 
остварене. 

. 
Усвајање програма рада 
за нову школску годину. 
Подела 

задужења и организовање 
секција и 
ваннаставних активности. 
3.Радна субота 4.Предлог 
активности за дечију недељу. 
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X Ученици ће цртати радове на ову тему. 
-Планирање угледно- огледног часа на тему ,,Кина,, 
( музичка култура и географија). 

-Састанку су присуствовали сви чланови 
актива. 
-Велики број заинтересованих ученика 
радили су ликовне радове на тему по 
конкурсу. 
-У оквиру дечије недеље ученици 
обавезног изборног предмета хора и 
оркестра, посетили су два концерта. 
02.10.2019. Концерту гудачког квартета 
из Новог Сада присиствовали су 
ученици 7 и 8 разреда. 
11.10. 2019. Концерту Геронтолошког 
центра из Новог Бечеја. присуствовали 
су ученици 5 и 6 разреда. 

 

План учествовања на 
ликовним конкурсима. 

 

 

Разрада идеја за пројектну 
наставу и угледно 
–огледни час. 

 

 

Планирање допунске и 
додатне наставе. 

 
XI -Анализа успеха ученика у првом кварталу. 

-Усаглашавање критеријуа оцењивања с обзиром да 
су ово предмети вештине. 
-Предлог и одабир посета изложби. 

-Састанку су присуствовали сви чланови 
актива. 
-Анализирали смо успех ученика и 
усагласили критеријуме оцењивања . 

1.Анализа успеха ученика, први 
квартал 2.Критеријуми 
оцењивања. 
3.Планирање посете изложби у 
Дому културе. 

 
 

  -Одабрали смо изложбу икона да 
се посети са ученицима. 
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XII -Анализа редовне, додатне, допунске наставе. 
-Анализа рада секција и ваннаставних активности. 
-Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта. 
-Планирање школске славе. 

-Састанку су присуствовали сви 
чланови актива. 
-Редовна настава је текла у реду. 
-Додатна и допунска настава није била 
потребна у првом полугодишту. 
-За Светог Саву биће организована 
приредба и изложба где ће бити 
укључени ученици са секција, 
ваннаставних предмета и редовне 
наставе. 

. 
Анализа редове, додатне и 
допунске наставе. 

 

Анализа рада изборне 
наставе и секције. 
Анализа успеха ученика у 
првом полугодишту. 
Планирање 

активности за Светог Саву. 

 

 
Извештај о раду продуженог боравка - Илдико Хорват 

 

Месец Планирано Остварено ум и дневни ред 
састанка 

VII I  Рад прилагођен условима које захтева актуелна 
епидемиолошкам ситуација 

  

IX Успостављање комуникације и упознавање 
индивидуалних ученичких способности 
Уређење учионице у знаку почетка школске године 
и почетка јесени 
Школа 
Породица 

Успостављање комуникације и упознавање 
индивидуалних ученичких способности 
Уређење учионице у знаку почетка школске године и 
почетка јесени 
Школа 
Породица 

октобар 

X Дечја недеља 
Радна акција,чишћење околине Здравље 
Јесењи карневал Јесењи излет 

Дечја недеља Радна акција 
Здравље 

Током месеца 
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XI Турнир у шаху 
Израда играчака,животиња од плодова које дарује 
јесен 
Посета занатских радионица 

Израда играчака,животиња од плодова које дарује 
јесен 

Током месеца. 

XII Припрема новогодишњих поклона, честитки и 
програма 
Новогодишња журка 

Припрема новогодишњих поклона, честитки .Током месеца 
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Извешај Стручног већанаставе за ученике са посебним потребама  
 
 

Месец Планирано Остварено 
58 

ум и дневни ред 
састанка 

 

 
 

VIII -Идентификација приоритетних области за израду ИОП-а 
-Коришћење уџбеника и прибора за школску 
2020/2021.годину 

У потпуности 
остварено 

 
-Идентификација приоритетних области за 
израду ИОП-а 
-Коришћење уџбеника и прибора за школску 
2020/2021.годину 

IX -Дечија пијаца У потпуности 
остварено 

2.. 
-Дечија пијаца 

X -Активности поводом Дечије недеље 
-Пружање додатне подршке у учењу, ученицима којима је 

то неопходно 

У потпуности 
остварено 

-Активности поводом Дечије недеље 
-Пружање додатне подршке у учењу, 
ученицима којима је то неопходно 

XI -Организовање радионица на тему комуникације, ненасилног 
решавања проблема, поштовање правила, емпатија,... 

У потпуности 
остварено 

-Организовање радионица на тему 
комуникације, ненасилног решавања 
проблема, 
поштовање правила, емпатија,... 

XII -Организовање активности поводом божићних и 
новогодишњих празника 

У потпуности 
остварено 

-Организовање активности поводом божићних 
и новогодишњих празника 
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VI АКТИВ И ТИМОВИ 
 

Годишњи извештај о раду  Стручног актива за Развојно планирањеза школску 2020/2021.годину 
 

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред састанка 
АВГУСТ 1. Договор о начину рада, с обзиром на 

епидемиолошку ситуацију. 
1. Договорен је начин рада: меилом или 
он лајн састанцима. 

19.08.2020.  
1. Утврђивање начинa рада Стручног актива за 
развојно планирање. Састанку су присуствовали 
директорка и координатор актива. 

СЕПТЕМБАР 1. Израда  Акционог плана за ову 
школску годину. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. У оперативне планове наставника, 
имплементирани су садржаји из 
Акционог плана. 

 
 

1.Није планиран нити одржан  састанак. 
 
 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР 1. Праћење реализације Акционог плана. 
 
 
 
 2. Почетак израде новог развојног 
плана за период 2021-2023. 

1.Стручни сарадници, који су чланови 
Актива, сусагледавали шта је из 
Акционог плана реализовано.  

1.Није планиран нити одржан  састанак. 
 
 
 
2. Није одржан састанак, већ су подељена 
задужења у вези састављања новог Развојног 
плана. 
 
 

НОВЕМБАР 1. Састанак са Тимом за 
самовредновање. 

 
 

1.На основу резултата Tим за 
самовредновањe, Развојни план je 
употпуњен. 

1. Koмуникација је текла меилом, материјал од 
Тима такође је добијен меилом. 

           
        
     

      
      

      
 

     
    

 

      
   

 

 
ДEЦЕМБАР 

1. Усвајање новог Развојног плана. 1. Toком овог месеца извршене су задње 
консултације међу члановима Актива. 

23.12.2020.  
1. Oдржан је он лајн завршни састанак, са циљем 
финалног договора око завршетка израде новог 
развојног плана. Чланови Актива су дали своју 
сагласност за усвајање новог Развојног плана. 
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ФЕБРУАР 
 
 

  

MAРT    
AПРИЛ    

MAJ 1. Праћење реализације Акционог плана. 
 

1.Стручни сарадници, и сви други  
чланови Актива, сусагледавали шта је из 
Акционог плана реализовано. 

28.05. 2021.  
1. Oдржан је завршни састанак за ову школску 
годину. 

JУН    
 
 

  З.Ракић 
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Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 
 
 

Школска година: 2020/2021. 
Чланови тима: 

1. Милица Радоњић 

2. Јелена Игњатовић Мунћан 

3. Татјана Ковачев 

4. Агота Полак Фехер 

5. Ема Ленкеш 

 

Месец Планирано Остварено-спрове
дене активности 

Датум и дневни 
ред састанка Напомена 

АВГУСТ 1.1 Учешће у доношењу 
Школског програма и 
Годишњег  плана рада 
школе, постављање 
приоритета и задатака за 
нову школску годину 

Координатори 
тимова, 
наставници, 
стручни сарадници, 
директор су заједно 
израђивали 
Школски програм, 
Годишњи план 
рада, постављали 
приоритете и 
задатке. 
 

24. 8.2020. 
Дневни ред:  

1. План рада и 
акциони план рада 
Тима 
2. Утврђивање 
задатака и подела 
задужења у Тиму 
3. Учешће у 
доношењу 
Школског 
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програма и 
Годишњег  плана 
рада школе, 
постављање 
приоритета и 
задатака за нову 
школску годину 

СЕПТЕМБ
АР 

 Тим за обезбеђење 
квалитета 
 

7. 9.2020. 
Дневни ред:  

1. Анализа 
Годишњег 
извештаја 
рада Тима за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој 
установе за 
школску 
2019/2020. Годи
ну 

2.  Усвајање 
Годишњег 
извештаја рада 

 

2.1 Сваке школске године 
утврђивати школски 
календар 

Директор школе је 
организовао  
израду календара, 
Наставничко веће је 
после анализе и 
дискусије о томе 
усвојио календар. 

14. 9.2020. 
Дневни ред:  

1. Анализа 
Извештаја о раду 
школе школске 
2019/20. 
-остварености 
Годишњег плана 
рада школе и 

 



 1  

Тимова  
2. Анализа 
Годишњег плана 
рада школе за 
2020/21. -планова 
рада органа, тела и 
тимова 

2.2 Сваког полугодишта 
утврдити функционални 
распоред часова 

Директор школе је 
организовао  
израду распореда 
часова, који се 
мењао пар пута, да 
би био 
функционалан.  

30. 9.2020. 
Дневни ред:  

1. Анаиза планова 
рада наставника 

2. Функционални 
распоред часова 

Разматрање 
квалитета  наставе 
и предлози мера 
директору 

 

1.2 Анализа планова 
рада органа, тела и 
тимова –да ли су 
усклађени са ШРП и 
ГПРШ 

Председници 
стручних органа,  
координатори 
тимова  
Тим за обезбеђење 
квалитета 
стручни сарадници,  
директор 
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1.8 Анализа планова 
рада и рад наставника- 
да ли је план 
образовно-васпитног 
рада и рад наставника  
усмерен је на развој и 
остваривање циљева 
образовања и васпитања, 
стандарда 
постигнућа/исхода у 
наставним предметима и 
општих међупредметих и 
предметних компетенција 
и да ли је у складу са 
ШРП 

стручни сарадници,  
Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 
директор 

  

ОКТОБАР     
НОВЕМБ

АР 
    

ДЕЦЕМБ
АР 

1.3 Учешће у доношењу 
Школског развојног  
плана школе, 
постављање приоритета и 
задатака за нови циклус 

 7. 12.2020 
Дневни ред:  

Учешће у доношењу 
Школског развојног  
плана школе 

 

Месец Планирано Остварено-спрове
дене активности 

Датум и дневни 
ред састанка Напомена 

ЈАНУАР 

1.8 Анализа планова 
рада и рад наставника 

1.9 Упознати 
појединачно наставнике 
и сараднике са проценом 

квалитета планова 

Директор,  
стручни сарадници,  
Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

 

25. јануар 2021. 
- Анализа планова 
рада и рад 
наставника 
-Развијање 
међупредметне 
компетенције 
-Нови ШРП 

 

ФЕБРУА     
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Р 

МАРТ 

6.1 Анализа техничких 
и материјалних ресурса. 

6.2 Спрођење анкете 
наставника која садржи  

питања која се односе на 
потребе техничких и 

материјалних ресурса 
Школе 

2.3 Спровођење 
полугодишње анонимне 
анкете ученика свих 
разреда, родитеља, која 
садржи и питања која се 
односе на СТАНДАРДE  
KВАЛИТЕТА РАДА 
ШКОЛЕ (квалитет 
Настава и учење) 
2.4 Обезбеђивање 
обраде свих података 
произашлих из анкете 
укључујући и оне који се 
односе на квалитет 
наставе. 

Директор,  
стручни сарадници,  
Тим за обезбеђење 
квалитета 
 
 

 

31. 3.2021. 
1.Анализа 
техничких и 
материјалних 
ресурса 
2.Анкета наставника 
која се односе на 
потребе техничких 
и материјалних 
ресурса Школе 
3.Спровођење 
анкете ученика 
свих разреда, 
родитеља, која 
садржи и питања 
која се односе на 
СТАНДАРДE  
KВАЛИТЕТА 
РАДА ШКОЛЕ и 
обрада података 

 

АПРИЛ     

МАЈ 

6.3 Спровести анонимну 
анкету  запослених које 
садрже и питања која се 
односе и на рад школе и 

процес управљања. 
6.4 Наставничко веће, 
Ученички парламент и 

Школски одбор 
разматрају резултате 

анкете и предлажу мере 

Директор,  
стручни сарадници,  
Тим за обезбеђење 
квалитета 

 

18. 5.2021. 
1.Спровођење 
анонимне анкете 
запослених које 
садрже и питања 
која се односе и на 
рад школе и 
процес управљања. 
2.Разматрање 
резултата анкете 
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3.1 Анализа резултата 
ученика на завршном 
испиту – да ли показују 
оствареност стандарда 
постигнућа наставних 

предмета, да ли су 
школске оцене у складу 

са резултатима на 
завршном испиту 

(Наставничко веће, 
Ученички 
парламент и 
Школски одбор) и 
предлагање мера  
3. Анализа 
резултата ученика 
на завршном 
испиту  

ЈУН     
  

                                                                                                                           
                                                  Полак Фехер Агота 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА  И 
ЗАНЕМАРИВАЊА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

 
    У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења , неговање атмосфере , 
сарадње ,уважавања и конструктивне комуникације  Тим за заштиту ученика од насиља је у 
току  школске 2020/2021.године одржавао седнице у складу са епидемиолошким условима.На 
састанцима направљена је анализа стања у школи, дата су упутства  за наставнике о текућим 
активностима, вођена евиденција појединих случајева  и записници са одржаних састанака. 
   У складу са Годишњим планом за заштиту деце од насиља реализоване су следеће 
активности: 
 

 На почетку школске године одржана је седница на коме је формиран Тим и 
изабран председник(координатор)  

 На истој седници израђен је Годишњи план рада тима  за школску 
2020/2021.годину 

 Упознавање ,тј.подсећање чланова Тима са Посебним протоколом за заштиту  
деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама 

 У свим  учионицама и на ходницима ,као и у фискултурној сали истакнут је 
списак чаланова Тима за заштиту од насиља,а у зборници је истакнут исти списак 
чланова ,али се ту налазе и бројеви телефона чланова Тима 

 Чланови Тима су извршили анализу сигурности и безбедности ученика у школи и 
констатовали да су учионице,ходници и фискултурна сала добро 
осветљени,школско двориште и прилаз улазима школе осветљени су на 
задовољавајући начин.Оба улаза у школу ,школско двориште и ходник у 
приземљу је покривен сигурносним камерама 

 Пружање потребне помоћи наставницима и одељенским старешинама у примени 
програма превентивних и интервентних активности 

 Са Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља упознати су и  
чланови  Ученичког парламента 

 
 Оно што бих посебно истакла за ово полугодиште је наставак сарадње са 

Фондацијом Тијане Јурић : 
 
     Фондација Тијана Јурић, на челу са господином  Игором  Јурићем, покренула је 
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кампању за увођење Амбер Алерта. 
     Фондација Тијана Јурић припремила је посебне налепнице у оквиру кампање Амбер 
Алерт са циљем да подсети на битност овог пројекта.Када смо чули за тај пројекат,обратила 
сам се Фондацији и добили смо налепнице које смо залепиле на улазним вратима 
школе,залепљено је на улазним вратима Средње школе,на огласној табли  ПУ „Лептирић“ и 
на још неким видљивим местима.Иначе,налепнице су намењене да се лепе и на аутомобиле ,на 
огласне табле и на сва она места где би биле видљиве великом броју људи. 
     Учествовали смо у куповини мајица,књига и шоља и тиме подржали рад Фондације. 

 Обележили смо Међународни дан борбе против вршњачког насиља-Дан розе 
мајица 

     Ученици од првог до четвртог разреда писали су поруке и цртали на тему „Стоп 
насиљу“ , а ученици старијих разреда су на исту тему писали литерарне радове,слогане и 
правили плакате. 

 
     Напомињем да Тим, као и цела школа, по свим питањима има добру сарадњу са свим 
надлежним институцијама у граду, и до сада је та сарадња  давала позитивне резултате, било 
на превенцији, било на решавању насталих проблема. 

 
            У Новом Бечеју,                                              
Координатор Тима за заштиту 
            25.6.2021.год.                                                        
ученика од насиља, 

                                                                            
Александра Петрашков Блажин 

 

Извешај Тима за инклузивно образовање - Милица Радоњић 
за школску 2020/2021.годину 

 
Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред састанка Напомена 

АВГУСТ 1.Формирање стручног тима 
2. Договор о раду 
3. Анализа сатња на крају претходне 
школске године везано за ученике у 

-Формиран тим од одељенских 
старешина који имају ученика у 
ИОП  
- 5ученика у ИОП2 у редовној 

Крај месеца 
1. Формирање тима за 

инклузију 
2. Ученици у ИОП1 и ИОП2 
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инклузији 
4.Договор о сарадњи са Интерресорном 
комисијом 

настави и и 7 ученика у ИОП1 
 

3. Анализа резултата са 
провере знања за полазак у 
први разред, за ученика 
Драганов Матије 
 И Киш Алена 

СЕПТЕМБАР 1. Идентификација и евиденција ученика 
2.Формирање тима за подршку за сваког 
ученика у инклузији 
3.Формирање тима за израду ИОП-а (за 
конкретне ученике) 
4.Израдити план транзиције за ученике 
осмог разреда 
5.Реализација планираног 
6.Израда ИОП-а 
 

-Урађен план транзиције из основне 
у средњу школу за Матринов 
Немању 
- урађени ИОП –и за све ученике 
- реализовано планирано 
- Решењем директора именовани су 
тимови за подшку сваком ученику  
-Формирани тимови за израду ИОП 
- урађени ИОП-и за сваког ученика 

  9.9.2020. 
1. Формирање тимова за 
подршку ученицима у ИОП-у 
2. Предложити Педагошком 
колегијуму усвајање ИОП-а 
3. План транзиције из основне 

у средњу школу 

 

ОКТОБАР 2. Реализација планираног, израда ИОП- 
 
3. Евалуација и евентуална корекција 

- реализовано планирано 
 
Урађена евалуација рада на кварталу 

Током полугодишта  

НОВЕМБАР Реализација планираног - реализовано планирано Крај месеца 
Оцењивање ученика у ИОП-У 
с и упознавање младих колега 
са начином рада са ученицима 

у инклузији 

Циљ састанка је био 
напоменути наставницима да су 
ученици – Мартинов Никола и 
Киш Наташа у ИОП – али се 

чека да их Интерресорна позове 
на ретест 

ДЕЦЕМБАР Евалуација Урађена евалуација рада на 
полугодишту 

Због епидемиолошке 
ситуације и лошијег 

материјалног стања, као и 
недовољне сарадње са 

школом, један ученик је 
неоцењен.  

 

ФЕБРУАР, 
МАРТ АПРИЛ 

МАЈ 
Праћење и пружање помоћи ученицима 
у инклузији око реализације онлајн 
наставе  

Договор са наставницима да се 
свима ученицима који немају 
техничке услове за праћење онлајн 
наставе, припрема штампани 
материјал који се преузима, 
опдносно, размењује једном недељно 

Договори, саветовања и 
остале размене информација у 
оквиру тима за инклузију су 
се размењивали по потреби 

Сви ученици из наведене 
категорије су са успехом 

завршили разред, а ученик 
осмог разреда је уписао средњу 

школу 

ЈУН, ЈУЛ Омогућавање ученицима којима је 
потребно да буду саслушани од стране 
Интерресорне комисије, како би наредну 

14.07.2021. је у школи одржан 
састанак Интерресорне комисије, на 
којем су прегледана три ученика.  

1.09.2021. 
Решење Интерресорне 

комисије  
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школску годину похађали по програму 
на који имају право на основу Решења 
комисије 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                  

                                                                                                                       Милица Радоњић 

Извешај Тима за самовредновање - Јелена Игњатовић Мунћан 
 
 

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред састанка Напомена 

АВГУСТ 1. Извештавање о резултатима 
самовредновања за протеклу 
школску годину. 

Сарадња са Тимом за обезбеђивање 
квалитета и развоја установе. 

    

СЕПТЕМБАР 1. Формирање Тимова у складу са 
потребама школе и 
компетенцијама запослених. 

  

2.Праћење глобалних, 
оперативних планова наставника 
и праћење наставе. 

  

Формирани су Тимови и стручна већа у 
складу са интересовањима и 
ангажовањем запослених. 

Глобални  и оперативни планови се 
редовно прате од стране стручне 
службе.  (Због специфичне ситуације и 
скраћених часова стручна служба није 
пратила часове наставе). 

Састанак је одржан 07. 09. 
2020. године. 

Дневни ред: 

1. Акциони план за шк. 
2020-2021. годину 

2. Разно 
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ОКТОБАР 1.Унапређивање дигиталне 
зрелости запослених. 

  

Састављен је онлајн упитник за наставно 
особље и стручну службу, како би 
извршили самопроцену дигиталне 
зрелости. (Договорена је обука 
заинтересованих наставника  у оквиру 
установе од стране колега ). 

    

НОВЕМБАР 1.Анкета о руковођењу 
директора. 

 2. Анализа онлајн упитника о 
дигиталној зрелости запослених.  

3. Редовно ажурирати податке на 
сајту школе и фејсбуку школе како 
би сви могли бити упознати са 
различитим активностима и 
догађајима у школи. 

  

Није спроведена анкета о руковођењу 
директора, планира се њено спровођење 

у следећем полугодишту. 

  

  

  

  

Подаци се редовно ажурирају од стране 
наставника који је задужен. 

Састанак је одржан 06. 11. 
2020. године. 

Дневни ред: 

1. Планирање наредних 
активности 

2. Разно 

. 
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АПРИЛ 1. Унапређивање дигиталне 
зрелости запослених. 

  

  

  

  

  

2.  Подстицање професионалног 
развоја запослених у складу са 
могућностима школе. 

  

12. 04. 2021. године, наставница Е. 
Ленкеш је одржала обуку о употреби ИКТ 
алата наставницима. Присуствовало је 6 
наставника. Презентовани су им следећи 
алати: Linoit, Padlet, Mentimeter, Kahoot i 
Quizziz. 

  

Већина запослених је завршила жељене 
семинаре који су ове године одржавани 
онлајн. 
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МАЈ 1. Учествовање на семинару : '' 
Обука директора и наставника за 
пружање подршке школи у 
процесу самовредновања '' 

2. Организовање посете часовима 
наставника предметне наставе. 

  

  

  

  

  

3. Анкетирање запослених о 
руковођењу људским и 
материјалним ресурсима школе. 

Семинару су присуствовале Директор 
школе, педагог и психолог. 

  

  

Директор и психолог школе су посетиле 
часове наставника. Већина наставника је 
у свом раду применила дигиталну 
технологију и показала да је њом 
успешно овладала. 

  

  

  

У анкетирању је учествовало 30 
запослених. Анкета је садржала 22 
питања. 

13. 05. 2021. год. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Састанак Тима 18. 05. 2021. 
год. заједно са Тимом за 
одезбеђивање квалитета 
рада установе. 

Дневни ред: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Резултати 
упитника се 
налазе код 

стручних 
сарадника 
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1. Израда Анкете 

2. Договор о обради 
резултата 

Нови састанак ће бити 
одржан у другој половини 
августа месеца како би се 
донео нови Акциони план за 
2021/22 шк. годину. 
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СЕПТЕМБАР- 
ЈУН 

1. Развијање међународне 
сарадње и реализовање пројеката 
усмерених на развој кључних 
компетенција за целоживтно 
учење ученика и наставника 

Школа учествује у пројекту       '' Soul of 
science ''. 

    

  

Извештај тима Еразмус + 
 
Пројектни тим „Душа науке“ Еразмус+ 
У току школске 2020/2021. године, рад на Еразмус + / еТвининг пројекту је био мало другачији од претходне школске године, а све због 
пандемије и измењених околности у којима смо радили.  
Првенствено треба напоменути да је наш пројекат добио одобрење за продужетак до 31.8.2022. због пандемије. Сви партнери су одмах 
обавештени о томе. Наш партнерски тим је одлучио да не тражимо право на „вишу силу“ тј. да вршимо виртуелне мобилности, јер сматрамо 
да ћемо мобилности моћи да одрадимо уживо следеће школске године, тј. на пролеће 2022.године.  
Континуирано смо комуницирали са партнерима да бисмо испланирали све активности најефикасније и на начин да свима одговара. Десила се 
и промена што се еТвининг дела тиче, наиме партнер из Енглеске од 31.децембра 2020. више више нема приступ том порталу због Брегзита, 
али је и даље остао пуноправни члан пројекта. Збот тога смо активности „пребацили“ и на друге алате, да олакшамо комуникацију између 
ученика. 
Ми као координатори смо били задужени за сталну комуникацију и редовно смо  сазивали виртуелне састанке за партнере.  
ЕТвининг пројекат је поново отворен за ову школску годину тј. настављен је, због тога што је редовна настава била прекинута у свим 
партнерским школама. Подељен је на четири тематске целине и свака тема је имала најразличитије активности. 
Пројектне активности су рађене у школи (са наизменичним групама ђака) у току редовне наставе и током онлајн наставе и укључене су у 
циљеве и садржаје планова и програма. 
Школски пројектни тим се углавном договарао путем онлајн састанака и спроводио активности свако у свом предмету. 
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Током спровођења пројектних активности користили смо мултидисциплинарни приступ као и прошле школске године, а то се види и у 
најразличитијим активностима које смо осмислили. Пројектне активности су интегрисане у следеће предмете: енглески језик, географију, 
информатика и рачунарство, хемију, физику, математику, ликовну културу. 
У првој теми, „Природне непогоде“, коју смо скоро завршили претходне школске године, ове године су наши ученици заједно са Турским 
ученицима, након истраживчког рада ма часовима географије и енглеског језика, направили брошуре како се понашати приликом неких 
природних непогода.   
У другој теми, „Најпознатије жене научнице“, ученици су имали следеће активности: 

-  На часовима енглеског језика прво су истражили који је разлог због којег нема више жена у науци (кроз онлајн час), резултат је 
инфографика, анализа  

-  На часовима енглеског језика истражили су најпознатије жене научнице у прошлости и сада и заједно са партнерским ђацима 
направили су презентације о женама научницама 

- На часовима енглеског језика су тражили познате цитате жена научница и представили их кроз разне ИКТ алате 
- Учествовали су у креирању колаборативног видеа са партнерским ученицима, где су глумили и изговарали цитате познатих научница; 

заједнички продукт је кратак филм под називом „Ја сам научница“ученика из Србије, Турске, Шпаније и Италије. 
- На часу ликовне културе, цртали су и правили колаже на тему „Наука“ и „Научници“; изложба је приказана на паноу школе као и у 

виртуелном простору. 
- 10. Фебруара су ученици учествовали у виртуелном састанкукоји је наша школа координирала са партнерским школама где су заједно 

одиграли Кахут квиз на тему „Колико се познајемо и остала научна питања“, где је учествовало око 70 ученика и наставникаиз Србије, 
Турске, Шпаније и Италије. 

- 11. фебруара су путем виртуелног састанкакоји је наша школа координирала упознали научницу из Француске која се бави утицајем 
микроорганизама у цревима на аутизам. Током овог сусрета, ученици су постављали разна питања научници и после та питања и 
одговоре презентовала путем презентације. Учествовало је око 40 ученика из Турске и Србије. 

 
У трећој теми, „Природне науке“, ученици су учествовали у следећим активностима: 

- Кроз онлајн час енглеског језика и информатике и рачунарства су се упознали са роботима, шта су они и како раде па су на Линоит 
табли написали које су сличности и разлике између људи и робота 

-  На часовима енглеског језика су попунили бординг-карту за следећу Насину мисију (заједно са ученицима партнерских школа) и као 
резултат тога је видео „Укрцавање за Марс“ученика из Србије, Турске, Шпаније и Италије. 

- На часу енглеског језика су учествовали у колаборативном виртуелном састанку са ученицима из Енглеске, где су осмишљали одговоре 
шта би радили када би они били научници на Насиној свемирској станици и када би се догодила нека евакуација, којих 5 ствари би 
понели са собом и због чега. Одговоре су заједно писали на Линоит табли. 

- Заједно са ученицима партнерских школа су имали задатак под називом „Ово носим са собом на Марс“ да сакупе своје личне ствари 
које би понели у једној торби и да направе уметничку фотографију од тога. Затим, да опишу и објасне свој избор. Продукт овог задатка 
ја заједнички фото албум ученика из Србије, Турске, Шпаније и Италије. 



 1  

-  Имали су задатак да напишу песме о свемиру на енглеском језику, гледајући слике свемира које је направила НАСА, који су радили на 
часовима енглеског језика. Учествовали су ученици свих партнерских школа. Продукт задатка је електронска књигапесама ученика из 
Србије, Турске, Шпаније и Италије. 

- Око 80 ученика и наставника из Србије, Италије, Турске и Шпаније је учествовало у виртуелном колаборативном састанку који је наша 
школа координирала. Након што смо се сви поздравили на главном екрану у Гугл Миту, Мит је подељен у шест група (међународни 
тимови унапред одређени) које су независно радиле у посебним Гугл собама. Ученици су имали задатак да ураде такозвани лов 
насакупљање трофеја у једном документу. Продукт задатка је заједнички документ међународних тимова као и групни виртуелни 
селфифотографија тимова. 
 
У четвртој теми, „Хајде да експериментишемо“, наши ученици су заједно са ученицима из Турске, Шпаније и Италије, поново радили 
виртуелни колаборативни задатак користећи Падлет где су се у подељеним групама од пре (6 група), договарали ко ће шта да истражи 
и уради везано за задат задатак. Свака група је имала заједнички документ у ком су радили заједно. Ученици су задатке радили на 
часовима хемије. Продукт су презентације свих  група о задатку као и по један видео у ком су наши ђаци урадили и објаснили по један 
једноставан експеримент. 
 
Такође, имали су један посебан задатак где су на једнојн заједничкој Линоит табли исписали своје жеље и очекивања од 2021.године. 
Након тога су на часовима енглеског језика превели све жеље на матерњи језик (српски, турски, шпански и италијански), те је први 
заједнички продукт тог задатка један електронски речник њихових жеља, а други је један видео у ком ученици из Србије и Турске 
говоре све жеље, али на страним језицима (не матерњем). 
 
Пројектне активности су остварене, штавише, урадили смо и више него што смо планирали. Током свих активности и задатака, 
ученици су имали слободу избора у којим активностима желе да учествују, које ИКТ алате желе да користе. Унапредили су следеће 
кључне компетенцијеи вештине: комуникација на страном језику, решавање проблема, критичко мишљење, креативност, 
информациона писменост, информатичко-комуникационо-технолошка писменост, одговоран однос према раду и обавезама, тимски рад, 
социјална и међукултурна интеракција, итд. 
 
Након пројектних активности ученици су добили сертификате за учешће. Такође смо радили и евалуацију активности као и анализу 
истих. Све активности везане за пројекат се налазе на Твинспејсу нашег пројекта на Етвинингу. Дисеминација пројекта је рађена у 
школи, на друштвеним мрежама (Фејсбук страница пројекта, Фејсбук страница школе, Јутјуб канал пројекта), у штампаним медијима 
као и локалној телевизији.  
 
 
 
 
Пројектни тим „Писменост је кључна и 2020 и убудуће“ Еразмус+ 
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Што се овог пројекта тиче, основан је школски тим за овај пројекат у саставу од 15 чланова, углавном наставника језика и стручних 
сарадника.  
 
На првом састанку чланови су упознати са темом пројекта као и неким основним смерницама што се наших задужења тиче. 
 
Са партнерима је обављен виртуелни састанак 14. 10. 2020. у 15.часова где је тема била упознавање са координатором, еТвининг, 
припрема иницијалног упитника, регистровање чланова на еТвининг, одрђивање чланова школских тимова. 
 
Чланови нашег школског тима су попунили иницијални упитник као и неки ученици којима је упитник прослеђен. 
 
Следећи састанак је требао да се деси у јануару, међутим координатор из Италије због огромног обима посла и проблема са пандемијом 
није био у могућности да одржи састанак, те ке следећи договорен за последњу недељу јуна. 
 
Након састанка, сви чланови нашег школског пројектног тима биће обавештени о смерницама.  

 

Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва - Татјана Стакић 
 

Извештај тима за међупредметне компетенције за друго полугодиште школске  2020/2021. године 
Чланови тима за међупредметне компетенције су: Биљана Бањац (директор), Олга Богданов (наставник географије), Татјана 

Ковачев (наставник математике), Силвија Сaкач Mадарас (наставник енглеског језика), Мелинда Фабијан (учитељица), Саша 
Мошорински (учитељица) и Татјана Стакић (натавник српског језика и књижевности). 

Задатак овог Тима је да активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање 
међупредметних компетенција у планове и свакодневну праксу наставника.  

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије 
комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 
 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су:  
1) компетенција за учење;  
2) одговорно учешће у демократском друштву;  
3) естетичка компетенција;  
4) комуникација;  
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5) одговоран однос према околини;  
6) одговоран однос према здрављу;  
7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  
8) рад са подацима и информацијама;  
9) решавање проблема;  
10) сарадња;  
11) дигитална компетенција. 
 

У овом полугодишту, Тим за РМПК се од почетка састао два пута.  
  
  

Током текуће школске године свакодневно се развијала компетенција за УЧЕЊЕ. Било је изузетно изазовно да се у 
новонасталој ситуацији изазване корона вирусом  код ученика развије позитиван и одговоран однос према учењу. Посебно је у 
појединим тренуцима било тешко мотивисати ученике. Међутим учење је дуготрајан процес и зато су превазиђене  све тешкће у 
чењу. 
 

Ученици и наставно особље су највише користили ДИГИТАЛНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ захвауљјући раду путем Гугл учионице. Што се 
тиче нижих одељења, учитељице су наставу грађанског васпитања радили путем наставе на даљину, док су наставници, сходно томе 
што су ученици били подељени у групе А и Б, свакодневно наставу организовали на даљину. Применом ес дневника, постављањем 
задатака у  Гугл учионицу наставници су континуирано усавршавали своје дигиталне компетенције. 

Ученици су активно и конструктивно учествовали у раду. Тиме су развијали компетенцију САРАДЊЕ. 
 Одговорним односом према здрављу укључује развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним 
чиниоцима који утичу на здравље и практиковање здравих животних стилова. Својим понашањем, као појединац и део различитих 
група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. Сходно тренутној епидемилошкој ситуацији 
испоштоване су све мере како код наставног особља, ненаставног особља и ученика како не би дошло до заражавања корона вируссом. 
Такосу сви чланови школе развиајли компетенцијуОДГОВОРНОГ ОДНОСА ПРЕМА ЗДРАВЉУ. 
 Компетенцију КОМУНИКАЦИЈЕ су ученици свакодневно развијали путем усменог и писменог изражавања, а у складу са потребама 
и карактеристима ситуације. 
 Обележавањем школске славе Светог Саве ученици су разумели вредности које повезују културу и природну баштину са 
историјом и тиме су допринели очувању кулурних добара. Развијала се ЕСТЕТИЧКА компетенција. 
 Наша школа је двојезична (настава се изводи на српском и мађарском језику) и зато се свакодневно разуме значај принципа 
солидарности и националне и верске равноправности. Обележавањем православног и католичког  Ускраса организовањем 
тематских часова , потом Дана Свих светих (1. новембар) развијала се компетенција ОДГОВОРНОГ УЧЕШЋА У ДЕМОКРАТСКОМ 
ДРУШТВУ. 
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 И у наредној школској години  радиће се на организацији разноврсних активности, избором занимљивијих часова, различитим 
активностима а све у циљу ангажовања свих ученика у школи и развијањем свих компетенција. 
 
 
 
У Новом Бечеју, 11. јуна 2021.                                                 Татјана Стакић 
 

 
Извештај Тим за професионални развој запослених - Дубравка Дреновац 

1.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗА 2020/2021. 
 

Чланови Тима за професионални развој за ову школску годину су: Милица Радоњић, Јелена Игњатовић Мунћан,Снежана Вребалов, Ержебет 
Фехер и Дубравка Дреновац.Председник тима је Дубравка Дреновац. 
Нови циклус за обнову лиценце почео је 1.07.2019. У складу са тим , веома важно је да се  цео наставни кадар наше школе професионално 
усавршава ,надограђује своје знање, као и да прати најновије трендове везане за дигиталне компетенције. 
Претходних година већина наставника похађала је обуке од јавног интереса: „ ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА“ и  „ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ/ДИГИТАЛНА 
УЧИОНИЦА/ ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК –УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА“ 
Ове школске године обуку су похађали наставници који то нису успели да реализују претходних година, тако да је цео колектив прошао ове 
обуке од јавног значаја. 
Сваки наставник је према својим афинитетима похађао семинаре, колико је било могуће у овој ситуацији пандемије.Највише смо 
присуствовали вебинарима, тј. онлајн семинарима којих је било у великом броју. 
Потврда за све семинаре, вебинаре, предавања и остале видове усавршавања налазе се и у електронском облику,као и копије потврда и 
уверења која су код директора школе и могу да се дају на увид . 
Рад у склопу пројекта ЕРАСМУС се наставља и ове школске године. Због епидемиолошке ситуације нису била могућа путовања наших 
ученика у земље партнера у пројекту,али се надамо да ће следеће школске године и ово бити реализовано.Наша школа је координатор овог 
пројекта. 
Наша школа учествује и у пројекту „ БУДИ ПИСМЕН-ОТКРИЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ“  .И овај пројекат је интернационалног карактера у 
коме је наша школа партнер у реализацији. 
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У школи су се одржавале и интерне обуке за наставнике који се нису сналазили у новим захтевима везаним за онлајн наставу , ес дневник и 
слично. Обуку је држала координатор за ес дневник Агота Полак заинтересованим учитељима и наставницима. 
Наставница Ема Ленкеш је држала обуку о дигиталним алатима у настави. 
Ове школске године нису се организовали семинари у нашој школи због пандемије корона вируса, али су наставници пратили семинаре и 
вебинаре онлајн.  
Надамо се да ће следећа школска година да буде много успешнија што се тиче стручног усавршавања и живе речи предавача. 
 
                                                  Председник тима : Дубравка Дреновац 
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Извештај Тима за сарадњу са локалном самоуправом, међународну и међудржавну сарадњу, сарадњу са партнерским 
школама 

 

Месец Планирано Остварено Датум и дневни ред састанка 

VIII Састављање акционог плана тима План тима урађен  

IX  
Посета Председника општине првацима 

 

 
Уручен школски прибор првацима 
 
 
Дан европских језика обележен онлајн 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

X Културне 
манифестације 

Одложено због епидемиолошких мера  

 Сусрет са песницима   
    
 Спортске 

активности/промоције 
 р 

    
 Културне 

манифестације 
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 Предавања МУП-а 

Сарадња са локалном 
самоуправом - локалном 
влашћу и месном 
заједницом ради 
финансирања школских 
програма, набавке опреме 
и наставних средстава 

 
Одложено због епидемиолошких мера 

 
 

XI Предавања/радионице Одложено због епидемиолошких мера. .новембар 

 учешће у пројектима локалне 
заједнице 

Поводом Европског дана меденог доручка који се обележава 17. новембра, са циљем 
ширења знања о добробити меда за њихово здравље, Друштво пчелара Нови Бечеј у 
сарадњи са нашим колективом организовало је слатки оброк за ученике прваке уз 
поштовање свих епидемиолошких мера. 

.новембар 

 Посета предшколаца 
првом разреду 

 
Одложено због епидемиолошких мера. .новембар 

  
учешће на 
обукама/семинарима 

 

пројектне активности са 
партнерским школама Е+ 

 
 

 
новембар 

  Настављена сарадња и активности. сарадња и активности  

XII Посета предшколаца/ђака 
наше школе 

Одложено због епидемиолошких мера.  
 

.децембар 

 Присуство/учешће на 
базарима 

  
1децембар 
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Пројектне активности 
Е+ Промоција 
пројекта 

 
Постављене прве активности на еТвининг портал 

 
Директорка дала изјаву за локалну телевизију о пројекту 

 

Извештај о раду међупредметне секције „Душа науке“везане за СТЕАМ области Школске године 2020/2021. Се због епидемиолошких 
мера и немогућности мешања ђака између група одржавала онлајн у Гугл учионици.  

 
VII САЈТ ШКОЛЕ И ЛЕТОПИС 

 
Сајт има основну улогу да ученици, родитељи и наставници буду благовремено информисани о активностима у школи. Упознавање 
ученика и родитеља са планом писмених провера, радом ђачког парламента, учешћем ученика у приредбама, такмичењима. 

 
Школски сајт http://www.osmilojeciplic.edu.rs/се ажурира током целе школске године. 
На сајту се могу прочитати чланци о опремљености школе: библиотека, кабинета издвојених одељења.Испраћена су сва важна 
дешавања у школи и постављена на сајт: Дан школе, Свети Сава, награде, хуманитарне акције, такмичења. На сајту су постављене и 
активности у школи, пројектима у којима је школа учествовала, тимовима у школи. Такође на сајту је доступно прегледање и 
преузимање докумената школе, календара рада школе, распореда индивидуалних састанака, писмених провера итд. 

 
Родитељи могу своје сугестије и примедбе послати на имејл: direktor@osmilojeciplic.edu.rs 

 

Све важне активности и догађаји у нашој школи биће хронолошким редом документовани у летопису школе јер желимо да их 
сачувамо од заборава. 

 
Анекс 1 
Пројекти у којима школа учествује: 
Еразмус+ пројекат “Душа науке”(“Soul of Science”) 
„Писменост је кључна и 2020 и убудуће“ Еразмус+ 
“За чистије и зеленије школе у Војводини” 

     
 У Новом Бечеју,14.09.2021.                                              Председница Школског одбора, Олга Богданов 
                                                                      ____________________________________________ 

http://www.osmilojeciplic.edu.rs/
mailto:direktor@osmilojeciplic.edu.rs
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