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Август/Септембар, 2018.г.

I УСЛОВИ РАДА

Статусни услови

Основна школа “Милош Црњански” Српски Итебеј организована је као јавна установа за
основно образовање и васпитање ученика са територија насељених места: Српски Итебеј, Нови
Итебеј, Међа и Хетин. Седиште школе је у Српском Итебеју, Омладинска 2. Издвојена одељења су:
од I до VIII разреда - Међа и комбинована одељења од I до IV разреда у Хетину.

Установа је под непосредним руководством Министарства просвете и спорта и
Покрајинског секретаријата за образовање и културу.Управни орган школе је Школски
одбор.Руководећи орган школе је директор.

Стручни органи школе су:
1. Наставничко веће
2. Одељенско веће
3. Стручно веће за области предмета
4. Стручни активи.

Настава се одвијала на српском и мађарском наставном језику за ученике од I до IV
разреда у Хетину и од I до VIII разреда у Српском Итебеју, а на српском језику од I до VIII разреда
у Међи.

Ове године формирано је 4 одељења првог разреда (у Српском Итебеју два – једно
на српском и једно на мађарском наставном језику, у Међи једно на српском наставном језику и
једно у комбинованом одељењу у Хетину на српском наставном језику).

Изборна настава из Грађанског васпитања и Верске наставе (православна, католичка
и реформаторска) одвијала се од првог до осмог разреда.

Просторни и материјално-технички услови

Простор у коме се одвијао образовно-васпитни рад остао је исти, али се променио у погледу
распореда.Располагали смо са 21 учионицом и салом за физичко.У протеклој школској години
свако одељење је имало своју учионицу и по потреби су одлазили у један од кабинета (техничко
образовање, физика/хемија, музичка култура, информатика, биологија).Школа има и интерактивну
учионицу у којој се налази интерактивна табла, пројектор и лап топ рачунар, као и 30 трапезастих
једноседа са столицама, и користи се у редовној настави, свакодневно, по потреби за угледне
часове, презентације. У интерактивној учионици се налази и један део школске библиотеке.
Стручна служба (психолог и педагог) налази се поред канцеларије директора.Правна служба
(секретар и административни радник), као и шеф рачуноводства, деле канцеларију смештену на
спрату изнад учионица.У Хетину се настава одвијала у две учионице и сали за физичко, а у Међи у
7 учионица и сали за физичко.
Кабинет биологије је опремљен рачунаром, пројектором и штампачем, кабинет хемије рачунаром
и пројектором, а још две учионице на спратуи у приземљу су опремљене рачунаром.
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Школски простор

У матичној школи, простор у коме се одвија образовно-васпитни рад, задовољава бројно
стање ученика, с тим да се разредна и предметна настава одвијају у истим учионицама тако да
свако одељење нижих разреда дели учионицу са одељењем виших разреда распоређено у две
смене. Предметна настава је делом кабинетска, а делом учионичка. За продужени боравак постоји
посебна учионица која је прилагођена потребама деце у боравку, али је потребно перманентно
обнављање средствима за рад. Ове године је опремљена ормарићима и креветићима који су донети
из предшколске установе из Српског Итебеја.

У Хетину постоји зграда у којој се изводи предшколско васпитање и образовање и разредна
настава у три комбинована одељења. У Међи се настава изводила од I до VIII разреда, с тим што
су други и четврти разред били комбиновани. Постоји и одељење продуженог боравка којеради у
поподневној смени док середовна настава одвија у преподневној смени.
У матичној згради, у току школске 2017/2018. године, замењени су прозори на фискултурној сали.

Ученици нижих и виших разреда смењивали су се недељно. Педагог и психолог раде у
супротним сменама,а смене им се преклапају у времену од 12 до 13:30. По потреби се састају у
истој или међусмени.

Опрема и наставна средства

Компјутерска учионица спада у ред претежно добро опремљених учионица. Посебно смо
задовољни због тога јер је наставни процес тиме постао квалитетнији .

Наставна средства Матичн
а школа

Издвојена
одељења

УКУПНО

Међа Хетин
Графоскоп 2 3 / 5

Дијапројектор 1 2 / 3
Компјутер 13+2 4 1 20
Лап-топ 5+6 1 1 13

ЦД плејер 7 5 3 15
Телевизор 3 2 / 5

ДВД 1 1 / 2
Видео рекордер 1 1 / 2
Пројектор 4+1+6 1 / 12

Мултифункц. уређај 3 2 1 6
Музички инструменти 6 2 1 9
Орфов инструментариј 1-

расходов
ати

1 / 2

Штампач 7 1 1 9
Скенер 1 / / 1

Интерактивна табла 2 / / 2
Беле табле 4 2 2 8

Музичке линије / 2 / 2
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Од часописа за ученике и приручника за наставнике школа набавља:
- “Просветни преглед“ и „Службени гласник“
- за наставницу биологије„Еко лист“
- за наставницу физике „ Млади физичар“
- за наставнике српског језика приручник „Књижевност и језик“
- лист за ученике из математике „Архимедес“
- у нижим разредима на српском језику деца узимају лист „Школарка“, „Витез“,
- часопис „Историја“ и „Педагогија“
- часопис за консалтинг пословања корисника буџетских средстава ''Буџет''.
а на мађарскомјезикулистове:
- „Mézeskalács“ , „Jo Pájtas“, ''Új kép'', ''Természetbúvár'' и „Panda Peti“.

Kадровски услови

Образовно-васпитни рад обављало је 17 наставника разредне, 39 наставникa предметне
наставе, три стручна сарадника – библиотекар, педагоги психолог и директор школе.Ненаставно
особље – 13.Укупно 79 запослених, од чега је 44 путника + 2 (од Српског Итебеjа до Међе и
Хетина) + 1 до Хетина.Запослени на неодређено време 57 а на одређено 22 (19+3 вероучитеља).
Кадровски потенцијал школе је у великој мери побољшан последњих година.

Нестручно је још увек заступљена математика на српском (и у Међи) и мађарском наставном
језику, енглески на мађарском наставном језику у вишим разредима.
У току школске године дошло је до измене у кадровским условима:
-уместо Методија Николова (одлазак у другу школу) – Анастазиа Тот Римаи и Драган Тепић (ИО
Међа);
-уместо Срђана Кораћа (одлазак у другу школу) – Милош Становић;
-уместо Јоване Хрњаз (трудничко боловање) – Душка Броћета;
-уместоДрагане Торђан (прешла у другу школу) - Светлана Ћурић;
-уместо Снежане Вукоњански (прешла у другу школу) – Ерика Фазекаш;
-уместо Милице Моришан (трудничко боловање) – Слађана Мајсторовић;
-уместо Тамаре Деак – Љубица Станаћев (повратак са породиљског боловања);
-уместо Слађане Јосић (трудничко боловање) – Тамара Деак;
-уместо Душке Броћета – Јована Хрњаз (повратак са породиљског).
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАШКОЛЕ

Специфичност наше школе се огледа у двојезичној настави и структури која садржи
матичну школу са два издвојена одељења и у обаимамо комбиновану наставу, у Међи су били
комбиновани први и трећи разред, а у Хетину су комбинована два одељења од I до IV разреда на
српском и једно одељење од III до IV разреда на мађарском наставном језику.

Бројно стање ученика и одељења
У протеклој школској години формирано је 28 одељења: 14 разредне,14 одељења предметне

наставе и по једно одељење продуженог боравка на српском језику у матичној школи и у Међи.
Школа у Српском Итебеју имала је 10 одељења виших разреда, од тога, 6 на српском наставном
језику и 4 на мађарском и 9 одељења нижих разреда, 5 на српском и 4 на мађарском наставном
језику. У Међи је био по један разред од V до VIII разреда и три одељења од I до IV јер су другии
четврти разред били комбиновани. У Хетину се такође настава одвијала комбиновано од I до IV
разреда на српском и од III до IV разред на мађарском наставном језику.

Школске 2017/18. годину уписано је 333 ученика у 28 одељења, од чега је наставу на
српском наставном језику похађало 250 ученика у 19, а на мађарском 83 ученика у 9 одељења. У
току школске године дошло је до измена што је промењено Анексом на Годишњи план рада школе,
те је тај број пре завршетка школске године износио укупно 336 ученика од чега је наставу на
српском наставном језику похађало 254 ученика, док је стање на мађарском наставном језику
остало непромењено (82).

Број ученика у разредукоји наставу изводи на :
Број

ученика
(укупно):

Број
одељења:

српском наставном језику мађарском наставном
ј.

Разред С.Итебеј Међа Хетин Σ С.Итебеј Хетин Σ
I 15 9 4 28 10 / 10 38 3+1 комб.
II 21 7 3 31 9 / 9 40 2+2 комб.
III 32 10 2 44 6 1 7 51 4+2 комб.
IV 16 3 2 21 10 1 11 32 2+3 комб.
V 34 7 41 9 9 50 4
VI 18 7 25 7 7 32 3
VII 31 11 42 16 16 58 4
VIII 15 7 22 13 13 35 3
Σ 182 61 11 254 80 2 82 336 29

Број ученика ромске националности
Разред Српски Итебеј Међа

I 3 1
II 3 2
III 12 3
IV 3 2
V 6 2
VI 4 /
VII 4 5
VIII / 1
Σ 35 16
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Ученици који по Закону немају право да наставе да похађају основну школу због година старости
су:

1. Зенепа Османовић (V-1)
2. Марина Шеин (VII-2)

Извештај о успеху и владању ученика на крају шк. 2017/18.г. у Прилогу. (Прилог 1)

Календар школе и реализоване активности
Правилник о школском календару образовно-васпитног рада за основне школе са седиштем на
територији АП Војводине за школску 2017/2018. годину доноси Покрајински секретар за
образовање, управу и националне заједнице, а на основу члана 88. став 5, а у вези са чланом166.
Став1. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», број 72/09,
52/11 и 55/2013) и члана 15.и 16. Став 2, члана 24 став 2 и члана 37 став 4.Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АП Војводине», број 37/14 и 54/14–
др. одлука).

Образовно-васпитни рад био је организован у два полугодишта:
Прво полугодиште почело је у петак, 1. септембра 2017. године, а завршило се у петак, 22.

децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почело је у понедељак, 15. јануара 2018. године и завршило се:
- у четвртак 14. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда и имало је 99

наставних дана,
- у среду, 30. маја 2018. године, за ученикеосмог разреда и имало је 89 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварио се у 36 петодневних
наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварио се у 34 петодневне наставне
недеље, односно 170 наставних дана.

Први квартал је имао 41,други 40, трећи 46 наставних дана.
Четврти квартал је имао 53 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а 43

наставна дана за ученике осмог разреда.
У току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почео је у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршио се у петак, 12.
јануара 2018. године.

Пролећни распуст почео је у петак, 30. марта 2018. године, а завршио се у понедељак, 09.
априла 2018. године.

За ученике од првог до седмог разреда,летњи распуст је почео у петак, 15. јуна 2018, а
завршио се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмогразреда летњи распуст почео је по
завршетку завршног испита, а завршио се у петак, 31. августа 2018. године.

Укупно (на нивоу школе): 51
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23. септембра (субота) била је организована радна акција у циљу уређења школе и околине.
У суботу, 05. маја 2018. године настава се изводила према распореду часова за понедељак.

Почетком октобра обележена је „Дечја недеља“, када су ђаци прваци били примљени у
Дечији савез, а ученици наше школе учествовали у низу активности.

27.октобар 2017.г. – први квартал.
16.март 2018.г.- трећи квартал.
Дан школе је обележен 26.октобра (четвртак) 2017.године.
Дан просветних радника падао је у среду, 08.новембра 2017.г. и радни је и наставни дан.

У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који је био у суботу 21. октобра 2017.

године, нерадни и ненаставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који је био у суботу, 11. новембра 2017. године

нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који је био у суботу, 27. јануара 2018. Године, радни, а

ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који је био у четвртак и петак, 15. и 16. фебруара 2018. године,

нерадни и ненаставни дани
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском

рату, који је био у недељу, 22. априла 2018. године, нерадни и ненаставни дан
- Празник рада, падао је у уторак и среду 1. и 2. маја 2018. године, нерадни и ненаставни дани
- Дан победе, који је био у среду, 9. маја 2018. године, као радни и наставни дан,
и Видовдан-спомен на Косовску битку, који је биоу четвртак, 28. јуна 2018. године и

радни је дан.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални

празници за мађарску националну заједницу:
15.март – Дан револуције и ослободилачке борбе1848/49. када су ученици наше школе који

похађају наставу на мађарском наставном језику положили венце на бисту Кошут Лајошу која се
налази у центру Новог Итебеја.

20.август – Дан Светог Стевана
23.октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956.г.
У току зимског распуста била је организована допунска настава и то 28. и 29. децембра

2017.год. и 3. и 4. јануара 2018.г.

По завршетку првог полугодишта књижице су подељене29.12.2017. године.
По завршетку школске године,сведочанстава за ученике од I до VIII разреда су подељена

учетвртак 28.јун - Видовдан.

Ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године
и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак,
19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године.

Припремна настава за ученике који полажу поправни и разредни испитод I до VII разреда није
одржана јер није било ученика који су упућени на поправни испит, а нико од позваних ученика
се није одазвао на полагање разредног испита. Упис ученика у наредни разред је обављен у
среду, 29.августа 2018.године.

У другом полугодишту ове школске године у нашој школи је одржано општинско такмичење из
српског језика, а у ИО Међа општинско такмичење из географије.

Настава у школи се одвијала у две смене:
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I смена Српски Итебеј од 7.30h, Међа 8.00h, Хетин 8.00h
II смена Српски Итебеј од 12.10h, Хетин 11.30h.

Свети Сава је обележен у суботу,27.јануара, уз пригодан програм, музички и драмски. Као и сваке
године, и ове године су ученици учествовали на ликовном и литерарном конкурсу ''Светосавско
перо'' и освојили награде за које је спонзор била ЗЗ ''Мркшићеви салаши''. Након пригодног
програма уследило је и традиционално резање славског колача.

Дежурства наставника су била распоређена на следећи начин:
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

7:15-
10:05

11:50-
14:45

Приземље Јудита Ронто
Бозоки

Татјана Рајић
(трпезарија)

Елеонора Кашлик

Жужана Јамбор
(трпезарија)

Андријана Руварац Милан Кркљеш

Јожеф Добо
(трпезарија)

Славица Симић

Вера Танкосић
(трпезарија)

Спрат Јасмина
Кузмановић

Тијана Мунћан Анастазиа Тот
Римаи

Јон Лелеа Ивана
Воденичар

10:05-
12:40

14:45-
18:10

Приземље Владимир Злокас Илонка Ковач

Ибоја Иштван
(трпезарија)

Ференц Камраш

Гизела Вуковић
Сакал (трпезарија)

Александар
Хрњаз

Снежана
Вукоњански
(трпезарија)

Јожеф Лазар

Спрат Обрад Становић Камелија Ћирић Еде Ормош Киш Гизела Јасмина Филеп

Дежурства - разредна настава:
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

Приземље Олгица Живков Зита Немеди Наталија Кецић Тимеа Балинт Светлана
Керекеш

Спрат Весна Стојић Драгана Торђан Хермина
Њергеш

Клара Чилег Горан Радаковић

У Међи је распоред дежурства био организован на следећи начин:
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Драгана Борић Слађана Савић Јелица Николић Игор Васић Драган Тепић
Дуња Травар Јасмина Кузмановић Милан Кркљеш Срђан Кораћ Ивана Бојанић
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Подела часова на наставнике по наставним предметима и одељењима
Ред.
број

Име и
презиме

Наставнип
редмет

Одељења Нед.
фонд

Год.
фонд

% ЧОС Дод.
+Секц

.

Доп. Техн.
вишак

1. Олгица
Живков

разред. н. I/1 17+1+1 612+36
+36

100% 1 0+1 1

2. Зита Немеди разред. н. I/2 17+1 612+36 100% 1 0+2 1
3. Јелица

Николић
разред. н. I/М 17+1 612+36 100% 1 0+2 1

4. Наталија
Кецић

разред.н. II/1 18+1 648+36 100% 1 0+2 1

5. Тимеа
Балинт

разред.н. II /2 18+1 648+36 100% 1 0+2 1

6. Слађана
Савић

разред.н. II и IV/М 18+1 648+36 100% 1 1+1 1

7. Весна Стојић разред.н. III/1 18+1 648+36 100% 1 0+2 1 -
8. Светлана

Керекеш
разред.н. III/2 18+1+1 648+36

+36
100% 1 0+1 1 -

9. Клара Чилег разред.н. III/3 18+1 648+36 100% 1 0+2 1 -
10. Биљана

Станковић
разред.н.
+ помоћ.

III /М 18+1+1 648+36
+36

100%
20 %

1 0+1 1 -

11. Јелена
Ивановић

комбинова
на н.

II-III ИО
Хетин

18+1+1 648+36
+36

100% 1 1+1 1 -

12. Тања Мичета комбинова
на н.

I-IV
ИО Хетин

(од
11.9.2017)

18+1+1 648+36
+36

100% 1 1+1 1 -

13. Анета Ковач комбинова
на н.

III-IV
ИО Хетин

18+1 648+36 100% 1 1+1 1 -

14. Драгана
Торђан

разред.н. IV/1 18+1+1 648+36
+36

100% 1 1+1 1 -

15. Хермина
Њергеш

разред.н. IV/2 18+1 648+36 100% 1 1+1 1 -

16. Тања Мичета Продужениборавак – до
10.9.2017.

30 1080 100% - - - 100%

17. Милица
Моришан

Продужениборавак – од
11.9.2017.

30 1080 100% - - - 100%

18. Мануела
Шаренац

Продужениборавак
ИО Међа

30 1080 100% - - - -
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19. Славица
Симић

СЈ V/1, V/2, V/3,
VII/1, VIII/2

19 680 105,56 V/1 1+1 1 -

20. Андријана
Руварац

СЈ VI/1, VI/2,
VII/2, VII/3,

VIII/1

18 640 100% - 1+1 1 -

21. Драгана
Борић

СЈ V - VIII
ИО Међа,библ.

17 604 94,44
%
+5%

VII/M 1+1 1 -

22. Горан
Радаковић

СЈ I/2,II/2,III/3
IV/2, Хетин
(2+2+3+3+3)

13 468 65% - 0+1 1,5 -

23. Ибоја
Иштван

МЈ V/3,VI/2,VII/3
VIII/2

17 604 94,44
%

V/3 1+1 1 5,56%

24. Ивана
Воденичар

ЕЈ II-VIII
С. Итебеј

20 716 106,67
%

- 1+1 2 -

25. Дуња Травар ЕЈ I-VIII
ИО Међа

14 500 74,44
%

VI/M 1+0 1 -

26. Јасмина
Филеп

ЕЈ+ИНФ
+библ.

I – VIII на
мађ. јез.

20 714 104,44
%+10
%

VIII/
2

1+0 1 -

27. Јасмина
Кузмановић

РЈ V/1,V/2,VI/1,VII
/1,VII/2,VIII/1
V-VIII ИО Међа

20 712 111,11
%

- 2+0 2 -

28. Илонка
Ковач

НЈ V/3,VI/2,VII/3
,VIII/2

8 284 44,44
%

- 1+0 1 -

29. Вера
Танкосић

ЛК VI/1,VII/1,
VII/2,VIII/1

4 142 20
%

- 0+1 -

30. Тијана
Мунћан

ЛК V/1,V/2,V/3,
VI/2,VII/3,VIII/2

9 322 45
%

- 0+2 - -

31. Радован
Лабан

ЛК V – VIII
ИО Међа

5 178 25
%

- 0+1 - -

32. Камелија
Ћирић

МК V – VIII
ИО Међа
V – VIII
С. Итебеј

13+1 500 70
%

VII/1 0+2 - -

33. Гизела Киш МК V/3,VI/2,VII/3
, VIII/2

5 178 25
%

- 0+1 - -

34. Милан
Кркљеш

ИСТ V – VIII
ИО Међа

V-VIII С.Итебеј

7
10

604 85
%

VIII/
M

1+0 1 -

ГРАЂ V1-V2, VI1,
VII-VIII;Међа

4 144 20
%

- - - -

35. Јудит Ронто
Бозоки

ИСТ V/3,VI/2,VII/3
,VIII/2

7 248 35
%

- 1+0 0,5 -

36. Владимир
Злокас

ГЕО V-VIII,
V,VIII

ИО Међа

10
3

460 65
%

VI/1 1,5+
0

1 -

37. Гизела
Вуковић
Сакал

ГЕО V/3,VI/2,VII/3
,VIII/2

7 248 35% VI-2 1+0 0,5 -

38. Милица
Грујић

ГЕО VI,VII
ИО Међа

4 144 20
%

- 0,5+0 0,5 -

39. Методи
Николов (од
12.9.2017.
није више
радник наше

ФИЗ VI-VIII ИО
Међа

6 212 30% - 1+0 0,5 -
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школе)
40. Драган

Тепић (од
13.9.2017.)

ФИЗ VI-VIII ИО
Међа

6 212 30% - 1+0 0,5 -

41. Анастазија
Тот Римаи

ФИЗ
+библ.

VI-VIII 6
8

496 70%
+20
%

- 2+0 1 -

42. Александар
Хрњаз

МАТ V/1,
V/2,VI/1,VII/1

,VII/2

20 720 111,11
%

V/2 2+0 2 -

43. Елеонора
Кашлик

МАТ V/3,VI/2,VII/3
,VIII/2

16 568 88,89
%

VII/3 2+0 1 -

44. Игор Васић МАТ V - VIII
ИО Међа

16 568 88,89
%

- 2+0 1 -

45. Жужана
Јамбор

БИО V - VIII 20 712 100% - 1+1 1 -

46. Ивана
Бојанић

БИО V – VIII
ИО Међа

8 284 40% - 1+0 1 10%

47. Снежана
Вукоњански

ХЕМ VII/1,VII/2,VIII/
1,

VII,VIII ИО
Међа

10 352 50% - 1+0 1 -

48. Јожеф Добо ХЕМ VII/3,VIII/2 4 140 20% - 0,5+0 0+0,5 -
49. Јон Лелеа ТТ,ТО V-VIII

С.Итебеј
12 428 60

%
- 0+2 - -

50. Ференц
Камраш

ТТ,ТО V/3,VIII/2 4 140 20
%

- 0+1 - -

51. Јожеф Лазар ТО VI/2,VII/3 4 144 20
%

- 0+1 - -

52. Драган
Тепић

ТТ,ТО V – VIII
ИО Међа

8 284 40% - 0+1,5 - -

53. Обрад
Становић

ФВ,ФЗ,
ФА,спорт

V-VIII ;
VII

Спорт,Међа

19
1

714 100
%

VII/2 0+3 - -

54. Еде Ормош ФВ,ФЗ,
ФА,спорт

V/3,VI/2,VII/3
,VIII/2

12,5 444 62,5
%

- 0+2 - -

55. Срђан Кораћ
(од 10.9.2017.
није више
радник наше
школе)

ФВ,ФЗ,
ФА,спорт

V-VIII/M
без VII Спорт

11,5 408 57,5
%

V/M 0+2 - -

56. Милош
Становић (од
11.9.2017.)

ФВ,ФЗ,
ФА,спорт

V-VIII/M
без VII Спорт

11,5 408 57,5
%

V/M 0+2 - -

57. Саво
Мајсторовић

ВЕР
Правосл.

I-VIII
С.Итебеј

I-VIII Међа,
ИО Хетин

10
7
1

644 90
%

- - - -

58. Илона
Мартон

ВЕР
Реформ.

I-VIII
Ком.II/III,V/V

I

6 214 30
%

- - - -

59. Пал
Семереди

ВЕР
Катол.

I-IV,V-VIII,
Хетин

3 108 15
%

- - - -

60. Татјана Рајић ИНФ V-VIII
С.Итебеј V-
VIII/М

5
4

320 45
%

VIII/
1

0,5
0,5

- 55%
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ЕЈ,МАТ I/1,Хетин,VIII
/1

6+4 352 52,22
%

- 1+0 1 -

Ваннаставне активности (време реализације)
Ред.бр. НОСИОЦИ ВРСТА АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Олгица Живков Допунска настава

Слободне активности

I-1 Уторак 5.час
Петак 5.час
Четвртак 5.час

2. Зита Немеди Допунска настава

Слободне активности

I-2 Петак 1.час
Уторак 5.час
Петак 5.час

3. Наталија Кецић Допунска настава
Слободна активност

II-1 Уторак
Понедељак и петак

4. Тимеа Балинт Допунска настава
Слободна активност

II-2 Среда 6.час-поподне
Петак 5.час и Среда
6.час-преподне
Уторак, Четвртак
6.час-поподне

5. Весна Стојић Допунска настава
Слободна активност

III-1
Петак, 4 час

6. Светлана Керекеш Допунска настава
Слободна активност

III-2 Четвртак 5.час
Уторак 5.час

7. Клара Чилег Допунска настава
Слободна активност

III-3 Четвртак 6.час-
преподне
Среда 5.час-поподне
Четвртак 5.час

8. Драгана Торђан Допунска настава
Слободна активност
Додатна настава

IV-1 Уторак 5.час
Уторак 6.час
Среда 5.час

9. Хермина Њергеш Допунска настава
Слободна активност
Додатна настава

IV-2 Среда 6.час-
преподне, претчас –
послеподне
Четвртак 5.час –
преподне, Уторак
претчас
Петак 5.час, претчас

10. Вукоњански Снежана додатна, допунска

Допунска – Међа

VII-VIII Четвртак 7.час –
преподне
Четвртак 7.час (кад
је матична поподне)

11. Јамбор Жужана Допунска настава
Додатна настава
Секција

V-VIII Среда 7.час
Четвртак 7.час

12. Горан Радаковић Допунска настава I-IV
13. Андријана Руварац Допунска настава

Додатна настава
Драмска секција

VI,VII/2,
VII/3,VIII/1

Понедељак 7.час

14. Симић Славица Допунска V/1,V/2,V/3, Среда 7.час
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Додатна
Секција

VII/1,VIII/2 Уторак 7.час

15. Иштван Ибоја Допунска, додатна, припремна
настава

V - VIII Четвртак 7.час

16. Кркљеш Милан Допунска настава, додатна
Међа

V-VIII Уторак 7.час
Четвртак 7.час

17. Владимир Злокас Додатна
Додатна настава, Међа

V – VIII Понедељак 7.час
Петак 7.час

18. Ивана Бојанић Додатна настава – Међа V-VIII Петак, 7 час
19. Травар Дуња Допунска, додатна настава I - VIII Понедељак, 7 час

Четвртак, 7 час
20. Елеонора Кашлик Допунска V – VIII Уторак 7.час
21. Камелија Ћирић Хор

Хор – Међа
V - VIII Уторак 7.час

Четвртак 7.час
22. Киш Гизела Секција V – VIII Четвртак 7.час
23. Јасмина Филеп Додатна настава енглески јез.

Допунска настава енглески јез.
Информатика секција
Израда распореда часова

I – VIII

V – VIII

Четвртак и уторак од
15:00 до 16:45 – кад
смо преподне

24. Татјана Рајић Израда распореда часова
Информатичка секција-Међа
Математика додатна
Математика допунска
Секција

V-VIII
VII-1
VII-1

V – VIII

Среда претчас
Среда 7.час
Четвртак 7.час

25. Становић Обрад Секција V – VIII
Међа

Понедељак 7.час
Четвртак 7.час
Свека друга среда по
3 часа

26. Милош Становић Секција V-VIII Четвртак, 7 час
27. Лелеа Јон Секција саобраћајна V – VIII Уторак 7.час
28. Ивана Воденичар Допунска настава

Додатна настава

V-VIII Уторак 5.час у
супротној смени,
Петак претчас у
поподневној смени
Понедељак 6.час
Среда 7.час
Четвртак 5.час – у
супротној смени

29. Станковић Биљана Допунска настава
Слободне активности
Секција

III Понедељак, 5 час
Среда, 5 час

30. Николић Јелица Допунска настава
Додатна настава
Секција

I Понедељак, 6 час
Среда, 6 час

31. Савић Слађана Допунска настава
Слободне активности

II,IV Уторак, 5 час
Четвртак, 5 час

32. Гизела Вуковић-Сакал Додатна настава V – VIII Четвртак 8.час
33. Васић Игор Допунска настава

додатна и прирпремна настава
V – VIII Петак, 7 час

Уторак, 7 час
34. Борић Драгана Допунска настава

додатна и припремна настава
V – VIII Понедељак, 7 час

Среда, 7 час
Четвртак, 7 час

35. Ковач Анета допунска настава
додатна -математика,
секција-матерњи ј.

III – IV Среда 6.час
Среда 5.час
Уторак 5.час

36. Ивановић Јелена слободна активност
математичка секција

II,III Уторак 11:35-12:20
Петак 11:35-12:20

37. Тања Мичета допунска настава
слободна активност
допунска настава
слободна активност

I,

IV

Петак 10:45-11:30
Петак 11:35-12:20
Петак 11:35-12:20
Уторак 11:35-12:30

38. Танкосић Вера Ликовна секција V – VIII Петак 7.час
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39. Тепић Драган Физика-допунска настава, Међа VI – VIII Уторак 7.час
40. Тепић Драган Саобраћајна секција V – VIII Петак 7.час
41. Добо Јожеф Допунска настава VII-3 VIII-2 Четвртак
42. Ковач Илонка Допунска настава

Додатна настава
Секција

V – VIII Уторак 7.час

43. Ормош Еде Секција V – VIII Петак 8.час
44. Тијана Мунћан Ликовна секција V-VIII Четвртак 4 часа – 1

месечно
45. Јасмина Кузмановић Допунска настава

Додатна настава
V-VIII Понедељак 7.час

Среда 7.час
46. Милица Грујић Додатна настава V-VIII Среда 7.час
47. Ференц Камраш Секција V-3 VIII-2 Сваке четврте среде

од 14:30 до 17:30
48. Јудит Б. Ронто Додатна V-VIII Понедељак од 11:00

до 12:00
49. Александар Хрњаз Допунска

Додатна

V-VIII Уторак, четвртак,
понедељак 7.час-
преподне
Среда, петак 7.час -
преподне

52. Радован Лабан Секција, Међа V-VIII Понедељак 7.час
53. Анастазија Тот-Римаи Допунска настава

Додатна настава
VI-VIII Понедељак 7.час

Среда 7.час

Подела одељенских старешинстава била је организована на следећи начин:
Одељење Наставни језик Место Име и презиме
I – 1 српски Српски Итебеј Олгица Живков
I – 2 српски Српски Итебеј Зита Немеди
I српски Међа Јелица Николић

II, IV (комб.) српски Међа Слађана Савић
II,III (комб.) српски Хетин Ивановић Јелена
I, IV (комб.) српски Хетин Тања Мичета
II – IV (комб.) мађарски Хетин Ковач Анета

II – 1 српски Српски Итебеј Наталија Кецић
II – 2 мађарски Српски Итебеј Тимеа Балинт
III - 1 српски Српски Итебеј Весна Стојић
III – 2 српски Српски Итебеј Светлана Керекеш
III – 3 мађарски Српски Итебеј Клара Чилег
III српски Међа Биљана Станковић

IV – 1 српски Српски Итебеј Светлана Ћурић
IV – 2 мађарски Српски Итебеј Хермина Њергеш
V – 1 српски Српски Итебеј Славица Симић
V – 2 српски Српски Итебеј Александар Хрњаз
V – 3 мађарски Српски Итебеј Ибоја Иштван
V српски Међа Срђан Кораћ

VI – 1 српски Српски Итебеј Владимир Злокас
VI – 2 Српски Српски Итебеј Гизела Вуковић-Сакал
VI – 3 мађарски Српски Итебеј Елеонора Кашлик
VI српски Међа Дуња Травар

VII – 1 српски Српски Итебеј Камелија Ћирић
VII – 2 српски Српски Итебеј Обрад Становић
VII – 3 мађарски Српски Итебеј Елеонора Кашлик
VII српски Међа Драгана Борић

VIII – 1 српски Српски Итебеј Татјана Рајић
VIII – 2 мађарски Српски Итебеј Јасмина Филеп
VIII српски Међа Милан Кркљеш

I – II (прод.боравак) српски Српски Итебеј Милица Моришан
I – II (прод.боравак) српски Међа Шаренац Мануела
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Изборна настава
На основу интересовања ученика и постојећих ресурса школе изборна настава била је
организована из следећих предмета :

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ШКОЛА РАЗРЕД БРОЈ ГРУПА УКУПНО ГРУПА
Верска настава

- православна
Српски Итебеј
Међа
Хетин

I – VIII
I – VIII
I – IV

5+5
7
1

18

- реформаторска Српски Итебеј I – VIII 3+3 6
- католичка Српски Итебеј

Хетин
V – VIII
I – IV

1+1
1

3

Грађанско васпитање Српски Итебеј
Meђа
Хетин

I – VIII
I – VIII
I – IV

3+3
1+1
1

9

Лепо писање Српски Итебеј
Међа

I 2
1

3

Од играчке до рачунара Хетин I – IV 1 1

Чувари природе Српски Итебеј
Хетин

III
III – IV

1
1

2

Народна традиција Српски Итебеј
Међа

I – IV
I – IV

6
2

8

Хор и оркестар Српски Итебеј VII 1 1
Информатика и рачунарство Српски Итебеј

Међа
VI – VIII 7

3
10

Матерњи језик са елементима
националне културе –
мађарски језик

Српски Итебеј V 1 1

Продужени боравак

Продужени боравак представља неопходност у пружању помоћи родитељима у остваривању
васпитне функције у породици и потпунијег остваривања образовно-васпитне функције школе.У
нашој средини која је неразвијена (социјални, културни, економски аспект) овакав вид
збрињавања деце млађег узраста је више него оправдан.Продуженим боравком били су
обухваћени ученици од првог до четвртог разреда у једној хетерогеној групи.
У Српском Итебеју, у продуженом боравку радила јенестручно професор српског језика и
књижевности Милица Моришан, а у Међи наставник разредне наставе Шаренац Мануела.
Продужени боравак одвија се у преподнеевној и послеподневној смени у Српском Итебеју и у
послеподневној смени у Међи.
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III СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИШКОЛЕ

Извештај о раду директора школе

У току школске 2017/2018. године извршавала сам обавезе према Плану рада директора
школе, који је саставни део Годишњег плана рада школе.
Реализоване су планиране активности:
планирање, програмирање и праћење образовно- васпитног рада , организациони послови,
педагошко инструктивни и саветодавни рад, аналитички рад, рад у стручним органима школе,
педагошка документација и сарадња са институцијама и органима.

I Планирање, програмирање и праћење образовно- васпитног рада

• Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе, Извештаја о успеху и владању
ученика током школсе године и Годишњег извештаја о раду школе за школску
2017/2018.годину.

• Пратила реализацију планова и програма рада наставника,реализацију наставе и
ваннаставних активности, посећивала часове редовне наставе и извођење угледних,
тимских и тематских часова. У току школске године сам посетила 53 часова редовне
наставе и 4 тимска часа.

• Учествовала сам у изради и примени распореда смена, одељења по учионицама, распореда
часова, усклађивању са одељењима у Међи и Хетину и дежурстава наставника.

• На почетку школске године учествовала сам у активностима на пријему првака-
присуствовала првим родитељским састанцима,упознала се са првацима, поделили смо
поклоне првацима, које су добили од Националног савета Мађара и новчане помоћи за
опремање првака од Општине Житиште.

II Организациони послови

• Радила сам на утврђивању годишње и недељне норме задужења наставника у наставним
и ваннаставним активностима, изради Ценуса, уносу и ажурирању података у
информационом систему Министарства просвете, науке и технолошког
развоја ,,Доситеј'', пројекцији одељења, изради уговора о раду, анекса уговора,
издавању решења о норми наставника, решења о педагошким ситуацијама и осталих
облика правног деловања .

• Организовала све послове у матичној школи и Издвојеним одељењима у Међи и
Хетину.

• Организовала извођење свих облика образовног-васпитног рада у школи.
• Учествовала сам у изради Финансијског плана за 2018.годину и пратила његову

реализацију.
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• Учествовала сам у изради Плана набавки наставних средстава и материјала за рад.
• Организовала сам набавку плативих и бесплатних уџбеника, прослеђивала упутства за

прикупљање документације за набавку уџбеника наставницима и координаторима.
• Организовала сам Tим за израду пројекта и радила на креирању и реализацији два

пројекта: Набавка преносиве интерактивне табле по конкурсу фондације ,,Бетлен
Габор“ из Мађарске (Добијена средства у износу од 76 000,00.) Пројекат за
инвестиционо одржавање објекта- замена прозора на фискултурној сали у матичној
школи (Добијена средства у износу од 680 000,00), Пројекат за израду техничке
документације од Покрајинског секретаријата за образовање- 100 000 дин., Пројекат за
набавку школског намештаја- клупе и столице за хемијски и технички кабинет- 300 000
динара од Покрајинског секретаријата за образовање и од Министарства просвете за
увећање библиотечког фонда- куповину књига и за ученике са посебним потребама 64
000 динара. Израдили смо још три пројекта за замену водоводне и канализационе мреже,
замену расвете и подова у учионицама, аплицирали на објављеним конкурсима, али нам
пројекти нису били прихваћени.

• У сарадњи са Спортским савезом Општине Житиште реализовали смо
пројекат ,,Реквизити у школе" и увећали фонд реквизита неопходних за реализацију
спортких активности на редовним часовима и ваннаставним активностима.

• Организовала сам и координирала путовања ученика из Хетина и Међе у матичну
школу поводом редовне наставе и ваннаставних активности.

• Организовала сам едукативне програме, културне и спортске манифестације у школи:
пријем првака (1.9.2017. год.), посета пензионерима- бившим радницима наше школе у
сарадњи са општинским Црвеним крстом реализовао је Подмладак Црвеног крста наше
школе, Дечија недеља'' (2-8.10.2017. год.), Дан школе (26.10.2017. год.), едукативни час
о народној традицији и културном наслеђу у реализацији са КПЗ Житиште (27.11.2017.
год.), едукативна предавања кроз акцију Спортског савеза Општине Житиште на
тему ,,Борба против болести зависности" (27.11.2017. год.), предавање и радионице у
организацији Општине Житиште и Кабинета министра без портфеља на
тему ,,Промоција репродуктивног здравља адолесцената" (6.12.2017. год.), предавање и
радионице на тему дечијих права у организацији покрајинског и општинско
омбудсмана- заштитника грађана (8.10.2017. год.), едукативни час о Нигерији уз
гостовање Ал-Мубарака Дого Саламана, представника етничке групе Јоруба из
Нигерије уз симултани превод на српски и мађарски језик (14.2.2018. год.), едукативни
час у ИО Хетину о Индонезији са оцем Илијасом о животу и култури земље из које је
дошао (19.2.2018. год.), извођење позоришних представа ,,Иза седам гора'' (27.11.2017.
год.), ,,Агенција за лепо понашање" (29.11.2017. год.) и ,,Новогодишња телевизија"
(20.12.2017. год.), обележавање школске славе ,,Светог Саве“ 27.1.2018. године уз
свечани програм-Светосавску академију, гостовање 43. Песничке штафете 18. априла
2018. год. уз програм нижих разреда и ангажовање стручног већа учитеља школе,
традиционално атлетско такмичење Крос РТС-а ,,Кроз Србију" (11.5.2018.год.) у
матичној школи и издвојеним одељењима, матурско вече за ученике осмог разреда
9.6.2018. године у матичној школи за ученика из сва четири насељена места које
покрива наша школа,

• Организовала сам учествовање ученика на едукацијама, манифестацијама и
такмичењима ван школе: учешће првака на едукацији о безбедности деце у саобраћају у
Житишту у организацији Црвеног крста Општине Житиште и Муп-а Житиште 29.9.2017.
год., учешће ученика на Дечијем вашару у Житишту у организацији КПЗ Житиште у
оквиру Дечије недеље, јесњи крос у Банатском Двору(4.10.2017.год.),
манифестацији ,,Знам и ја,...''у Торку у организацији КПЗ Житиште
(9.11.2017.год.), ,,Корачај смело-Без порока''-бацање тројки у Торку у организацији
Спортског савеза општине Житиште (22.11.2017.год.), путовање ученика трећег разреда
у циљу упознавања националне културе у Сенту у организацији Националног савета
Мађара 5.10.2017. год. и у Суботицу на завршну свечаност 17.11.2017. год. где су



18

награђени за успешно ликовно представљање путовања, путовање ученика 4. разреда у
посету Скупштини АП Војводине у Новом Саду у организацији покрајинског
омбудсмана проф. др Зорана Павловића и општинског омбудсмана Алексе Кузман,
едукативно путовање за ученике седмог и осмог разреда на Фестивал науке у Београду
14.12.2017. год., путовање Вуковаца у Београд у посету Народној скупштини Републике
Србије и храму Светог Саве 1.6.2018. год. под покровитељством Општине Житиште,
гостовање школског хора на хорском фестивалу ,,Слободан Бурсаћ" у Зрењанину
2.6.2018. год. и учествовање ученика на свим општинским, окружним и републичким
такмичењима.

• Организовала сам лекарске и стоматолошке систематске прегледе и вакцинацију
ученика у сарадњи са Домом здравља Житиште, амбулантом у Српском Итебеју и
родитељима ученика.

• Организовала сам едукативна предавања МУП-а Житиште за ученике 4. и 6. разреда на
основу програма ,,Основи безбедности деце“ која су се одвијала током целе године на
теме: Безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, Насиље као негативна
појава, Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, Безбедно коришћење
интернета и друштвених мрежа, Превенција и заштита деце од трговине људима,
Заштита од пожара и Заштита од техничко-технолошког опасности и природних
непогода.

• Организовала сам два општинска такмичења: из српског језика 24.3.2018. године у
матичној школи и из географије 11.3.2018. године у ИО Међи и такмичења из
информатике ,,Дабар" које се спроводило више дана од 27.11.2017. год. до 1.12.2017.
год. у матичној школи и издвојеним одељењима.

• Организовала сам пријем представника Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице- помоћника покрајинског
секретара Биљане Кашерић и просветне инспекторке Данијеле Костић, 21. 3.2018. год.
који су први пут организовали посете основним и средњим школам АП Војводине ради
увида у образовно-васпитни рад школа и неопходних материјалних услова.

• Организовала сам припрему и извођење ђачких екскурзија у мају 2018. године.
• Организовала сам путовање осмака у Српску Црњу у посету Средњој школи ,,Ђура

Јакшић“ 11.5.2018. год. и пружала подршку у организацији посета ЗЗ,,Мркшићевим
салашима“ Српски Итебеј 25. и 28.5.2018. год. у циљу професионалне оријентације и
уписа у средње школе.

• У оквиру професионалне оријентације организовала сам представљање средњих школа
ученицима седмог и осмог разреда и презентацију образовних профила. Посетили су нас
представници школа: 20.11.2017. год. Гимазија за талентоване ученике ,,Костолањи
Деже" из Суботице, 14.3.2018. год. Хемијско-технолошка школа из Суботице, 22.3.2018.
год. Средња школа ,,Ђура Јакшић" из Српске Црње, 28.3.2018. год. Хемијско-
технолошка и текстилна школа ,,Урош Предић" из Зрењанина и промоција Војне школе
из Београда у сарадњи са Гарнизоном града Зрењанина под називом ,,Војни позив-
изазов за младе".

• Организовала сам извођење праксе средњошколаца у нашој школи у области економије
и права.

• Организовала сам присуствовање Ђака генерације на пријему у Општини Житиште и на
Видовданској додели награда за Ђаке генерације у организацији
удружења ,,Светосавље“из Зрењанина, као и пријем најуспешнијих ученика који су
постигли резултате на републичким такмичењима у Барокној сали Градске куће
Општине Зрењанин за Анђелу Крстић са наставницом Драганом Борић из ИО Међа.

• Организовала сам полагање разредних испита у августовском испитном року, пробног
завршног испита 13. и 14.4.2018. год. и завршног испита 18,19. и 10.6.2018. год..

III Педагошко- инструктивни и саветодавни рад
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• На почетку школске године пружила сам помоћ наставницима и стручним сарадницима у
припремању и планирању наставног процеса.

• Прегледала сам годишње планове рада наставника.
• У току школске године водила сам педагошко-инструктивни рад са наставницима и

стручним сарадницима.
• Пратила сам рад наставника, стручних сарадника и помоћника директора.
• Организовала сам девет седница Наставничког већа и четири састанака Педагошког

колегијума.
• Посећивала сам издвојена одељења у Међи и Хетину и пратила њихов рад.
• Редовно сам обављала саветодавни рад са ученицима и родитељима и по потреби

присуствовала групним и индивидуалним родитељским састанцима.

IV Aналитички рад

Аналитички рад сам реализовала на састанцима стручних тимова школе, Одељенских већа,
Наставничког већа, Педагошког колегијума, као и на основу увида у Извештаје о раду свих
учесника образовно-васпитног процеса кроз анализу рада и постигнутих резултата.
Аналитички рад обухвата активности:

• Анализа и реализација постављених циљева за текућу школску годину.
• Анализа успеха и владања ученика током и на крају школске године.
• Анализа реализације наставе и ваннаставних активности кроз праћење Дневника

образовно-васпитног рада, Дневника осталих облика образовно-васпитног рада и
Дневника продуженог боравка.

• Анализа изостанака ученика.
• Самовредновање наставе према извештајима о раду , успеху и владању ученика,

спроведеним анкетама и упитницима, праћењу и посетама часовима, присуствовању
родитељским састанцима.

• Анализа реализације Финансијског плана за 2017. и 2018. годину.

V Рад у стручним органима школе

• Припремала сам и водила девет седница Наставничког већа и четири састанка Педагошког
колегијума.

• Присуствовала и учествовала у раду одељенских већа на првом и трећем кварталу, на крају
првог полугодишта и на крају школске године за ученике осмог разреда и ученике од I-VII
разреда.

• Пратила сам и учествовала у раду стручних већа, актива и тимова, Ученичког парламента,
Савета родитеља и Школског одбора.

V Стручно усавршавање

• Учествовала сам у изради Годишњи план стручног усавршавања.
• Пратила реализацију Индивидуалних планова стручног усавршавања наставника и

стручних сарадника.
• Организовала сам реализацију семинара за 30 наставника у нашој школи и учествовала на

њему на тему ,,Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави'' 21.5.2018.
год.
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• Организовала сам учешће наставника на семинару: ,,Изазови интеркултуралног учења и
наставе“ (18.3.2018.год.) у ОШ,,Свети Сава'' у Житишту за 6 наставника, ,,Учење на даљину
уз примену мултимедије“ ( 16-18.9.2018. год.) у ОШ ,,Јован Дучић“ у Клеку за 15
наставника и ,,Језик у функцији језика“ (24.2.2018.год.) за 4 наставника страних језика.

• Учествовала сам на семинару за директоре школа које су приликом екстерног вредновања
рада основних школа добиле оцену мању од три у Новом Саду под називом ,,Лидерство у
образовању- Управљање образовним институцијама“(2. део) 19-21.9.2017.године по
препоруци и у организацији Школских управа Зрењанин и Нови Сад у ОШ ,,Милош
Црњански" у Новом Саду.

• Присуствовала сам угледним,тимским и тематским часовима и у њиховим анализама.

VII Педагошка документација

• Пратила сам вођење Дневника образовно-васпитног рада и ваннаставних активности,
продуженог боравка, Матичних књига и ђачких књижица, издавање преводница,
сведочанстава и уверења, диплома и похвалница, електронске евиденције о
националном тестирању ученика VII разреда организованог од стране Завода за
вредновање знања .

• Пратила сам рад правно-рачуноводствене службе и њихове документације.
• Пратила сам извођење редовне наставе и присуствовала часовима уз вођење евиденције

о посећеним часовима.
• Пратила сам извођење угледних, тимских и тематских часова и водила писану

евиденцију уз прилоге писаних припрема наставника.
• Припремала педагошку документацију за редовне контроле просветне инспекције и

учествовала у прегледу.

VIII Сарадња са институцијама и органима

У току школске године сарађивала сам са институцијама, установама,
удружењима и земљорадничким задругама:

• Школска управа Зрењанин
• Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
• Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне

мањине- националне заједнице
• Општина Житиште
• Национални савет Мађара
• Центар за социјални рад Житиште
• МЗ Српски и Нови Итебеј, Међа и Хетин
• Спортски савез Општине Житиште
• КПЗ Житиште
• Библиотека '' Бранко Радичевић '' Житиште
• Дом здравља Житиште
• МУП Житиште
• Предшколска установа,,Десанка Максимовић``Житиште
• Основна школа '' Свети Сава'' Житиште
• Основна школа ,,Никола Тесла'' Банатско Карађорђево
• Удружење ,,Светосавље'' Зрењанин
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• Удружење жена ,,Вредне руке``Српски Итебеј
• КУД ,,Зора" Српски Итебеј
• КУД ,,Бузавираг“ Нови Итебеј
• Православна црква у Српском Итебеју и Међи
• Реформаторска црква у Новом Итебеју
• Католичка цркава у Српском Итебеју и Хетину
• Земљорадничке задруге,,Мркшићеви салаши`` Српски Итебеј и ,,Братство-

јединство`` Нови Итебеј
• СТР '' Бата јуниор '' Српски Итебеј
• Фудбалски клуб ,,1. октобар'' Српски Итебеј
• Женски одбојкашки клуб Клек

Путем успешне сарадње са наведеним институцијама, органима и организацијама ове
школске године остварили смо робне донације: спортске реквизите, 5 МБОТ робота, преноиву
интерактивну таблу, клима уређај за зборницу, 8 лаптопова, 6 пројектора, 6 пари звучника за
рачунаре, , 1 рачунар са 2 звучника и тастатуру, средства за набавку 6 белих платана, 6 клупа и 24
столице за технички кабинет, 24 трапезаста једноседа и 24 столице за хемијски кабинет и новчане
донације искоришћене за потребе школе- набавка кљига за библиотеку, награде ученицима и
наставницима за успехе на такмичењима и организацију прослава у школи поводом Дана школе,
Светог Саве и матурских свечаности.

Укупан износ новчаних и робних донација и финансијских средстава добијених по
пројектима је 1 541 000,00 динара

Овом сарадњом остварили смо значајну логистичку подршку и финансијску помоћ у
очувању функционалности школских објеката,опремању школе савременим наставним средствима,
формирању одељења у матичној школи и ИО Међа и ИО Хетин, организовању образовно-
васпитног рада и културно-спортских манифестација у школи.

Директорка школе
Ђурђевка Ракић

Извештај о раду помоћника директора у ИО Међа

Утоку школске 2017/18 године радила сам по плану и програму помоћника директора који је
саставни сео Годишњег плана рада школе.
У току школске године су реализоване планиране активности:
Планирање, програмирање и праћење образовно- васпитног рада , организациони послови;
педагошко инструктивни и саветодавни рад; аналитички рад; педагошка документација у
стручним органима школе; стручно усавршавање; сарадња са институцијама и органима

I Планирање, програмирање и праћење образовно- васпитног рада
 Израда годишњег плана рада школе.

 Распоред часова и ваннаставних активности. дежурства наставниka
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 Распоред писмених и контролних задатака
Дечија недеља

II Организациони послови
 Пружила сам помоћ у ивођењу свих облика образовног васпитног рада у школи.
 Пружила сам помоћ у организовању разних испита. (поправних, разредних и завршних

испита).
 Помоћ у прикупљању документације за уџбенике.
 Организацији такмичења из географије, која се одржала у нашој школи.

Организација приредби.посета и сличних догађаја
III Педагошко инструктивни и саветодавни рад

 На почетку школске године пружила сам помоћ наставницима у припремању и
планирању наставног процеса.

 Сакупила сам годишње планове наставника.
 Саветодавни рад са ученицима и родитељима.
 Рад у стручним већима, и седницама
 Сарадња са директором, наставницима и стручним сарадницима.

IV Aналитички рад
 Анализа и реализација постављених цилјева за текућу школску годину и праћење успеха

ученика.
 Увид у изостајање ученика, праћење дневника.

Праћење реализације наставе (редовне и ваннаставне активности).
V Рад у стручним органима школе

 Oрганизовање сњдница одељењских већа и актива наставника ИО Међа
 Учешће у раду тимова

V Стручно усавршавање
 Учествовала сам у раду више стручних актива
 Присуствовала сам на семинарима који су организовани у нашој школи
 Присуствовала сам на угледним и тимским часовима
 Пратила сам дешавања преко интернета

VII Педагошка документација
 Вођење документације о угледним и тимским часовима
 Праћење редовности вођења документације од стране наставника

VIII Сарадња са институцијама и органима
 Сарадња са матичном школом
 Сарадња са локалном самоуправом
 Сарадња са родитењима

Помоћник директора
Биљана Станковић

Извештај о радуШколског одбора

Школски одбор је одржао 8 седница. Преседник Школског одбора је Обрад Становић.

21. седница дана 14.9.2017.године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Измене финансијског плана и плана јавних набавки за 2017. годину (известилац:
Бранислава Димитров);
3.Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину (известилац:
педагог – Слађана Јосић);
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4.Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину (известилац: педагог –
Слађана Јосић);
5.Усвајање Извештаја о раду Ученичког парламента за школску 2016/2017. Годину (известилац:
педагог – Слађана Јосић);
6.Усвајање Анекса на Школски програм за период 2014-2018. године (известилац: педагог –
Слађана Јосић);
7.Усвајање Анекса на Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи
(известилац: педагог – Слађана Јосић);
8.Усвајање Извештаја о раду директора (известилац: директор – Ђурђевка Ракић);
9.Избор заменика председника Школског одбора (известилац: директор – Ђурђевка Ракић);
10.Актуелна питања.

22. седница дана 16.11.2017. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају I квартала школске 2017/2018. године
(известилац: педагог - Слађана Јосић);
3.Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину (известилац:
педагог – Слађана Јосић);
4.Усвајање Анекса на Школски програм за период 2014-2018. године (известилац: педагог –
Слађана Јосић);
5.Усвајање Предлога финансијског плана за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину
(известилац: координатор финансијских и рачуноводствених послова – Бранислава Димитров)
6.Усвајање Анекса на Правилник о систематизацији радних места у Основној школи „Милош
Црњански“ Српски Итебеј у школској 2017/2018. години (известилац: секретар школе – Јована
Хрњаз);
7.Усвајање Статута Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј (известилац: секретар
школе – Јована Хрњаз);
8.Актуелна питања.

23. седница дана 29.12.2017. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Анекса бр.2 на Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину (известилац:
педагог - Слађана Јосић);
3. Усвајање Измене финансијског плана и плана јавних набавки за 2017. годину (известилац:
Бранислава Димитров);
4.Усвајање Пословника о раду школског одбора (известилац: Душка Броћета)
5.Актуелна питања.

24. седница дана 02.02.2018. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Анекса бр. 4 на Школски програм (известилац: педагог – Слађана Јосић)
3.Усвајање Анекса бр.3 на Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину (известилац:
педагог - Слађана Јосић);
4.Усвајање Извештаја о успеху и владању на крају I полугодишта школске 2017/2018 (известилац:
педагог - Слађана Јосић);
5.Усвајање Финансијског плана и Годишњег плана набавки за 2018. годину (известилац:
Бранислава Димитров);
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6.Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор директора
7.Доношење Одлуке о именовању чланова комисије за избор директора
8.Актуелна питања.

25. седница дана 28.02.2018. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину и Извештаја о попису имовине, потраживања
и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године (известилац: координатор финансијских и
рачуноводствених послова - Бранислава Димитров);
3.Усвајање Анекса бр. 5 на Школски програм (известилац: педагог – Слађана Јосић)
4.Усвајање Анекса бр.4 на Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину (известилац:
педагог - Слађана Јосић);
5.Актуелна питања.

26. седница дана 16.03.2018. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Извештаја комисије о спроведеном поступку за избор директора школе 2018. годину са
пратећом документацијом кандидата и потребним мишљењима (известилац: председник комисије
Татјана Рајић);
3.Сачињавање образложене листе свих кандидата који испуњавају услове и уврђивање предлога за
избор директора школе 2018. године;
4.Усвајање Анекса на Развојни план школе (известилац: секретар школе – Душка Броћета);
5.Усвајање Извештаја о раду директора школе за прво полугодиште школске 2017/2018 године
(известилац: директор школе Ђурђевка Ракић)
6.Усвајање Правилника о васпитној и васпитно-дисциплинској одговорности ученика (известилац:
секретар школе – Душка Броћета);
7.Усвајање Правилника дисциплинској и материјалној одговорности запослених (известилац:
секретар школе – Душка Броћета);
8.Актуелна питања.

27. седница дана 11.06.2018. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Измене финансијског плана и плана јавних набавки за 2018. годину (известилац:
Бранислава Димитров);
3.Усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
боравка у школи и свих активности које организује основна школа „Милош Црњански“ Српски
Итебеј (известилац: секретар школе – Душка Броћета);
4.Усвајање Правила понашања у школи (известилац: секретар школе – Душка Броћета);
5.Усвајање Правилника о похваљивању и награђивању ученика Основне школе „Милош
Црњански“ Српски Итебеј (известилац: секретар школе – Душка Броћета);
6.Усвајање Правилника о испитима у основној школи „Милош Црњански“ Српски Итебеј
(известилац: секретар школе – Душка Броћета);
7.Усвајање Извештаја о успеху и владању на крају школске 2017/2018. године VIII разред
(известилац: педагог - Тамара Деак)
8.Актуелна питања (Обавештавање чланова Школског одбора о пристиглом решењу о именовању
директора установе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја).
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28. седница дана 28.06.2018. године

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице;
2.Усвајање Извештаја о успеху и владању на крају наставне 2017/2018. године од I до VII разреда
(известилац: педагог - Тамара Деак)
3.Усвајање Школског програма за школску 2018/2019.-2021/2022. годину
4.Актуелна питања (Обавештавање чланова о предлозима за чланове Школског одбора за наредни
мандат).

Извештај о раду Наставничког већа

У току школске 2017/2018. године Наставничко веће је одржало 9 седница, од којих су 2 биле
ванредне. Седнице Наставничког већа водила је директор школе Ђурђевка Ракић.

1.седница 13.9.2017. године
Дневни ред:
1.Верификација записника са претходне седнице;
2.Извештај о успеху и владању на крају школске 2016/2017. године;
3.Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину;
4.Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину;
5.Анекс на Документ о бодовању стручног усавршавања у установи;
6.Анекс на школски програм;
7.Именовање чланова тимова за школску 2017/2018. годину;
8.Припрема за прославу Дана школе ˗ концепција програма и подела задужења;
9.Актуелна питања (глобални и оперативни планови, планови професионалног усавршавања,
обележавање Дечје недеље и Дана школе).

2.седница 3.11.2017. године са почетком у 12:40 часова
Дневни ред:
1.Верификација записника са претходне седнице Наставничког већа;
2.Извештај о успеху и владању на крају I квартала школске 2017∕2018. године;
3.Актуелна питања (стручно усавршавање, одржавање угледних часова...).

3.седница 23.1.2018. године са почетком у 12:40 часова
Дневни ред:
1.Верификација записника са претходне седнице Наставничког већа;
2.Извештај о успеху и владању на крају I полугодишта школске 2017∕2018. године;
3.Реализација ваннаставних активности и анализа допунске и додатне наставе у току зимског
распуста;
4.Припреме за такмичења ученика;
5.Актуелна питања (стручно усавршавање наставника, припрема за прославу Светог Саве,
Извештај о раду стручних већа, актива и тимова).

4.седница 23.3.2018. године са почетком у 12:40 часова
Дневни ред:
1.Верификација записника са претходне седнице Наставничког већа;
2.Извештај о успеху и владању на крају III квартала школске 2017∕2018. године;
3.Интерне обуке и преношење знањаса семинара, стручно усавршавање (угледни часови);
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4.Припреме за излете, крос, екскурзије, спортски дан;
5.Професионална оријентација и упис ученика осмог разреда у средње школе;
6.Набавка уџбеника за школску 2018∕2019. годину;
7.Успех ученика на такмичењима;
8.Текућа питања.

5.седница (1. ванредна)
Дневни ред:
1. Давање мишљења за избор директора школе.

6.седница (2. ванредна)
Дневни ред:
1. Доношење одлуке о избору уџбеника за први и пети разред школске 2018/2019. године.

7.седница 6.6.2018. године
Дневни ред:
- Верификација записника са претходне седнице
- Извештај о успеху и владању на крају школске 2017/18.г. – 8 разред
- Усвајање предлога за специјалне дипломе
- Усвајање предлога за Вукову диплому
- Избор ђака генерације
- Усвајање Пословника о раду Наставничког већа
-Актуелна питања

8.седница 28.6.2018.
Дневни ред;
- Верификација записника са претходне седнице
- Извештај о успеху и владању на крају школске 2017/2018.год. – од 1. до 7. разреда
- Извештај са екскурзија
- Анализа завршног испита и матурске свечаности
- Резултати са такмичења
- Извештаји председника стручних већа и тимова

9.седница 22.8.2018.
Дневни ред:
- Верификација записника са претходне седнице
- Извештај о припремној настави и полагању поправних и разредних испита
- Нацрт Годишњег извештаја о раду школе за школску 2017/2018. годину
- Календар рада за школску 2018/2019. годину
-Именовање чланова за тимове за школску 2018/2019. годину
- Пројекција одељења и задужења наставника за школску 2018/19.годину
- Актуелне информације везане за почетак школске године (упис ученика, обележавање Дана
школе, 15. марта...)

Извештај о раду Одељењских већа

Одељењска већа за ниже разреде су одржала 5 седница на којима су разматрана следећа питања:
 утврђивање успеха и владања ученика
 анализа реализације образовно-васпитног рада и предузимање мера за унапређивање
 организација школских приредби, културно-уметничког програма и спортских такмичења
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 разматрање васпитних проблема са предлозима за васпитно-дисциплинске мере и начине
превазилажења истих
 организација допунске, додатне наставе и слободних активности
 награде и похвале ученика
 текућа питања.

1. Седница – октобар, 2017.
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала школске 2017/18.г
- Актуелна питања (педагошка документација, ИОП, родитељски састанци)

2. седница – децембар, 2017.
- Верификација записника са претходне седнице
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске 2017/18.г .
- Извештај о раду стручних већа у првом полугодишту школске 2017/18.г.
- Актуелна питања (прославе предстојећих празника...).

3. седница – март, 2018.
- Верификација записника са претходне седнице
- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег квартала школске 2017/18.г .
- Актуелна питања (уџбеници, договор о екскурзијама , излетима и кросу).
4. седница (VIII разред) – јун, 2018.
- Верификација записника са претходне седнице
- Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2017/18.г .
- матурски испити и упис у средње школе
- поправни испити и комисија
- завршетак школске године , подела сведочанстава
- педагошка документација , прикупљање података за годишњи извештај
- Актуелна питања (добитници специјалних диплома, Вукове дипломе, ђак генерације))

5. седница (I – VII разред) – јун, 2018.
- Верификација записника са претходне седнице
- Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2017/18.г .
- завршетак школске године , подела сведочанстава;
- Актуелна питања.

Извештај о раду стручних већа за области предмета

Стручна већа формирана у 2017/18.г. била су следећа:
СТРУЧНА ВЕЋА/АКТИВИ ПРЕДСЕДНИЦИ
Актив учитеља Наталија Кецић
Актив наставника који предају на мађ.језику Зита Немеди
Стручно веће за језик, књижевност и комуникације
(српски, мађарски, руски, немачки, енглески, српски као
нематерњи)

Ивана Воденичар

Стручно веће за историју и географију Милан Кркљеш
Стручно веће за математику, природне науке (физика ,
хемија, биологија)

Анастазиа Тот Римаи

Стручно веће за техничко образовање и информатика Драган Тепић
Стручно веће за уметност (ликовна култура и музичка
култура)

Камелија Ћирић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање Еде Ормош
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Актив учитеља и наставника који предају у ИО Међа Биљана Станковић

У Прилогу се налазе Годишњи извештаји о раду свих Стручних већа. (Прилози 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Извештаји о раду стручних сарадника

Рад психолога и педагога заснован је на Годишњем програму рада психолога и педагога за
школску 2017/2018. годину и обухвата низ активности и задужења у оквиру следећих подручја
рада:

● Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
● Праћење и вредновање образовно васпитног рада
● Рад са наставницима
● Рад са родитељима
● Рад са ученицима
● Рад са директором иосталим стручним сарадницима
● Рад у стручним органима и тимовима
● Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне

самоуправе
● Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Извештај о раду психолога

СЕПТЕМБАР
Сарадња са наставницима у виду пружања помоћи око попуњавања педагошке

документације, писања ИОП-а и осталих послова везаних за припрему за почетак школске године.
Сарадња са директором школе одвијала се у виду припреме разних спискова, табела,

извештаја и саветодавне помоћи око припреме за почетак школске године и уопштено за рад
школе.

Припремљени су извештаји за Педагошки колегијум, Школски одбор и Савет родитеља.
У септембру су завршена школска документа: Годишњи план рада школе и Годишњи извештај о
раду школе.

Припремљена су и објављена актуелна обавештења.Огласна табла је уређена и садржи
актуелне информације, обавештења, пригодне текстове како за ученике тако и за родитеље.У
зборници се огласна табла редовно уређује смењивањем података.

У септембру су израђени спискови и испуњене табеле са актуелним подацима о раду школе
за потребе СО Житиште и Школске управе Зрењанин у сарадњи са директором школе и правном
службом.

Стручни сарадници су учествовале у раду Ученичког парламента, координирале Стручним
тимовима, учествовале у раду Савета родитеља и извештавале на Педагошком колегијуму.

Саветодавни рад са ученицима се обављао кроз разговоре.
Припрема распореда контролних и писмених задатака и окачила у зборницу где се прво

наставници и учитељи уписују, све што је планирано до краја године па се касније прекуца и
постави и на огласну таблу како би родитељи имали увид у распоред.

Сарађивала сам са ПС Житиште и Црвеним крстом .
Сарађивала сам са родитељима и старатељима у решавању и превазилажењу дисциплинских

проблема појединих ученика.
Учествовала сам у припремама активности за „Дечју недељу“.

ОКТОБАР
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Саветодавни рад са ученицима односио се на решавање дисциплинских проблема са појединим
ученицима који имају проблема у понашању.
Активно сам учествовала у организовању и реализацији активности у оквиру „Дечје недеље“.

Педагог је сређивала и водила евиденцију о раду.
Педагог је поделила упитнике о адаптацији ученицима петог разреда.
Обављени су саветодавни разговори са појединим ученицима виших разреда који су имали
дисциплинске проблеме на појединим часовима.

Сарадња са наставницима одвијала се у виду саветодавне помоћи око израде и реализације
ИОП-а, израде извештаја о раду тимова, извештавање о конкурсима.
Педагог је учествовала у Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и у
Тиму за самовредновање, а координисала Тимом за ИО и Тимом за ШРП.

2.10.2017. – посета ИО Међа
5.10.2017. – учествовали у пројекту „Школа без насиља“ (Одржала предавање у сарадњи са

ПС Житиште, Општином Житиште и Центром за социјални рад).
12.10.2017. – посета часа код Олгице Живков у 1/1 (математика)
12.10.2017. – посета часа код Тимее Балинт у 2/2 (мађарски језик)
12.10.2017. – посета часа код Драгане Торђан у 4/1 (српски језик)
17.10.2017. – посета ИО Међа
18.10.2017. – посета часу код Светлане Керекеш у 3/2
18.10.2017. – посета часу код Весне Стојић у 3/1
18.10.2017. – присуствовала угледном часу код Јасмине Филеп
20.10.2017. – посета часу код Кларе Чилег у 3/3
26.октобра прослављен је Дан школе, а педагог школе се трудила да као један од домаћина

угости поштоване госте.
30.10.2017. – посета часу код Хермине Њергеш у 4/2
31.10.2017. – посета ИО Међа
31.10.2017. – присуствовала угледном часу у 6. разреду код Драгана Тепића и Драгане

Борић
У току октобра месеца сарађивали смо са Црвеним крстом и обишли пензинере који су

радили у нашој школи са симболичним поклонима. Педагог школе је све испратила и
фотографисала.

Саветодавни рад са ученицима се одвија континуирано у току школске године.Решавају се
проблеми везани за учење, понашање, емоционални проблеми, проблеми у комуникацији међу
ученицима или на релацији ученик-наставник, итд.

Сарадња са одељенским старешинама веома је важна како би се на време идентификовали
проблеми везани за ученике и како би благовремено реаговали и помогли ученицима, родитељима
и наставницима.

Сарадња са родитељима пресудна је за пружање адекватне помоћи у решавању
проблематичних ситуација везаних за ученике.

Сарадња са издвојеним одељењима одвија се у информисању и пружању информација и
документације, а преко помоћника директора у Међи и учитеља у Хетину.

Секретар школе сарађује са стручним сарадницима у виду размене података везаних за рад
школе.

Одељењскко веће за ниже разреде одржано је 27.10.2017. а за више разреде 30.10.2017.како
би се анализирао успех и владање ученика на крају првог квартала.
Педагог је припремила и распореде контролних и писмених задатака и окачила у зборницу где се
прво наставници и учитељи уписују, све што је планирано до краја године па се касније прекуца и
постави и на огласну таблу како би родитељи имали увид у распоред.

Сарадња са полицијом се одвија тако што педагог повремено разговара са школским
полицајцем који обилази школу.

НОВЕМБАР
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3.11.2017. – извештавала на Наставничком већу
7.11.2017. – посета часу у 4/2 код Горана Радаковића (српски као нематерњи)
7.11.2017. – посета часу у 4/2 код Горана Радаковића (српски као нематерњи)..

8.11.2017. – посета часу историје у 7/3 код Јудит Ронто Бозоки
8.11.2017. – посета часу руског језика у 7/1 код Јасмине Кузмановић
15.11.2017. – посета часу код Весне Стојић у 3/1
15.11.2017. – посета часу код Светлане Керекеш у 3/2
15.11.2017. – посета часу код Кларе Чилег у 3/3
16.11.2017. – извештавала на Школском одбору
17.11.2017. – посета ИО Међа
17.11.2017. – посета часу математике у 7. разреду код Игора Васића
17.11.2017. – посета часу биологије у 7. разреду код Иване Бојанић
22.11.2017. – посета Покрајинском омбудсману у Скупштини АП Војводине
23.11.2017. – посета часу хемије у 8/2 код Добо Јожефа
28.11.2017. – посета часу енглеског језика у 2/1 код Иване Воденичар
19.11.2017. – посета часу српског језика код Олгице Живков у 1/1
30.11.2017. – посета часу код Драгане Торђан у 4/1
Стручни сарадници су сарађивали са Центром за социјални рад.
Израдили смо Планове појачаног васпитног рада за поједине ученике који су имали

дисциплинских проблема у протеклом периоду.
Сарадња са директором школе континуирано се одвија кроз размену информација,

достављања података, извештаја итд.
Педагог је обишла сва одељења првог разреда и стекла увид у напредовање новопридошлих

ученика и адаптацију на школу.
Достављени су тражени подаци Заводу за унапређивање знања у сарадњи са правном

службом.
Сарадња са наставницима одвијала се у пружању информација и саветодавне помоћи у вези

ученика, наставе и попуњавања педагошке документације.
Стручни сарадници су уредно водиле евиденцију о раду и сређивале школску

документацију, припремале обавештења и потребне обрасце као и информације за ученике и
родитеље на огласној табли.

Саветодавни рад са ученицима у решавању текућих проблема настављен је и одвија се
свакодневно по потреби.

Стручни сарадници су упознате са радом Тима за самовредновање и пружају помоћ
координатору тима у састављању извештаја, акционог плана, итд.

Присуствовала сам седници Школског одбора и Савета родитеља и извештавала о успеху и
владању.

Присуствовала сам састанцима Тимова и координисала састанцима Тимова.
Сарађивала сам са Спортским савезом Житиште, СУП-ом Житиште.

Свакодневно сам обављала индивидуалне разговоре са ученицима који имају проблем у
понашању.

ДЕЦЕМБАР
6.12.2017.- присуство и фотографисање на радионици у оквиру пројекта „Популациона

политика заједничко деловање – бољи резултати“ за ученике 7. и 8. разреда
8.12.2017. – присуствовала састанку стручних сарадника на нивоу општине Житиште
7.12.2017 – кратка замена у 6/2 уместо Ибоје Иштван
13.12.2017. – посета часова у ИО Међа

- посета часа код Драгана Тепића – физика, 7. разред
- посета часа код Милана Кркљеша – историја, 6. разред
- посета часа код Дуње Травар – енглески језик, комбиновано одељење 2. и 4.

разред
- посета часа код Јелице Николић – музичка култура, 1. разред
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18.12.2017. – Замена у продуженом боравку

Припремила сам распоред контролних и писмених вежби дужих од 15 минута за друго
полугодиште.

Припремила сам Извештаје и материјал за наставнике, како би сачинила Извештај о успеху
и владању за крај првог полугодишта, као и остале евалуативне извештаје.

Уочи новогодишњих празника учествовала сам у кићењу школе са ученицима.
Обављени су саветодавни разговори са родитељима ученика који желе да помогну деци у

решавању развојних проблема. Највише се постиже када родитељи сарађују са школом.
Саветодавни рад са ученицима којима је потребна помоћ стручне службе настављен је.

Проблеми који се јављају су: тешкоће у социјализовању, проблематично понашање (према
наставницима и другим ученицима), испољавање агресивности према ученицима, непристојно
понашање на часу итд.

Сарадња са наставницима, поред решавања текућих питања, одвијала се и у виду пружања
помоћи око евалуације ИОП-а за прво полугодиште. Документација везана за инклузивно
образовање је уредно комплетирана.

Стручни сарадници су сређивали евиденцију и документацију.
Настављена је и успешна сарадња са директором у виду договора о раду, израде извештаја,

распореда, реализације активности итд.
Сарадња са полицијом се наставља, поред посета и разговора и у виду предавања које

организује МУП.
Учествовала сам у организацији наставе због оправданог одсуства појединих запослених.

У време трајања зимског распуста организоване су ваннаставне активности (допунска, додатна,
припремна настава, секције и састанци тимова).Стручни сарадници су координисале активности и
организовале распоред и динамику рада.Сређена је документација и извештаји о раду тимова.

У току првог полугодишта педагог је и присуствовала седницама Одељењског већа,
присуствовала и извештавала на седницама Наставничког већа, извештавала на седницама
Школског одбора, координисала Тимом за ШРП и Тимом за ИО и водила записнике,
присуствовала седницама Тима за самовредновање и Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, присуствовала састанцима Савета родитеља, координисала
Ученичким парламентом, прегледала Дневнике образовно-васпитног рада...

У току месеца спровела сам Анкете о насиљу и безбедности међу ученицима петог разреда
матичне школе и ИО Међа и сачинила извештај о спроведеним анкетама.

Сарађивала сам са Црвеним крстом и Центром за социјални рад.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ЈАНУАР
Саветодавни рад са ученицима одвија се континуирано током школске године.Ученици имају
дисциплинске проблеме, проблеме са учењем, оценама, проблеме у породици (развод брака
родитеља).
Сарадња са родитељима одвијала се у виду саветодавних разговора.

Стручни сарадници су припремале материјал за конкурсе и такмичења.
Сарадња са помоћником директора у Међи одвијала се у виду достављања информација,

размени података, координација рада тимова...
Рад у тиму за инклузију захтевао је праћење израде ИОП-а, реализације ИОП-а, помоћ

наставницима у изради и реализацији, праћење евалуације, прикупљање материјала за рад по
ИОП-у...

Припремљени су разни стручни текстови за наставнике како би одговорили на захтеве и
потребе у раду са ученицима са различитим потребама и проблемима.

Сређивање документације и евиденције обавља се по потреби.
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Посета угледним часовима одвијала се у току целог полугодишта.Часови су фотографисани
и уз пригодне прилоге објављени на фејсбук страници и сајту школе.

Сарадња са учитељима одвијала се у виду саветодавног рада, припреме материјала,
сарадњи у решавању проблематичних ситуација са ученицима, присуствовање угледним и
тематским часовима, итд.

Настављена је сарадња са МУП-ом.
Учествовала у организацији наставе у сарадњи са директором, због оправданог одсуства

појединих запослених.

ФЕБРУАР
2.2.2018. – Замена у 8/1 уместо Обрада Становића

Замена у 6/1 уместо Александра Хрњаза
7.2.2018. – присуствовала сам угледном часу код Ференца Камраша у 8/2
13.2.2018- Замена у 6/1 уместо Александра Хрњаза и Камелије Ћирић
14.2.2018.- Дежурање на контролном задатку из математике у 7/1

Дежурање на контролном задатку из математике у 7/2
20.2.2018.- Замена у продуженом боравку
21.2.2018.- Замена у продуженом боравку
22.2.2018.- Фотографисање презентације Војне школе у оквиру ПО за ученике 7. и 8.

разреда
У току фебруара подељене анкете о безбедности у вишим разредима и сачињен извештај

анкетирања. Обављено је и анкетирање у оквиру професионалне оријентације.
Ученицима који су смештени у хранитељским породицама пружена је подршка у виду

саветодавних разговора и сарадњи са учитељима и одељенским старешинама.
Сарадња са Школском управом се одвија у виду слања и попуњавања тражених података,

извештаја, итд.
Сарадња са родитељима се одвија кроз индивидуалне саветодавне разговоре као и кроз

писање извештаја са састанака Савета родитеља са председником и записничарем Савета.

МАРТ
Стручни сарадници сарађивали су са родитељима и одељенским старешинама ученика који

наставну похађају по измењеном/прилагођеном програму.Такође, обављено је више саветодавних
разговора са наставницима који им предају.Исто тако настављена је и сарадња са хранитељима и
ученицима који су смештени у хранитељским породицама.

Сарадња са Центром за социјални рад Житиште огледала се у слању Извештаја за ученике
које је Центар тражио мишљење.

3.3.2018.-Пратила ученике наше школе на општинско такмичење из страних језика у Торку
6.3.2018. – посета часу енглеског језика код Јасмине Филеп у 2/2
14.3.2018. – замена у 7/1 уместо Славице Симић
16.3.2018. – замена у 8/1 уместо Обрада Становића
22.3.2018. – фотографисање презентације средње школе „Ђура Јакшић“ из Српске Црње у

оквиру ПО за ученике 8.разреда
24.3.2018. – Дежурање на општинском такмичењу из српског језика – наша школа је била

домаћин такмичења.
28.3.2018.- Замена у продуженом боравку
29.3.2018.- Замена у 7/2 уместо Александра Хрњаза
Припремала сам радионице и материјал за обележавање „Светске недеље новца“.
У току марта месеца стручни сарадници су наставили да спроводе активности предвиђене

програмом професионалне оријентације.
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АПРИЛ
Учествовала сам у спровођењу пробног завршног испита.
У току априла месеца настављене су активности везане за професионалну оријентацију, како са
ученицима осмог разреда матичне школе, тако и са ученицима осмог разреда ИО Међа.
Реализовала сам радионице о другарству и тимском раду међу ученицима петог разреда.
Сарадња са наставницима и учитељима се одвијала кроз разговоре и заједничко решавање
дисциплинских проблема на појединим часовима.
11.4.2018.-Замена у продуженом боравку
13.4.2018. – присуствовала сам угледном часу из физике код Анастазие Тот Римаи у 6/1
13.4.2018. – учествовала сам у противпожарној обуци
14.4.2018.- Дежурање на пробном завршном испиту

МАЈ
У мају је настављен саветодавни рад са ученицима који имају проблематично понашање
(непримерено понашање на часу, према наставницима, друговима, школској имовини...).

Сарадња са учитељима и наставницима као и са директором одвија се у виду пружања
информација, савета, израда образаца, спискова, текстова, итд.

Прате се и угледни часови наставника као и тимска настава, обележавање значајних датума,
додела награда и признања, итд.

Угледни часови се редовно прате и посећују.
Обављени су и разговори са родитељима и хранитељима ученика, а све у правцу

поспешивања сарадње у циљу интереса деце.
У мају су настављена тестирања осмака у циљу професионалне оријентације.
Стручни сарадници су на основу резултата тестова сачинили препоруке за ученике осмог

разреда коју средњу школу да упишу. Посетили смо и ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ у оквиру
професионалне оријентације.

Присуствовала сам родитељским састанцима осмих разреда у циљу пружања информација
о упису у средње школе.

Сарађивала сам са Развојним саветовалиштем и ИРРК Житиште.
Наставља се сарадња са Центром за социјални рад Житиште.
Припремила сам Извештај о успеху и владању за крај шк.2017/18.године за ученике осмог

разреда и учествовала у бодовању Вуковаца за Ученика генерације.
4.5.2018.- Замена у продуженом боравку
18.5.2018. – Посета ИО Међа
Припремала материјал за одељењска већа.
Радила сам на изради Школског програма.
Учествовала сам у раду Тимова и присуствовала састанцима истих.

ЈУН
У јуну месецу, сарадња са правном службом одвијала се у виду сачињавања спискова ученика и
других информација.

Сарадња са директором огледа се у договору око актуелних дешавања у школи,
организацији активности и планирању истих.

За потребе појединих служби и институција, сакупљени су и достављени подаци везани за
рад школе.

Стручни сарадници су израдиле извештај о стручном усавршавању, извештаје о раду
тимова, извештаје о раду.

Радила сам на изради Школског програма и извештавала на седници Наставничког већа
28.6.2018. године.

Сарађивала сам са наставницима и учитељима приликом писања евалуација
индивидуалних образовних планова.
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И у току другог полугодишта сам присуствовала седницама Одељењског већа,
присуствовала и извештавала на седницама Наставничког већа, извештавала на седницама
Школског одбора, координисала Тимом за ШРП и Тимом за ИО и водила записнике,
присуствовала седницама Тима за самовредновање и Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, присуствовала састанцима Савета родитеља, координисала
Ученичким парламентом, прегледала Дневнике образовно-васпитног рада и ваннаставних
активности.

Сарађивала са КПЗ-ом, Општином Житиште, Домом здравља, ПС Житиште, Развојним
саветовалиштем, Центром за социјални рад Житиште, Средњим школама у оквиру професионалне
оријентације и другим установама које су на било који начин допринеле остваривању образовно-
васпитних циљева и раду наше школе.

Стручни сарадник
Тамара Деак

Извештај о раду педагога
СЕПТЕМБАР

Педагог школе је сарађивала са наставницима у виду пружања помоћи око попуњавања
педагошке документације, писања ИОП-а и осталих послова везаних за припрему за почетак
школске године.

Сарадња са директором школе одвијала се у виду припреме разних спискова, табела,
извештаја и саветодавне помоћи око припреме за почетак школске године и уопштено за рад
школе.

Припремљени су извештаји за Педагошки колегијум, Школски одбор и Савет родитеља.
У септембру су завршена школска документа: Годишњи план рада школе и Годишњи извештај о
раду школе.

Припремљена су и објављена актуелна обавештења.Огласна табла је уређена и садржи
актуелне информације, обавештења, пригодне текстове како за ученике тако и за родитеље.У
зборници се огласна табла редовно уређује смењивањем података.

У септембру су израђени спискови и испуњене табеле са актуелним подацима о раду школе
за потребе СО Житиште и Школске управе Зрењанин у сарадњи са директором школе и правном
службом.

Стручни сарадници су учествовале у раду Ученичког парламента, координирале Стручним
тимовима, учествовале у раду Савета родитеља и извештавале на Педагошком колегијуму.

Школски педагог је израдила Лични план професионалног усавршавања за наредну
школску годину.

Саветодавни рад са ученицима се обављао кроз разговоре.
Педагогог је уредно водила евиденцију о раду и педагошку документацију.
Педагог је припремила и распореде контролних и писмених задатака и окачила у зборницу

где се прво наставници и учитељи уписују, све што је планирано до краја године па се касније
прекуца и постави и на огласну таблу како би родитељи имали увид у распоред.

Сарађивала сам са ПС Житиште и Црвеним крстом .
Сарађивала сам са родитељима и старатељима у решавању и превазилажењу дисциплинских

проблема појединих ученика.
Прегледала сам Дневнике образовно – васпитног рада.
Учествовала сам у припремама активности за „Дечју недељу“.
27.9.2017. – посета часа код Тање Мичете (ИО Хетин)
27.9.2017. – посета часа код Јелене Ивановић (ИО Хетин)
27.9.2017. – посета часа код Анете Ковач (ИО Хетин)
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ОКТОБАР
Саветодавни рад са ученицима односио се на решавање дисциплинских проблема са појединим
ученицима који имају проблема у понашању.
Активно сам учествовала у организовању и реализацији активности у оквиру „Дечје недеље“.

Педагог је сређивала и водила евиденцију о раду.
Педагог је поделила упитнике о адаптацији ученицима петог разреда.
Обављени су саветодавни разговори са појединим ученицима виших разреда који су имали
дисциплинске проблеме на појединим часовима.

Сарадња са наставницима одвијала се у виду саветодавне помоћи око израде и реализације
ИОП-а, израде извештаја о раду тимова, извештавање о конкурсима.
Педагог је учествовала у Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и у
Тиму за самовредновање, а координисала Тимом за ИО и Тимом за ШРП.

2.10.2017. – посета ИО Међа
5.10.2017. – учествовали у пројекту „Школа без насиља“ (Одржала предавање у сарадњи са

ПС Житиште, Општином Житиште и Центром за социјални рад).
12.10.2017. – посета часа код Олгице Живков у 1/1 (математика)
12.10.2017. – посета часа код Тимее Балинт у 2/2 (мађарски језик)
12.10.2017. – посета часа код Драгане Торђан у 4/1 (српски језик)
17.10.2017. – посета ИО Међа
18.10.2017. – посета часу код Светлане Керекеш у 3/2
18.10.2017. – посета часу код Весне Стојић у 3/1
18.10.2017. – присуствовала угледном часу код Јасмине Филеп
20.10.2017. – посета часу код Кларе Чилег у 3/3
26.октобра прослављен је Дан школе, а педагог школе се трудила да као један од домаћина

угости поштоване госте.
30.10.2017. – посета часу код Хермине Њергеш у 4/2
31.10.2017. – посета ИО Међа
31.10.2017. – присуствовала угледном часу у 6. разреду код Драгана Тепића и Драгане

Борић
У току октобра месеца сарађивали смо са Црвеним крстом и обишли пензинере који су

радили у нашој школи са симболичним поклонима. Педагог школе је све испратила и
фотографисала.

Саветодавни рад са ученицима се одвија континуирано у току школске године.Решавају се
проблеми везани за учење, понашање, емоционални проблеми, проблеми у комуникацији међу
ученицима или на релацији ученик-наставник, итд.

Сарадња са одељенским старешинама веома је важна како би се на време идентификовали
проблеми везани за ученике и како би благовремено реаговали и помогли ученицима, родитељима
и наставницима.

Сарадња са родитељима пресудна је за пружање адекватне помоћи у решавању
проблематичних ситуација везаних за ученике.

Сарадња са издвојеним одељењима одвија се у информисању и пружању информација и
документације, а преко помоћника директора у Међи и учитеља у Хетину.

Секретар школе сарађује са стручним сарадницима у виду размене података везаних за рад
школе.
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Одељењскко веће за ниже разреде одржано је 27.10.2017. а за више разреде 30.10.2017.како
би се анализирао успех и владање ученика на крају првог квартала.
Педагог је припремила и распореде контролних и писмених задатака и окачила у зборницу где се
прво наставници и учитељи уписују, све што је планирано до краја године па се касније прекуца и
постави и на огласну таблу како би родитељи имали увид у распоред.

Сарадња са полицијом се одвија тако што педагог повремено разговара са школским
полицајцем који обилази школу.

НОВЕМБАР
3.11.2017. – извештавала на Наставничком већу

7.11.2017. – посета часу у 4/2 код Горана Радаковића (српски као нематерњи)
7.11.2017. – посета часу у 4/2 код Горана Радаковића (српски као нематерњи)..

8.11.2017. – посета часу историје у 7/3 код Јудит Ронто Бозоки
8.11.2017. – посета часу руског језика у 7/1 код Јасмине Кузмановић
15.11.2017. – посета часу код Весне Стојић у 3/1
15.11.2017. – посета часу код Светлане Керекеш у 3/2
15.11.2017. – посета часу код Кларе Чилег у 3/3
16.11.2017. – извештавала на Школском одбору
17.11.2017. – посета ИО Међа
17.11.2017. – посета часу математике у 7. разреду код Игора Васића
17.11.2017. – посета часу биологије у 7. разреду код Иване Бојанић
22.11.2017. – посета Покрајинском омбудсману у Скупштини АП Војводине
23.11.2017. – посета часу хемије у 8/2 код Добо Јожефа
28.11.2017. – посета часу енглеског језика у 2/1 код Иване Воденичар
19.11.2017. – посета часу српског језика код Олгице Живков у 1/1
30.11.2017. – посета часу код Драгане Торђан у 4/1
Стручни сарадници су сарађивали са Центром за социјални рад.
Израдили смо Планове појачаног васпитног рада за поједине ученике који су имали

дисциплинских проблема у протеклом периоду.
Сарадња са директором школе континуирано се одвија кроз размену информација,

достављања података, извештаја итд.
Педагог је обишла сва одељења првог разреда и стекла увид у напредовање новопридошлих

ученика и адаптацију на школу.
Достављени су тражени подаци Заводу за унапређивање знања у сарадњи са правном

службом.
Сарадња са наставницима одвијала се у пружању информација и саветодавне помоћи у вези

ученика, наставе и попуњавања педагошке документације.
Стручни сарадници су уредно водиле евиденцију о раду и сређивале школску

документацију, припремале обавештења и потребне обрасце као и информације за ученике и
родитеље на огласној табли.

Саветодавни рад са ученицима у решавању текућих проблема настављен је и одвија се
свакодневно по потреби.

Стручни сарадници су упознате са радом Тима за самовредновање и пружају помоћ
координатору тима у састављању извештаја, акционог плана, итд.
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Присуствовала сам седници Школског одбора и Савета родитеља и извештавала о успеху и
владању.

Присуствовала сам састанцима Тимова и координисала састанцима Тимова.
Сарађивала сам са Спортским савезом Житиште, СУП-ом Житиште.

Свакодневно сам обављала индивидуалне разговоре са ученицима који имају проблем у
понашању.

ДЕЦЕМБАР
1.12.2017. – посета часу код Хермине Њергеш у 4/2
4.12.2017. – посета часу енглеског језика у 1/1 код Татјане Рајић
7.12.2017. – посета часу код Наталије Кецић у 2/1
8.12.2017. – присуствовала састанку стручних сарадника на нивоу општине Житиште
13.12.2017. – посета часова у ИО Међа

- посета часа код Милице Грујић – географија, 6 разред
- посета часа код Милана Кркљеша – историја, 7 разред
- посета часа код Милоша Становића – физичко васпитање, 8 разред
- посета часа код Драгане Борић – српски језик, 6 разред

15.12.2017. – присуствовала угледном часу код Лазара Јожефа у 7/3
18.12.2017. – била у Новом Саду на потписивању уговора по овлашћењу директорице
Припремила сам распоред контролних и писмених вежби дужих од 15 минута за друго

полугодиште.
Припремила сам Извештаје и материјал за наставнике, како би сачинила Извештај о успеху

и владању за крај првог полугодишта, као и остале евалуативне извештаје.
Уочи новогодишњих празника учествовала сам у кићењу школе са ученицима.
Обављени су саветодавни разговори са родитељима ученика који желе да помогну деци у

решавању развојних проблема. Највише се постиже када родитељи сарађују са школом.
Саветодавни рад са ученицима којима је потребна помоћ пегагога настављен је. Проблеми

који се јављају су: тешкоће у социјализовању, проблематично понашање (према наставницима и
другим ученицима), испољавање агресивности према ученицима, непристојно понашање на часу
итд.

Сарадња са наставницима, поред решавања текућих питања, одвијала се и у виду пружања
помоћи око евалуације ИОП-а за прво полугодиште. Документација везана за инклузивно
образовање је уредно комплетирана.

Стручни сарадници су сређивали евиденцију и документацију.
Настављена је и успешна сарадња са директором у виду договора о раду, израде извештаја,

распореда, реализације активности итд.
Сарадња са полицијом се наставља, поред посета и разговора и у виду предавања које

организује МУП а на њима присуствује и педагог.
Учествовала сам у организацији наставе због оправданог одсуства појединих запослених.

У време трајања зимског распуста организоване су ваннаставне активности (допунска, додатна,
припремна настава, секције и састанци тимова).Стручни сарадници су координисале активности и
организовале распоред и динамику рада.Сређена је документација и извештаји о раду тимова.

У току првог полугодишта педагог је и присуствовала седницама Одељењског већа,
присуствовала и извештавала на седницама Наставничког већа, извештавала на седницама
Школског одбора, координисала Тимом за ШРП и Тимом за ИО и водила записнике,
присуствовала седницама Тима за самовредновање и Тима за заштиту ученика од насиља,
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злостављања и занемаривања, присуствовала састанцима Савета родитеља, координисала
Ученичким парламентом, прегледала Дневнике образовно-васпитног рада...

У току месеца спровела сам Анкете о насиљу и безбедности међу ученицима петог разреда
матичне школе и ИО Међа и сачинила извештај о спроведеним анкетама.

Сарађивала сам са Црвеним крстом и Центром за социјални рад.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ЈАНУАР
Саветодавни рад са ученицима одвија се континуирано током школске године.Ученици имају
дисциплинске проблеме, проблеме са учењем, оценама, проблеме у породици (развод брака
родитеља).
Сарадња са родитељима одвијала се у виду саветодавних разговора.

Стручни сарадници су припремале материјал за конкурсе и такмичења.
Сарадња са помоћником директора у Међи одвијала се у виду достављања информација,

размени података, координација рада тимова...
Рад у тиму за инклузију захтевао је праћење израде ИОП-а, реализације ИОП-а, помоћ

наставницима у изради и реализацији, праћење евалуације, прикупљање материјала за рад по
ИОП-у...

Припремљени су разни стручни текстови за наставнике како би одговорили на захтеве и
потребе у раду са ученицима са различитим потребама и проблемима.

Сређивање документације и евиденције обавља се по потреби.
Посета угледним часовима одвијала се у току целог полугодишта.Часови су фотографисани

и уз пригодне прилоге објављени на фејсбук страници и сајту школе.
Сарадња са учитељима одвијала се у виду саветодавног рада, припреме материјала,

сарадњи у решавању проблематичних ситуација са ученицима, присуствовање угледним и
тематским часовима, итд.

Настављена је сарадња са МУП-ом.
Учествовала у организацији наставе у сарадњи са директором, због оправданог одсуства

појединих запослених.
23.1.2018. – извештавала на Наставничком већу

ФЕБРУАР
2.2.2018. – извештавала на седници Школског одбора
7.2.2017. – присуствовала сам угледном часу код Ференца Камраша у 8/2
У току фебруара подељене анкете о безбедности у вишим разредима и сачињен извештај

анкетирања. Обављено је и анкетирање у оквиру професионалне оријентације.
Ученицима који су смештени у хранитељским породицама пружена је подршка у виду

саветодавних разговора и сарадњи са учитељима и одељенским старешинама.
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Сарадња са Школском управом се одвија у виду слања и попуњавања тражених података,
извештаја, итд.

Сарадња са родитељима се одвија кроз индивидуалне саветодавне разговоре као и кроз
писање извештаја са састанака Савета родитеља са председником и записничарем Савета.

МАРТ
Стручни сарадници сарађивали су са родитељима и одељенским старешинама ученика који

наставну похађају по измењеном/прилагођеном програму.Такође, обављено је више саветодавних
разговора са наставницима који им предају.Исто тако настављена је и сарадња са хранитељима и
ученицима који су смештени у хранитељским породицама.

За крај трећег квартала, педагог је припремила извештаје, записнике са тимова, сређивала
документацију и извештавала на Одељењском и Наставничком већу.
Током целог месеца педагог је континуирано водио саветодавне разговоре са ученицима и
интензивиран је васпитни рад са ученицима са којима је било потребно.

Сарадња са Центром за социјални рад Житиште огледала се у слању Извештаја за ученике
које је Центар тражио мишљење.

У току марта сам била члан Комисије за избор директора и учествовала у тој процедури.
Од 12.3.2018. – студенткиња Јована Мршић на стручној пракси.
16.3.2018. – извештавала на седници Школског одбора
16.3.2018. – посета часу српског језика код Наталије Кецић у 2/1
19.3.2018. – присуствовала састанку у Житишту поводом професионалне оријентације
22.3.2018. – посета часу биологије код Жужане Јамбор у 5/1
22.3.2018. – посета часу математике код Елеоноре Кашлик у 8/2
23.3.2018. – посета часу ликовне културе код Вере Танкосић у 7/2
29.3.2018. – присуствовала округлом столу у Житишту поводом професионалне

оријентације и Сајма запошљавања.
Припремала сам радионице и материјал за обележавање „Светске недеље новца“.
У току марта месеца стручни сарадници су наставили да спроводе активности предвиђене

програмом професионалне оријентације.
Прегледала сам Дневнике образовно – васпитног рада.

АПРИЛ
Педагог је 1. априла почела са тестирањем деце за упис у први разред. Обављала разговоре са
родитељима тестиране деце.
Учествовала сам у спровођењу пробног завршног испита.
У току априла месеца настављене су активности везане за професионалну оријентацију, како са
ученицима осмог разреда матичне школе, тако и са ученицима осмог разреда ИО Међа.
Реализовала сам радионице о другарству и тимском раду међу ученицима петог разреда.
Сарадња са наставницима и учитељима се одвијала кроз разговоре и заједничко решавање
дисциплинских проблема на појединим часовима.
13.4.2018. – присуствовала сам угледном часу из физике код Анастазие Тот Римаи у 6/1
13.4.2018. – учествовала сам у противпожарној обуци
19.4.2018. – посета ИО Хетин

МАЈ
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У мају је настављен саветодавни рад са ученицима који имају проблематично понашање
(непримерено понашање на часу, према наставницима, друговима, школској имовини...).

Сарадња са учитељима и наставницима као и са директором одвија се у виду пружања
информација, савета, израда образаца, спискова, текстова, итд.

Прате се и угледни часови наставника као и тимска настава, обележавање значајних датума,
додела награда и признања, итд.

Угледни часови се редовно прате и посећују.
Обављени су и разговори са родитељима и хранитељима ученика, а све у правцу

поспешивања сарадње у циљу интереса деце.
У мају су настављена тестирања осмака у циљу професионалне оријентације.
Стручни сарадници су на основу резултата тестова сачинили препоруке за ученике осмог

разреда коју средњу школу да упишу.
Присуствовала сам родитељским састанцима осмих разреда у циљу пружања информација

о упису у средње школе.
У току маја месеца је настављено и завршено тестирање за упис деце у први разред и

обављени су индивидуални разговори са родитељима деце, полазника првог разреда.
Сарађивала сам са Развојним саветовалиштем и ИРРК Житиште.
Наставља се сарадња са Центром за социјални рад Житиште.
Припремила сам Извештај о успеху и владању за крај шк.2017/18.године за ученике осмог

разреда и учествовала у бодовању Вуковаца за Ученика генерације.
24.5.2018. – Посета ИО Међа, родитељски сасатанак са родитељима ученика 7. разреда
Спровела сам Анкете о ставовима и мишљењу о школи и наставницима и сачинила

извештаје о спроведеним анкетама.
25.5.2018. – посета ИО Међа
29.5.2018. – посета ИО Међа
Обављала саветодавне разговоре са наставницима који предају у ИО Међа.
Припремала материјал за одељењска већа.
Радила сам на изради Школског програма.
Учествовала сам у раду Тимова и присуствовала састанцима истих.

ЈУН
У јуну месецу, сарадња са правном службом одвијала се у виду сачињавања спискова ученика и
других информација.

Сарадња са директором огледа се у договору око актуелних дешавања у школи,
организацији активности и планирању истих.

За потребе појединих служби и институција, сакупљени су и достављени подаци везани за
рад школе.

Стручни сарадници су израдиле извештај о стручном усавршавању, извештаје о раду
тимова, извештаје о раду.

Радила сам на изради Школског програма и извештавала на седници Наставничког већа
28.6.2018. године.

Сарађивала сам са наставницима и учитељима приликом писања евалуација
индивидуалних образовних планова.

И у току другог полугодишта педагог је присуствовала седницама Одељењског већа,
присуствовала и извештавала на седницама Наставничког већа, извештавала на седницама
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Школског одбора, координисала Тимом за ШРП и Тимом за ИО и водила записнике,
присуствовала седницама Тима за самовредновање и Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, присуствовала састанцима Савета родитеља, координисала
Ученичким парламентом, прегледала Дневнике образовно-васпитног рада и ваннаставних
активности.

Сарађивала са КПЗ-ом, Општином Житиште, Домом здравља, ПС Житиште, Развојним
саветовалиштем, Центром за социјални рад Житиште, Средњим школама у оквиру професионалне
оријентације и другим установама које су на било који начин допринеле остваривању образовно-
васпитних циљева и раду наше школе.

Стручни сарадник – педагог,
Слађана Јосић

Извештај о раду школске библиотеке

СЕПТЕМБАР:

 Упознавање ученика 1. Разреда са књижевним фондом и правилима рада библиотеке.

ОКТОБАР:

 Организација литерарног конкурса у оквиру Дечје недеље
 Члан комисије за избор радова на литерарном конкурсу
 Организација приредбе поводом Дана школе.

НОВЕМБАР:

- Прикупљање радова за литерарни конкурс „Мој омиљени наставник“ у оквиру сусрета деце
општине Житиште „Знам и ја“.

ДЕЦЕМБАР:

- Укључивање и украшавање школе поводом божићних и новогодишњих празника.

ЈАНУАР:

 Учешће у избору тема за литерарни конкурс „Светосавско перо“.
 Обрађивање Годишњег извештаја библиотеке.

ФЕБРУАР:

- Уређивање књижевног фонда у зборници.
- Анимација ученика за коришћење књижевног фонда

МАРТ:

- Завођење купљених и поклоњених књига у Школску инвентарну књигу.
 Присуство књижевној вечери

АПРИЛ:

 Прикупљање и сређивање песама за Песничку штафету.
 Вођење ученика у Зрењанин на завршну свечаност у оквиру Песничке штафете.

МАЈ:
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- Организовање приредбе поводом Славе села.
- Прикупљање литерарних и ликовних радова поводом конкурса Дома здравља Житиште на

тему „Нећу никотин, хоћу витамин“.
- Завођење поклоњених књига у Школску инвентарну књигу.

ЈУН:

 Вођење ученика у Житиште на доделу награда поводом литерарног и ликовног конкурса
који је расписао Дом здравља Житиште на тему „Нећу никотин, хоћу витамин“.

 Сарадња са учитељима и наставницима око прикупљања враћених бесплатних уџбеника.

Ове школске године у библиотеци у Српском Итебеју набављенo је 632 књиге на српском
језик и 69 на мађарском језику. Осим овог на мађарском језику је поклоњено још 98 књига.
Библиотекa „Бранко Радичевић“ из Житишта поклонила је 4 књиге, по 1 књигу поклонили
су Јасмина Филеп и Ненад Милошев.
За библиотеку у зборници набављено је 132 нове књиге на српском језику.
На српском језику заведено је 500 нових уџбеника.
Укупно је заведено 372 књига.

Рад школске библиотеке био је организован у складу са потребама и могућностима школе. Вођени
су редовни библиотечки послови око увођења , класификације и издавање књига. Школску
библиотеку у Српском Итебеју је водила Наталија Кецић, у Новом Итебеју Јасмина Филеп и
Анастазија Тот Римаи, у Међи Драгана Борић и Биљана Станковић и у Хетину сеоски библиотекар
Едита Сарка.

Координатор, Наталија Кецић

Извештај о раду секретара школе

На основу члана 133. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службенигласник РС", бр. 88/2017), секретар школе обавља управне, нормативно-правне
и друге послове у установи.

У члану 6. Правилника о систематизацији радних места Основне школе „Милош
Црњански“ – Српски Итебеј за школску 2017/2018. годину прописано је да управне,
нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар школе и то:

1) стара се о законитом раду школе, указује директору и школском одбору на неправилсности
у раду школе;
2) обавља управне послове;
3) израђује опште и појединачне правне акте;
4) обавља правне и друге послове за потребе школе;
5) израђује уговоре које закључује школа;
6) правне послове у вези са статусним променама у школи;
7) правне послове у вези са уписом ученика;
8) правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом школе;
9) пружа стручну помоћ у вези са избором школског одбора;
10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора;
11) прати прописе и о томе информише запослене;
12) обавља друге послове по налогу директора.
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У току школске 2017/2018. године обављала сам следеће послове:

1. Усаглашавала сам општа акта школе са новим законима: Законом о основама система
образовања и васпитања и у складу са тим донела сам
- нацрт Правилника о систематизацији радних места Основне школе „Милош Црњански“ –
Српски Итебеј за школску 2017/2018. годину;
- нацрт Статута Основне школе „Милош Црњански“ – Српски Итебеј
- нацрт Пословника о раду Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ – Српски Итебеј
- нацрт Пословника о раду Савета родитеља Основне школе „Милош Црњански“ – Српски Итебеј
- нацрт Пословника о раду Ученичког парламента Основне школе „Милош Црњански“ – Српски
Итебеј
- нацрт Пословника о раду Наставничког већа Основне школе „Милош Црњански“ – Српски
Итебеј
- нацрт Правилника о васпитној и васпитно-дисциплинској одговорности ученика Основне школе
„Милош Црњански“ – Српски Итебеј
- нацрт Правилника дисциплинској и материјалној одговорности запослених Основне школе
„Милош Црњански“ – Српски Итебеј
- нацрт Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка
у школи и свих активности које организује основна школа „Милош Црњански“ Српски Итебеј
- нацрт Правила понашања у школи Основне школе „Милош Црњански“ – Српски Итебеј
- нацрт Правилника о похваљивању и награђивању ученика Основне школе „Милош
Црњански“ Српски Итебеј
- нацрт Правилника о испитима у основној школи „Милош Црњански“ Српски Итебеј

2. Радила сам на изради:
- уговора о раду,
- анекса уговора о раду,
- споразума о преузимању запослених,
- решења и одлука о радноправном статусу запослених у школи у складу са законом и прописима
донетим на основу њега (Решење о одређивању лица задуженог за контролу забране пушења,
Решење о одређивању ментора за полагање стручног испита, Решење о именовању инвентарских
комисија за попис имовине 2017. године, Решење о коришћењу годишњег одмора за 2017. и 2018.
годину, Решење о неискоришћеном годишњем одмору, Решење о именовању дежурних
наставника, супервизора, комисије за шифровање, школску испитну комисију, информатичку
подршку и родитеља посматрача ради спровођења завршног испита, Решење о замени запослених,
Решење о исплати јубиларних награда, Решење о исплати солидарне помоћи, Решење о
преконормном раду, Решење о престанку радног односа, Решење о именовању помоћника
директора, Решење о плаћеном одсуству са рада, Решење о неплаћеном одсуству са рада, Решење
о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, Распоредна решења);

3. Припремала сам седнице:
- Савета родитеља које су се одржавале дана 11.09.2017., 30.11.2017., 09.02.2018., 27.03.2018. и
14.06.2018. године, присуствовала сам састанку са представницима Савета родитељадана
11.04.2018. године и притом водила записник о отварању понуда за екскурзију школске 2017/2018.
године,
- као што сам припремала, присуствовала и водила записнике на седницама Школског одбора које
су се одржавале дана 14.09.2017., 16.11.2017., 29.12.2017., 02.02.2018., 28.02.2018., 16.03.2018,
11.06.2018. и 28.06.2018. године и давала правна мишљења у вези са пословима из њихове
надлежности.

4. Радила сам на организацији реализације екскурзије за ученике од I до VIII разреда за школску
2017/2018. годину (објављивање огласа, израда решења о именовању комисија за избор најбољег
понуђача за реализацију екскурзија ученика школе школске 2017/2018. године, израда записниказа
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избор најбољег понуђача за реализацију екскурзија са састанка представника Савета родитеља уз
комисијско отварање понуда, израда одлуке о избору најбољег понуђача за реализацију екскурзија,
закључивање уговора са агенцијом „MOL TRAVEL“ из Новог Сада и „МИНОС ТРАВЕЛ“ ДОО из
Зрењанина, прикупљање сагласности родитеља, састављање спискова ученика који иду на
екскурзију, обавештавање Полицијске станице Житиште о времену реализације и потребној
контроли техничке исправности возила).

5. Попуњавала сам податке о школи, запосленима, ученицима, одељењима, групама изборних
предмета и уџбеницима у Информациони систем „Доситеј“ у електронској форми и исти сам
сваког месеца ажурирала у складу са променамаподатака у наведеним областима и извештаје
прослеђивала Школској управи у Зрењанину у штампаној форми;

6. Попуњавала сам:
-Упитник о основним подацима о нашој школи и проследила Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
-Упитник о Припремљености установе за рад у школској 2017/2018. године и исти проследила у
електронској и одштампаној форми Просветном инспектору, - Годишњи статистички извештај за
основне школе са стањем на крају школске 2016/2017. године и са стањем на почетку школске
2017/2018. године и исти проследила у штампаној форми Републичком заводу за статистику,
- Извештај о запосленима на одређено време и исти проследила у електронској и штампаној форми
Школској управи Зрењанин,
- Упитник о припремљености образовно васпитних установа за рад у школској 2017/2018. години
и исти проследила у штампаној форми Просветном инспектору,
- Упитник о преузимању радника са листе запослених за чијим радом је делимично или у
потпуности престала потреба и исти проследила у електронској и штампаној форми Школској
управи Зрењанин,
- Упитник о максималном броју запослених и исти проследила у електронској и штампаној форми
Школској управи Зрењанин.

7. Старала сам се о пријему, прегледању, распоређивању и отпремању поште, уз вођење
деловодног протокола.

8. Старала сам се о евидентирању и чувању аката школе и аката примљених од других лица.

9. Спроводила сам стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног
односа, распоређивањем и другим променама статуса радника.

10. Обављала сам послове око пријављивања и одјављивања запослених електронским путем
преко Централног регистра и у републичком фонду ПИО, републичком фонду здравственог
осигурања, припремала сам податке за органе Школе и органе ван Школе.

11. Издавала сам потврде и уверења радницима, ученицима Школе, бившим ученицима школе, као
и потврде о обављеној пракси у нашој Школи.

12. Чувала сам и користила печат и штамбиљ Школе.

13. Пратила сам законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са Школом и
запосленим лицима.

14. У вези с пословима које сам обављала сарађивала сам са субјектима ван Школе.
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15. Присуствовала сам редовним инспекцијским надзорима од стране просветног инспектора дана
07.12.2017. и 22.03.2018. и вандредном инспекцијском надзору дана 13.06.2018. године, након
којих сам благовремено на основу записника израдила Извештаје о предузетим мерама, уколико је
било потребе за отклањањем мера.

16. Давала сам правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем њихових послова.

17. Учествовала сам у:
-изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице „Конкурс за финансирање и суфинансирање израде
техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину“
- изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице “Конкурс за финансирање и суфинансирање
реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда и предшколских установа на територији
АП Војводине за 2017. годину“,
- изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице “Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке
опреме установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на
територији АП Војводине за 2017. годину“- набавка школског намештаја,
- изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице “Конкурс за финансирање и суфинансирање
реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и
средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији
АП Војводине за 2018. годину“ –водовод и канализација,
- изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице “Конкурс за финансирање и суфинансирање програма
и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводине за 2018. годину“ –
усавршавање наставника,
- изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице “Конкурс за финансирање и суфинансирање
реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда и предшколских установа на територији
АП Војводине за 2018. годину“ – замена дотрајалих подова у учионицама,
- и изради конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности „Ужина за ученике у 2018.
години“, као и у изради Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – добра,
Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – добра, Решења о
образовању комисије за јавну набавку, Изјаве о сукобу интереса, Записника о отварању понуда,
Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуке о додели уговора изабраном понуђачу, Уговора,
Обавештења о закљученом уговору,
као што сам и објављивала на Порталу јавних набавки потребну документацију.

18.Учествовала сам као координатор рада комисије за избор директора установе и у складу са тим
прикупљала сам сву потребну документацију, израђивала нацрте потребних аката и присуствовала
сам одржаним састанцима.

19.Учествовала сам као члан комисије за спровођење завршног испита у школској 2017/2018.
години.

20.Учествовала сам у изради Плана интегритета, као координатор активности.
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21. Припремала сам понуде осигуравајућих кућа за осигурање ученика у школској 2018/2019.
години.

21. Обављала сам и друге послове у складу са законом, подзаконским актом, општим актом школе
и уговором о раду.

Секретар школе
Јована Хрњаз

Извештај о раду Савета родитеља за школску 2017/18.г.
Савет родитеља је у школској 2017/18.г. имао 5 састанака од најмање 5 планираних.

На првом састанку (11.9.2017.) изабран је председник, заменик председника, записничар и заменик
записничара. Усвојен је Извештај о раду Савета за претходну шк. годину и План рада Савета за
наредну, односно текућу 2017/18.г. Родитељи су упознати са Пословником о раду Савета.
Изабрали смо родитеље који ће присуствовати састанцима Тимова. Педагог школе је прочитала
Извештај о поправним и разредним испитимa. Директор школе је упознала родитеље са
могућношћу да изнесу предлоге за Финансијски план. Педагог школе је изложила Календар рада
за школску 2017/18.годину. На првом састанку Савета родитеља присуствовао је Нино Матић,
представник полицијске станице Житиште.

На другом састанку (30.11.2017.) педагог је почитала Извештај о успеху и владању ученика на
крају првог квартала шк. 2017/18.године, Извештај о раду школе за школску 2016/17. године и
План рада за школску 2017/18. годину. Педагог је, такође, прочитала и Извештај о резултатима
упитника о адаптацији у V разреду. Родитељи су донели одлуку где ће бити утрошен новац (око
13000 динара), који је остао од донаторских средстава. За Општински савет изабрани су
представници родитеља Љуба Дели Павловић, Розалија Чордаш и Наталија Кинчеш. На другом
састанку Савета родитеља присуствовао је командир Кртинић, представник полицијске станице
Житиште.

На трећем састанку (9.2.2018.) педагог је прочитала Извештај о успеху и владању на крају првог
полугодишта шк. 2017/18.г. Педагог је, такође, прочитала и резултате анкете о насиљу и
безбедности ученика. Разговарало се о екскурзијама и о организацији избора екскурзија за
школску 2017/18. годину.

На четвртом састанку (27.3.2018.) педагог је прочитала Извештај о успеху и владању на крају
трећег квартала шк. 2017/18.г. Разматрао се пословник о раду Савета родитеља. Разговарало се о
резултатима гласања о избору директора школе где је речено да ће досадашња директорка
Ђурђевка Ракић и даље бити директор школе и да јој је продужен мандат још четири године само
се чекала коначна одлука министра.

На петом састанку (14.6.2018.) педагог је прочитала Извештај о успеху и владању на крају шк.
2017/18.г. за 8. разред. Директор школе је презентовао родитељима понуде две осигуравајуће куће
како би одлучили преко кога ће ученици бити осигурани наредне 2018/19. шк. године. Родитељи
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су се једногласно одлучили за Дунав осигурање са којима је школа имала уговор и претходних
година. Разговарало се о завршном испиту ученика 8. разреда и о могућности и праву Савета
родитеља да изгласају једног родитеља, представника Савета родитеља, који ће присуствовати
завршном испиту. Родитељи су донели одлуку да родитељ посматрач ове године буде Атила Тома
а као заменик Илдико Патаи. Родитељи су прочитали Извештаје са екскурзија по разредима које су
писале вође пута како би родитељима приближила ставове и мишљења деце и одељенских
старешина о реализацији екскурзија. Обављено је тајно гласање у вези избора за представника
родитеља у Школском одбору. Предложени су Гордана Матић, Атила Тома, Данијела Гргић и
Жужана Миоковић, а на основу избројаних гласова од стране комисије коју су чинили Ђурђевка
Ракић – директор школе и Тамара Вираг – представник Савета родитеља, изабрани су Гордана
Матић, Атила Тома и Данијела Гргић.

Председник Савета родитеља,
Виг Етел

IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Kросеви

29.09.2017. – школски Јесењи крос
4.10.2017. – Јесењи крос у Банатском Двору на општинском нивоу
11.5.2018. – крос у организацији РТС-а

Ученичке организације

Извештај рада Ђачког парламента за школску 2017/18.г.

У школској 2017/18. годиниУченичкипарламентјеодржао 11састанака.
На првом састанку, који је одржан 8.9.2017. године у ИО Међа и 9. септембра 2017. године у
матичној школи, прочитан је Извештај о раду парламента за претходну, шк. 2016/17.г. Изабрали
смо председника, заменика председника, записничара и заменика записничара. Нови чланови су
упознати са Пословником и Правилником. Усвојили смо План рада Ђачког парламента за шк.
2017/18.г. и изабрали представнике који ће присуствовати састанцима Школског одбора, Тима за
самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за ШРП
и Тима за ИО. Разговарали смо о активностима које нас очекују у наредном периоду, као и о
предлозима активности за Дечју недељу.
На другом састанку, одржаном 22. септембра 2017. године,усвојили смо програм по коме ће се
одвијати активности у оквиру Дечје недеље.
На трећем састанку, одржаном 20. октобра 2017. године, дискутовало се о реализованим
активностима у оквиру Дечје недеље, о постављању и изради паноа за правила понашања и
договарало се о радној акцији која би требала да се одржи пре Дана школе.
На четвртом састанку, који је одржан 6. децембра 2017. године, прегледали смо украсе које имамо
у школи за украшавање јелке и школске зграде и договорили се да само чланови Ученичког
парламента украшавају јелку и школу. Разговарало се о изради паноа чија се израда стално одлаже
због школских обавеза ученика.
На петом састанку, који је одржан 22. јануара 2018. године, сачињен је полугодишњи Извештај о
раду Ученичког парламента који је заведен у документацију школе. Ученици су рекли да ће
размислити и разговарати са другарима из одељења које су то активности који би могли да
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спроведемо у другом полугодишту. Разговарало се и о изради паноа и договорили се да се
састанемо на следећем састанку како би започели са израдом истог.
На шестом састанку који је одржан 29.1.2018. године почели смо са израдом паноа Правила
понашања.
На седмом састанку, одржаном 6.2.2018. године, израђивали смо пано Правила понашања.
На осмом састанку, одржаном26.3.2018. године, разматрали смо реализацију акција и активности и
причали смо о ономе што је било предмет дневног реда до данас и о активностима које су у плану.
Усвојили смо нови Пословник о раду који је усклађен са новим законом које нам је прочитао
секретар школе.
Надеветомсастанку, којијеодржан28.5.2018. године, писали смо молбу директорици школе за
пуштање музике на одморима до краја те недеље поводом завршетка основне школе за ученике 8.
разреда.

На десетом састанку, који је одржан 5.6.2018. године, усвојили мишљење Ученичког парламента о
ученицима добитницима посебних диплома, специјалних спортских диплома, Вукових диплома и
диплома Ученика генерације. Мишљење Ученичког парламента је да се слаже са предлозима
одељенских старешина који су потврђени и од стране Комисије која је бодовала ученике.

На једанаестом састанку, који је одржан 14.6.2018. године усвојили смо Мишљење Ученичког
парламента о Школском програму за период од 2018/2019. до 2021/2022. године, сачинили смо
Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2017/2018.г. и сачинили смо предлог Плана
рада Ученичког парламента за школску 2018/2019.г.

Извештај о реализацији ученичких екскурзија
Као што је и предвиђено планом на почетку шк.2017/2018.године, уз минималне измене термина,
остварене су једнодевнеекскурзије за ученике одI доVIII разреда.
Разред
Међа – Српски Итебеј – Бело Блато – Тител – Ечка - Зрењанин.

 Зрењанин – посета музеју
 и барокној сали Општине Зрењанин,
 етно-еко час у етно кући – Бело Блато,
 ручак у ресторану Трофеј,
 Царска бара – вожња бродом,
 Тител,
 посета Каштелу у Ечкој.

1.и 2. разред
Међа – Српски Итебеј – Нови Сад

 Сремска Каменица – музеј Змаја,
 Нови Сад – Природњачки музеј,
 ручак,
 Нови Сад – Дунавски парк, шетња Змај Јовином,
 Петроварадин
 Дино парк.

Разред
Међа – Српски Итебеј - Бечеј – Суботица
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 Суботица (Посета – Градски музеј, градска кућа, синагога, католичка
катедрала),

 ручак,
 Палић (золошки врт),

3.и 4. Разред
Међа – Српски Итебеј – Вршац

 Миленијум,
 апотека на степеништу,
 градски музеј,
 тврђава,
 ручак (Црвени крст - одмаралиште),
 манастир Месић,
 Владичански двор
 посета католичкој катедрали - улазак
 Вршац – слободно време.

Разред
Међа – Српски Итебеј – Сремска Митровица – Засавица

 Манастири на Фрушкој гори,
 Засавица – вожња бродићем,
 Сремска Митровица - ручак
 Сремска Митровица – градски музеји (улазак),
 Сремска Митровица – слободно време.

5.и 6. Разред
Међа – Српски Итебеј – Београд

 Ботаничка башта
 Ручак
 Калемегдан (Црква Ружица, Војни музеј)
 Обилазак Београда реком
 Храм светог Саве

Разред
Међа – Српски Итебеј – Аранђеловац – Топола

 Орашац - споменик
 Пећина Рисовача,
 Буковичка бања
 Опленац,
 Карађорђев град
 Ручак

7.и 8 разред
Једнодневна:Међа – Српски Итебеј – Сребрно језеро

 Смедеревска тврђава,
 Виминацијум,
 Пожаревац (посета музеја и галерије – Милене Павловић Барили),
 Сребрно језеро,
 ручак.

Екскурзија – излет у Сенту (у организацији
Националног савета мађарске националне мањине, а
захваљујући Мађарској Влади, Државном

Ученици III разреда
који наставу
похађају на

5.октобар 2017.
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секретаријату за националну политику и Фондацији
„Бетлен Габор“)

мађарском
наставном језику
и учитељица

Обилазак културно – историјских места где је избио 1. и
2. српски устанак (Орашац, Топола)

Учесници квиза
„Краљ Петар

Први
Карађорђевић и
његова улога у

српским
ослободилачким

ратовима“

мај.2018.

Обилазак манастира Манасија, Ресавица, Ресавске
пећине и града Смедерева

наставници 15.6.2018.

Међународна такмичења
Место Предмет Време реализације

Јерменовци Историја 24.11.2017.

Извештај о пројектима који су реализовани у току школске године

У току првог полугодишта школске 2017/18. године учествовали смо у пројекту Израда
техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и
васпитања и ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине за
2017. Годину, који је организовао Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице. Циљ пројекта је био израда
стручне документације за електро и водоинсталатерске радове на инвестиционо
одржавање објеката школе. Путем тог пројекта наша школа је добила новчана средства
у износу од 100.000,00 динара за израду техничке документације које су стручњаци из
те области реализовали у току децембра месеца школске 2017/2018.године и то:

1. Технички опис и попис радова на замени постојећих дотрајалих инсталација
водовода и канализације као и санитарне опреме,
2. Технички опис и попис за инвестиционо одржавање објеката за замену дотрајале
комплетне расвете у ОШ „Милош Црњански“ у Српском Итебеју

По Пројекту за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и
инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и
васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине
за 2017. годину добијена средства у износу од 680.000,00 за замену прозора на
фискултурној сали у матичној школи.Овим пројектом је у ОШ „Милош
Црњански“ Српски Итебеј предвиђено уклањање постојећих дотрајалих прозора на
фискултурној сали и израда и монтажа нових. Новчана средства су одобрена у току
претходне школске године тј. 2016/2017 године, док је пројекат реализован у току
првог полугодишта школкске 2017/2018. године

Дана 07.11.2017. године потписан је Уговор о општим условима коришћења АМРЕС
услуга између наше школе и Информационо – комуникационе установе „Академска
мрежа Републике Србије – АМРЕС. Предмет овог уговора су међусобна права и
обавезе уговорних страна у погледу услова коришћења АМРЕС услуга укључујући и
повезивање на АМРЕС инфраструктуру.
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По Пројекту за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног и
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за
2017. годину добијена су средства у износу од 299.520,00 динара у циљу набавке
опреме (школски намештај). Пројекат је реализован тако што су одобрена новчана
средства утрошена за набавку столова за технички кабинет (6 комада), лабараторијских
столица на вијак са наслоном (24 комада), школских клупа једносед – трапез (24
комада), школских столица (24 комада) и транспорт робе.

У оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша школа је
добила финансијаска средства у износу од 38.000,00 динара за опремање школске
библиотеке. Добијена средства од Министарства у потпуности су утрошена за набавку
књига за библиотеку уз суфинансирање из извора донација у износу од 255,01 динара.
Укупна вредност набављених књига за библиотеку износи 38.255,01 динара. За
наведену вредност купљено је 48 књига, различитих наслова на српском наставном
језику од издавача „Пчелица“, „Богуновић“ и „Клет“.
У оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша школа је
добила финансијаска средства у износу од 25.550 динара за откуп додатних наставних
средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста
и дечјих часописа за ученике основношколског узраста, на српском језику и језику
националне мањине, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, ради
богаћења библиотекачког фонда школских библиотека основних школа на територији
Републике Србије и унапређивања квалитета образовно-васпитног рада. Добијена
средства од Министарства у потпуности су утрошена за набавку књига за библиотеку
уз суфинансирање из извора донација у износу од 195,02 динара. Укупна вредност
набављених књига за библиотеку износи 25.745,02 динара. За наведену вредност
купљено је укупно 24 књига од чега је19 књига на српском наствном језику од издавача
„Data status“, а 5 књига је на мађарском наставном језику од издавача „Corvina“.

По Пројекту за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину од стране
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице добијена су средства у износу од 50.000,00 динара у циљу
усавршавања наставника.

По основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације,
санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и
васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине
за 2018. годину наша школа је дана 17.07.2018. године поднела пријаву на конкурс у
циљу замене дотрајалих подова у учионицама.

Нашашколаје од фондације Бетлен Габор из Будимпеште добила новчана средства у
износу од 150 000 Ft што у динарској противредности износи 51.921,16 динара ради
опремања дигиталног кабинета. Намера је да се новчана средства утроше за набавку два
лаптопа рачунара.

Испраћај ученика

Матурско вече организовано је у школи,9. јуна 2018.г., у сарадњи са родитељима уз литерарни
програм и наступ школског хора.Ученици осмог разреда матичне школе и издојеног одељења из
међе припремили су свечани програм за родитеље и наставнике након чега је уследио неформални
део на коме су се матуранти веселили уз музику.
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31.5.2018. – ученици осмог разреда који наставу похађају на мађарском наставном језику
опростили су се од другара и школе традиционалном приредбом "Ballagás".
14.6.2018. – завршна свечаност одељења IV/1
13.6.2018. – завршна свечаност одељења IV/2
12.6.2018. – завршна свечаност IV разреда ИО Хетин
20.6.2018. – завршна свечаност IV разреда ИО Међа
Ученицима од I до VIII разреда сведочанства су подељена 28.јуна 2017. године.

Добитници Вукове дипломе

У школској 2017/2018. години добитници Вукове дипломе су:

Миленко МатићVIII/1
Никола Ракић VIII/1
Едина Кош VIII/1
Марта Саз VIII/2
Анђела Крстић VIII/М

1.6.2018. добитници Вукове дипломе су посетили Скупштину Републике Србије у Београду у
пратњи директорке школе Ђурђевке Ракић, А у организацији Општине Житиште и заштитника
грађана Алексе Кузмана.

15.6.2018.г. организован је свечани пријем добитника Вукове дипломе у просторијама Општине
Житиште, када су ученицима подељене награде, након чега су се расхладили у посластичарници
„Пролеће“, која већ традиционално почасти сладоледом најбоље ученике.

19.6.2018. - организован је свечани пријем у Барокној сали Градске куће у Зрењанину за
најуспешније ученике из округа, коме је присуствовала и једна од Ђака генерације Анђела Крстић
у пратњи наставнице српског језика Драгане Борић.

Ђаци генерације су добили награде за свој успех и од Удружења „Светосавље“ из Зрењанина.

2.7.-12.7.2018. –Вуковци су као награду од Општине Житиште добили бесплатно летовање у
Бјелој и по 12000 динара за џепарац.

V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Извештај о тестирање ученика за упис у први разред
Испитивање деце пред полазак у школу обављено је током априла и маја 2017. године. Деца су
тестирана тестом ТИП1. Након тестирања обављени су разговори са родитељима . Том приликом
су предочени резултати испитивања и дате смернице за рад са децом током распуста
(припрема детета за полазак у школу).
У Српском Итебеју тестирано је 22 детета, у Новом Итебеју 9-оро деце на мађарском наставном
језику и двоје на српаком наставном језику, у Међи 5-оро деце на српском наставном језику и у
Хетину троје, такође на српском наставном језику. Укупан број тестираних ученика за школску
2018/19. годину је: 41.

Извештај о професионалној оријентацији ученика осмог разреда
У току другог полугодишта спроведено је низ нестандардизованих тестова и радионица од стране
стручних сарадника школе , како би помогли ученицима да изаберу средњу школу која највише
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одговара њиховим интересовањима и способностима. Крајем маја су обављени индивидуални
разговори са свим ученицима и дате су им препоруке које су припремљене од стране стручних
сарадника, а на основу процене помоћу поменутих тестова и радионица. Стручни сарадник је
присуствовала и родитељским састанцима и том приликом су и родитељима дате препоруке.
Препоруке су у прилогу Извештаја.
Као и претходних година и ове године, у оквиру професионалне оријентације посетили смо
Земљорадничку задругу „Мркшићеви салаши“из Српског Итебеја који у свом склопу поседују
управну зграду у којој се налази руководство фирме, као и рачуноводство и благајна,
пекару,кланицу, силосе, малопродајне објекте (месаре), пумпу и ресторан. Координатори ових
посета су били стручни сарадници и одељењске старешине, а посете су реализоване 25. и 28. Маја
2018.г. Ученици су имали прилику да се упознају са разним смеровима економске струке, са
пословима дипломираног економисте, дипломираног технолога, хемичара, информатичара, са
пословима возача, трактористе, пекара, мајстора и осталим образовним профилима. Ово је шеста
година за редом како је ова Земљорадничка задруга домаћин нашим осмацима и са њима
планирамо сарадњу и наредне школске године.
19.3.2018.г. – стручни сарадник је присуствовала састанку са Представником Општине Житиште и
представником Националне службе за запошљавање поводом планираних радионица и активности
од стране Националне службе за запошљавање.
29.3.2018.г. – директор школе и стручни сарадник су сприсуствовали округлом столу у Житишту,
у оквиру професионалне оријентације и Сајма запошљавања. Састанку су присуствовали и
директор Националне службе за запошљавање, начелница Школске управе Зрењанин, директори
основних школа Општине Житиште, стручни сарадници и представници Савета родитеља.
Од планираних и обећаних активности овог пројкта ништа није реализовано.
Одељењске старешине осмих разреда били су координатори посете ученика Средњој школи Ђура
Јакшић у Српској Црњи (11. Маја 2018. год.), која у својој понуди има смерове: гимназија – општи
смер, економски техничар и трговац.
У оквиру професионалне оријентације нашу школу посетили су:
-Војна гимназија (23.2.2018.г.)
-Средња школа Ђура Јакшић из Српске Црње (22.03.2018.г.);
-Хемијско технолошка школа из Суботице – презентација је била намењена ученицима који
наставу похађају на мађарском наставном језику (14.3.2018.г.)
-Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи из Суботице, презентација, такође, била
намењена ученицима који наставу похађају на мађарском наставном језику (20.11.2017. г.)
И ове године, као и претходних ученици су били информисани о многим средњим школама преко
огласне табле, где су били окачени плакати истих, као и путем флајера које су нам слале поједине
средње школе.
Извештај о обављеном завршном испиту

У јуну је завршни испит полагало 35 осмака од укупно 34 уписаних, 22 на српском и 13 на
мађарском језику од чега 28ученика из Српског Итебеја и 7 из Међе. Ученик Станислав Станковић
из НовМеђе је приступио полагању завршног испита након положеног разредног испита.Полагање
је протекло у без проблема и примедби што су потврдили и дежурни наставници и супервизори
који су пратили цео ток испита. Завршном испиту присуствовао је и родитељ посматрач, кога су
изгласали родитељи на Савету родитеља и за то је био именованАтила Тома, родитељ детета које
је похађало 6. разред.

Резултати завршног испита су следећи:

Одељење Матерњи
језик

Математика Комбиновани
тест

Укупно бодова на
завршном испиту

Умањено

VIII1 10,60 9,03 9,97 29,60 19,76
VIII2 10,65 10,19 11,19 32,04 21,38
VIII3 9,57 8,71 9,64 27,93 18,63
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VIСТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних
планова професионалног развоја наставника, резултата самовредновања и вредновања квалитета
рада установе, извештаја о остварености стандарда достигнућа, задовољства ученика и родитеља.

Лични план професионалног развоја наставника сачињава се на основу самопроцене нивоа
развијености свих компетенција за професију наставника.План стручног усавршавања наставника
јесте саставни део Годишњег плана рада школе и усклађен је са развојним планом установе и
резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе.

У току школске 2017/18.године Педагошки колегијум је редовно на својим састанцима анализирао
стручно усавршавање наставника и његов утицај на резултате наставе. Директор школе је пратила
стално стручно усавршавање наставника.

За школску 2017/18.годину сачињен је План стручног усавршавања и усклађен је са развојним
планом установе чији су развојни циљеви подизање мотивацијеза наставу и учење.

Педагошко-психолошка служба континуирано прати образовно-васпитни рад наставника, па на
основу праћења, заједно са наставницима, ради на осмишљавању планова и програма
унапређивања васпитно-образовног рада. Прецизна евиденција о стручном усавршавању
наставника и стручних сарадника у односу на приоритете и компетенције налази се у школској
документацији.

У циљу унапређења васпитно-образовног рада организован је тематски дан. Реализација ових
часова праћена је од стране директора, помоћника директора и стручних сарадника. Циљ овако
реализоване наставе је стручно усавршавање наставног кадра, међусобно боље повезивање и
сарадња наставника, повезивање и презентација наставног градива на нов, занимљив и креативан
начин.

Просек 10,41 9,40 10,36 30,17/60
Просек/умањено 6,77 6,11 7,25 20,13/40 ►19,92
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У складу са законом, а у циљу побољшања квалитета рада наставници су се индивидуално стручно
усавршавали у оквиру установе (44 сата годишње) кроз различите активности (реализација часова
у 4. разреду од стране предметних наставника, праћење литературе и прописа, рад са
приправницима-ментор, учествовање у организацији такмичења и смотри, стручни активи).
Детаљан извештај о индивидуалном стручном усавршавању наставника налази се у документацији
школе (Стручно усавршавање наставника).

У периоду од 2.септембра 2017г. до 14.јуна 2018.године одржано је:

- 25 угледних часова (од чега је 9 тимских часова)
- 2 тематска дана

Извештај о стручном усавршавању наставника
(ПОХАЂАНИ СЕМИНАРИ 2017/18.ГОДИНЕ)

Редни
број Презиме и

име
Семинар Датум Бодови

1. Воденичар
Ивана

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Језик у функцији језика“

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
24.02.2018.
21.05.2018.

24
8
8

2. Злокас
Владимир

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.221.05.2018.017.-
21.05.2018.

24
8

3. Чилег Клара „Неговање талената на школским часовима и
ван школе“

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

04.11.2017.
21.05.2018.

8
8

4. Керекеш
Светлана

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Изазови интеркултруралног учења и наставе“

16.09.2017.-18.09.2017.
18.03.2018.

24
8

5. Руварац
Андријана

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Обука наставника за примену општих

стандарда постигнућа за предмет Српски као
нематерњи језик за крај првог и другог циклуса

обавезног образовања, општег средњег
образовања и основног образовања одраслих“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
02.12.2017.

21.05.2018.

24
8

8

6. Радаковић
Горан

/

7. Ракић
Ђурђевка

„Лидерство у образовању – управљање
образовним институцијама (део 2)“

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

19.09.-21.09.2017.
21.05.2018.

24
8

8. Јамбор „Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8
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Жужана

9. Кецић
Наталија

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

10. Лелеа Јон „Обука запослених у образовању за примену
нових програмских садржаја из предмета

Техника и технологија“

11.11.2017. 8

11. Танкосић
Вера

„Савремени методички приступ дечијем
ликовном стваралаштву“

22.04.2018. 8

12. Балинт
Тимеа

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

13. Тот Римаи
Анастазија

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

14. Лабан
Радован

/

15. Стојић
Весна

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
21.05.2018.

24
8

16. Ковач Анета /

17. Травар
Дуња

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

18. Кузмановић
Јасмина

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Мотивација – могућа мисија“ (!2)

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
24.02.2018.
21.05.2018.

24
8
8

19. Тепић
Драган

„Обука запослених у образовању за примену
нових програмских садржаја из предмета

Техника и технологија“
„Улога наставника и васпитача у превенцији и

превазилажењу васпитног понашања и
конфликтних ситуација“

„Изазови интеркултруралног учења и наставе“

04.11.2017.

08.01.-09.01.2018.

18.03.2018.

8

12

8

20. Савић
Слађана

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

21. Николић
Јелица

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

22. Станковић
Биљана

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

23. Њергеш
Хермина

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

24. Живков
Олгица

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Изазови интеркултруралног учења и наставе“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
18.03.2018.
21.05.2018.

24
8
8

25. Ронто
Бозоки
Јудит

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

26. Ормош Еде /
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27. Симић
Славица

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Изазови интеркултруралног учења и наставе“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
18.03.2018.
21.05.2018.

24
8
8

28. Борић
Драгана

„Изазови интеркултруралног учења и наставе“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

18.03.2018.
21.05.2018.

8
8

29. Бојанић
Ивана

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

„Примена онлајн вики алата као дидактичких
средстава у настави и учењу“

21.05.2018. 8
8

30. Мичета
Тања

„Учење на даљину уз примену мултимедије“ 16.09.2017.-18.09.2017. 24

31. Становић
Обрад

/

32. Кркљеш
Милан

„Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
21.05.2018.

24
8

33. Ковач
Илонка

/

34. Шаренац
Мануела

/

35. Ивановић
Јелена

„Учење на даљину уз примену мултимедије“ 16.09.2017.-18.09.2017. 24

36. Добо Јожеф „Неговање талената на школсим часовима и ван
школе“

„Емоције у школи - школа емоција“
„Ризница игара за развијање социјалне

компетенције деце – са освртом на децу се
посебним потребама“

4.11.2017.
11.11.2017.
9.12.2017.

8
8
8

37. Вуковић
Сакал
Гизела

„Учење на даљину уз примену мултимедије“ 16.09.2017.-18.09.2017. 24

38. Немеди Зита „Учење на даљину уз примену мултимедије“
„Неговање талената на школским часовима и

ван школе“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

16.09.2017.-18.09.2017.
04.11.2017.
21.05.2018.

24
8
8

39. Рајић
Татјана

„Настава програмирања у петом и шестом
разреду“

„Примена слободног софтвера у настави“
„Оцењивање у функцији ефикасног учења и

сазнавања у настави“

22.10.2017. и 05.11.2017.
16.10.-12.11.2017.

21.05.2018.

12

24
8

40. Филеп
Јасмина

„Настава програмирања у петом и шестом
разреду“

„Примена слободног софтвера у настави“

22.10.2017. и 05.11.2017.
16.10.-12.11.2017.

12

24

41. Камраш
Ференц

„Обука запослених у образовању за примену
нових програмских садржаја из предмета

11.11.2017. 8
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Техника и технологија“

42. Иштван
Ибоја

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

43. Ћирић
Камелија

„Учење на даљину уз примену мултимедије“ 16.09.2017.-18.09.2017. 24

44. Станаћев
Љубица

/

45. Киш Гизела /

46. Васић Игор „Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

47. Лазар Јожеф „Неговање талената на школским часовима и
ван школе“

„Обука запослених у образовању за примену
нових програмских садржаја из предмета

техника и технологија“

4.11.2017.
11.11.2017.

8
8

48. Кашлик
Елеонора

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

49. Моришан
Милица

„Учење на даљину уз примену мултимедије“ 16.09.2017.-18.09.2017. 24

50. Грујић
Милица

/

51. Јосић
Слађана

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

52. Хрњаз
Александар

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

53. Мунћан
Тијана

/

54. Деак Тамара /

55. Становић
Милош

/

56. Светлана
Ћурић

„Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави“

21.05.2018. 8

57. Фазекаш
Ерика

„Могућности за унапређивање сарадње и
тимског рада у установи“

„Емоције у школи - школа емоција“

1.10.2017.
11.11.2017.

8
8

58. Мајсторовић
Саво /

59. Мартон
Илона /

60. Семереди
Пал

„НТЦ систем учења – развој и креативног и
функционалног размишљања“

07, 08. и 09.12.2017. 20

Подршка учењу и примена ИОП-а

Број ученика који су радили по ИОП-у у 2017/18.шк.г.
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Ред.
број

РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

ПРЕДМЕТ ИЗ КОЈЕГ РАДИ
ПО ИОП-у

Врста ИОП-а
мишљење

1. II-1 Наталија Кецић српски језик, математика Прилагођени
2. II-2 Тимеа Балинт физичко васпитање Измењени/има
3. II-2 Тимеа Балинт мађарски језик, српски језик као

нематерњи
Прилагођени

4. III-1 Весна Стојић српски језик, математика Измењени/има
5. III-1 Весна Стојић српски језик, математика Прилагођени
6. III-2 Светлана Керекеш српски језик, математика Прилагођени
7. III-2 Светлана Керекеш математика Прилагођени
8. IV-1 Тања Мичета српски језик, математика Прилагођени
9. IV-2 Хермина Њергеш сви предмети Прилагођени
10. IV-2 Хермина Њергеш сви предмети Прилагођени
11. V-1 Славица Симић српски језик, математика Измењени/има
12. V-2 Александар Хрњаз српски језик и математика Измењени/има
13. VI-1 Владимир Злокас српски језик, математика,

физика
Прилагођени

14. VI-1 Владимир Злокас сви предмети Прилагођени
15. VI-2 Гизела Вуковић-Сакал сви предмети осим вештина и

уметности
Измењени/има

16. VII-1 Камелија Ћирић сви предмети осим вештина и
уметности

Измењени/има

17. VII-2 Обрад Становић сви предмети осим вештина и
уметности

Измењени/има

18. VII-2 Обрад Становић математика, физика Прилагођени
19. VII-3 Елеонора Кашлик физика, немачки језик, енглески

језик и математика
Прилагођени

20. VIII-1 Татјана Рајић сви предмети осим вештина и
уметности

Измењени/има

ИО МЕЂА
Ред.
број

РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

ПРЕДМЕТ ИЗ КОЈЕГ РАДИ ПО
ИОП-у

Врста ИОП-а
мишљење

1. I Јелица Николић математика Прилагођени
2. II Слађана Савић српски језик, математика Прилагођени
3. III Биљана Станковић математика Измењени/има
4. III Биљана Станковић српски језик, математика Прилагођени
5. V Милош Становић српски језик, математика,

енглески језик, руски језик
Прилагођени

6. VII Драгана Борић српски језик, математика, физика,
историја, хемија

Прилагођени

7. VIII Милан Кркљеш српски, енглески, историја,
хемија, физика, математика

Прилагођени
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8. VIII Милан Кркљеш српски, енглески, историја,
хемија, физика, математика

Прилагођени

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање

У школској 2017/18.години Тим за инклузивно образовање је одржао пет састанка.

Напрвомсастанкуодржаном7.9.2017.г.:
-усвојен је Извештајо раду Тима за школску 2016/17.г.;
- утврђен је и усвојен План рада Тима за шк. 2017/18.г.;
- утврђен је и изгласан број ученика који ће радити по ИОП-у у школској 2017/18.г.;
-ишчитани су и усвојени индивидуални планови појединачно за сваког ученика;
- разговаралисмо о усклађивању планова активности међу наставницима;
- договорено је да се евалуација ради 2 пута годишње, на полугодишту и на крају школске године.

На другом састанкукојијеодржан 31.1.2017.г.урадили смо следеће:
-усвојили нови број ученика који ће радити по ИОП-у;
-усвојили плановезанове ученикепојединачнокојиће радитипо ИОП-у;
-разговарало се о усклађивању ИОП-а ученика у оквиру стручних већа.

На трећем састанку који је одржан 23.1.2018.г. урадили смо следеће:
-полугодишња евалуација и усвајање исте појединачно за сваког ученика;
-усвојили планове за друго полугодиште за сваког ученика појединачно који раде по ИОП-у;
-усвојили број ученика који ће радити по ИОП-у у другом полугодишту
-разговарало се о различитим приступима и искуствима у раду са децом која раде по ИОП-у, као и
о немогућности усклађивања међу наставницима;
-сачинили Извештај о раду Тима за ИО за прво полугодиште шк. 2017/18.г.

На четвртом састанку, који је одржан 11.6.2018. године смо:
-сачинили Мишљење о ученику осмог разреда Немањи Нистору и препоруку за упис у средњу
школу.

На петом састанку, који је одржан 21.6.2018. године смо:
-усвојили евалуације посебно за сваки предмет и за сваког ученика који су наставу пратили по
индивидуалном образовном плану, на крају школске године (годишња евалуација);
-вредновали рад Тима за инклузивно образовање и сачинили Годишњи извештај рада Тима за ИО
(годишња евалуација);
-вредновали рад ИОП тимова, као и рад наставника са стручним сарадницима у вези израде и
реализације ИОП-а;
-сачинили предлог Плана рада Тима за школску 2018/2019. годину;
-разговарали смо о мерама за отклањање тешкоћа за следећу годину.

Школско развојно планирање

Извештај о раду Тима за школско развојно планирање
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У токушколске 2017/18.годинеТим за школско развојно планирање одржао је 4 састанка.
Напрвомсастанку (7.9.2017.г.)смо:
-усвојилиИзвештај о радуТимазашколску 2016/17.годину;
-усвојилиПланрадаТимазашколску 2017/18.годину;
-сачинили и усвојилиАкционипланрадашколезашколску 2017/18.г.;
ДоговорилиседасесастајемокварталнокакобипратилиостваривањеактивностикакоизАкционогплана
Тимазашколскоразвојнопланирање, тако и изРазвојногпланашколе.
-констатовано је да је потребна интензивнија сарадња са Тимом за самовредновање како би
пратили критичне области и радили на побољшању истих.
Надругомсастанкуодржаном29.12.2017.годинеупоредилисмоштајебилопланираноАкционимплано
м, а штајеурађено у токупрвогполугодишта.
-констатовано је да је потребно више сарађивати са осталим тимовима у циљу истицања добрих и
лоших страна, што ће нам помоћи приликом израде новог Развојног плана у септембру идуће
школске године.
-сачинили смо и усвојили полугодишњи извештај.
-договорили смо састанак за март 2018. године до када ћемо израдити Анекс на Развојни план
школе уколико буде било потребно, а на основу извештаја Тима за самовредновање.
На трећем састанку, који је одржан 13.3.2018. године, урадили смо следеће:
-на основу извештаја Тима за самовредновање израдили смо и усвојили Анекс на Развојни план
школе;
-договорили се да се следећи састанак одржи у јуну текуће школске године до када ће се
интензивно пратити оствареност активности из Акционог плана.
На четвртом састанку, који је одржан 15.6.2018. године, урадили смо следеће:
-сачинили смо Годишњи извештај рада Тима за школско развојно планирање (годишња
евалуација);
-констатовали смо да би и наредне школске године требала да се интензивира сарадња са Тимом
за самовредновање, као и са осталим тимовима;
-сачинили смо предлог Плана рада Тима за школско развојно планирање за школску 2018/2019.
годину;
-израдили смо скицу Акционог плана за школску 2018/19. годину на основу активности које су
остале нереализоване;
-договорен је састанак за август 2018. године када ће се израдити нацрт новог Развојног плана
школе.
Као и претходнегодине и овегодинетребарадитина:
ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕЊА и то:
- Оспособљавањуученикадасамосталнопостављајусебициљеве у
учењуштоподразумеваподстицањеистраживачкоградаученика и применазнањакрозпрактичанрад;
-Усклађивањупланова у оквирустручнихвећаштоподразумеватематскопланирање,
критеријумиоцењивања и планкоришћењанаставнихсредстава.

Самовредновање рада школе

Извештај о раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе

Тим за самовредновање је до сада одржао 4 састанка.

Први састанак смо имали у септембру када смо формирали Тим и када смо изабрали област за ову
годину – Eтос и Руковођење. Задаци у оквиру овее две области су подељене на подтимове. Први
подтим чине чланови из колектива ИО Међа, други подтим чланови колетива из матичне школе.
На овом састанку смо договорили начин анкетирања ученика, родитеља и наставника.
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На другом састанку, који је одржан у априлу, смо саставили упитнике. У наредном периоду је
извршено анкетирање ученика, наставника и родитеља у ИО Међа, а педагошко психолошка
служба је урадила анализу резултата.

На трећем састанку који је одржан у мају 2018. на основу анализе упитника и чек листа утврђене
су слабе стране, и дати су предлози активности које би могле да помогну у уклањању ових
недостатака. Саствљен је акциони план.

Четврти састанак је одржан у јуну 2018. На овом састанку смо анализирали спровођење
активности предвиђених акционим планом. Утврђено је да се неке активности одвијају по плану, а
да се поједине активности морају интензивирати, док има активности које треба спровести
почетком и током следеће школске године.

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у протеклом периоду
функционисао је у саставу:
- Ђурђевка Ракић, директор школе,
- Биљана Станковић, наставник разредне наставе и помоћник директора у ИО Међа,
- Слађана Јосић, стручни сарадник,
- Тамара Деак, стручни сарадник,
- Обрад Становић, наставник физичког васпитања,
- Камелија Ћирић, наставник музичке културе,
- Владимир Злокас, наставник географије,
- Тања Мичета∕Драгана Торђан∕Светлана Ћурић, наставници разредне наставе,
- Милица Моришан, наставник у продуженом боравку и координатор Тима,
- Љуба Дели Павловић, представник Савета родитеља и
- представници Ученичког парламента Мартина Петровић и Слободан Васић.
У току школске године реализоване су следеће активности:
• Усвојен је План рада Тима за школску 2017∕2018. годину.
• Чланови Тима упознати су са Протоколом о поступању у случају насиља.
• Састанцима Тима повременио су присуствовали представници МУП-а, представници
Савета родитеља и представници Ученичког парламента.
• Током школске године Тим је сарађивао са представницима МУП-а и са психологом
Центра за социјални рад Тањом Кубуром.
• У оквиру Дечје недеље реализован је пројекат „Школа без насиља“. Пројекат је реализован
у сарадњи МУП-а, Центра за социјални рад и наше школе.
• У оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства
унутрашњих послова „Основи безбедности деце“ планирано је 7 тема. Mеђу ученицима IV и VI
разреда у матичној школи и у издвојеним одељењима реализоване су следеће теме:
1. Безбедност деце у саобраћају (септембар 2017. године);
2. Полиција у служби грађана (октобар 2017. године);
3. Насиље као негативна друштвена појава (новембар 2017. године);
4. Превенција и заштита деце од употребе опојних дрога и алкохола (децембар 2017. године);
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа (фебруар 2018. године);
6. Превенција и заштита деце од трговине људима (март 2018. године);
7. Заштита од пожара, као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода (мај 2018. године).
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• Међу ученицима V разреда спроведена је анкета о безбедности.
• Са ученицима V разреда реализоване су радионице на тему другарства и значаја тимског
рада.
• Ради превазилажења сукоба међу ученицима и подстицања пријатељске атмосфере међу
њима Тим је повремено сазивао родитељске састанке којима су присуствовале и одељењске
старешине.
• Педагог и психолог редовно су обављале разговоре са ученицима и заједно са одељењским
старешинама и координатором Тима пратиле њихово понашање.
• У јуну је сачињен предлог Плана рада Тима за школску 2018∕2019. годину.
• У току школске године одржано је 16 састанака Тима. Забележено је 20 случјева насиља
међу ученицима, 1 случај нарушавања сопствене безбедности ученика и 1 случај непримереног
односа ученика према запосленима. Тим је евидентирао ове случајеве, реаговао у складу са
Протоколом, предузимао мере и пратио ефекте на прописан начин.

Координатор Тима
Милица Моришан

VII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ИМАРКЕТИНГШКОЛЕ

Извештај о сарадњи са локалном заједницом
Школа има добру сарадњу са локалном заједницом. Сарадња школе остварена је са све

четири месне заједнице - Српски Итебеј, Нови Итебеј, Међа и Хетин, као и са ЗЗ ''Мркшићеви
салаши'', ЗЗ ''Братство и јединство'' и ЗЗ ''Маја''. Добру сарадњу имамо и са представницима
месних заједница, председником и замеником општине Житиште, културно-уметничким
друштвима из Српског, Новог Итебеја и Међе,удружењем жена из Српског Итебеја „Вредне
руке“... На јачању спортског духа и здравог начина живота код младих помажу нам Спортски
савез Житиште. Сваке године школа учествује на конкурсима које организује Библиотека
Житиште на којима се наши ученици редовно одазивају и освајају награде. Школа сарађује и са
локалном телевизијом „Сантос“ која преноси „Панораму општине Житиште“ где су били
приказивани снимци из наше школе поводом обелезавања значајних датума. Кроз рад на
пројектима упућени смо и на сарадњу са Општином Житиште, са начелником за друштвене
делатности, сарађујемо са школама у окружењу са територије општине Житиште, са
предшколском установом „Десанка Максимовић“. Често сарађујемо са Центром за социјални рад и
та сарадња је двосмерна и значајна за обе стране. Добру сарадњу имамо и са Националним саветом
Мађара, као и са Покрајинским секретаријатом.

Извештај о примљеним донацијама у школској 2017/2018. години
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Шеф рачуноводстав,
Бранислава Димитров

РЕДНИ
БРОЈ

ДОНАТОР
ДАТУМ
ПРИЈЕМА
ДОНАЦИЈЕ

ИЗНОС
ДОНАЦИЈЕ
У
ДИНАРИМА

НАМЕНА
ТРОШЕЊА И
ПЛАНИРАНИ
ПЕРИОД
ИЗВРШЕЊА

1. PRO PET RECYCLING DOO ЗРЕЊАНИН 13.09.2017. 2.907,00
Набавка књига за
библиотеку од 450
динара. Ручак за
Дан школе у
износу од 17.335
динара

2. СТР „БАТА ЈУНИОР“СРПСКИ ИТЕБЕЈ 09.10.2017. 5.000,00

3. ЗЗ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 13.10.2017. 10.000,00

4. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 20.10.2017. 2.000,00

5. ЗЗ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 18.1.2018. 10.000,00 Набавка књига за
поклон

наставницима за
постигнуте
резултате на

такмичењима у
износу од 15.120,00

динара.

6. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 24.01.2018. 3.000,00

7. СТР „БАТА ЈУНИОР“СРПСКИ ИТЕБЕЈ

29.1.2018. 3.000,00

8. ЗЗ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 16.05.2018. 20.000,00 Организација мале
матуре ученика 8. и
4. разреда матичне
школе и издвојених
одељења школе у
Међи и Хетину у

износу од 27.135,97
динара.

9. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 18.05.2018.
5.000,00

10. СТР „БАТА ЈУНИОР“СРПСКИ ИТЕБЕЈ 04.06.2018.

5.000,00

11. ФОНДАЦИЈА БЕТЛЕН ГАБОР БУДИМПЕШТА 18.07.2018.

51.921,16

Новчана средства
добијена
пројектом.
Средства ће се
утрошити за
опремање
дигиталног
кабинета.
Планирана је
набавка 2 лаптопа.

12.
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СУБОТИЦА

31.07.2018.

80.000,00

Новчана средства
добијена
пројектом.Средства
ће се утрошити за
набавку рачунара,
звучника и
пројекционог
платна

Робна донација

1 ЗЗ “МРКШИЋЕВИ САЛАШИ” СРПСКИ ИТЕБЕЈ 14.06.2018. 12.675,40

РОБА У ВИДУ
СУХОМЕСНАТИХ
ПРОИЗВОДА И
ПЕЦИВА РАДИ
ОРГАНИЗОВАЊА
МАТУРСКЕ
ВЕЧЕРИ



65

Извештај о сарадњи са родитељима
Сарадња са родитељима се огледала кроз родитељске састанке, састанке Савета родитеља,
учествовање родитеља у тимовима, као и кроз индивидуалне разговоре.
Сарадња са родитељима обухватала јеи:

- међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу и развоју ученика, резултатима
учења и понашања ученика, условима живота у породици и школи;

- образовање родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице;
- сарадњу у циљу реализације неких задатака из Годишњег плана рада.

Извештај Тима за сарадњу са родитељима
У школској 2017/18.години Тим за сарадњу са родитељима је одржао пет састанка.
На првом састанку одржаном 27. 9. 2017.г.:
- утврђенје и усвојен План рада Тима 2017/18.г.;
- разговарали смо о усклађивању планова активности;
- договорено је да се евалуација ради 2 пута годишње, на полугодишту и на крају школске године.
На почетку састанка упознао сам чланове са предлогом за план рада на годишњем нивоу, где смо у
веома конструктивној и опуштеној атмосфери разговарали о свакој планираној активности,
уважавајући и сугестије појединих чланова тима.
Присутни чланови су изразили одобравање за стварањем оваквог тима, у нади да ћемо још више
допринети бољој сарадњи у троуглу: Родитељ-Ученик-Наставник, од чије боље сарање зависи и
боља атмосфера у школи, међу децом и наставницима и у сарадњи са родитељима.
На другом састанку који је одржан 23. 10. 2017.г.урадили смо следеће:
-одржала сам предавање на тему Успешно учење;
-разговарали о одслушаном предавању
Током предавања помагала ми је педагог школе са конкретним идејама за планиране активности.
Присутни члановима тима су се усагласили да пре него што одемо на зимски распуст требало би
по генерацијама одржати предавање о успешном учењу, како би постигнути резултати били што
бољи у другом полугодишту. Присутни родитељи су дали предлог да та предавања буду по
генерацијама, односно посебно за сваки разред.
Тако смо се договорили да следећи састанак буде када свака генерација одслуша предавање о
успешном учењу.
Предавања су одржана у оквиру ЧОС-ва
На трећем састанку који је одржан 23. 1. 2018.г. урадили смо следеће:
-полугодишња евалуација и усвајање исте ;
-усвојили планове за друго полугодиште ;
-разговарало се о различитим иприступима и искуствима у раду са децом, и то из угла наставник,
родитељ;
-сачинили Извештај о раду Тима за прво полугодиште шк. 2017/18.г.
На четвртом састанку, који је одржан 16. 5. 2018. године смо:
-сачинили Мишљење о одржаним састанцима.
На петом састанку, који је одржан 11. 6. 2018. године смо:
-усвојили евалуације, на крају школске године (годишња евалуација);
-вредновали рад Тима и сачинили Годишњи извештај рада Тима (годишња евалуација);
-сачинили предлог Плана рада Тима за школску 2018/2019. годину;
-разговарали смо о мерама за отклањање тешкоћа за следећу годину.

Координатор Тима:
Јудит мр Ронто Б.
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Извештај о сарадњи са Црвеним крстом
29.9.2017. – Предавање о безбедности у саобраћају, намењено ученицима I разреда
(у сарадњи са МУП-ом) – организовно у ОШ „Свети Сава“ у Житишту и излазак на семафор
9.11.2017. – поделили пакетиће подршке по једном ученику из сваког одељења ннижих разреда
који су социјално угрожени, а вредни и радни
У току октобра Подмладак Црвеног крста наше школе у сарадњи са Црвеним крстом Житиште, а
поводом месеца старих и месеца солидарности, поделили су симболичне пакетиће здраве хране
пензионерима наше школе који су били расположени да их приме у њиховом дому.

Извештај о сарадњи са МУП-ом
6.9.2017. – Састанак са командиром Станице милиције Житиште, Мирославом Кртинићем
21.9.2017. – Предавање о безбедности у саобраћају, намењено ученицима I разреда
5.10.2017. – „Школа без насиља“ – Пројекат МУП-а у сарадњи са Општином Житиште и Центром
за социјални рад.
У току школске године одржана су предавања у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“.
Предавања су била намењена за 4. и 6. разред и одржана су у матичној школи и издвојеним
одељењима.
Нашу школу редовно обилази полицајац Драган Сурла, који сарађује са педагошко – психолошком
службом и брине о безбедности деце.

Извештај о сарадњи са Домом здравља Житиште
У току првог полугодишта школске 2017/2018.године обављени су систематски прегледи код
стоматолога у амбуланти у Српском Итебеју за све ученике од 1. до 8. разреда;
У мају је Дом здравља Житиште расписао ликовни и литерарни конкурс ''Хоћу витамин - нећу
никотин'', на ком су учествовали и наши учениции освојили интересантне награде.

Извештај о сарадњи са КПЗ-ом Житиште
27.11. 2017. – Традиција, култура и обичаји у извођењу специјалисте васпитача за традиционалну
игру Игора Попова, а у организацији КПЗ Житиште, намењено ученицима од 5. до 8. разреда (и у
ИО Међи)
29.11.2017. – Представа „Агенција за лепо понашање“ у организацији КПЗ Житиште
20.12.2017. – представа „Новогодишња телевизија“у организацији КПЗ Житиште, намењена
ученицима од 1. до 4. разреда

Извештај о сарадњи са Спортским савезом Житиште
Са Спортским савезом имамо добру сарадњу годинама уназад, јер сва спортска такмичења која се
организују на нивоу општине, као и награде и похвалнице које добијају наши ученици, су у
организацији Спортског савеза.
27.10.2017. и 30.10.2017. – Лекарски преглед у амбуланти у Житишту код педијатра, др Зоранке
Влатковић
за децу која иду на спортска такмичења, а у организацији Спортског савеза Житиште;
9.11.2017. – Предавање на тему ''Алкохол и пушење'' за 7 и 8 разред у организацији Спортског
савеза општине Житиште;
Мај 2018. – Мале олимпијске игре „Корачај смело“ у организацији Спортског савеза општине
Житиште – организовано за ниже разреде у ИО Међа.
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Извештај о културним дешавањима, едукацијама и предавањима
25.9.2017. – сарадња са зашзизницима грађана (из Житишта и Новог Сада) – радионице у 4.
разреду
2.10. – 6.10. – Дечја недеља
2.10.2017. – програм поводом отварања Дечје недеље
26.10.2017. – приредба поводом Дана школе
8.11.2017. – учитељице Тимеа Балинт, Светлана Керекеш и Клара Чилег учествовале са својим
одељењима и плесним тачкама које су припремиле у Торку, поводом Дана просветних радника, на
манифестацији „Знам и ја“. Том приликом је ученица Зора Јовичин добила похвалницу за
учествовање на литерарном конкурсу.
22.11.2017. – посета Покрајинском омбудсману у Скупштини АП Војводине, а у организацији
Општине Житиште и заштитника грађана Алексе Кузмана
27.11.2017. – Представа „ Иза седам гора“ намењена ученицима од 1. до 4. разреда, у извођењу
глумааца из Зрењанина;
30.11.2017. Предавање католичког свештеника пореклом из Индонезије који је у служби у Србији
(за ученике од 5. до 8. разреда који наставу похађају на мађарском наставном језику)
6.12.2017. – радионица у оквиру пројекта „Популациона политика – заједничко деловање – бољи
резултат“ – за ученике 7. и 8. разреда
21.12.2017. – Одржан је Божићни вашар (нижи разреди) и приредба у Дому културе у Новом
Итебеју, на којој су учествовали сви ученици који наставу похађају на мађарском наставном језику
22.12.2017. – школска новогодишња приредба
27.1.2018. – Светосавска приредба
8.3.2018. – приредбе и радионице за маме на нивоу одељења
15.3.2018. – ученици наше школе, који похађају наставу на мађарском наставном језику и
наставници учествовали су у прослави националног празника за мађарску националну заједницу
поводом Дана револуције и ослободилачке борбе 1848/'49. тако што су положили венце на бисту
Кошут Лајоша која се налази у центру Новог Итебеја. Овим поводом одржана су и два заједничка
часа у нижим разредима и тимски час у вишим разредима;
18.3.2018. – одржани су 36. Итебејски Зимски сусрети на којима су учествовали и ученици нижих
разреда наше школе са плесним тачкама
21.3.2018. – представа драмске секције наше школе „Ивица и Марица и летеће прасе“ коју је
припремила наставница српског језика Андријана Руварац, а која је изведена пред селекторима
који су одлучивали да ли представа иде даље на такмичење
25.3.2018. – придружили се светској акцији „Сат за нашу планету“ – организовала наставница
биологије Жужана Јамбор
13.4.2018. – противпожарна обука за запослене
18.4.2018. –Песничка штафета – гост ове Песничке штафете била је песникиња Јасминка Петровић.
За ову прилику ученици нижих разреда матичне школе припремили су пригодан програм за који
су биле задужене учитељице Наталија Кецић и Светлана Керекеш. У ИО Међа су такође
припремили малу приредбу посвећену песникињи. Ученици су писали песме, а песникиња је
изабралаоне које су јој се највише допале (и из матичне школе и из ИО Међа), а изабрани ученици
су се са њиховим песмама такмичили у Зрењанину на завршној свечаности;
10.5.2018. –нижи разреди присуствовали служби у цркви поводом спаљивања моштију Светог
Саве на Врачару
28.9.2017. – Штрајк запослених
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Сарадња са удружењима и организацијама
У другом полугодишту школске 2017/2018. године ученици наше школе су учествовали у
историјском квизу знања „Краљ Петар Први Карађорђевић и његова улога у српским
ослободилачким ратовима“ који традиционално сваке године организује Удружење
„Светосавље“.

Резултати ученика на такмичењима и ваннаставним активностима

Ред.бр. Ученик Разр. Предмет Наставник Општинско Округ Републ.
1. Кристина

Павлов
I Физичко в.-

крос
Тања
Мичета

3.место - -

2. Дарко Вираг II Физичко в.-
крос

Наталија
Кецић

3.место - -

3. Маја Тепић III Физичко в.-
крос

Јелена
Ивановић

1. место - -

Математика Јелена
Ивановић

Похвала

4. Река Б Варга IV Физичко в.-
крос

Хермина
Њергеш

2.место - -

5. Теодора
Маринков

IV Физичко в.-
крос

Драгана
Торђан

3.место - -

6. Марко
Димовић

IV Физичко в.-
крос

Слађана
Савић

3. место - -

7. Катарина
Кош

V Физичко в.-
крос

Обрад
Становић

1.место - -

Биологија Жужана
Јамбор

2.место Пласман -

8. Марија
Нистор

V Физичко в.-
крос

Обрад
Становић

2.место - -

9. Мирјана
Матић

VII Физичко в.-
крос

Обрад
Становић

1.место - -

Атлетика-
трчање на 300м

Обрад
Становић

2.место - -

Атлетика-
штафетно трчање

Обрад
Становић

2.место - -

Српски језик-
рецитаторство

Милица
Моришан

1.место Пласман -

Српски језик-
глума

Андријана
Руварац

1.место Пласман -

10. Милош
Ружин

VIII Физичко в.-
крос

Милош
Становић

3. место - -

Атлетика-
трчање на 800м

Милош
Становић

3.место - -

Атлетика- скок
удаљ

Милош
Становић

1.место - -

11. Кристина VIII Атлетика- Еде Ормош 1.место - -
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Чордаш трчање на 100м
Атлетика-скок
увис

Еде Ормош 3.место - -

Атлетика-
штафетно трчање

Еде Ормош 2.место - -

12. Сандра
Попов

VII Атлетика-
трчање на 600м

Обрад
Становић

3.место - -

Атлетика-
штафетно трчање

Обрад
Становић

2.место - -

13. Едвард
Хеђеши

VIII Атлетика-
трчање на 800м

Еде Ормош 2.место - -

Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

14. Анастасија
Стојановић

VII Атлетика-скок
увис

Милош
Становић

1.место - -

Књижевна
олимпијада

Драгана
Борић

3.место Пласман -

15. Арнолд
Холаи

VIII Атлетика-скок
увис

Еде Ормош 3.место - -

16. Никола Ракић VIII Атлетика-бацање
кугле

Обрад
Становић

2.место - -

Српски језик-
глума

Андријана
Руварац

1.место Пласман -

17. Валерија
Секула

VII Атлетика-
штафетно трчање

Еде Ормош 2.место - -

18. Данка
Живков

VII Физика Анастазиа
Тот Римаи

1.ранг - -

Математика Александар
Хрњаз

1.место 2 ранг -

Хемија Ерика
Фазекаш

2.место - -

Биологија Жужана
Јамбор

3.место - -

19. Иван
Живанов

III Математика Светлана
Керекеш

1.место - -

20. Вукашин
Шурањи

III Математика Светлана
Керекеш

Похвала - -

21. Александар
Вишковић

III Математика Светлана
Керекеш

Похвала - -

22. Димитрије
Лисица

IV Математика Светлана
Ћурић

3. место - -

23. Љубомир
Живков

IV Математика Светлана
Ћурић

3.место - -

24. Михајло
Шурањи

V Математика Александар
Хрњаз

2.место - -

25. Јована
Мајсторовић

V Математика Александар
Хрњаз

2.место - -

Историја Милан
Кркљеш

2.место 1 ранг -

Српски језик Славица
Симић

2. место 2. место -

26. Катарина
Стелкић

VII Математика Александар
Хрњаз

3.место - -
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Биологија Жужана
Јамбор

3.место 3. место -

Српски језик-
глума

Андријана
Руварац

1.место Пласман -

27. Анђела
Крстић

VIII Књижевна
олимпијада

Драгана
Борић

3. место 2. место 2 место

Српски језик Драгана
Борић

1. место 2. место Пласман

28. Ема Марков VII Географија Владимир
Злокас

2.место 2. место -

Српски језик Славица
Симић

2. место - -

29. Акош Ердеш VII Географија Гизела
Сакал
Вуковић

2.место 3. место -

30. Едина Кош VIII Географија Владимир
Злокас

2.место Пласман -

Биологија Жужана
Јамбор

3.место Пласман -

31. Давид
Асталош

V Биологија Жужана
Јамбор

3.место - -

32. Едина
Хеђеши

V Биологија Жужана
Јамбор

3.место - -

33. Драгана
Матић

VI Биологија Жужана
Јамбор

3.место Пласман -

34. Дуња Илијин VII Српски језик-
глума

Андријана
Руварац

1.место Пласман -

35. Миленко
Матић

VIII Српски језик-
глума

Андријана
Руварац

1.место Пласман -

Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

36. Слободан
Васић

VIII Српски језик-
глума

Андријана
Руварац

1.место Пласман -

37. Урош
Раковић

VI Српски језик Драгана
Борић

3. место - -

38. Ребека
Кертеши

V Мађарски језик Ибоја
Иштван

2. место 3. место Пласман

39. Патриција
Швелер

VI Мађарски језик Ибоја
Иштван

2. место Пласман -

40. Леонтина
Тома

VI Мађарски језик Ибоја
Иштван

3. место Пласман -

41. Меланија Виг VII Мађарски језик Ибоја
Иштван

1. место 1. место Пласман

42. Далибор
Вираг

VII Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

43. Бојан
Аврамов

VII Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

44. Алекса
Живанов

VII Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

45. Никола
Обрадовић

VII Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

46. Стефан V Физичко- мали О. Становић/ 3. место - -
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Дарабош фудбал Е. Ормош
47. Адриан

Патаи
VI Физичко- мали

фудбал
О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

48. Ерне Секе VIII Физичко- мали
фудбал

О. Становић/
Е. Ормош

3. место - -

Ове године, као и претходних, Општина Житиште је наградила ученике наше школе који су
постигли изузетне резултате и освојили неко од прва три места на окружном, регионалном и
републичком нивоу такмичења.
Школски маркетинг
Интерни маркетинг – огласна табла, зидне новине по учионицама и изложбе.
Екстерни маркетинг – начин да се наша школа и значајни моменти у њеном раду, односно, у
остваривању васпитно-образовних задатака, представе широј јавности. То смо ове године
остваривали путем:

- тематских изложби;
- локалне ТВ станице Сантос, у емисији ''Панорама општине Житиште'';
- дечије штампе ''Светосавско звонце'', ''Витез'', „Mézeskalács“, „Jo Pájtas“;
- Инфо Житишта;
- часописа Спортког савеза Житиште „Маркер“;
- ''Просветног прегледа'';
- фацебоок странице;
- интернет странице (сајта).

VIII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
У ТОКУШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

У току школске 2017/2018. године наша школа је имала редовне прегледе од стране просветне и
санитарне инспекције.

Прегледи просветне инспекторке Јелене Будимир обављени су:
21.12.2017. године у матичној школи;
23.03.2018. године у матичној школи
26.04.2018. године у ИО Хетин и у ИО Међа.

Вандредни преглед просветне инспекторке Јелене Будимир обављен је:
20.06.2018. године у матичној школи.

Прегледи санитарног инспектора Милана Андријина обављени су:
02.10.2017. године у ИО Хетин;
09.10.2017. године у ИО Међа;
19.02.2018. године у матичној школи;
26.02.2018. године у ИО Међа.
Санитарним прегледима били су обухваћени матична школа у Српском Итебеју и издвојена
одељења у Међи и Хетину.

Утврђено је да није било неправилности, те није било наложених мера за отклањање истих.
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IX ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДАШКОЛЕ И ПЛАН ЗА
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ-ВАСПИТНОГ РАДА

Програм вредновања рада школе као сложен процес обухватио је:
а) Праћење реализације програма рада
У оквиру праћења реализације програма рада посебно је урађено:

1. Припремање документације за праћење васпитно-образовног рада
2. Допуна документације за праћење рада у школи:
- вођење летописа
- фото документација школе
- панои награђених и похваљених ученика
- WEB-сајт школе.
3. Праћење и процењивање стручног усавршавања наставника

б) Праћење и вредновање рада ученика
Током праћења и вредновања рада ученика у наставном процесу остварено је:

1. Праћење односа ученика према дужности дежурног и редара у школи
2. Вредновање социјалног понашања и прихваћености ученика у одељењском колективу

(ЧОС, сарадња са родитељима, утврђивање оцена из владања на Одељењским већима).
3. Евалуација рада педагога и психолога:
- праћење саветодавног рада са ученицима
- праћење саветодавног рада са наставницима
- праћење саветодавног рада са родитељима и
- праћење и вредновање рада психолога и педагога на плану осавремењивања васпитно-

образовног процеса.

в) Праћење и вредновање рада наставника
У оквиру праћења и вредновања припремања наставника за васпитно-образовни процес
реализовано је:

1. Праћење и процењивање припремања наставника за наставу
2. Праћење и процењивање рада наставника у оквиру:
- допунске наставе
- одељењских заједница.

Већина васпитно образовног задатака у протеклој школској години је успешно реализована.У
наредном периоду радићемо на реализацији васпитног образовног задатака који нису
остварени.Акценат ћемо ставити на следећа подручја промена из школског развојног плана.

1. Примена ИОП-а у што већем степену
- Прилагођавање наставног процеса ученицима са посебним потребама
- Едукација наставника за примену ИОП-а
- Писање ИОП-а
- Реализација и праћење
- Евалуација

2. Подршка учењу
- Подизање мотивације ученика
- Подизање ефикасности учења
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У наредном периоду нагласак стављамо на следеће активности:
 реализација и праћење образовно-васпитног рада
 планирање и реализација ваннаставних активности
 праћење реализације активности из акционих планова Тима за школско развојно планирање и
Тима за самовредновање;
 подизање нивоа комуникације и успостављање бољег односа на релацији наставник-ученик
 интензиварање рада стручних већа и актива и подстицање тимском рада
 поспешивање сарадње наставника, стручних актива и стручне службе
 реализација и праћење рада продуженог боравка
 израда индивидуалног образовног плана за поједине ученике
 припрема и информисање ученика осмих разреда о матурском испиту, кроз припремну наставу,
родитељске састанке, ЧОС-ове и саветовање у смислу професионалне оријентације
 организовање активности Ученичког парламента и уважавање иницијативе ученика.

Подаци изнети у Извештају ће послужити као основа за израду Годишњег плана за школску
2018/19. годину.

X ПРИЛОЗИ

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018.г.

ОЛГИЦА ЖИВКОВ

РАЗРЕД I-1
Број ученика 13
Напредовање на очекиваном
нивоу

5

Напредовање је спорије али је
стално

6

Напредовање мање од
очекиваног

2

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 13
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 712+920
Неоправдани 2
Укупно 1634
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Од 13 ученика, код 5 ученика је напредовање на очекиваном нивоу, код 6 ученика напредовање је спорије,
али стално, код 2 ученика је напредовање приметно мање од очекиваног нивоа и 1 ученицa je неоцењенa
(Леонтина Николић). Од укупно 14, 13 ученика има примерно владање, док je1 ученицa неоцењенa. Код 2
ученика је напредовање из српског језика и математике приметно мање од очекиваног. (Бајрамша Мета и
Марјан Ферковић). Са ова два ученика се ради индивидуализација.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (18 ч.) и математике (18 ч.),
секција на нивоу одељења (36 ч.), верска настава-православна (36 ч.), лепо писање (25 ч.) и грађанско
васпитање (36 ч.).

ЗИТА НЕМЕДИ

РАЗРЕД I-2
Број ученика 10
Напредовање на очекиваном
нивоу

7

Напредовање је спорије али
стално

3

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 10
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 489+455
Неоправдани /
Укупно 944

Код 7 ученика је приметно напредовање на очекиваном нивоу, док је код 3 ученика напредовање спорије
али стално и сви ученици имају примерно владање.Једна ученица (Ержебет Коршош) ради по прилагођеном
програму (ИОП-1). Ержебет Коршош и Емил Ормош имају усмене опомене из владања.

Од ваннаставних активности одржана је допунска из мађарског језика (20 ч.), српског језика (1 ч.) и
математике (16 ч.) и секција на нивоу одељења (72 ч.).

НАТАЛИЈА КЕЦИЋ
РАЗРЕД II-1
Број ученика 21
Број позитивно оцењених 21
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 21
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 582+810
Неоправдани /
Укупно 1392

Од 21 ученика, 12 ученика има одличан успех, 5 врлодобар успех и 4 добар успех и сви имају примерно
владање. Ученици су активни на часовима и жељни знања. У одељењу влада такмичарска атмосфера. Једна
ученица (Лакатуш Аурора) није долазила редовно од почетка другог полугодишта. Једна ученица
(Османовић Елдиса) ради по прилагођеном програму (ИОП-1).
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (18 ч.) и математике (18 ч.),

секција на нивоу одељења (72 ч.), Верска настава (25 ч.) и грађанско васпитање (25 ч.).

ТИМЕА БАЛИНТ
РАЗРЕД II-2
Број ученика 9
Број позитивно оцењених 9
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 9
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ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 109+542
Неоправдани /
Укупно 651

Од 9 ученика, 7 је остварило одличан успех а 2 ученика врлодобар успехи сви имају примерно владање. Пет
ученика је изузетно активно на часовима, углавном тачно решавају задатке и креативни су (Кашлик
Каролина, Лехец Ема, Швелер Ненси и Шимон Јожеф Тибор и Патаи Енике). Једна ученица (Швелер
Кристина) ради по прилагођеном програму (ИОП-1) из мађарског и српског језика и ради се са њом
индивидуализација из математике. Једна ученица (Патаи Енике) ради по измењеном програму (ИОП-2) из
физичког васпитања због деформитета доњих екстремитета. Са једном ученицом се ради
индивидуализација из мађарског језика (Томић Тијана).
Ученици су са учитељицом правили ученички портфолио, одржан је час мађарског језика у библиотеци у
Новом Итебеју и правили су луткарску представу коју су представили и родитељима и ученицима од Ⅰ-Ⅳ
разреда који наставу похађају на мађарском језику.
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из математике (21 ч.), мађарског језика (13 ч.) и
српског језика (1 ч.), уметничка секција(72 ч.)

ВЕСНА СТОЈИЋ
РАЗРЕД III-1
Број ученика 15
Број позитивно оцењених 14
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 11
Врло добро 2
Добро 1
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 2027
Неоправдани /
Укупно 2027

Од 15 ученика, 14 ученика је позитивно оцењено и то 5 ученика са одличним успехом, 5 врло добрим, 2
добрим и 2 ученика довољним успехом а једна ученица је неоцењена(Андељина Кадријај) због тога што
није редовно похађала наставу и упућујена је на разредни испит. Након положеног разредног испита
уписује се у наредни разред школске 2018/2019. године. Од укупно 15 оцењених, 12 ученика има примерно
владање, док 3 ученика (Данијел Димић, Смиљка Ранковић и Мануел Ранковић) имају смањене оцене из
владања, Данијел Димић на добро док Смиљка и Мануел Ранковић на врлодобро владање због кршења
правила понашања од почетка школске године.У наредној школској години већина ученика из овог
одељења треба да се потруди да има примеренији однос према другима. Један ученик (Мануел Ранковић)
ради по прилагођеном програму (ИОП-у 1). Једна ученица (Мирјана Павлов) ради по измењеном програму
(ИОП-2) из српског језика и математике. Са једном ученицом се ради индивидуализација (Јована Павлов).
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Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из математике (18 ч.), српског језика (19 ч.),
слободне активности (67 ч.), верска настава (25 ч.) и грађанско васпитање (25 ч.).

СВЕТЛАНА КЕРЕКЕШ

РАЗРЕД III-2
Бројученика 16
Бројпозитивно оцењених 15
Број ученика који имају
недовољне оцене

1

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 16
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 886+778
Неоправдани /
Укупно 1664

Од укупно 16 ученика 15 ученика је позитивно оцењено и то 8 са одличним успехом, 5 врло добрим, 2
добрим успехом, док један ученик има две недовољне оцене (Немања Николић) из српског језика и
математикеи преводи се у наредни разред.Два ученикараде по прилагођеном програму ИОП-у 1, Драган
Филипов из српског језика и математике и Рамазан Османи из математике. Са троје ученика се ради
индивидуализација (српски језик и математика).Једна ученик (Рамазан Османи) није долазио редовно од
почетка другог полугодишта.Приметно је редовније похађање наставе групе ученика који су више
изостајали у ранијим разредима.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (19 ч.), математике (19 ч.),
секција на нивоу одељења (36 ч.), верска настава (25 ч.) и грађанско васпитање (25 ч.).

КЛАРА ЧИЛЕГ

РАЗРЕД III-3
Бројученика 6
Бројпозитивнооцењених 4
Број неоцењених 2
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 4
Неоцењено 2
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 282+596
Неоправдани 1
Укупно 879

Од 6 ученика, 4 ученика је позитивно оцењено и то сви са одличним успехом. Сви оцењени ученици
имају примерно владање а две ученице су неоцењене и биле су упућене на разредни испит на којем се нису
појавиле те се поново уписују у исти разред школске 2018/2019. године.(Менди Стојков и Табита Гуљаш).
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава математике (18 ч.) и мађарског језика (18 ч.),

секција на нивоу одељења (72 ч.), информатика (1 ч.) и верска настава (25 ч.).

СВЕТЛАНА ЋУРИЋ
РАЗРЕД IV -1
Бројученика 16
Бројпозитивнооцењених 16
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
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Примерно 16
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 642+628
Неоправдани 2
Укупно 1272

Сви ученици су позитивно оцењени и то 8 са одличним, 7 врло добрим и 1 ученик са добрим успехом и
сви имају примерно владање. Један ученик (Јелић Душан) ради по прилагођеном програму ИОП-1 из
српског језика и математике. Љубомир Живков и Матеј Мајсторовић остварили одличан успех са просеком
5,00 и Димитрије Лисица је ученик без иједног изостанка са наставе.
Од ваннаставних активности одржана је додатна настава из математике (38 ч.), допунска настава из

српског језика (19 ч.) и математике (19 ч.), слободне активности (25 ч.), верска настава (25 ч.) и грађанско
васпитање (25 ч.).

ХЕРМИНА ЊЕРГЕШ
РАЗРЕД IV -2
Бројученика 10
Бројпозитивнооцењених 9
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 9
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 777+668
Неоправдани /
Укупно 1445

Од укупно 10 ученика 9 ученика је позитивно оцењено и то 5 ученика са одличним успехом, 3 врло добрим
а 1 ученик са добрим успехом и сви имају примерно владање док је један ученик (Јонатан Гуљаш)
неоцењен због тога што није редовно похађао наставу и био је упућен на разредни испит а на који се није
појавио те се поново уписује у исти разред школске 2018/2019. године. На одељенском већу на предлог
учитељице уз сагласност наставника,код ученице Вивиен Шимон , оцена из српског језика као нематерњег
језика је поправљена са 4 на 5.Два ученика (Јашин Лука и Тот Корнел) раде по прилагођеном програму
(ИОП-1).

Од ваннаставних активности одржана је додатна настава из математике (36 ч.), допунска настава из
мађарског језика (18 ч.), математике (13 ч.), секција на нивоу одељења (24 ч.), енглески језик (6 ч.), српски
језик (2 ч.), верска настава (25 ч.) и информатика (1 ч.).

ИО ХЕТИН

Српскинаставнијезик

Тања Мичета
РАЗРЕД I
Број ученика 4
Напредовање на очекиваном
нивоу

2

Напредовање спорије али
стално

2

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
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Два ученика напредују на очекиваном нивоу а два ученика напредују спорије али стално и сви имају
примерно владање.
Од ваннаставних активности одржане су допунска настава из српског језика (18 ч.) и математике (18 ч.),
слободне активности (36 ч.) и рецитаторска секција (36 ч.).

Јелена Ивановић
РАЗРЕД II
Број ученика 3
Број позитивно оцењених 3
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 3
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 120+90
Неоправдани /
Укупно 210

Сви ученици су позитивно оцењени са одличним успехом и имају примерно владање.
Од ваннаставних активности одржане су математичка секција (36 ч.) и слободне активности (36 ч.)

Јелена Ивановић
РАЗРЕД III
Број ученика 2
Број позитивно оцењених 2
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 2
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 55+70
Неоправдани /
Укупно 125

Оба ученика су позитивно оцењена са одличним успехом и имају примерно владање.
Од ваннаставних активности одржана је математичка секција (36 ч.) и слободне активности (36 ч.)

Тања Мичета
РАЗРЕД IV
Број ученика 2

Примерно 4
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 150+149
Неоправдани /
Укупно 299
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Број позитивно оцењених 2
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 2
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 108+117
Неоправдани /
Укупно 225

Оба ученика су позитивно оцењена и то Давид Дарабош са врло добрим успехом а Дејан Павловић са
добрим успехом и имају примерно владање. Ова два ученика ће од наредне школске године путовати у
матичну школу у Српски Итебеј.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из математике (18 ч.) и српског језика (18 ч.),
слободне активности (36 ч.) и рецитаторска секција (36 ч.) .

Мађарски наставни језик

Анета Ковач
РАЗРЕД III IV
Број ученика 1 1
Број позитивно оцењених 1 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 1 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 28+30 18+57
Неоправдани / /
Укупно 58 75

Обаученикасупозитивнооцењенаи имајупримерновладање. Ученик Даниел Њитраи ће од наредне школске
године путовати у матичну школу у Српски Итебеј

Одваннаставнихактивности у III разреду одржана је допунска настава из мађарског језика (36 ч.) и секција
на нивоу одељења (25 ч.).

Од ваннаставних активности у IV разреду одржана је додатна настава из математике (36 ч.) и слободне
активности (25 ч.).
СЛАВИЦА СИМИЋ
РАЗРЕД V-1
Бројученика 16
Бројпозитивнооцењених 15
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 14
Врлодобро 2
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 1240
Неоправдани /+4
Укупно 1242

Од укупно 16 уписаних ученика 15 ученика је позитивно оцењено и 1 ученица је неоцењена ( Сенепа
Османовић) због тога што није редовно похађала наставу од почетка школске године.Дваученика имају
смањене оцене из владања (Срђан Шебешћан и Кристијан Шимон) због тога што се понекад не односе
примерено према другарима, запосленима и школској имовини.Један ученик ради по измењеном програму
ИОП-2из српског језика и математике (Стефан Томашевић). Две ученице (Сенепа Османовић и Ана
Ферковић) нису долазиле редовно од почетка другог полугодишта и а Сенепа Османовић је била упућена
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на разредни испит на који се није појавила и нема право по Закону да настави школовање због година
старости.
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (10 ч.), руског језика (10 ч.),

енглеског језика (9 ч.), биологије (36 ч.), географије (4 ч.) и математике (15 ч.) и додатна настава из
биологије (36 ч.), српског језика (16 ч.), математике (7 ч.). Од секција одржана је техника и технологија (14
ч.), Хор (53 ч.), ликовна култура-цртање и сликање (38 ч.), рецитаторска (36 ч.), литерарна (36 ч.), биологија
(19 ч.), историја (12 ч.) и географија (1 ч.).

АЛЕКСАНДАР ХРЊАЗ
РАЗРЕД V -2
Бројученика 17
Бројпозитивнооцењених 14
Број неоцењених 3
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 10
Врло добро 4
Неоцењено 3
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 306+571
Неоправдани 3+11
Укупно 891

Од 17 ученика, 14 ученика је позитивно оцењено и триученика су неоцењени (Мухарем Кадријај,
Есмеранда Кадријај и Нада Лакатуш) и они су упућени на разредни испит. Мухарем Кадријај и Нада
Лакатуш нису појавили на разредни испит те се поново уписују у исти разред школске 2018/2019. године а
Есмеранда Кадријај након положеног разредног испита уписује се у наредни разред школске 2018/2019.
године. Три ученика су неоцењена из владања, а 4 ученика (Немања Косо, Стефан Дарабош, Кевин
Лакатуш и Душан Дошеновић) имају смањену оцену из владања због тога што се понекад не односе
примерено према другарима, запосленима и школској имовини. Један ученик (Душан Дошеновић) ради по
измењеном програму из српског језика и математике (ИОП-2).

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из енглеског језика (4 ч.), биологије (36 ч.),
руског језика (7 ч.) математике (18 ч.), географије (4 ч.) и српског језика (10 ч.), додатна настава из
биологије (36 ч.), српског језика (16 ч.), математике (7 ч.) и руског језика (3 ч.). Од секција одржана је
ликовна култура-цртање и сликање (38 ч.), саобраћајна (15 ч.), техника и технологија (12 ч.), рецитаторска
(36 ч.), литерарна (36 ч.), биологија (19 ч.), информатика (6 ч.), историја (12 ч.) и хор (53 ч.).

ИБОЈА ИШТВАН

РАЗРЕД V -3
Бројученика 9
Бројпозитивнооцењених 9
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 9
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 274+481
Неоправдани /
Укупно 755

Од укупно 9 ученика сви су позитивно оцењени и то 3 ученика има одличан, 4 врло добар успех и 2 добар
успех. Сви имају примерно владање. Сви ученици су послушни, радни и вредни.



81

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из мађарског језика (13 ч.), математике (16 ч.),
биологије (36 ч.), географије (4 ч.) и енглеског језика (15 ч.), додатна настава из мађарског језика (30 ч.),
биологије (36 ч.), географије (40 ч.) и математике (6 ч.). Од секција одржана је из мађарског језика (12 ч.),
физичког (ч.), биологије (19 ч.) и ликовна култура-цртање и сликање (33 ч.).

ВЛАДИМИР ЗЛОКАС
РАЗРЕД VI-1
Бројученика 18
Бројпозитивнооцењених 18
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 16
Добро 1
Задовољавајуће 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 1300
Неоправдани 39
Укупно 1339

Свих 18 ученика је позитивно оцењено и то 3 ученика имају одличан успех, 8 врло добар, 5 добар и 2
довољан успех. 16 ученика имају примерно владање док 2 ученика имају смањене оцене из владања и то
Стефан Ранковић има смањену оцену из владања на добро због великог броја неоправданих часова а
Мартон Нинков има смањену оцену из владања на задовољавајућезбог тога што се непримерено према
другарима, запосленима и школској имовини . Два ученика раде по прилагођеном програму ИОП-1
(Стефан Ранковић из српског језика, математике и физике и Мартон Нинков по савету Развојног
саветовалишта из свих предмета). Један ученик (Стефан Ранковић) није редовно похађао наставу од другог
полугодишта.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из биологије (36 ч.), руског језика (10 ч.)
српског језика (1 ч.), енглеског језика (17 ч.), физике (6 ч.) и математике (9 ч.) и додатна настава из
биологије (36 ч.). Од секција одржана је ликовна култура (4 ч.), хор (53 ч.), биологија (19 ч.), информатика
(6 ч.) и техничко и информатичко обарзовање (16 ч.).

ГИЗЕЛА ВУКОВИЋ САКАЛ

РАЗРЕД VI-2
Бројученика 7
Бројпозитивнооцењених 7
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 7
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 440
Неоправдани /
Укупно 440

Од укупно 7 ученика сви ученици су позитивно оцењени и то 3 ученика имају одличан успех, 3 врло
добар а један ученик добар успех. Сви ученици имају примерно владање. Једна ученица (Редаи Андреа)
ради по измењеном програму (ИОП-2) из мађарског језика, математике, физике, историје, енглеског језика
и немачког језика.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из физике (1 ч.), мађарског језика (2 ч.),
биологије (36 ч.), немачког језика (7 ч.), енглеског језика (20 ч.), математике (15 ч.), српски језик као
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нематерњи (4 ч.) и географије (4 ч.), додатна настава из мађарског језика (9 ч.), географије (40 ч.), биологије
(36 ч.) и математике (10 ч.). Од секција је одржана ликовна култура-цртање, сликање и вајање (20 ч.),
биологија (19 ч.) и информатичка (5 ч.).

КАМЕЛИЈА ЋИРИЋ

РАЗРЕД VII-1
Бројученика 17
Бројпозитивнооцењених 17
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 15
Врлодобро 2
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 1802
Неоправдани 9
Укупно 1811

Сви ученици су примерно оцењени и то 5 ученика са одличним успехом и то 3 ученика са просеком 5,00, 7
са врло добрим и 5 са добрим успехом. 15 ученика има примерно владање док 2 ученика (Денис Ферковић
и Сребренка Ферковић) имају смањену оцену из владања на врло доброзбог тога што се понекад не односе
примерено према другарима, запосленима и школској имовини. Један ученик (Макаи Жељко)ради по
измењеном програму ИОП-2 из свих предмета осим вештина и уметности.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из енглеског језика (8 ч.), руског језика (2 ч.),
физике (7 ч.), хемије (10 ч.), биологије (3 ч.) и математике (10 ч.), додатна настава из биологије (5 ч.),
српског језика (16 ч.), руског језика (3 ч.) хемије (3 ч.), математике (6 ч.), географије (14 ч.), енглеског
језика (1 ч.) и физике (10 ч.), од секција одржана је драмска (17 ч.), ликовна култура (4 ч.), фудбал (18 ч.),
рецитаторска (6 ч.), литерарна (8 ч.) и хор (53 ч.).

ОБРАД СТАНОВИЋ

РАЗРЕД VII -2
Бројученика 14
Бројпозитивнооцењених 13
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 9
Врло добро 4
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 197+536
Неоправдани 8+7
Укупно 748

Од укупно 14 ученика, 10 ученика је позитивно оцењено и то 3 ученика имају одличан, 4 врло добар успех,
6 добар успех и једна ученица је неоцењена због тога што није похађала наставуи она је упућена на
разредни испит (Марина Шеин) на који се није појавила и нема право по Закону да настави школовање због
година старости. 9 ученика има примерно владање а 4 ученика имају смањену оцену из владања на врло
добро (Саша Војнов, Никола Кашлик, Стефан Маринков и Никола Обрадовић)због тога што се понекад не
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односе примерено према другарима, запосленима и школској имовини . Два ученика (Бранислав Радомиров
и Анита Фаркаш) раде по ИОП-у и то Бранислав по ИОП-у 2 из свих предмета осим из вештина и
уметности, а Анита по ИОП-у 1 из математике и физике.

Од ваннаставних активности одржана је додатна настава из биологије (36 ч.), географије (14 ч.), хемије (3
ч.), руског језика (3 ч.) и математике (4 ч.) и допунска настава из српског језика (2 ч.), енглеског језика (4
ч.), руског језика (6 ч.), физике (5 ч.), хемије (4 ч.), биологије (36 ч.) и математике (8 ч.). Од секција је
одржана драмска секција (19 ч.), хор (53 ч.), фудбал (18 ч.), биологија (19 ч.), историја (10 ч.) и ликовна
култура (4 ч.).

ЕЛЕОНОРА КАШЛИК

РАЗРЕД VII -3
Бројученика 15
Бројпозитивнооцењених 15
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 15
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 592+987
Неоправдани 1+14
Укупно 1594
Од укупно 16 ученика, 15 ученика је позитивно оцењено, и то 4 ученика са одличним успехом, 10 са врло
добрим и 1 са добрим успехом. Један ученик ради по прилагођеном програму ИОП-1 из математике,
енглеског језика, историје и немачког језика (Нађ Арпад).

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из мађарског језика (2 ч.), немачког језика (5 ч.),
физике (4 ч.), биологије (3 ч.), математике (15 ч.), енглеског језика (6 ч.) географије (2 ч.), хемије (4 ч.),
српски језик као нематерњи (1 ч.), додатна настава из мађарског језика (4 ч.), српског језика (13 ч.) и
географије (20 ч.). Секцијаиз мађарског језика (4 ч.), информатичка (5 ч.) и ликовна култура – цртање,
сликање и вајање (26 ч.).

ТАТЈАНА РАЈИЋ

Од 15 ученика сви су позитивно оцењени и то са следећим општим успехом:
одличан – 8 ученика
врло добар – 3 ученика
добар – 4 ученика
Један ученик (Немања Нистор) је наставу похађао по измењеном програму (ИОП-2) из свих предмета осим
вештина и уметности.

РАЗРЕД VIII -1
Бројученика 15
Бројпозитивнооцењених 15
Бројнегативнооцењених /
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 15
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 558
Неоправдани 2
Укупно 560
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Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из биологије (8 ч.), енглеског језика (15 ч.),
руског језика (4 ч.), хемије (8 ч.), српског језика (1 ч.) и математике (40 ч.), додатна настава из математике
(12 ч.), географије (14 ч.), биологије (4 ч.), руског језика (16 ч.) и енглеског језика (23 ч.).Од секција
одржана је драмска (21 ч.), информатичка (6 ч.), хор (40 ч.), драмска (26 ч.) и ликовна култура (4
ч.).Припремна настава: хемија (3 ч.), математика (18 ч.), српски језик (15 ч.), физика (2 ч.).

ЈАСМИНА ФИЛЕП

Од 13ученикасвисупозитивнооцењени и то са следећим општим успехом:
одличан – 7 ученика
врлодобар – 6 ученика
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из физике (1 ч.), мађарског језика (1 ч.), немачког
језика (1 ч.), енглеског језика (22 ч.), математике (14 ч.), хемије (3 ч.) и биологије (4 ч.), додатна настава из
мађарског језика (5 ч.), географије (20 ч.), немачког језика (7 ч.), биологије (3 ч.), информатичка секција (12
ч.) и припремна настава из математике (20 ч), хемија (4 ч.), мађарски језик (2 ч.), физика (2 ч.), и историја (8
ч.).

ИО МЕЂА

ЈЕЛИЦА НИКОЛИЋ

РАЗРЕД VIII -2
Бројученика 13
Бројпозитивнооцењених 13
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 13
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 793
Неоправдани 2
Укупно 795

РАЗРЕД I
Број ученика 10
Напредовање на очекиваном
нивоу

4

Напредовање спорије али
стално

3

Напредовање испод
очекиваног

3

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 10
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 127+250
Неоправдани /
Укупно 377
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Од укупно 10 ученика 4 ученика напредује на очекиваном нивоу, 3 ученика напредује спорије, али
стално и код 3 ученика је напредовање испод очекиваног нивоа. Сви ученици имају примерно
владање.Једна ученица (Лаура Стојичић) ради по прилагођеном програму (ИОП-1). У другом
полугодишту уписане су две нове ученице и то: Александра Стојановић којој је била потребна
одређена врста подршке при савладавању градива и Анђела Ковачевић којој је одмах предложена
индивидуализација с обзиром на чињеницу да је до тад наставу похађала на румунском језику.

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава (35 ч.) и слободне активности (36 ч.).

СЛАЂАНА САВИЋ

Од 7 ученика, 6 ученика је позитивно оцењено и то 3
ученика имају одличан успех, 2 ученика врлодобар и 1
ученик добар успех. Сви ученици имају примерно
владање. Један ученик је неоцењен (Новаковић
Кристијан) и он је упућен на разредни испит на који се
није појавио те се поново уписује у исти разред школске
2018/2019.године. Једна ученица (Ивана Стојков) ради
по прилагођеном програму (ИОП-1).

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава (35 ч.) и слободне активности (6 ч.).

БИЉАНА СТАНКОВИЋ

Сви су позитивно оцењени и то: 5 ученика има одличан
успех, 3 ученика врлодобар и 2 добар успех. Сви ученици имају примерно владање. Један ученик
(Станоје Симић) ради по ИОП-1 а једна ученица (Тања Димовић) ради по ИОП-2.
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава (35 ч.), из енглеског језика (1 ч.),
ритничка секција (32 ч.) и слободне активности (4 ч.).

РАЗРЕД II
Број ученика 7
Број позитивно оцењених 6
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 6
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 353
Неоправдани /
Укупно 353

РАЗРЕД III
Број ученика 10
Број позитивно оцењених 10
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 10
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 472
Неоправдани /
Укупно 472
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СЛАЂАНА САВИЋ

Од 3 ученика, 2 су позитивно оцењена и то: 1 ученик
има одличан успех, а 1 врлодобар и имају примерно владање. Једна ученица је неоцењен јер не
похађа наставу (Новаковић Сандра) и она је упућена на разредни испит на који се није појавила те
се поново уписује у исти разред школске 2018/2019.године.
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава (35 ч.), драмска секција (36 ч.) и
слободне активности (6 ч.).

МИЛОШ СТАНОВИЋ

Од 7 ученика 6 ученика је позитивно оцењено и то: 3 ученика имају одличан успех, 1 врлодобар и
2 ученика имају добар успех и сви имају примерно владање. Једна ученица је неоцењена

РАЗРЕД IV
Број ученика 3
Број позитивно оцењених 2
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 2
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 71
Неоправдани 9
Укупно 80

РАЗРЕД V
Број ученика 7
Број позитивно оцењених 6
Број неоцењених 1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 6
Неоцењено 1
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 109
Неоправдани 3
Укупно 112
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(Кристина Новаковић) и она је упућена на разредни испит на који се није појавила те се поново
уписује у исти разред школске 2018/2019.године. Један ученик (Ђорђе Каленић) ради по
прилагођеном програму (ИОП-1).

Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (5 ч.), математике (3
ч.), енглеског језика (2 ч.), биологије (0 ч.), руског језика (0 ч.) и техничког (0 ч.) и додатна настава
из српског језика (1 ч.) и енглеског језика (0 ч.). Од секција хор (5 ч.) – од V до VIII разреда.

ДУЊА ТРАВАР

Сви ученици су позитивно оцењени и то: 4 ученика имају одличан, а 3 ученика врлодобар успех и
сви имају примерно владање.
Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (3 ч.), математике (18
ч.), енглеског језика (10 ч.), биологије (7 ч.), руског језика (11 ч.), географија (1 ч.) и физике (11 ч.)
и додатна настава из српског језика (17 ч.), руског језика (4 ч.), биологије (11 ч.) и енглеског језика
(18 ч.), секција из физичког (7 ч.), хор (32 ч.) и ликовне културе (1 ч.).

ДРАГАНА БОРИЋ

Од 10 ученика, 4 ученика је позитивно оцењено и то: 1 ученик има одличан успех, 4 ученика
врлодобар и 5 ученика добар успех и сви ученици имају примерно владање. Један ученик (Ђоко
Станковић) ради по прилагођеном програму ИОП-1.

РАЗРЕД VI
Број ученика 7
Број позитивно оцењених 7
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 7
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 376
Неоправдани 1
Укупно 377

РАЗРЕД VII
Број ученика 10
Број позитивно оцењених 10
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 10
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 532
Неоправдани 21
Укупно 553
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Од ваннаставних активности одржана је допунска настава из српског језика (8 ч.), математике (31
ч.), енглеског језика (16 ч.), биологије (0 ч.), техничког (0 ч.), хемије (9 ч.), руског језика (8 ч.),
географије (1 ч.) и физике (7 ч.) и додатна настава из српског језика (23 ч.) и географије (4 ч.),
секције из ликовне културе (18 ч.) и физичког васпитања (8 ч.).

МИЛАН КРКЉЕШ

Од 6 ученика сви су позитивно оцењени, и то са следећим општим успехом:
одличан – 1ученика
врлодобар –4ученика
добар – 1 ученик (ученик који наставу похађа по прилагођеном програму ИОП-1)
Један ученик (Радослав Стојков) наставу је похађао по прилагођеном програму (ИОП-1) из математике,
физике, хемије, српског језика и историје.

Одваннаставнихактивностиодржанаједопунсканаставаизсрпскогјезика (6 ч.), математике (10 ч.),
енглескогјезика9 ч.),рускогјезика (1 ч.),физике (1 ч.), хемије (8 ч.) и
додатнанаставаизсрпскогјезика (28+25 ч.), биологије (2 ч.), рускогјезика (7 ч.).Одсекцијафизичко
(8 ч.), ликовна (3 ч.) и саобраћајна (2 ч.). Припремна настава: биологија (10 ч.), физика (4 ч.),
српски језик (10 ч.) и хемија (7 ч.)

Прилог 2

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА УЧИТЕЉА

У току школске године одржано је шест састанака.
Први састанак је одржан 06.09.2017. са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходног састанка
2. План стручног усавршавања на нивоу Актива учитеља
3. Задужења учитља за шк. 2017/18. годину
4. Обележавање дечије недеље
5. Јесењи крос
6. План програма "Покренимо нашу децу" за шк. 2017/18 годину
7. Разно

РАЗРЕД VIII
Бројученика 6
Бројпозитивнооцењених 6
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно 6
ИЗОСТАНЦИ
Оправдани 305
Неоправдани /
Укупно 305
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Планирано је 9 семинара у оквиру стручног усавршавања за шк. 2017/18. годину. Подељена су
задужења за шк. 2017/18. годину:
 Дечја недеља - Олгица Живков, Зита Немеди
Нова година и Божић - Драгана Торђан, Хермина Њергеш
Песничка штафета - Наталија Кецић, Светлана Керекеш
Ускршњи празници и Спортски дан - Светлана Керекеш, Весна Стојић, Клара Чилег
 Уређење хола - сви учитељи
Програм "Покренимо нашу децу" реализоваће се на часовима слободних активности, ЧОС-а,
физичког васпитања, као и на осталим часовима када деци опадне концентрација.

II састанак15.11.2017.

Дневни ред

1. Верификација записника
2. Договор о Новогодишњој и Божићној приредби
3. Анализа угледног часа
4. Дани информатике у школама Војводине
5. Конкурс "Покренимо нашу децу"
6. Упознавање са Законом о школству

Договорено је да ће се Новогодишње приредбе одржати у холу школе 22.12.2017. године, и у Дому
културе у Новом Итебеју 21.12.2017.
Јасмина Филеп је одржала угледни час у III3 и IV2. Час је био успешан, занимљив и интересантан.
Дани информатике у школама Војводине - учитељи који имају презентације са својих часова
послаће Јасмини Филеп. Нико од учитеља није изразио жељу да учествује на Наградном конкурсу
" Покренимо нашу децу".
Учитељице су упознате са новим Законом о школству.

III састанак29.12.2017.

Дневни ред

1. Верификација записника
2. Анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта
3. ИОП - евалуација, предлог ученика који би радили по ИОП-у у II полугодишту
4. Ликовни конкурс у организацији "Светосавље"

Свака учитељица је анализирала успех и владање ученика у свом одељењу.
Разговарали смо о ученицима који раде по ИОП-у. Урађена је евалуација за све ученике и дат је
предлог ученика који би требали да раде по ИОП-у.

1. Швелер Кристина - II2 (српски и мађарски језик)
2. Османи Рамазан - III2 (математика)
3. Ранковић Мануел - III1 (српски језик и математика)

Учитељице су упознате са пропозицијама ликовног конкурса. Тема конкурса је "Азбука
светосавља".

IV састанак23.06.2018.

Дневни ред
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1.Верификација записника
2.Организација Ускршњих активности
3.Песничка штафета
4.Спортски дан
5.Обележавање Дана жена
6.Анализа угледних часова
7.Извештај са семинара „Изазови интеркултуралне и мултикултуралне наставе“
8.Дани информатике у школама Војводине
9.Правилник о дисциплинској и васпитној одговорности ученика
10.Разно
Записник са прошле седнице је једногласно усвојен, уз допуну да су на Новогодишњој приредби у
школи учествовали и ученици са мађарских одељења.
За организацију Ускршњих активности задужене су учитељице Чилег Клара, Весна Стојић и
Светлана Керекеш. В.Стојић је саопштила да ће свако одељење добити одговарајуће шаблоне за
ликовну радионицу на тему „Ускршње чаролије“.
У нашој школи Песничка штафета ће се одржати 18.04.2018. године, а задужене учитељице су
Светлана Керекеш и Наталија Кецић.
Спортски дан ће се реализовати у мају, а дружићемо се са ученицима издвојених одељења из Међе
и Хетина; задужене учитељице су Наталија Кецић и Тимеа Балинт.

У сваком одељењу обележен је Дан жена.
I1 – ликовна радиноница
I2 – приредба
II1 – приредба и квиз
II2 – приредба
III1 – приредба, ликовна радионица
III2 - приредба, ликовна радионица
III3 - ликовна радионица
IV1 – приредба
IV2 - ликовна радионица

Угледни час 15.03.2018. године – Тимски час у одељењима I2, II2, III3, IV2.
Наставна јединица „Сећања на револуцију у Мађарској 1848. године“.
Присутне: Јасмина Филеп и Бригита Патаи. Час је био занимљив и интересантан деци.
Олгица Живков пренела је присутнима суштину садржаја са семинара „Изазов интеркултуралног
образовања“.
Добитник 8. плакете „Стјепан Хон“ 2017. године је ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј. За
учешће и допринос у раду са интерактивним таблама награђена је Јасмина Филеп - професор
информатике, а за допринос бази знања у образовним софтверима награђена је учитељица Тимеа
Балинт.
Учитељице су упознате са Правилником о дисциплини и васпитној одговорности ученика.
Учитељица Весна Стојић постављала је питања директорки школе Ђурђевки Ракић везана за
конкурс директора, као и питања за извештаје о раду свих тимова у школи, на шта је добила
одговарајуће одговоре.

V састанак 07.05.2018.

Дневни ред

1.Избор уџбеника за први разред школске 2018/19 године
На стручном већу за разредну наставу извршен је избор уџбеника за први разред по новом плану и
програму који ће се користити школске 2018/19 године. Определили смо се за издавачку кућу
Нови Логос, уз образложење:
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-Буквар је добро конципиран;
-има довољно простора за графомоторичка вежбања и прилагођене текстове за читање;
-задаци из математике су добро одабрани и има довољно задатака за вежбање;
-садржаји су углавном прилагођени различитим могућностима ученика;
-електронски уџбеници су веома добро урађени и могу се примењивати у настави.

VI састанак08.06.2018.

Дневни ред
1.Верификација записника
2.Резултати ученика од I-IV разреда (такмичења, смотре, конкурси)
3.Презентација са семинара
4.Израда плана рада актива учитеља за школску 2018/19
5.Актуелна питања
Свако одељење је имало учешћа на различитим смотрама, конкурсима и такмичењима, и
постигнути су запажени резултати:
Учитељице Хермина Њергеш и Светлана Ћурић поднеле су извештај са семинара (обуке) којој су
присуствовале.
Анализирани су угледни часови. Угледни часови су били успешни и посећени онолико колико нам
је време и организација наставе дозвољавала.
Усвојен је план рада стручног актива учитеља за наредну школску годину.

Угледни часови, тимски угледни часови

Датум Час држао одељење Тема/наставна јединица присутни
1. 18.10.2017. Јасмина

Филеп
III3, IV2 Увод у програмирање Хермина

ЊергешЗита
Немеди
Клара Чилег
Тимеа Балинт

2. 23.10.2017. Хермина
Њергеш Зита
Немеди
Клара Чилег
Тимеа
Балинт

I2, II2,
III3, IV2

Сећање на револуцију у
Мађарској 1956. године

Јасмина Филеп
Бригита Патаи

3. 15.03.2018. Хермина
Њергеш Зита
Немеди
Клара Чилег
Тимеа
Балинт

I2, II2,
III3, IV2

Сећање на револуцију у
Мађарској 1956. године

Јасмина Филеп
Бригита Патаи

4. 12.06.2018. Светлана
Керекеш
Горан
Радаковић

III2, III3 Граматика: Род и број
придева

Клара Чилег
Весна Стојић
Олгица Живков
Ивана Воденичар

Председник Актива учитеља
Наталија Кецић
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Прилог 3

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈУ

Веће за језик, књижевност и комуникацију у школској 2017/2018. години одржало је четири
састанка.

На првом и друго састанку који су били у септембру и марту је усвојен план рада већа за ову
школску годину. Сваки члан већа је изабрао акредитовани семинар који планира да похађа ове
школске године. Списак тих планираних семинара са потписима чланова предат је педагогу школе
на Наставничком већу. Наставнице Ибоја Иштван и Драгана Борић одржале су по један тимски час
у школама у којима предају. Наставница Ибоја Иштван је заједно са наставницама географије,
биологије, математике и музичке културе присуствовала часу на ком је гост био индонежански
теолог који живи и ради у Будимпешти. Део чланова већа је у септембру похађао дводневни
семинар у Житишту под називом „Учење на даљину уз примену мултимедије“ Председница већа
присуствовала је угледном часу који је наставница Јасмина Филеп одржала из информатике, а
наставница руског језика присуствовала је тимском часу који су одржали Драгана Борић и Драган
Тепић. Чланови већа учествовали су у активностима одржаним у оквиру Дечје недеље као и на дан
школе. Наставница Андријана Руварац присуствовала је семинару намењеном наставницима
српског језика као нематерњег, одржаног у Зрењанину. Своја запажања поделила је са
наставницама Славицом Симић и Иваном Воденичар. Ове две наставнице договориле су се о
начину рада са Жељком Макаием који је један од ђака који раде по ИОП-у. Наставница мађарског
језика, Ибоја Иштван је у сарадњи са другим колегама који предају у мађарским одељењима
организовала божићну и новогодишњу приредбу и вашар.

На трећем састанку који је био 10.05.2018. године једна од тема је била избор уџбеника за 1. и 5.
разред, када су се сви наставници који предају овим разредима изјаснили које уџбенике ће да
користе наредне школске године и навели разлог за свој избор.

Четврти састанак је одржан 21.06.2018. године. Одсутни су били: Дуња Травар, Ибоја Иштван
Илонка Ковач и Горан Радаковић. На састанку је анализиран успех ђака на завршном испиту из
српског језика. Закључак је да су ђаци у просеку солидно урадили тест. Јавно је објављено да ће
завршни испит бити лакши од пробног па је то негативно утицало на успех завршног теста из
српског језика. Говорило се о ђацима који раде по ИОП-у и о њиховом напретку. Било је речи о
новом наставном плану за 5. разред за српски језик и с тим у вези наставница Драгана Борић
сматра да је наставни садржај који говори о атрибуту непотребно избачен, као и да план за 5.
разред није поступан наставак плана 4. разреда. Наставници су се ове школске године стручно
усавршавали. Било је семинара, промоција уџбеника за 1. и 5. разред, угледних и тимских часова,
учешћа на такмичењима. Неки ђаци су похађали бесплатан курс енглеског језика, неки су
остварили изузетан успех на такмичењу из познавања енглеског језика под називом „Willkommen“.
Ученица 8. разреда, Анђела Крстић из Међе је освојила 2. место на републичком такмичењу из
књижевности под називом „Књижевна олимпијада“ и учествовала је на републичком такмичењу
из српског језика. Дуња Ковач, ученица 5. разреда је освојила 3. место на литерарном конкурсу
„Драги мој Свети Саво“ и добила награду која јој је уручена на Светосавском балу у Зрењанину.
Јована Мајсторовић, ученица 5. разреда је на окружном такмичењу из српског језика освојила 2.
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место. Републичко такмичење се за 5. разред не организује. Наставница српског језика Андријана
Руварац је осмислила представу „Ивица и Марица и летеће прасе“ која је одржана у школи као и
на Зонској смотри позоришног стваралаштва деце у Житишту. За дан школе наставница Андријана
је спремила представу „Мали принц“.
Извештај о одржаним угледним/тимским часовимаВећа за језик, књижевност и комуникацију за
школску 2017/2018. годину

Наставник предмет датум Наставна
јединица

одељење Присутни
наставници

Драгана
Борић, Дуња
Травар,
Јасмина
Кузмановић,
Камелија
Ћирић

Енглески,
руски и
српски језик

21.12.2017. Срећна Нова
година -
прослава
Божића и Нове
године

V-VIII Камелија
Ћирић,
Мануела
Шаренац

Драгана
Борић и
Драган
Тепић

Српски језик,
техничко и
информатичк
о образовање

31.10.2017. Ентеријер и
екстеријер

VI Мануела
Шаренац,
Јелица
Николић,
Слађана Савић,
Јасмина
Кузмановић и
педагог школе
Слађана Јосић

Ибоја
Иштван

Мађарски
језик

Андријана
Рувараци
Милан
Кркљеш

Српски језик,
историја

29.5.2018. Његош – владар
и поета

VII1,
VIII1

Јон Лелеа,
Татјана Рајић

Јасмина
Кузмановић
и Тијана
Мунћан

Руски језик,
ликовна
култура

12.6.2108. Обликовање
употребних
предмета на
примеру руских
сувенира

V2 Славица
Симић, Татјана
Рајић, Тамара
Деак, Елеонора
Кашлик

Илонка
Ковач,
Јожеф Добо,
Елеонора
Кашлик

Немачки
језик, хемија,
математика

29.3.2018. Фарбање
ускршњих јаја

VII3,
VIII2

Ибоја Иштван,
Јасмина Филеп,
Ерика Фазекаш

Горан
Радаковић и
Светлана
Керекеш

Српски језик 12.6.2018. Род и број
придева

III2, III3 Ивана
Воденичар,
Клара Чилег,
Олгица
Живков, Весна
Стојић

Ивана
Воденичар

Енглески
језик

13.6.2018. Придеви VII2

Славица
Симић

Српски језик
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Татјана
Рајић

Енглески
језик

Јасмина
Филеп

Енглески
језик

Андријана
Руварац

Српски језик Претпоследња
недеља

Систематизација IV1 Светлана
Ћурић

Јасмина
Кузмановић

Руски језик 6.6.2018. Дан руског
језика, о Русији

IV1 Светлана
Ћурић

Јасмина
Кузмановић

Руски језик 5.6.2018. Дан руског
језика, о Русији

IV,
Међа

учитељица

Записничар:
Ивана Воденичар, председник Стручног већа за

језик, књижевност и комуникацију

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ИНФОРМАТИКУ

Чланови Стручног већа: Лазар Јожеф, Камраш Ференц, Лелеа Јон, Тепић Драган, Филеп
Јасмина и Рајић Татјана.

Састанци Стручног већа су одржавани по редовном плану. Због немогућности окупљања свих
чланова Стручног већа због распореда часова и рада појединих наставника у више школа састанци
су се одржавали телефонским путем а контакти се остварују порукама и мејловима.

Према плану Стручног већа за 2017/2018.годину у периоду септембар – новембар остварени су
следећи резултати:

Септембар:
- Сви наставници су предали своје глобалне и оперативне планове
- Чланови Стручног већа су договорили стандарде при оцењивању ученика
- Сви наставници су се сложили да се посебна пажња обрати на ученике са посебним
потребама и омогући индивидуални рад у мери које нам време дозвољава.
- Наставници су се договорили да се изводе у што већој мери угледни, огледни и тимски
часови те да се проширују међупредметне наставничке компетенције и да се успостављају
корелације предмета.
- Наставници су предали своје личне планове стручног усавршавања где су навели које би
семинаре посетили.

Новембар:
- Извршена је анализа успеха и реализације плана и програма на крају првог квартала. Сви
ученици су из наведених предмета позитивно оцењени и већих проблема није било.
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- Направљен је договор да наставници крену од другог полугодишта у одржавање законски
обавезних часова у 4. разреду како бисмо се упознали са децом и мало им приближили
предметну наставу.
- Наставници ће у оквиру својих предмета одабрати ученике који би могли ићи на
такмичење које је предвиђено календаром такмичења.
Према плану рада Стручног већа за 2017/2018.годину у периоду јануар – јун остварени су
следећи резултати:

Опис активности наставника Техничког и информатичког образовања и Технике и
технологије:

Лазар Јожеф

 11.11.2017. године учествовао на семинару под називом „ Обука за
увођење новог предмета техника и технологија и примена релевантних
програмских садржаја.

 ПОЛОЖИО ЈЕ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 13.11.2017.
 ПЛАНИРА ДА ОДРЖИ УГЛЕДНИ ЧАС НА ТЕМУ ЗАШТИТЕ НА

РАДУ У 7. РАЗРЕДУ
 БИО ЈЕ УЧЕСНИК НА СЕМИНАРУ ОДРЖАНОМ 04.11.2017. ПОД

НАЗИВОМ НЕГОВАЊЕ ТАЛЕНАТА НАШКОЛСКИМ ЧАСОВИМА
И ВАНШКОЛЕ.

Камраш Ференц
 11.11.2017. године учествовао на семинару под називом „ Обука за

увођење новог предмета техника и технологија и примена релевантних
програмских садржаја.

Лелеа Јон
 11.11.2017. године учествовао на семинару под називом „ Обука за

увођење новог предмета техника и технологија и примена релевантних
програмских садржаја.

Тепић Драган

 04.11.2017. године учествовао на семинару под називом „ Обука за
увођење новог предмета техника и технологија и примена релевантних
програмских садржаја.

 Учесник у тимском часу са Драганом Борић у корелацији са предметом
Српски језик на тему „ Уређење ентеријера и екстеријера“ у 6. разреду.
Тимски час је одржан 24.10.2017.

Опис активности наставникаИнформатике и рачунарства:

Рајић
Татјана

 Од почетка школске године константно уређује сајт школе и ради на
промоцији исте.

 ОД 07.10.2017. ДО 22.10. 2017. ЈЕ УЧЕСТВОВАЛА НА
МЕЂУНАРОДНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ ПОД НАЗИВОМ НЕДЕЉА
КОДИРАЊА У КОЈОЈ СУ УЧЕСТВОВАЛА ДЕЦА ОД 3. ДО 8.
РАЗРЕДА

 ОДРЖАЛА ЈЕ УГЛЕДНИ ЧАС ПОД НАЗИВОМ УВОД У
ПРОГРАМИРАЊЕ

 УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ У ОНЛАЈН СЕМИНАРУ ПОД НАЗИВОМ
УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ СОФТВЕРА У НАСТАВИ

 ОД 22.10 ДО 05.11. 2017. УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ НА ОБУЦИ ЗА
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НАСТАВНИКЕ НОВОГ ОБАВЕЗНОГ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА
И РАЧУНАРСТВО У 5. И 6. РАЗРЕДУ

 ОД 20.11. ДО 25.11. 2017. СА УЧЕНИЦИМА БИЛА УЧЕСНИК
МЕЂУНАРОДНЕ СМОТРЕ ПОД НАЗИВОМ ДАБАР

 УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ У РЕИНСТАЛАЦИЈИ ОПЕРАТИВНОГ
СИСТЕМА У ИНФОРМАТИЧКОМ КАБИНЕТУ.

Филеп
Јасмина

 ОД 07.10.2017. ДО 22.10. 2017. ЈЕ УЧЕСТВОВАЛА НА
МЕЂУНАРОДНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ ПОД НАЗИВОМ НЕДЕЉА
КОДИРАЊА У КОЈОЈ СУ УЧЕСТВОВАЛА ДЕЦА ОД 3. ДО 8.
РАЗРЕДА

 УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ У ОНЛАЈН СЕМИНАРУ ПОД НАЗИВОМ
УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ СОФТВЕРА У НАСТАВИ

 ОД 22.10 ДО 05.11. 2017. УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ НА ОБУЦИ ЗА
НАСТАВНИКЕ НОВОГ ОБАВЕЗНОГ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА
И РАЧУНАРСТВО У 5. И 6. РАЗРЕДУ

 ОД 20.11. ДО 25.11. 2017. СА УЧЕНИЦИМА БИЛА УЧЕСНИК
МЕЂУНАРОДНЕ СМОТРЕ ПОД НАЗИВОМ ДАБАР

 УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ У РЕИНСТАЛАЦИЈИ ОПЕРАТИВНОГ
СИСТЕМА У ИНФОРМАТИЧКОМ КАБИНЕТУ.

Јануар:
 Извршена је анализа успеха и реализације плана и програма на крају првог

полугодишта. Сви ученици су из наведених предмета позитивно оцењени и већих
проблема током реализације плана и програма није било.

 У нашој школи се редовно одржавају угледни и тимски часови а наставници из нашег
актива према својим могућностима посећују и држе исте часове.

 Наставници из нашег актива присуствују семинарима који се одржавају у нашој школи
као и ван ње и испуњавају своје законске обавезе у складу са финансијским
могућностима школе.

 Постигнут је договор између наставника Технике и технологије да се одржи обавезно
школско такмичење из области саобраћаја.

Април:
 На крају трећег квартала је извршена анализа реализације плана и програма из

појединих предмета нашег актива и извучен је закључак да ученици све мање раде,
губе интересовање, нису довољно мотивисани и да ће се у наредном периоду
морати радити на побољшању истог.

 Наставници Технике и технологије су преузели саобраћајне тестове из АМСС и
одржали школско такмичење по календару такмичења, али нису слали ученике на
општинско такмичење због заузетости и рада у више школа.

Јун:
 На крају школске године су сви ученици из појединих предмета позитивно оцењени,

већих проблема није било, али је констатован проблем недостатка мотивације .
 Бавили смо се и ефектом прилагођених мера за ученике који раде по посебном

програму и сложили се да је већина таквих ученика скромних могућности, али да
воле извођење практичних радова и да уз помоћ наставника успевају да испуне своје
обавезе.

 Анализом рада Стручног већа утврдили смо да већина наставника ради у више
школа, да смо принуђени да се ретко састајемо, да морамо контакте одржавати
телефонима и мејловима јер другог начина немамо.
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 Усвојен је предлог рада Стручног већа за наредну школску годину.

Опис активности наставника Техничког и информатичког образовања и Технике и
технологије:

Лазар Јожеф

 Одржао угледни час на тему заштите на раду 15.12.2017.
 Присуствовао презентацији Едукиних уџбеника
 Присуствовао презентацији уџбеника Нови Логос из Технике и

технологије 09.05.2018.

Камраш Ференц

 Присуствовао на два семинара – предати пепси служби
 Одржао угледни час који није био посећен
 Одржао школско такмичење « Шта знаш о саобраћају»
 Уредили школице испред школе

Лелеа Јон

 Присуствовао презентацији уџбеника Нови Логос из Технике и
технологије 09.05.2018.

 Присуствовао презентацији уџбеника Завод за уџбенике Београд
25.04.2018.

 Присуствовао је угледном часу 29.05.2018. « Његош владар и поета» у
извођењу А. Руварац и М. Кркљеша

Тепић Драган

 Присуствовао семинару 18.03.2018. под називом « Изазови
интеркултуралног учења и наставе»

 Присуствовао семинару 08.01.2018. под називом « Улога наставника и
васпитача у превенцији и превазилажењу насилног понашања и
конфликтних ситуација»

 Присуствовао је угледном часу 11.05.2018. « Лице и број глагола» у
извођењу Б. Станковић

Опис активности наставникаИнформатике и рачунарства:

Рајић
Татјана

 Присуствовала је промоцијама уџбеника за пети разред и дигиталних
уџбеника издавачке куће Клет и Бигз.

 Похађала семинар под називом
« Оцењивање у функцији ефикасног учења» одржаног
21.05.2018.

 Посета угледном часу 29.05.2018.» Његош владар и поета» А. Руварац
и М. Кркљеш

 Посета угледном часу 08.06.2018. « Аустралија» В. Злокас, В. Танкосић
и Т. Рајић

 Посета угледном часу « Дан Русије» Ј.Кузмановић и Т. Мунћан
 Присуство вебинару « Како савладати трему пред завршни испит»

Филеп
Јасмина

 Присуство промоцијама уџбеника за пети разред и дигиталних
уџбеника издавачких кућа Клет и Бигз

 Промоција уџбеника за Информатику преко интернета за издавачку
кућу Едука

 Пријава за пројекат 2000 дигиталних учионица
 Пријава за водитеља обуке наставника који добију рачунаре у оквиру

пројекта 2000 дигиталних учионица
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 Израда ППТ презентација за завршне приредбе ученика 4. разреда и
техничка подршка

 Унос података ученика осмих разреда
 Одржавање сајта школе и фејсбук странице

Прилог 5

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА КОЈИ ПРЕДАЈУ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Одржали смо 5 седница током школске 2017./2018.године.
Највише смо причали и водили дисксије о успеху и владању ученика, о обележавању и о начину
обележавања националних празника, о активностима за дечју недељу, за божине, ускршње
празнике и за 8.март.
Било је речи о постигнутим резултатима на такмичењима и смотрама.
Одржан је један угледни час и три тимска часа. То су:
Ред.бр. Тип часа Разред Име наставника Наставна

јединица
Време
одржавања

1. Угледни час 3. и 4. наставница
информатике
ЈасминаФилеп

Програмирање 23.10.2017.

2. Тимски час 1.– 4. Учитељице
нижих разреда:
Балинт Тимеа,
Чилег Клара,
Њергеш
Хермина и
Немеди Зита

Обележавање
националног
празника
мађара
октобарске
револуције

23.10.2017.

3. Тимски час 1.-4. Учитељице
нижих разреда:
Балинт Тимеа,
Чилег Клара,
Њергеш
Хермина и
Немеди Зита

Обележавање
националног
празника
мађара
мартовске
револуције

15.3.2018.

4. Тимски час 7. И 8 наставника
хемије Јожеф
Добо,наставнице
немачког језика
Илоне Ковач и
наставнице
математике

Фарбање
ускршњих јаја

30.3.2018.
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Елеоноре
Кашлик

Одржане су радионице са родитељима и разне активности, обележавања и радионице са децом
током целе школске године.
За следећу школску годину планирамо наставничку екскурзију у Арач да посетимо рушевину
историјски значајне цркве. Екскурзији се могу придружити и заинтересовани ученици. Желимо да
се ово уведе у школски план.
На последњој седници одржане 22.8.2018. изабрали смо новог председника актива, наставницу
биологије Жужану Јамбор.

Председник:
Немеди Зита

Прилог 6

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА КОЈИ ПРЕДАЈУ У ИО МЕЂА

У току школске 2017/2018.године оодржано је пет састанака.

28.8 2017.године:
Представљен је календар рада за предстојећу школску годину.
Број ученика по одељењима,задужења наставника и предлог ученика за ИОП.
Договор је да се ураде иницијални тестови из свих предмета.Распоред часова редовне наставе и
ваннаставних активности.договорено је да се ураде благовремено сви планови.
Задужења наставника (допунска ,додатна настава,слободне активности)
Цена осигурања и у жине

30.10.2017.
*Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода
*негатвне оцене:енглески језик 4,математика8,српски језик 3,биологија4,музичка култура1
*Успех није задовољавајући па треба повећати број часова допунске наставе.
*У погледу дисциплине нема већих проблема

25.12.2017.
*Извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта 9 ученика има негативан успех из 6
предмета укуоно 9 негативних оцена.
16 ученика је има одличан успех, 14 врло добар, 11 добар.
*Сви учениици имају примарно владање
* Часови редовне допунске наставе се реалзију по плану
*Констатовање мањи број угледних часова од планираних.
*Током зимског распуста ће се организовати, додатнаѕ допуснка настава и секције према
усвојеном плану.
Из појединих предмета има јако мало оцена(минимум)
*До краја школске године треба повећати број часова допунске наставе,чешће оцењивати ученике
и више укључити родитеље
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19.03.2018.
Извршена је анализа успеха на крају трећег квартала:
8 негативних оцена: географија 3,биологија2,енглески је
*Ваннаставне активности се углавном одржавају

14.06.2018.
*На крају школске године од укупно 60 ученика, 23 дечака и 34 девојчице,18 ученика има
одличан успех, 18 врлодобар, 11 добар и 3 ученика су неоцењена. Сви ученици су позитивно
оцењени
Предложено је да ученици који су радили по ИОП-у остану и за наредну школску годину.
Код једне ученице првог разреда примењивана је индивидуализација.Напредак постоји али је
недовољан.
*10 ученика првог разреда није бројчано оцењено.
*Часови редовне наставе су употпуности реализовани.
*Часови ваннаставне активности су реализовани у велиој мери
*Предметни наставници су у 4. разреду одржали часове упознавања са ученицима.

*Родитељски састанци и подела сведочанстава и ђачких књижица је 28.06.2017. у 11 часова.

Председник актива
Биљана

Станковић

Прилог 7

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ

Aктив за Историју и Географију чине Владимир Злокас, Гизела Сакал, Јудит Ронто Бозоки,
Милица Грујић и Милан Кркљеш.

Наставници су сагласни да су у току ове школске године у потпуности остварени скоро сви
постављени циљеви и задаци предвиђени планом рада стручног актива за историју и географију.

Допунска и додатна настава одржавана је у складу према потребама и могућностима
ученика и распореду часова наставника, тако да нема ученика који су негативно оцењени и
послати на поправну наставу у аугусту месецу. Захваљујући додатној настави и труду неких
ученика остварени су завидни резултати на такмичењима. Највећи успех остварила је ученик
осмог разреда из Међе Анђела Крстић која је заузела друго место на републичком такмичењу из
књижевности. Исти ученик проглашен је за ђака генерације.

И ове године ученици су учествовали на историјском квизу који организује удружење
„Светосавље“,показали су солидно знање и на крају сви су учесници награђени заједничком
екскурзијом.

Ученици који раде по ИОП-у углавном савесно обављају задате обавезе. Њихове
активности ограничене су на читање, писање и цртање елементарних садржаја из историје и
географије.

Aнализом успеха ученика на крају другог полугодишта 2017-2018 школске године
примећено је да нема значајнијег напретка и побољшања код лоших ученика, упркос релативно
редовној допунској настави,а разлог томе је недостатак мотивације и интересовања.Неким
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ученицима поклоњене су оцене како би избегли понављање разреда,дакле, позитивне оцене на
крају другог полугодишта нису одраз уложеног труда и стварног напретка.

Наставници су одржали предвиђених десет часова припремне наставе са осмим разредима.
Матурско вече протекло је у најбољем реду и у свечаној атмосфери.

Што се тиче личног професионалног плана сваког наставника остварени су предвиђени
циљеви. Наставници су били учесници семинара који су допринели њиховом професионалном
усавршавању и обезбедили им потребан број бодова.Одржали су задовољавајућ број угледних и
тимских часова, уз напомену да их је можда било мање него прошле школске године. Током
школске године наставници су извршили избор уџбеника за пети разред по новом измењеном
плану и програму.

Наставници су задовољни реализацијом екскурзија које су протекле у најбољем реду.
Немају значајније примедбе.
Угледни часови:

Милица Грујић - у корелацији са вероучитељем. Час је имао две теме: 1. Тема- Религија и
верске секте ; 2. Тема- Република Грчка, Атос, Света Гора.
Милан Кркљеш – у корелацији са наставницом српског језика. „ Његош владар и поета“.

Председник већа,
Милан Кркљеш

Прилог 8

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА

ПЛАН РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА 2017/2018 ГОДИНУ

Септембар-Октобар
1.Конституисање актива
2.Анализа рада предходне школске године
3.Доношење плана и програма рада у сколској 2017/2018
4.Одређивање ученика који раде по ИОП-у
5.Сачињавање плана стручног усавршавања на нивоу већа
6.Текућа питања

Новембар-Децембар
1.Анализа успеха из предмета природних наука
2.Анализа рада ученика по ИОП-у
3.Тимска настава
4.Договор о одабиру ученика за предстојећа такмичења
5.Актуелна питања

Фебруар-Март
1.Стручна усавршавања
2.Успех на првом полугодишту
3.Еваулација ИОП-а
4.Актуелна питања

Мај-Јун
1.Анализа успеха након трећег квартала
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2.Анализа успеха ђака који раде по ИОП-у
3.Анализа такмичења
4.Текућа питања

Стручни актив се састао по плану три пута. На првом састанку конституисан је актив наставника
природних наука: Александар Хрњаз – наставник матрматике, Елеонора Кашлик-наставник
математике, Јожеф Добо- професор хемије, Снежана Вукоњански-професор хемије, Жужана
Јамбор- професор биологије, Татјана Рајић – наставник математике, Игор Васић- наставник
математике и Анастазија Тот-Римаи-наставник физике и председник актива. Утврђено је да
предходни план углавном успешно реализован. План и програм за ову годину је усвојен. На крају
првог састанка одредили смо који ученићи раде по ИОП-у.

На другом састанку смо поздравили нову наставницу хемије Ерику Фазекаш, која предаје у
српским одељењима. Затим смо наставили са анализама предходног пеиода, и закључили да
резултати нису били баш најбољи, увек може боље. Деца су углавном незаинтересована, зато
треба да их мотивишемо на разне начине да бисмо их навели на потребу учења. А ученици који
раде по ИОП-у неки се труде а неки не, дали смо им једноставније задатке који могу и они да
ураде, да би имали успеха у учењу. У напредовању са ученицима који раде по ИОП-у, неки
наставници раде са њима индивидуално, али још чекају распоред од стручних сарадника. На овом
састанку смо се договорили да ћемо држати тимске часове, али ћемо се успут договорити за
детаље. Неки наставници већ знају кога ће да воде на такмичење из свог предмета и они су већ и
почели припреме, а неки још не знају тачно кога би да воде, само су рекли да ће ичи на такмичење.
Наставница биологије је рекла да су деца заинтирисована и за прву помоћ. На крају смо им
напоменули да се ми већ спремамо за манифестацију „Енергија је свуда око нас“ која се одвија у
средњим и основним школама у АП Војводини током 2017 године. Уз подршку Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањинe – националне заједнице и
Факултета “Фимек“ ова акција се реализује по седми пут, а ми се још никад нисмо пријавили.
Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике. Овде
сам пријавила две ученице из осмог разреда Еву Тому која ће радити плакат са темом „
Обновљиви извори енергије“, и Наталију Нинков која ће радити презентацију „Енергетска
ефикасност“ уз подршку наставнице Жужана Јамбор и Анастазија Тот-Римаи.

На трећем састанку смо причали о стручном усавршавању. Неколико нас је потврдило да још нису
присуствовали ни на једном семинару, једино то што смо били присутни на такмичењима или на
неким предавањима за које смо добили само неколико бодова.

Што се резултата тиче на првом полугодишту, можемо рећи да су неки поправили своје оцене а
неки су мало покварили свој просек. Видели смо да они који уче уче углавном целе године, али
они које не уче редовно касније им се сакупи и не могу све да науче. Споменули смо и такмичења,
сад смо већ отприлике сви прошли кроз општинска такмичења, и наставници су углавном
задовољни са разултатима, једнини проблем је увек физика и математика код којих су задаци увек
тешки, па деца не могу да постигну већи број бодова и мало су разочарана. Ионако омамо мали
број такмичара из физике, и њима одузимају вољу да присуствују следеће године, рекла је
наставница физике. А наставница Жужана Јамбор је додала у вези такмичења да је она тражила
задатке са такмичења на мађарском наставном језику а нигде није нашла на интернету, али би
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требало да ставе пошто их сигурно има, кад већ деца раде на разним језицима. Па смо се
договорили да ћемо распитати где можемо наћи тестове на мађарском.

Трећа тачка дневног реда је била еваулација ИОП-а. Сви имамо децу који раде по посебном плану
и програму. Трудимо се да им дамо различите задатке, које неки раде а неки не. Сви су споменули
Мартона Нинкова који неће увек да ради шта му се каже.

На крају смо причали о томе, ко је држао угледни час или ко кад планира. Нико још није држао,
али наставница математике Елеонора Кашлик и Јожеф Добо наставник хемије планирају за 29.
март са седмацима и осмацима заједно да фарбају јаја. Александар Хрњаз наставник математике
планира за мај, наставница хемије Ерика Фазекаш још није знала тачно кад ће да држи, али ће нам
успут најавити. Наставница физике Анастазија Тот-Римаи ће држати у априлу.

На четвртом састанку смо констатовали да је успех исти као што је и било у првом полугодишту,
нема неке веће разлике, они који не раде како треба њих треба мало више мотивисати. Припрема
за матуру је у току, часови су углавном посећени, сви смо пробали некако да се уклопимо у
распоред. Успех ученика који раде по ИОП-у је исти, можда су се мало више потрудили како се
ближи крај школске године, али има и међу њима који се више труде а и оних који се не.
Резултати такмичења су добри, али увек могу бити и бољи. Деца су присуствовала на различитим
такмичењима, природних наука, али ове године нису постигле неке резултате.

Још смо додали да је Татјана Рајић држала тимски час са наставницом ликовне културе Вером

Танкосић, и са наставником географије Владимиром Злокасом. Сад смо углавном сви имали и
угледне и тимске часове, као и посету часова.

Семинаре су углавном посећивали оне које су били у школи, једино је наставница биологије
Јужана Јамбор била у Сенти на неком стручном семинару, и Анастазија Тот-Римаи је била у
Банатском Карађорђеву на семинару „ Мобилини свет наставе“. Укратко су нас упознали са
темом и шта су радили на тим семинарима.

На крају састанка смо још додали да бисмо могли следеће године опет одрадити квиз природних
наука, и да у току следеће школске године мењамо са наставницима из Међе један час, да и ми и
деца видимо како други раде. Да и деци буде мало другачије, да виде како други наставници раде.

Углавном смо све планирано остварили, једнино што треба да надокнадимо да држимо више
тимских часова.

Наставник Наставна тема Датум Одељење Други Други
наставник

Јожеф Добо и
Елеонора
Кашлик

Фарбање
ускрњих јаја

29.03.2018. VII3 и VIII2 Илонка Ковач

Татјана Рајић Aустралија 08.06.2018. VII2 Вера Танкосић,
Владимир
Злокас

Анастазија
Тот-Римаи

Мерење
густине
чврстих тела

13.04.2018 VI1 Слађана Јосић
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Председник актива:

Председник већа
Анастазија Тот-Римаи

Прилог 9

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ

Веће за уметност чине:
1. Актив за Музичку културу, чланови: Камелија Ћирић и Гизеле Киш;
2. Актив за Ликовну културу, чланови: Вера Танкосић, Тијана Мунћан и Радован Лабан.
Стручно веће за уметност се састаје најмање четири пута годишње, распоређено по кварталима,
што је реализовано и ове године, тако што смо се састајали у данима када смо имали оделењско,
одн. наставничко веће, јер смо тада углавном сви присутни. Колегиница ликовне културе Вера
Танкосић и моја маленкост, имамо чешћу комунокацију због срећне околности што су нам
кабинети један поред другог и што радимо истим данима у овој школи (петком). Сваки кватртал
има неку своју посебност, одн. активност којој посвећујемо посебну пажњу, као што су дечја
недеља, Дан школе, Светосавска приредба, матурско вече итд.
Чланови већа се сатају с активима својох стручних предмета, конкретно:

- активом наставника музичке културе и
- активом наставника ликовне културе.

Активи се , такође, састају најмање четири пута год.а по потреби и чешће. Нарочито је користан
актив који се организује приликом семинара, одн. презентације уџбеника, пошто тада срећемо
колеге из читавог округа и том приликом упоређујемо и размењујемо разна искуства: наставна
средства (уџбеници, приручници), квалитет наставе, стандарди, постигнућа ученика, рад са
ученицима који у целини или неки предмет раде по ИОП-у. Веома је значајна сарадња која се на
овај начин реализује међу школама, не само основним, већ и средњим па и специјалном школом,
са којом смо имали посебну сарадњу приликом братимљења наша два школска хора ( у
Инклизувни хор), и учествовању на неколико прослава, закључно са Светосавском академијом у
Зрењанину.
Постоји једна специфичност у раду са децом са којом се настава реализује по ИОП-у, наиме и
музичка и ликовна култура спадају у вештине, тако да наставу реализујемо по прилагођеном
програму, али је свакако јако важна сарадња са осталим колегама, одн. активима, где ми пратимо
такву децу и на нашим часовима, креативно потпомажемо решавању неког конкретног проблема
(од опуштања па до рада на техникама које развијају моторику).

Веће за уметност се састаје најмање 4 пута у току школске године, и то најчешће приликом
одржавања одељењских и наставничких већа, пошто су том приликом, углавном, сви чланови Већа
присутни. Наставници се срећу: уторком Тијана и Камелија, а петком Вера и Камелија. На жалост
осталим данима нам се разликују распореди, а и све радимо у по две, три и чак четири школе, што
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додатно отежава нашу комуникацију. Ипак, сви додатно комуницирамо телефонским или
електронским путем.
Чланови тима реализовали су све активности: редовну наставу у потпуности, угледне и тимске
часове, похађали семинаре, одржавали ликовне секције и хор, где имамо изузеће рада хора у
одељењима на мађарском језику. Наставник Гизела ради у још 3 школе (укупно у 4.) где одржава
часове хора, али на жалост у нашој школи то не постиже. Четири ученика из мађарских одељења
похађала су хор с ученицима из српских одељења од 5. разреда, што је за сваку похвалу, и то су
све ученице одељења чији је одељенски старешина Елеонора Кашлик. Њеним изузетним
залагањем је и дошло до ове плодне срадње. На жалост, ове године им је распоред толико
оптерећен, да нису постизале да похађају и часове хора, који се углавом одржавају као 7.час, када
се одржавају и допунски и додатни часови и из свих осталих предмета!

Хронолошки гледано, наше активности су следеће:

АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2О17.године:

Први састанак Већа за уметност одржан је после седнице Наставничког већа , 25.августа
2О17.године, уз следећи дневни ред:
- Читање извештаја Већа за уметност за школску 2О16/2О17. годину,
- Предлог плана за наредну 2О17/2О18. годину,
- Разно.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ЗА НАСТУПАЈУЋУ 2О17/2О18.годину

1. Октобар:
o Дечја недеља (друга недеља октобра),
o Дан Школе 26.октобар;
2. Децембар: Божићна приредба, допунска и додатна настава, секције;
3. Јануар: допунска и додатна настава, секције, Школска слава Свети Сава 27. Јануар;
4. Април: Васкршњи празници, Слава села (1О.мај), Песничка штафета;
5. Јун: Пети хорски меморијални фестивал „Слободан Бурсаћ“ у Зрењанину (2.јуна 2О16.),
Матурско вече.

Остале активности су искрсавале у ходу а реализовали смо их сходно могућностима. Првенствено
мислим на учешће хора на неколико манифестација које нису биле планом предвиђене:
- Светосавска академија у Зрењанину,
- учествовање хора са школском драмском секцијом на Фестивалу драмских секција; и
- Ликовни конкурси такође.

АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2О17.године:
Први састанак Педагошког колегијума одржан је у петак 12.септембра 2О17.године, на којем је
изложен план рада Већа за уметност.
Током првог школског месеца традиционално се одржава аудиција за Школски хор по свим
одељењима осим у првом, али и прваке примамо током године у наш хор, ради се на техници
дисања и упевавања. Стари чланови помажу око сређивања и слагања нота и увођења нових
чланова у ритам рада.
Са колегом Миланом Кркљешем, наставником историје, договорен је тимски час о Реформацији и
оргуљама, јер је то тема која се обрађује у 7.разреду у првом тромесечју, а у селу постоји
Реформаторска црква која има оргуље. Сарадња је договорена и с вероучитељем Илоном Мартон.

АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2О17.године:
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Друга недеља октобра обележава се традиционално као „Дечја недеља“. Хол школе се украшавао
ликовним радовима а хор је уз неколико пригодних песмица за млађи узраст, поздравио нове
чланове хора. Манифестације које прате Дечју недељу углавном реализују учитељице с нижим
разредима.

Наставник Тијана Мунћан помагала је учитељици Клари у 3.разреду да ученици спреме радове за
Ликовни конкурс у Суботици.Један рад се нашао у прва 3 најбоља, па су ученици били позвани у
Суботицу и добили награде.

У четвртак 26.октобра 2О17. прославили смо Дан школе уз драмски приказ
популарног савремене бајке за децу „Мали принц“, фрнацуског писца Антоана де Сент Егзиперија.
Поставку комаду је урадила наставник српског језика Андријана Руварац, уз помоћ учитеља
Олгице Живков, која је као и до сада радила на костимирању деце – глумаца и коју ћемо
запамтити по маесталним костимима „руже“ и „змије“. У раду на сценографији је немерљив
допринос дала наставник ликовне културе Тијана Мунћан, тако да смо у представи имали и мали
авион. Раду на овом неодољивом комаду прикључио се и школски хор са наставником Камелијом
Ћирић и репертоаром песама које су дале завршну драж целокупној причи.
Отпеване су песме: 1. Химна Милошу Црњанском,

2. Златни дан,
3. Што се осећам скроз,
4. Непобедиви.

АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2О17.године:
Други састанак Већа за уметност одржан је након седнице Наставничког већа, за први квартал
11.новембра 2О17.године и потврђене су предложене активности за наредни квартал са
наставником Вером Танкосић. Остала три члана обавештена су лично и путем мејла. Ликовни
радови се преусмеравају на Божић, као и рад хора, који ће у петак 22.децембра 2О17.године
учествовати на Божићној приредби и на Бадњи дан, сада већ традиционално, наступити у Цркви с
попадијом Слађаном Мајсторовић.
Размишљало се о наредним могућим угледно-тимским часовима.

AКТИВНОСТИ У ДЕЦЕМБРУ 2О17.године:
У петак 22.децембра Хор је учествовао на Божићној приредби коју су припремале учитељице са
нижим разредима. Хол школе био је окићен радовима које су припремиле наставнице Ликовне
културе и учитељице. Отпевали смо песме:
1. Два анђела певаше
2. Анђели певају
3. Божић, Божић, благи дан
4. Ој, Бадњаче, Бадњаче.
Трећи састанак Већа за уметност одржан је након седнице Одељењског већа, такође 22.децембра
2О17.године, састанку је присуствовала поново само наставник Ликовне културе Вера Танкосић, а
остали чланови бивају обавештавани накнадно.
Сумирале смо дешавања у првом полугодишту и разматрале предстојеће активности одмах након
зимског распуста и током другог полугодишта.

АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2О18.године:
У петак 26.јануара 2О18.године одржан је Састанак педагошког колегијума.
У суботу 27. јануара 2О18. свечаност поводом Савиндана прво је одржана у издвојеном одељењу
наше школе у Међи с почетком у 9 часова. Припремању приредбе допринеле су све учитељице:
Мануела Петровић, Слађана Савић, Јелица Николић и Биљана Стојковић, наставник српског језика
Драгана Борић, Наставник руског језика Јасмина Кузмановић, наставник ликовне културе Радован
Лабан и наставник музичке културе Камелија Ћирић.
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Отпеване су песме:
1. Химна Светом Сави
2. Није било лепшег клинца
3. Где год има српско дете, венац славе данас плете,
након чега је прослава настављена на Светој литургији.
Прослава Савиндана у Српском Итебеју је започела Свечаном Литургијом у Храму села а
настављена је свечаном приредбом у холу школе у 13 часова. Игроказ о Светом Сави припремила
је наставник Андријана Руварац, а костиме и оковратнике за глумце и школски хор - учитељица
Олгица Живков.
Хор је извео следеће песме:
1. Химна Светом Сави,
2. Није било лепшег клинца
3. Лази, Лазо, Лазаре
4. Тјело Христово
5. Расти, расти
6. Говори Господе
7. Где год има српско дете
8. Круну није хтео

На приредби су традиционално додељене и награде ликовног конкурса, радови ученика школа из
Српског Итебеја, Међе и Хетина. У жирирању радова су учествовали наших троје наставника
ликовне културе Вера Танкосић, Тијана Мунћан и Радован Лабан.

Увече је школски хор имао част да наступи на свечаној Светосавској Академији у Барокној сали у
Зрењанину и отпева две песме:
1. Није било лепшег клинца и
2. Где год има српско дете ванац славе данас плете.

АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2О18.година:
Драмска секција и школски хор се интезивно припремајуза учествовање на Фестивалу драмских
секција, у марту ове године. Рад је прилично отежан, јер неколицина ученика учествује и у раду
драмске секције и у раду хора и притом се још спремају на своја лична такмичења из других
предмета.

АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2О18.годину:
У петак 9.марта 2О18.године, одржан је Четврти састанак Већа за уметност, након седнице
Наставничког већа. Поред анализе претходног периода, акценат наредног периода биће на
активностима око одабира уџбеника за наредни циклус од 3 године, на нивоу школе, нарочито за
5 - те разреде.

Наставник ликовне културе Тијана Мунћан, слала је радове својих ученика на конкурс „Крв живот
значи“ у Житиште.

У среду 21.марта 2О18.године, у холу наше школе одржали смо Предваскршњу приредбу под
називом „Ивица и Марица“ за ученике наше школе, која је уједно била и жирирана од стране
стручног жирија у оквиру Фестивала драмских секција. На представи је радио следећи тим:
Андријана Руварац – драмска секција, Олгица Живков – костимографија, Тијана Мунћан –
сценографија маестралне кућице и Камелија Ћирић – хор.
Песме које су отпеване:
1. Уводна песма „Ти ри, ти, ти, ти, ти“
2. Песма о вештици 1.
3. Песма о вештици 2.
4. „Гицкова песма“, аранжман на „Алелуја“
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5. „Лутка“ од групе Сарс.
АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2О18.године:
Традиционални Васкршњи концерт ученика који похађају хор код попадије Слађане Мајсторовић
и веронауку код свештеника Сава Мајсторовића, одржан је 8.априла 2О18.године.

У понедељак 16.априла, у Житишту смо учествовали на Фестивалу драмских секција, са
представом Ивица и Марица.

АКТИВНОСТИ У МАЈУ 2О18.године:
Наставник ликовне културе Тијана Мунћан, похађала је Ликовну колонију - Симпозијум у
Жагубици од 1О-12.маја 2О18.године.
У четвртак 1О.маја 2О18.године на Слави Села Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару,
чланови школског хора који су чланови и хора с којим ради попадија Слађана Мајсторовић,
учествовао је на Светој литургији.

АКТИВНОСТИ У ЈУНУ 2О18.године:
У суботу 2.јуна 2О18.године наш школски хор је у сарадњи са хором ОШ“2.Октобар“, као
здружени хорови ОШ“Милош Црњански“ и ОШ“2.Октобар“, учествовао на Петом меморијалном
фестивалу „Слободан Бурсаћ“ у Културном Центру у Зрењанину. Хорове је припремила наставник
музичке културе Камелија Ћирић, а поред организованог аутобуског превоза, у превозу ђака нам
је помогао и наш бивши колега и отац наше ученице Данке, Јефта Живков, а са децом је у
аутобусу путовала Нена Стеванов из стручне службе. Овом приликом им се посебно захваљујем.
Чланови нашег хора су пре наступа седели у публици, те су имали прилику да чују и остале
хорове – учеснике на овом Фестивалу. Хор ја наступио здружено с хором ОШ“2. Октобар“ из
Зрењанина, пошто и њима такође предајем, те су без икакве пробе и без икаквог сусрета отпевали
три заједничке песме. Ово је јако интересантно и изазовно, правити заједничко музицирање међу
ученицима различитих школа..могу само да жалим што и на нивоу Фестивала нису организовали
барем једну заједничку песму за све хорове учеснике, коју би извели на крају програма..али ето
идеје коју ћу предложити за следећи фестивал.
Отпеване су песме:
1. Непобедиви (песма са Дечјег фестивала),
2. Златни дан, Бисере Велетанлић и
3. Песма групе Сарс „Лутка“.

Четврти састанак Већа за уметнос одржан је у уторак 12.јуна 2О18.године ради одлучивања са
којим ћемо уџбеницима у 5.разредима радити на почетку наредне школске 2О17/2О18.године.
Прилажем и тај извештај у потпуности:

Записник са стручног већа за уметност одржаног дана 12.6.2О18.године
На стручном већу наставника за уметност извршили смо одабир уџбеника за 5.разред по новом
плану и програму, који ће се користити школске 2О18/2О19.године.

1. Наставник музичке културе у српским одељењима у Српском Итебеју и Међи, Камелија
Ћирић, одабрала је да се настава из овог предмета изводи по новом плану и програму за 5.разред
основне школе користећи уџбеник издавачке куће Логос.

Музичка култура:
Издавачка кућа Логос
Музичка култура 5, уџбеник
Аутори: мр Александра Паладин и мр Драгана Михајловић Бокан
уз образложење :
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да се уџбеник ове издавачке куће користи последњих неколико година а од следеће ће и сви
учитељи у нашој школи користити уџбенике овог издавача. Без обзира што најновији уџбеник није
испоштовао и изменио и допунио примедбе који смо ми наставници који га користимо дали, исто
је и са осталим понуђеним уџбеницима, по којима предајем у остале две школе. У те две школе
радим по уџбеницима које су одабрали моје претходне колеге. Недостатке сам током година
надопунила сама,тако да да је то сад фино разрађено. Најбоље су понуђене припреме за час, чак и
по неколико варијанти за исти час, најбоље су одабрани аудио снимци и најбројнији, а при том и
поклон постери који прате наставу.

2. Наставник музичке културе у мађарским одељењима у Српском Итебеју , Гизела Киш,
наставу из овог предмета изводиће по новом плану и програму за 5.разред основне школе
користећи уџбеник издавачке куће Завод, без образложења, пошто је то једини уџбеник који је и
понуђен од стране Министарства.

Музичка култура:
Издавачка кућа Завод
Музичка култура 5, уџбеник
Аутор: Габриела Булатовић
Ènek-zene Zenekönyv az àltalànos iskolàk 5.osztàlya szàmàra
Аутор: Bulatović Gabriela
3. Наставници ликовнее културе Вера Танкосић и Тијана Мунћан у српским и мађарским
одељењима у Српском Итебеју, и Лабан у Међи, определили су се да наставу из овог предмета
изводе по новом плану и програму за 5.разред основне школе користећи уџбеник издавачке куће
Логос.

Ликовна култура:
Издавачка кућа Логос
Ликовна култура 5, уџбеник
Аутор: Милутин Мицић
Уз образложење:
да су одличне илустрације и приступ примерен узрасту динамичан текст који држи пажњу ученика,
као и присаједињен илустративно - текстуални приказ градива.

Председник стручног већа за уметност
Наставник музичке културе:

Камелија Ћирић
У Српском Итебеју 12.јуна 2О18.године

Наставник ликовне културе Тијана Мунћан је од 8-1О. јуна 2О18. године похађала Ликовну
колонију - Фестивал циркулације у Вршцу. У уторак 12.јуна, два дана пред сам крај наставне
године, одржана су чак два часа: тимски и угледни, управо као доказ да и последњи часови на
самом измицању наставне године и те како могу бити занимљиви и креативни.
• Тимски час, односно двочас, одржале су наставник ликовне културе Тијана Мунћан и
наставник руског језика Јасмина Кузмановић, као 1.и 2.час у 5/2 одељењу, са темом
Преобликовање употребних предмета – „Руски сувенири“. Часу су присуствовали следећи
наставници: Славица Симић – српски језик, Тања Рајић – учитељица, Нора Кашлик – математика
на мађарском језику, педагог Тамара Деак.
• Угледни час под називом „Шта смо све научили“, одржала је наставник музичке културе
Камелија Ћирић, у одељењима 5/1 и 5/2.Ова два разреда су до прошле године чинила једно
одељење, те је било веома занимљиво како њима, тако и нама и њиховим разредним старешинама
Славици Симић – српски језик и Александру Хрњазу – математика, који су присуствовали, да
упоредимо њихова постигнућа из Музичке културе на крају наставне године. Часу су
присуствовали и ученици 5/3 одељења које је довела наставник ликовне културе Тијана Мунћан,
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који су често били главне судије у одлуци о давању поена такмичарима. Гошће су нам биле и
наставник математике Нора Кашлик и педагог Тамара Деак.

18.,19. и 2О.јуна колегиница Тијана Мунћан и ја, дежурале смо на Завршном испиту мале матуре у
Житишту.

У недељу 24.јуна 2О18.године у Падини, наставник музичке културе Камелија Ћирић била је члан
жирија на Такмичењу дувачких оркестара за Фестивал у Гучи.
У четвртак 28.јуна 2О18., након Седнице наставничког већа, одржан је Трећи састанак
Педагошког колегијума, на којем смо сумиралисве оно што се током школске године радило уз
читање извештаја председника већа, сваког понаособ.

НАПОМЕНА:
Часове додатне наставе, која се у нашем случају зову Ликовна секција и Хор, редовно су
одржавали наставници Вера Танкосић, Тијана Мунћан, Радован Лабан (6.разред – 1.час, 7.разред –
18 часова) и Камелија Ћирић (55 часа хора у Српском Итебеју и 22 часа хора у Међи, укупно 77 од
часова).
Угледни часови:
Камелија Ћирић – 12.6.2018.године. „Шта сам све научио?“ у Ⅴ1 и Ⅴ2 одељењу а присуствовали су
и наставници Елеонора Кашлик, Александар Хрњаз, Славица Симић, Тамара Деак и Тијана
Мунћан.

Председник Већа за уметност
Камелија Ћирић

Прилог 10

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.
ГОДИНУ

У школској 2017-2018.г. Стручно веће за физичко и здравствено васпитање одржало је 4 састанка.

СЕПТЕМБАР
-Извршили смо анализу рада актива претходне школске године
-Усвојили смо План рада за школску 2017/2018.г.
-Извршили смо анализу календара такмичења за 2017/18. школску годину
- Организовали смо школски крос

НОВЕМБАР
-Извршили смо анализу успеха ученика на одржаним такмичењима (крос,мали фудбал, тројком против
порока....)
-Направили смо план припрема за предстојећа такмичења

ФЕБРУАР
-Извршили смо анализу успеха и постигнутих резултата на крају првог полугодишта
-Организовање угледних часова
-Извршили смо анализу стручних усавршавања
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МАЈ
-Извршили смо анализу одржаних такмичења
-Организовање спортског дана

Председник актива:

наставник физичког васпитања, Еде Ормош

Председник Школског одбора
______________________
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