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I УСЛОВИ РАДА 
 

 
Статусни услови 
 
 Основнашкола “МилошЦрњански” 
СрпскиИтебејорганизованајекаојавнаустановазаосновнообразовање и 
васпитањеученикасатериторијанасељенихместа: СрпскиИтебеј, НовиИтебеј, Међа и Хетин. 
Седиштешколеје у СрпскомИтебеју, Омладинска 2. Издвојенаодељењасу: од I до VIII разреда –
Међа (II и IV разредкомбинован) и комбинованаодељења од I до IV разреда у Хетину. 

УстановајеподнепосреднимруководствомМинистарствапросвете, науке и 
технолошкогразвојаиПокрајинскогсекретаријатазаобразовање и 
културу.УправниорганшколејеШколскиодбор.Руководећиорганшколеједиректор. 

  
Стручниорганишколесу: 
            1. Педагошки колегијум 
 2. Наставничко веће 
 3. Одељенско веће 
 4. Стручна већа за области предмета 
 5. Стручни активи. 
 
Настава се одвијала на српском наставном језику за ученике од I до IV разреда у Хетину, на 

српском и мађарском наставном језику од I до VIII разреда у Српском Итебеју и на српском језику 
од I до VIII разреда у Међи. 

Ове године формирано је 5 одељења првог разреда (у Српском Итебеју три – два на 
српском и једно на мађарском наставном језику, једно у издвојеном одељењу у Међи једно у 
комбинованом одељењу у издвојеном 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 и презентације. У интерактивној учионици се налази и један део школске библиотеке. 
Канцеларија педагошко – психолошке службе сеналазипоред канцеларије директора. Правно – 
рачуноводствена служба смештена је 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. 
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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. 
 У Хетину постоји зграда у којој се изводи предшколско васпитање и образовање и разредна 
настава у два 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 одвијала у преподневној смени. Испред школе се налази 
ограђено школско двориште са спортским тереном. 
Ученици нижих и виших разреда смењивали су се недељно.  

 
Опрема и наставна средства 
 
 

Наставнасредства Матична
школа 

Издвојенаодељења УКУПНО 
Међа Хетин 

Графоскоп 2 3 / 5 
Дијапројектор 1 2 / 3 
Компјутер 16 4 1 21 
Лап-топ 13 7 3 23 
ЦД плејер 7 5 3 15 
Телевизор 3 2 / 5 
ДВД  1 1 / 2 
Видеорекордер 1 1 / 2 
Пројектор 19 5 / 24 
Мултифункц. уређај 3 2 1 6 
Музичкиинструменти 6 2 1 9 
Орфов инструментариј 1-

расходов
ати 

1 / 2 

Штампач 7 1 1 9 
Скенер 1 / / 1 
Интерактивнатабла 3 1 1 5 
Белетабле 8 2 2 12 
Музичке линије / 2 / 2 

 
 
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“ 
 - часопис за консалтинг пословања корисника буџетских средстава ''Буџет''. 
а на мађарском језику листове:  
-  „Mézeskalács“ , „JoPájtas“, ''Újkép'', ''Természetbúvár'', „Hoppá”. 
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Kадровски услови 
 
 Образовно-васпитни рад обављало је 16 наставника разредне наставе, 40 наставникa 
предметне наставе, три стручна сарадника – библиотекара, педагог и психолог школе и директор 
школе. Ненаставно особље – 20. Укупно 76 запослених, од чега је 43 путника + 2 (од Српског 
Итебеjа до Међе и Хетина) + 1 (од Међе до Хетине). Запослени на неодређено време 58, а на 
одређено време18. Кадровски потенцијал школе је у великој мери побољшан  последњих година. 
 
У току школске године дошло је до измене у кадровским условима:  

Име и презиме Годинестажа Испитзалиценцу Задужење у школи 
АндријанаРуварац – 

престанак радног односа, по 
основу споразума о 

преузимању радника у друге 
школе 

11 Да Наставник предметне наставе – 
српски језик 

Горан Радаковић – престанак 
радног односа, по основу 
споразума о преузимању 
радника у друге школе 

10 Да Наставникпредметне наставе – 
српски као нематерњи језик 

Љиљана Капуши – престанак 
радног односа, по основу 
споразума о преузимању 
радника у другу школу 

14 / Чистачица 

МаристелаДробњак – 
престанак радног односа по 

истеку уговора (замена) 

2 Не Наставник предметне наставе - 
хемија 

Милица Зубовић – 
напородиљскомодсуству 

8 Да Наставник предметне наставе – 
српски језик 

ЈудитРонтоБозоки – на 
неплаћеном одсуству 

26 Да Наставник предметне наставе - 
историја 

Ерика Чоти – повратак са 
породиљског одсуства 

4 Да Наставник предметне наставе - 
хемија 

ЗолтанЛабанц – заснивање 
радног односа  

8 Не Наставник предметне наставе – 
матерњи језик и/или говор са 

елементима националне културе 
– мађарски језик 

Роса Зубовић – заснивање 
радног односа 

1 / Чистачица 

Нада Шкондрић – заснивање 
радног односа 

23 Да Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 

српски језик и наставник 
предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
српски као нематерњи језик 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

Специфичност наше школе се огледа у двојезичној настави и структури која садржи 
матичну школу са два издвојена одељења. У оба издвојена одељења имали смо комбиновану 
наставу. У Међи су били комбиновани други и четврти разред, а у Хетину су комбинована два 
одељења од I до IV разреда на српском наставном језику. 
 
Бројно стање ученика и одељења 
 У протеклој школској години формирано је 28 одељења: 14 одељења разредне, 14 одељења 
предметне наставе и по једно одељење продуженог боравка на српском језику у матичној школи и 
у издвојеном одељењу у Међи. Школа у Српском Итебеју имала је 10 одељења виших разреда, од 
тога 6 на српском наставном језику и 4 на мађарском наставном језику 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 први и трећи разред били комбиновани. У Хетину се 
такође настава одвијала комбиновано од I до IV разреда на српском наставном језику и то први и 
други разред комбиновано и трећи и четврти разред комбиновано. 
 Школску 2020/2021. годину уписало је 328 ученика у 28 одељења, од чега је наставу на 
српском наставном језику похађало 256 ученика у 20, а на мађарском 72 ученика у 8 одељења. 
Матична школа 
Број одељења- на српском  11  и на мађарском  8 
Наст.јези
к 

I II III IV V VI VII VIII I-VIII 

Српски 14 14 25 25 13  21 17 16 20 15 14 194 
Мађарски 9 11 9 10 11 5 9 8  72 
Укупно 37 36 34 23 33 38 29 37 266 
ИОП(сј/мј
) 

1ИОП2 
+ 
1ИОП2 

2ИОП3/ 
1ИОП2 

2ИОП1
/ 
1ИОП2 

2ИОП1/ 
1ИОП1 

2ИОП1/ 
1ИОП1 
+1ИОП2 

2ИОП2
+ 
2ИОП1 

2ИОП1/1И
ОП1 
+1ИОП2 

1ИОП2 
1ИОП3 
+1ИОП
1 
1ИОП3 

11ИОП1+5ИО
П2+ 4ИОП3 
3ИОП1+4ИО
П2 

 
Издвојенo одељењe у Међи(6 одељења + 1 комбиновано одељење I /III разред)  
Наст.јези
к 

I/III II  IV V VI VII VIII I-VIII 

Српски 2 4 6 9 8 12 4 6 51 
ИОП ИОП2 / 1ИОП1 1ИО

П1 
2ИОП1 1ИОП1+1И

ОП3 
2ИОП1 7ИОП1+ 

1ИОП2 
+1ИОП3 

 
Издвојенo одељењe у Хетину (2 комбинована одељења  на српском II/III и I/IV) – на дан 20.01.2020. године 
У III разреду има 1ИОП1. 
Наст.језик I II III IV I-IV 
Српски II/III  1 4 

 
5 

Српски I/IV 1 
  

5 6 
Укупно 1 1 4 5 11 
ИОП   1ИОП1 1ИОП1 2ИОП1 
 
Укупан број ученика школе 
Наст.језик I II III IV V VI VII VIII I-VIII 
Српски 31 32 33 27 29 45 24 35 256 
Мађарски 9 11 9 10 11 5 9 8 72 
Укупно 40 43 42 37 40 50 33 43 328 
 
Укупанбројодељења у школи 
Koмбинована I II III IV V VI VII VIII I-VIII Укупно 
3   (3 СЈ) 3 3 2 3 3 4 3 4 25 28 
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Извештај о стању, осипању и броју ученикана крају школске 2020/2021. године 
 

На почетку другог полугодишта школске 2020/2021. године Основну школу „Милош 
Црњански“ Српски Итебеј похађало је 333 ученика, од чега 269 ученика наставу похађало у 
Матичној школи у Српском Итебеју, 53 ученика у Издвојеном одељењу Међа и 11 ученика (од I-
IV. разреда) у Издвојеном одељењу Хетин. 

Ученици Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј распоређени су у 28 одељења 
од чега су три одељења комбинована од два разреда. У ИО Хетин настава се одвија на српском 
језику у два комбинована одељења која су формирана тако да једно комбиновано одељење чине 
ученици Iи II разреда, а друго комбиновано одељење чине ученици III и IV разреда. Настава у 
свим одељењима у ИО Међа одвија се на српском језику у једном комбинованом одељењу ученика 
I и III разреда и у 7 некомбинованих одељења. У Матичној школи формирано је укупно 19 
одељења међу којима нема комбинованих одељења. У 11 одељења настава се одвија на српском 
језику, а у 8 одељења на мађарском језику. 

По индивидуалном образовном плану наставу похађа 38 ученика, од чега 22 ученика по 
ИОП-у 1, 11 ученика по ИОП-у 2,  а 5 ученика по ИОП-у 3. 

У периоду од 18.1.2021. године до 31.8.2021. године односно до краја школске године 
дошло је до промене броја ученика услед селидби ученика тј. до промена хранитељских породица, 
те је нових 8 ученика уписано у нашу школу, а 7 ученика је напустило нашу школу. 

У току другог полугодишта школске 2020/2021. године на основу Преводница у нашу 
школу је уписано 4 ученика: 

1. Стан Симона – VII разред – матична школа Српски Итебеј 
2. Мака Золи – I разред – матична школа Српски Итебеј 
3. Вулеташ Добринко – VI разред – матична школа Српски Итебеј 
4. Раду Наталија – V разред – ИО Међа 
Разлог за упис нових ученика у нашу школу је тај што сеученица Стан Симона доселила са 

мајком у Српски Итебејиз Житишта, ученик Мака Золи се доселио са мајком у Српски Итебеј из 
Новог Милошева, ученик Вулеташ Добринко се доселио у Српски Итебеј из Пландишта, услед 
промене хранитељске породице, док сe ученица Раду Наталијадоселила из Зрењанина у Међу, 
услед промене хранитељске породице. 

У току другог полугодишта школске 2020/2021. године без Преводнице, а на основу 
претходне провере знања у нашу школу је уписано 4 ученика: 

1. Стојков Сузана – II разред – матична школа Српски Итебеј 
2. Стојков Шанел – III разред – матична школа Српски Итебеј 
3. Стојков Златко – V разред – матична школа Српски Итебеј 
4. Стојков Менди – VII разред – матична школа Српски Итебеј. 
 
Разлог за упис нових ученика у нашу школу је промена места пребивалишта односно 

боравишта, тако што су се наведени ученици доселили са породицом из Немачке у Српски Итебеј. 
 

 У току другог полугодишта школске 2020/2021. године из наше школе је исписано 7 
ученика: 

1. Марковић Катарина – VI разред – матична школа Српски Итебеј 
2. Марковић Кристина – VI разред – матична школа Српски Итебеј 
3. Јовановић Урош – I разред – ИО Међа 
4. Јовановић Давид - II разред – ИО Међа 
5. Јовановић Никола – III разред – ИО Међа. 
6. Сенте Марина – IV разред – матична школа Српски Итебеј 
7. КризбаиСинтиа - IV разред – матична школа Српски Итебеј. 

 
До смањења броја ученика наше школе дошло је услед промене места  

пребивалишта и боравишта, тако што су се ученицеМарковић Катарина и Марковић Кристина са 
мамом преселиле из Српског Итебеја у Житиште, ученици Јовановић Урош, Јовановић Давид и 
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Јовановић Никола су се са породицом преселили из Међе у Орловат, док су се ученице Сенте 
Марина и КризбаиСинтиа са породицама преселиле у Немачку.  

За све ученике су уредно достављене преводнице и извештаји о упису другим школама, као 
и преводнице и извештаји о уписунашој школи. 
 На дан 31.8.2021. године укупан број ученика у Основној школи „Милош Црњански“ 
Српски Итебеј је 334 ученика, што значи да тренутно има 1 ученик више у односу на крај првог 
полугодишта школске 2020/2021. године. У матичној школи у Српском Итебеју тренутно има 272 
ученика, у ИО Међа 51 ученик, а у ИО Хетин (од I-IV. разреда) 11 ученика. 
 Број одељења, као и број ученика који раде по индивидуално образовном плану је остао 
непромењен у односу на почетак школске године. 
  
  
 

                                                                                                                              Секретар школе
   

      Јована Хрњаз                                                                     
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 
2020/2021.ГОДИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ ОД I ДО VII РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 
ГОДИНЕ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ I1 - Наталија  Кецић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 
 

14 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
САМОСТАЛНО 

5 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ МАЊУ ПОМОЋ 

6 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ 

3 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НАПРЕДУЈУ У ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ УЗ 
ПОВРЕМЕНО АНГАЖОВАЊЕ И КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

Име и презиме Предмет 
(1) 

Предмет (2) Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет 
 (6) 

УКУПНО 

Мартин Ковач Српски 
језик 

Математика      

Фатиме 
Краснићи 

Српски 
језик 

Математика      

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ  
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
696  696 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-2 

Ученици са којима се ради индивидуализација: 

1. _Фатиме Краснићи__________________________________ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта:/ 

Запажања о ученицима и одељењу:  
Одељење је просечних постигнућа. Сви ученици су напредовали у складу са 
својим могућностима. Савладали су почетно читање и писање које треба 
редовно вежбати, да би оно било течно и изражајно. На часовима су активни, 
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заинтересовани за рад. Већина се труди да редовно извршава своје школске обавезе. Оно на чему 
треба радити јесте развијање радних навика. 
 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ I2 - Светлана Керекеш 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 
 

16 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
САМОСТАЛНО 

10 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ МАЊУ ПОМОЋ 

3 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ 

3 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 0 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НАПРЕДУЈУ У ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ УЗ 
ПОВРЕМЕНО АНГАЖОВАЊЕ И КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

Име и презиме Предмет 
(1) 

Предмет (2) Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет  
 (6) 

УКУПНО 

Анита 
Ферковић 

Српски 
језик 

Математика      

Самуела 
Филипов 

Српски 
језик 

Математика      

Лаура Раду Српски 
језик 

Математика      

 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ/ 
 
ИЗОСТАНЦИ  
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
1262   
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 
 
Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

2. ИОП 2  
 
Ученици са којима се ради индивидуализација:/ 
 
 
Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта: 

1. Самуела Филипов 
 

Запажања о ученицима и одељењу: 
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На почетку школске године уписано је 14 уч.,у току школске године уписана су још 2 
ученика,тако да школску годину завршава 16 ученика-7 дечака и 9 девојчица. Десеторо ученика 
напредује самостално, троје уз мању помоћ и троје уз већу помоћ. Сви су позитивно оцењени и 
завршавају први разред. Неоцењених нема. Сви су оцењени оценом примерно владање. Наставно 
градиво је савладано,али преовладава утисак да је недостајало времена за увежбавање због 
објективних околности. Задатак за следећу школску годину је даља изградња радних навика. 
Потенцијала има,али без добро формираних радних навика могуће је да не дође до изражаја. На 
следећем родитељском састанку разговараћемо о томе.   

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ I3 – Тимеа Балинт 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 
 

9 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
САМОСТАЛНО 

7 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ МАЊУ ПОМОЋ 

2 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ 

0 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 0 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НАПРЕДУЈУ У ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ УЗ 
ПОВРЕМЕНО АНГАЖОВАЊЕ И КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА:/ 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 

ИЗОСТАНЦИ  
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
327 / 327 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 

Ученици са којима се ради индивидуализација: 

2. Жолт Швелер 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У првом разреду има девет ученика. Сви су позитивно оцењени.  Напредовање на очекиваном 
нивоу код седам ученика, напредовање спорије, али је стално код два ученика. Неоцењених нема. 
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Наставу похађа по ИОП-у 1 један ученик, има проблем са говором и са концентрацијом. Научио 
сва слова, изузетно лепо пише, али јако споро. Само уз помоћ решава задатке. Мама лепо сарађује.  
Индивидуализација се ради са учеником Жолт Швелер углавном научио сва слова, али и даље јако 
ружно пише, не користи правопис, јако слабо чита. Само уз помоћ решава задатке из математике, 
и до десет. Мама сарађује, али без резултата. Предлажем да се са учеником ради по ИОП-у у 
другом разреду. 

На часовима четворо изузетно активно, тачно решавају задатке, самостални, креативни су, они су 
Немади Емилиа, Олар Паула, Кинчеш Криштоф и Боднар Андраш. Све похвале! Сви у потпуности 
извршавају обавезе у школи и представљају пример другима својим односом према ученицима, 
запосленима и имовини. Сви су напредовали од почетка школске године. У одељењу већина лепо 
пише и чита. У одељењу је увек радна атмосфера, организовали смо пијацу у одељењу, у оквиру 
часа математике, када нам је наставна јединица била новац. 20.Маја часове смо одржали на 
отвореном у оквиру међудародне акције Учионица на отвореном, 22.Априла обележили смо Дан 
Планете Земље. 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  I- ИО Међа – Слађана Савић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 
 

                           2 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
САМОСТАЛНО 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ МАЊУ ПОМОЋ 

                           2 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НАПРЕДУЈУ У ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ УЗ 
ПОВРЕМЕНО АНГАЖОВАЊЕ И КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ  
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
                194                 194 
 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у:/ 
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Ученици са којима се ради индивидуализација:/ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Оба ученика напредују према својим могућностима.Читају и пишу штампаним и писаним 
ћириличним словима._Сабирају и одузимају до 20.У наредном периоду у свакодневним животним 
ситуацијама треба увежбавати сабирање и одузимање до 100. 

 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  1-ИО Хетин - Јелена Ивановић     

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 
 

2 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
САМОСТАЛНО 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ МАЊУ ПОМОЋ 

1 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ  НАПРЕДУЈУ У 
ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 
УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ 

1 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НАПРЕДУЈУ У ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ УЗ 
ПОВРЕМЕНО АНГАЖОВАЊЕ И КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ  
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
75 / 75 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1.  ИОП- 2 

Ученици са којима се ради индивидуализација:/ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта:/ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  II1 - Весна  Стојић       

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 27 
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УЧЕНИКА 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 8 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 13 
ДОБАР УСПЕХ 6 
ДОВОЉАН УСПЕХ - 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

- 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА - 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
       1825            /          1825 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП3 
2. ИОП3 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

До краја школске 2020/2021. године сви ученици из одељења II 1 су се придржавали истакнутих 
правила понашања и мера како на часовима редовне, тако и изборне наставе. Два ученика су 
радила по ИОП3: Маша Петровић и Тијана Сежанов.  

Маша Петровић, која је радила на часовима српског језика и математике по ИОП3, била је савесна 
и марљива при изради додатних задатака. Често пута је брзо и тачно решавала сложеније и 
опширније задатке из: књижевности, граматике и правописа српског језика. На часовима домаће 
лектире, пре саме обраде, успешно је одговорила на мноштво датих задатака, те је на часовима 
обраде истицала своја запажања о прочитаним делима, поделу по целинама, поруке и тему. На 
часовима математике, у свесци су јој се бележили додатни задаци, а за домаћи задатак је добијала 
наставне листиће које је успешно решавала. Уједно, на часовима је често пута решавала 
проблемске задатке испред табле, које је детаљно и поступно објашњавала и представљала.. Врло 
често је опширно истицала своје закључке и виђења, али је и поштовала мишљења својих 
вршњака.  

Тијана Сежанов је такође радила по ИОП3 наставне садржаје из српског језика. У свом раду је 
опширно истицала своје мишљење и  ставове при одређивању карактеристичних мотива у 
књижевним делима који су се обрађивали, као и тему. На основу добијених додатних наставних 
листића, успешно је савладала граматичке и правописне садржаје из српског језика. Уједно, 
сарађивала је са свима и придржавала се свим мера које су биле предочене. 



14 
 

 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  II2 – Зита Немеди 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

11 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 8 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 3 
ДОБАР УСПЕХ - 
ДОВОЉАН УСПЕХ - 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

- 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА - 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
580 - 580 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП 2 
2. ИОП 1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Сви ученици су током целе школске године напредовали својим темпом. Радни су и оцене су 
показатељи њиховог труда. Да смо радили под нормалним условима много више би научили. 

 
 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  II3 - Биљана Станковић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

6 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

6 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 3 
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ВРЛОДОБАР УСПЕХ 2 
ДОБАР УСПЕХ 1 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
103 / 103 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  II- ИО Хетин - Јелена Ивановић     

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

1 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

1 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 1 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ  
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
/ / / 
 



16 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у:/ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ III1 – Светлана Ћурић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

 
              27 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

 
              27 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ               10 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ                 9 
ДОБАР УСПЕХ                 4 
ДОВОЉАН УСПЕХ                 4 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 
              - 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА               - 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
693  - 693 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Име и презиме ВРЛОДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ УКУПНО 
Надица Ранковић  добро   
Габријел Филипов   добро   
Николина Кашлик Врло добро    

 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

3. ИОП-1 
4. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

1. _Надица Ранковић__________________________________ 
2. _Фабријел Филипов__________________________________ 
3. _Елмедина Кадрија__________________________________ 

Запажања о ученицима и одељењу: 
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У нашем одељењу 19 ученика лепо напредује ,остварујући све исходе и циљеве у настави. 

Док,8 ученика спорије напредује ,уз помоћ и подршку. 

Разлози за њихова  слабија постигнућа су многобројна :Тешки животни-породични услови 
,нередовно похађање наставе ,честа мењања места боравка ... 

На крају школске године ,растали смо се уз жеље ,да наредне школске године радимо нормално ,у 
једној групи -одељењу,да часови трају 45минута и да не буде пандемије .Помоћ нам никаква није 
потребна ! 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ III2 – Хермина Њергеш 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 9 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 9 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 6 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ / 
ДОБАР УСПЕХ 3 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ / 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 

76 / 76 
 

 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Ученици су вредни, радни. Сви напредују према својим могућностима. 
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РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  III3 – Слађана Савић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

              4 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

              4 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ               1 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ               2 
ДОБАР УСПЕХ               1 
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
                 60                      60 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  III- Хетин – Тања Мичета 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

4 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

4 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 2 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 2 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ  
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НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
245 / 245 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  IV1 - Олгица Живков      

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

13 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 5 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 4 
ДОБАР УСПЕХ 4 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 

384 / 384 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

5. ИОП-1 
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6. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

4. Норберт Стојков 
5. Марјан Ферковић 
6. Николета Штеванов 
7. Бајрамша Мета 

Запажања о ученицима и одељењу: 

     Краје маја и почетком јуна месеца Сви предметни наставници који ће ученицима предавати од 
петог разреда су одржали по један час како би се упознали са ученицима а и ученици са 
наставницима и новим предметима које ће добити у петом разреду. 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ IV2 – Анета Ковач 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

9 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

7 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 5 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 2 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: 
Синтија Кризбаи – из свих предмета 
Марина Сенте – из свих предмета 
 
Ове две ученице се упућују на полагање разредног испита у августу. 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
203 - 203 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у:/ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 
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РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ  IV 3 - Јелица Николић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

8 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

8 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 4 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 4 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
668 0 668 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ IV- ИО Хетин - Тања Мичета     

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

4 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

4 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 2 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 2 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
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УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
217 / 217 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у:/ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ V1 - Злокас Владимир 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

27 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

26 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 9 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 13 
ДОБАР УСПЕХ 3 
ДОВОЉАН УСПЕХ 0 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

0 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 1 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
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Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ 
ПРЕДМЕТА 

УКУПНО 

Аурора Лакатуш Сви предмети    
 
УченицаАурора Лакатуш се упућује на полагање разредног испита у августу. 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
697 0 697 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 
2. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Одељење је подељено у две групе услед Епидемије Ковида 19. Одељење сарађује са наставницима 
и углавном је позитиван став наставника према одељењу. У току 5 разреда током наставе није 
било већих васпитно- дисциплинских проблема 

 
 
 
 
 
 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ V2 - Гизела Вуковић Сакал 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

7 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

7 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 5 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 2 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
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ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
213 5 218 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор:/ 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Сви ученици имају примерно владање и задовољна сам са понашањем у школи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ V3 – Дуња Травар 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

8 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

8 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 4 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 3 
ДОБАР УСПЕХ 1 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ:/ 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ:/ 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
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ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
574 4 578 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI1 - КамелијаЋирић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

18 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

16 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 6 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 5 
ДОБАР УСПЕХ 5 
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

1 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 1 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

Име и презиме Предмет 
(1) 

Предмет 
(2) 

Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет 
 (6) 

УКУПНО 

Смиљка 
Ранковић 

Биологија      1 

 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ 
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Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ 
ПРЕДМЕТА 

УКУПНО 

Андељина Кадријај   *  
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
964 24 986 
 
Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-2 
2. ИОП-2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

1. Андељина Кадријај 

2. Мануел Ранковић  

3. Смиљка Ранковић 

 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI2 – Обрад Становић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

17 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

15 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 4 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 7 
ДОБАР УСПЕХ 4 
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 2 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ / 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ 
Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ 

ПРЕДМЕТА 
УКУПНО 

Немања Николић   *  
Миле Филипов   *  
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
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ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
263 13 276 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 
2. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

1. Драган Филипов 

2. Миле Филипов 

3. Немања Николић 
 

 

 

 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI3 - Елеонора Кашлик 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

5 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

5 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 4 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 1 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ: / 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: / 
 
ИЗОСТАНЦИ (од почетка другог полугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
352 13 365 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 



28 
 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у:/ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године:/ 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI4 - МилицаГрујић 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

12 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

12 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 3 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 4 
ДОБАР УСПЕХ 5 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ: / 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: / 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
749 9 758 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-1 
2. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VII1 - Нада Шкондрић   

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

21 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

20 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 6 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 8 
ДОБАР УСПЕХ 6 
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ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

1 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
Име и презиме Предмет 

(1) 
Предмет 
(2) 

Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет 
 (6) 

УКУПНО 

Садмира 
Османи 

Биологија       

 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: / 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
688 8 696 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају поИОП-у: 

1. ИОП-1 
2. ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VII2 - АнастазијаТот-Римаи 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

9 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

8 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 2 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 5 
ДОБАР УСПЕХ 1 
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 1 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ: / 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: 
Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ 

ПРЕДМЕТА 
УКУПНО 

АлексСенте   Даизсвихпредмета  
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ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
195 1 196 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. ИОП-2 
2. ИОП-1 

 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VII3 – Милан Кркљеш    

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

2 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

2 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 1 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 1 
ДОБАР УСПЕХ  
ДОВОЉАН УСПЕХ  
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА  
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ: / 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ: / 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 

78 2 80 
 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 
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Ученици који наставу похађају по ИОП-у: / 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

 
Извештај саставила:                     Директор школе 
Педагог школе                     Ђурђевка Ракић 
Слађана Јосић 
 

                      ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

                                                                                            

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА СЛАВИЦА СИМИЋ РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ8-1 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА           13 
БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА          12 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ: 

 

ОДЛИЧАН УСПЕХ           4 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ           4 
ДОБАР УСПЕХ           4 
ДОВОЉАН УСПЕХ           / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ           / 
БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА           1 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
Име и 
презиме 

Предмет 
(1) 

Предмет 
(2) 

Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет  
 (6) 

УКУПНО 

/  
       

                                                        
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ 
Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА УКУПНО 
Алекс  Алимпић 

  
изсвихпредмета   15                

 

ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
   509          /            509 
Ученицикојиимајусмањенуоценуизвладањаилиукор:/ 

Ученицикојинаставупохађајупо ИОП-у: 

1. ИОП2 
2. ИОП3 

Ученицикојинисуредовнодолазилиодпочеткашколскегодине: 

1. ФератоЏема________________________ 
2. АнаФерковић_______________________ 

Ученик Алекс Алимпић је неоцењена из свих предмета и упућује се на полагање разредног испита, 
који ће се одржати до 22.6.2021. године, односно до полагања Завршног испита. 



32 
 

 
 
Предлогкандидатаученикаодељења VIII-1: 

 
1. Задиплому „ВукКараџић“:  

a) Михајло Шурањи 
 

2. Запохвалу „Ученикгенерације“ 
a) Михајло Шурањи 

 
3. Запохвалу „Спортистагенерације“ 

a) Срђан Шебешћан 
б)   Михајло Шурањи 

 
4. Запосебнедипломе: 

а) Дуња Ковач - математика, 
                          - музичка култура 
б) Бојана Попов  -   математика 

-   музичка култура 
в) Моника Шаги  -  музичка култура 
г) Срђан Шебешћан-  физичко и здравствено васпитање 
д) Михајло Шурањи - физичко и здравствено васпитање 

- математика 
 
  
5.   Похвалезаодличануспех и примерновладање: 

a) Бојана Попов 
б)   Михајло Шурањи 
в)   Дуња Ковач 
г)   Моника Шаги 
 

                 6. Похвала за испољавање посебних способности и склоности за: 
                              - ликовну културу- Ана Ферковић 
                              - физичко и здравствено васпитање- Марија Нистор 
                              - музичку културу- Зоран Ановић 
                              - физичко и здравствено васпитање- Ферато Џема 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА АЛЕКСАНДАР ХРЊАЗРАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ8-2 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 14 
БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

13 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 5 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 5 
ДОБАР УСПЕХ 3 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА 1 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
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Име и презиме Предмет 
(1) 

Предмет 
(2) 

Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет 
 (6) 

УКУПНО 

/        
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ 

Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ 
ПРЕДМЕТА 

УКУПНО 

Есмеранда Кадријај   ДА 15 
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
305 7 312 
 

Ученицикојиимајусмањенуоценуизвладањаилиукор: 

Име и презиме ВРЛОДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ УКУПНО 
/     

 

Ученицикојинаставупохађајупо ИОП-у: 

7. 1ИОП3 

Ученицикојинисуредовнодолазилиодпочеткашколскегодине:/ 

 
Ученица Есмеранда Кадријај је неоцењена из свих предмета и упућује се на полагање разредног 
испита, који ће се одржати до 22.6.2021. године, односно до полагања Завршног испита. 
 
Предлогкандидатаученикаодељења VIII-2: 

 
1. Задиплому „ВукКараџић“:  

а) Зора Јовичин 
б) Катарина Кош 
в) Јована Мајсторовић 

 
2. Запохвалу „Ученикгенерације“ 

       а) Зора Јовичин 
             б) Катарина Кош 

 в) Јована Мајсторовић 
 

3.   Запохвалу „Спортистагенерације“ 
             а) Катарина Кош 
  
4.   Запосебнедипломе:  

а)   Зора Јовичин– српски језик 
   - биологија 
                                    - музичка култура 
                                    - ликовна култура  
    б)     Катарина Кош – физичко и здравствено васпитање 
     - математика 
     - биологија 
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     - српски језик 
     - информатика и рачунарство 
                                      - музичка култура 
 - ликовна култура 
    в)     Јована Мајсторовић – математика 
    - српски језик 
    - историја 
    - хемија 
    - физика 
    - руски језик 
                                                - музичка култура 
   г)      Адриана Сабо - музичка култура 
   д)      Милица Савин- музичка култура 
 

  
 
5.   Похвале за одличануспех и примерновладање: 

       а) Зора Јовичин 
             б) Катарина Кош 

 в) Јована Мајсторовић  
 г) Милица Савин 
 д) Јован Мркшић 

                6.    Похвала за испољавање посебних способности и склоности за: 
                                   - физичко и здравствено васпитање- Стефан Дарабош 
                                   - физичко и здравствено васпитање- Јелена Радомиров 
                                   - ликовну културу- Немања Косо 
                                   - физику- Катарина Кош 
                                   - руски језик- Катарина Кош 
                                   - географију- Катарина Кош 
 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА ИБОЉА ИШТВАН РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ8-3 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 7 
БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

7 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 4 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 3 
ДОБАР УСПЕХ / 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
Име и презиме Предмет 

(1) 
Предмет 
(2) 

Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет 
 (6) 

УКУПНО 

/        
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ 

Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ УКУПНО 
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ПРЕДМЕТА 
/     

 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
313 / 313 
 

Ученицикојиимајусмањенуоценуизвладањаилиукор: / 

Ученицикојинаставупохађајупо ИОП-у: / 

Ученицикојинисуредовнодолазилиодпочеткашколскегодине: / 

 

Запажања о ученицима и одељењу: Одељење за само пожелети! 

Предлогкандидатаученикаодељења VIII-3: 
 
     1.    Задиплому „ВукКараџић“: 
      а) Ребека Кертеши 

     б) Едина Хеђеши 
 

2. Запохвалу „Ученикгенерације“: 
 а) Ребека Кертеши 

     б) Едина Хеђеши 
 

3.   Запохвалу „Спортистагенерације“ 
             а) Давид Ђолаи 
      б) Едина Хеђеши 
 

      4.    Запосебнедипломе: 
 а)   Давид Асталош - биологија 
                                                - музичка култура 
                                                - ликовна култура 
      б)     Давид Ђолаи - физичко и здравствено васпитање 
                                             - музичка култура 
                                             - ликовна култура 
      в)     Ребека Кертеши - мађарски језик 
                                                  - музичка култура 
                                                  - ликовна култура   
             г)      Едина Хеђеши - физичко и здравствено васпитање 
        - биологија 
        - математика 
        - мађарски језик 
                                               - музичка култура 
                                               - ликовна култура 

 ђ)     Виктор Месарош- музичка култура 
                                       - ликовна култура  

    5.   Похвалезаодличануспех и примерновладање: 
a) Давид Асталош 
б)   Ребека Кертеши 
в)   Виктор Месарош 
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г)   Едина Хеђеши 
 

              6.    Похвала за испољавање посебних способности и склоности за: 
                    - ликовну културу и музичку културу- Каролина Чех 
                    - ликовну културу и музичку културу- Емеше Ковач 
                    - географију- Давид Асталош 

 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНАМИЛОШ СТАНОВИЋРАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ   8-4 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 
 

7 

БРОЈ ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИХ 
УЧЕНИКА 

7 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ:  
ОДЛИЧАН УСПЕХ 2  
ВРЛОДОБАР УСПЕХ 2 
ДОБАР УСПЕХ 3 
ДОВОЉАН УСПЕХ / 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 

/ 

БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА / 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
Име и презиме Предмет 

(1) 
Предмет 
(2) 

Предмет 
(3) 

Предмет 
(4) 

Предмет 
(5) 

Предмет 
 (6) 

УКУПНО 

/        
 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ 

Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) ИЗ СВИХ 
ПРЕДМЕТА 

УКУПНО 

/     
 
ИЗОСТАНЦИ (одпочеткадругогполугодишта) 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ИЗОСТАНАКА 
179 / 179 
 

Ученицикојиимајусмањенуоценуизвладањаилиукор: / 

Ученицикојинаставупохађајупо ИОП-у: 

1. ИОП1 
2. ИОП1 

Ученицикојинисуредовнодолазилиодпочеткашколскегодине:/ 

 
 
 
 
Предлогкандидатаученикаодељења VIII-4: 
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     1.    Задиплому „ВукКараџић“: 
 а)   Владимир Крстић 

 
2. Запохвалу „Ученикгенерације“: 

 а)   Владимир Крстић 
 
      3.    Запосебнедипломе: 

 а)   Тамара Милићев- музичка култура 
                                                - ликовна култура  

     б)   Владимир Крстић - српски језик 
           - историја 
                                            - ликовна култура 
     в)   Наталија Радосав - математика 
                                          - музичка култура 
                                          - ликовна култура 
     г)   Матеја Рајић - информатика и рачунарство 
                                  - ликовна култура 
  

4.   Похвалезаодличануспех и примерновладање: 
     а)     Владимир Крстић 
     б)     Наталија Радосав 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ РАЗРЕДНОГ И ПОПРАВНОГ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 
2020/2021. ГОДИНИ 

РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ V1 – одељењски старешина Злокас Владимир 

1. Аурора Лакатуш – из свих предмета – положила и уписује се у наредни разред у школској 
2021/2022. години  

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI1 – одељењски старешина Камелија Ћирић 

1. Андељина Кадријај –  из свих предмета – није се одазвала позиву и уписује се у исти разред 
у школској 2021/2022. години 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI2 – одељењски старешина Обрад Становић 

1.Миле Филипов – из свих предмета - положила и уписује се у наредни разред у школској 
2021/2022. години  

2.Немања Николић – из свих предмета - није се одазвао позиву и уписује се у исти разред у 
школској 2021/2022. години 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VII3 – одељењски старешина Милан Кркљеш 

     1.Данијел Маринковић – из свих предмета - положио и уписује се у наредни разред у школској   
2021/2022. години  

ПОПРАВНИ ИСПИТ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VI1 – одељењски старешина Камелија Ћирић 

1. Смиљка Ранковић – из БИОЛОГИЈЕ – положила и уписује се у наредни разред у школској 
2021/2022. години 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VII1 – одељењски старешина Нада Шкондрић 

2. Садмира Османи – из БИОЛОГИЈЕ - положила и уписује се у наредни разред у школској 
2021/2022. години 
 

 
Педагог школе 
Слађана Јосић 
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Календар школе и реализоване активности 
 
Правилник о школском календару образовно-васпитног рада за основне школе са седиштем на 
територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину доноси Покрајински секретаријат, а н 
а основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018) 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", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), a на основу Решења  покрајинског секретара  за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице  број: 128-031-214/2016 
пд 19.07.2016. године. 
 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току 
два полугодишта. 

Прво полугодиште почело је  1. септембра 2020. године, а завршило се 23. децембра 2020. 
године.  

Друго полугодиште почело је у понедељак 18. јануара 2021. године и завршило се:  
- 22. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда, 
- 8. јуна 2021. године,  за ученике осмог разреда. 

У току школске 2020/2021 године ученици су имали зимски распуст који је почео у четвртак, 
24. децембра 2020. године, а завршио се у петак, 15. јануара 2021. године. 
 
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео је у среду, 23. јуна 2021. године и 
трајаће до среде, 1. септембра 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст је почео по 
завршетку завршног испита. 
 

У четвртак, 1. октобра настава се изводила према распореду од понедељка, у уторак, 3. 
новембра 2020. године настава се изводила према распореду од петка. 

Почетком октобра  обележена је „Дечја недеља“, када су ђаци прваци примљени у Дечији 
савез, а ученици наше школе су учествовали у низу активности. 
Дан школе је обележен 26.октобра (понедељак) 2020.године. 

У школи се обележава: 
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који је био у среду  21. октобра 2020. 

године, радни је и наставни дан  
- Дан примирја у Првом светском рату, који је био у среду, 11. новембра 2020. године, 

нерадни и ненаставни дан 
- Свети Сава – Дан духовности, који је био у среду, 27. јануара 2021. године и ненаставни дан 
- Сретење - Дан државности, који је био у понедељак и уторак, 15. и 16. фебруара 2021. 

године, и који је нерадни и ненаставни дан. 
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату, који је био у четвртак, 22. априла 2021. године, и радни је и наставни дан. 
- Празник рада, који је био у суботу и недељу 1. и 2. маја 2020. године, и који је нерадни и 

ненаставни дан, обележен је 3. и 4. маја. 
- Дан победе је био у недељу, 9. маја 2021. Године. 
У школама се обележава и Дан просветних радника, који је био у недељу, 8. новембра 2020. 

Године. 
 
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални 

празници за мађарску националну заједницу: 
15.март – Дан револуције и ослободилачке борбе1848/49. –обележен је на нивоу одељења 
20.август – Дан Светог Стевана 
23.октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956.г. – обележен је на нивоу 

одељења. 
У току зимског распуста организована је допунска настава и то 30. и 31. децембра 2020.год. 

и 11. и 12. јануара 2021.год. 
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По завршетку првог полугодишта књижице су подељене у среду 30.12.2020. године. 
По завршетку школске године, књижице и сведочанства за ученике од I до VIII разреда 

подељене су у понедељак, 28. јуна 2021. године. 
 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 16.4.2021. године и у 
суботу, 17.4.2021. године, а завршни испит у среду, 23.06.2021. године, четвртак, 24.06.2021. 
године и петак, 25.06.2021. године. 
Припремна настава за ученике који су полагали разредни испитод I до VII разреда одржана је 
од 9.8. до 20.8. 2021.год, а разредни испити су одржани од 23. до 27.августа 2020.год. Упис 
ученика у наредни разред обављен је у уторак,  31. августа 2021.године. 
 
У другом полугодишту ове школске године у нашој школи одржано је општинско такмичење из 
математике а у ИО Међа општинско такмичење из географије.  

 
 
Свети Сава је обележен у среду, 27.јануара, на нивоу одељења.  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' и које је ученицима уручила директор 
школе у храму „Светог Саве.  Након пригодног програма у храму, уследило је и традиционално 
резање славског колача.  
 

 
Дежурства наставника су била распоређена на следећи начин: 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 10:30-12:20 
Приземље 

 10:30-12:20 

Приземље 

10:30-12:20  

Приземље 

10:30-12:20 
Приземље 

10:30-12:20 
Приземље 

ОбрадСтановић ЕлеонораКашлик ЈасминаФилеп МаристелаДробња
к 

АнастазијаТот-
Римаи 

10:30-12:20  

Спрат 

10:30-12:20  

Спрат 

10:30-12:20  

Спрат 

10:30-12:20  

Спрат 

10:30-12:20  

Спрат 

ИванаВоденичар 

 

ЖужанаЈамбор ФеренцКамраш 

 

ГизелаВуковићСа
кал 

СлавицаСимић 

12:20-14:10 

Приземље 

12:20-14:10 

Приземље 

12:20-14:10 

Приземље 

12:20-14:10 

Приземље 

12:20-14:10 

Приземље 

ИбољаИштван 

 

АлександарХрњаз БеатаБорош 

 

МиланКркљеш ВладимирЗлокас 

12:20-14:10 

Спрат 

12:20-14:10 

Спрат 

12:20-14:10 

Спрат 

12:20-14:10 

Спрат 

12:20-14:10 

Спрат 

МајаСтановић 

 

КендерешиРоберт/ 

ТијанаМунћан 

ЕдеОрмош ИлонкаКовач КамелијаЋирић 
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Дежурства – разредна настава: 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Приземље Весна Стојић Наталија Кецић Светлана Ћурић Хермина 
Њергеш 

Зита Немеди 

Спрат ОлгицаЖивков Олгица Живков ЗолтанЛабанц Весна 
Вукасовић 

Анета Ковач 

 
 
У Међи је распоред дежурства био организован на следећи начин: 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ДУЊА ТРАВАР           
 
ДРАГАНА 
БОРИЋ      

ТИЈАНА МУНЋАН 
КАМЕЛИЈА ЋИРИЋ 
ДРАГАН ТЕПИЋ 

МИЛАНКРКЉЕШ    
МИЛИЦА ГРУЈИЋ 
ЈЕЛИЦА 
НИКОЛИЋ 

СЛАЂАНА 
САВИЋ 
JАСМИНА 
KУЗМАНОВИЋ          

ИГОР ВАСИЋ 
 
ИВАНА БОЈАНИЋ 

 
 
Подела часова на наставнике по наставним предметима и одељењима је била распоређена на 
следећи начин: 
 
Ре
дн
иб
рој 

Име и 
презиме 

Наставн
ипредме
т 

Одеље
ње 

Избор
нипре
дмет/ 
грађа
нско/ 
проје
ктнан
астав
а 

Неде
љни
фон
д 

Недељн
ифонд8.
РАЗРЕ
Д 

Годи
шњи
фонд 

Но
рма 

Ч
О
С 

До
да
тн
а 

Се
кц
иј
а 

До
пу
нс
ка 

Техно
лошк
ивиш
ак 

1. НаталијаК
ецић 

Разредна
настава 

1/1 2 17   684 100 1   1 1   

2. Светлана
Керекеш 

Разредна
настава 

1/2 2 17   684 100 1   1 1   

3. ТимеаБал
инт 

Разредна
настава 

1/3 1 17   648 100 1   2 1   

4. ЈеленаИва
новић 

Разредна
настава 

1-2 Х 2 18   720 100 1   1 1   

5. СлађанаС
авић 

Разредна
настава 

1-3 М 1 18   684 100 1   1 1   

6. ВеснаСтој
ић 

Разредна
настава 

2/1 2 18   720 100 1   1 1   

7. ЗитаНеме
ди 

Разредна
настава 

2/2 1 18   684 100 1   2 1   

8. БиљанаСт
анковић 

Разредна
настава 

2/3 1 18   684 100 1   2 1   

9. Светлана
Ћурић 

Разредна
настава 

3/1 2 18   720 100 1   1 1   

10. Хермина Разредна 3/2 2 18   720 100 1   1 1   
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Њергеш настава 
11. ТањаМич

ета 
Разредна
настава 

3-4 Х 2 18   720 100 1   1 1   

12. ОлгицаЖ
ивков 

Разредна
настава 

4/1 2 18   720 100 1   1 1   

13. АнетаКов
ач 

Разредна
настава 

4/2 1 18   684 100 1 1 1 1   

14. ЈелицаНи
колић 

Разредна
настава 

4/3 1 18   684 100 1 1 1 1   

15. ВеснаВук
асовић 

Продуже
ниборав
ак 

1-2 
разред 
С. 
Итебеј 

  30   1080 100           

16. Мануела
Шаренац 

Продуже
ниборав
ак 

1-2 
разред
Међа 

  30   1080 100           

17. СлавицаС
имић 

Српскиј
език и 
књижев
ност/Ср
пскијези
к 

 
6/1;6/2;
8/1; 
8/2;  
7/2 
мађ. 

  11 8 668 105,
555
555
6 

8
/
1 

1 1 1   

18. МилицаМ
оришан/ 
Андријан
аРуварац 

Српскиј
език и 
књижев
ност/Ср
пскијези
к 

5/1; 7/1   9   324 50 7
/
1 

0,5 1 1   

19. МилицаМ
оришан/ 
Андријан
аРуварац 

Српскик
аонемате
рњи 

5/2; 6/3    6   216 33,3
333
333
3 

      0,5   

20. ДраганаБ
орић 

Српскиј
език и 
књижев
ност/Ср
пскијези
к 

5-8  
Међа 

  13 4 604 94,4
444
444
4 

  1 1 1 5,56 

21. ГоранРад
аковић 

Српскик
аонемате
рњи 

1/3, 
2/2, 
3/2, 
4/2, 8/3 

  10 2 428 61,1
111
111
1 

      2,5   

22. ИбојаИшт
ван 

Мађарск
ијезик 

5/2; 
6/3; 
7/2; 8/3 

  13 4 604 94,4
444
444
4 

8
/
3 

1 1 1 5,56 

23. ИванаВод
еничар 

Енглеск
ијезик 

1-4 С. 
Итебеј 

  10   360 50       1   

24. ИванаВод
еничар 

Енглеск
ијезик 

5-8 С. 
Итебеј 

  8 4 424 66,6
666
666
7 

  1   2   

25. ДуњаТрав
ар 

Енглеск
ијезик 

1-4 
Међа 

  6   216 30       0,5   

26. ДуњаТрав
ар 

Енглеск
ијезик 

5-8  
Међа 

  6 2 284 44,4
444
444

5
/
3 

0,5   1   
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4 
27. ЈасминаФ

илеп 
Енглеск
ијезик 

1-4 Н. 
Итебеј 

  8   288 40       1   

28. ЈасминаФ
илеп 

Енглеск
ијезик 

5-8 Н. 
Итебеј 

  6 2 284 44,4
444
444
4 

  1   1   

29. ЈасминаФ
илеп 

Информ
тика 

5-8 Н. 
Итебеј 

  3 1 142 20     1     

30. ЈасминаК
узманови
ћ 

Рускијез
ик 

5-8 С. 
Итебеј    
5-8  
Међа 

  14 6 708 111,
111
111
1 

  2   2   

31. ИлонкаКо
вач 

Немачки
језик 

5-8 Н. 
Итебеј 

  6 2 284 44,4
444
444
4 

  1   1   

32. ТијанаМу
нћан 

Ликовна
култура 

5-8  
Међа                  
6/3,5/2       

  6 1 250 35     2     

33. ВераТанк
осић 

Ликовна
култура 

5-8 С. 
Итебеј 
7/2, 8/3 

  6 3 318 45     1     

34. Камелија
Ћирић 

Музичка
култура 

5-8 С. 
Итебеј     
5-8  
Међа 

  9 3 426 60 6
/
1 

  1     

35. РобертКе
ндереши 

Музичка
култура 

5-8 Н. 
Итебеј 

  4 1 178 25     1     

36. МиланКр
кљеш 

Историја 5-8 С. 
Итебеј     
5-8  
Међа 

  12 6 636 90 7
/
3 

1   2   

37. МиланКр
кљеш 

Грађанс
ко 

5/1; 6/1 
и 6/2; 
7/1; 8/1 
и 8/2 

  3 1 142 20           

38. ЈудитРонт
оБозокиБ
еатаБоро
ш 

Историја 5-8 Н. 
Итебеј 

  5 2 248 35   0,5   0,5   

39. Владимир
Злокас 

Географ
ија 

5-8 С. 
Итебеј, 
8/4 
Међа 

  7 6 456 65 5
/
1 

1   1   

40. ГизелаВу
ковићСак
ал 

Географ
ија 

5-8 Н. 
Итебеј 

  5 2 248 35 5
/
2 

0,5   0,5   

41. МилицаГ
рујић 

Географ
ија 

5-7  
Међа 

  5   180 25 6
/
4 

0,5   0,5   

42. ДраганТе
пић 

ТТ 5-8  
Међа 

  6 2 284 40     1     

43. ДраганТе
пић 

Физика 6-8  
Међа 

  4 2 212 30   1   1   

44. Анастазиј
аТотРима

Физика 5-8 С. 
Итебеј    

  10 6 564 80 7
/

1   1   
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и 5-8 Н. 
Итебеј 

2 

45. Александ
арХрњаз 

Математ
ика 

5/1,6/1,
6/2,8/1,
8/2 

  12 8 704 111,
111
111
1 

8
/
2 

1   2   

46. Елеонора
Кашлик 

Математ
ика 

5-8 Н. 
Итебеј 

  12 4 568 88,8
888
888
9 

6
/
3 

1   2   

47. ИгорВаси
ћ 

Математ
ика 

5-8  
Међа 

  12 4 568 88,8
888
888
9 

  2   2   

48. ТатјанаРај
ић 

Математ
ика 

7/1   4   144 22,2
222
222
2 

  1   1   

49. ТатјанаРај
ић 

Информ
тика 

5-8 С. 
Итебеј             
5-8  
Међа 

  7 3 354 50     1   20 

50. ТатјанаРај
ић 

Енглеск
ијезик 

Хетин 
1-4 К, 
2-3 К 

  4   144 20       1   

51. ЖужанаЈа
мбор 

Биологиј
а 

5-8 С. 
Итебеј 

  14 6 708 100   2   2   

52. ИванаБоја
нић 

Биологиј
а 

5-8  
Међа 

  6 2 284 40   1   1   

53. ЕрикаЧот
и/ 
Маристел
аДробњак 

Хемија 7-8 С. 
Итебеј    
7-8  
Међа 

  6 8 488 70   1   1   

54. МајаСтан
овић 

ТТ 5-8 С. 
Итебеј 

  8 4 424 60     2     

55. ФеренцКа
мраш 

ТТ 7/2 и 
8/3 

  2 2 140 20     1     

56. ЈожефЛаз
ар 

ТТ 5/2 и 
6/3 

  4   144 20     1     

57. ОбрадСта
новић 

Физичко
васпита
ње 

5-8 С. 
Итебеј, 
ОФА 
5/3, 6/4 
Међа 

  14 6 708 100 6
/
2 

  2     

58. ЕдеОрмо
ш 

Физичко
васпита
ње 

5-8 Н. 
Итебеј 

  9 3 426 60     2     

59. МилошСт
ановић 

Физичко
васпита
ње 

ФВ 5-8 
Међа, 
ОФА 
7/3, 8/4 
Међа 

  7 3 354 50 8
/
4 

  1     
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60. СавоМајс
торовић 

Веронау
ка/Право
славна 

С. 
Итебеј 
8 
група, 
Међа 7 
група, 
Хетин 
2 
групен
анивоу
разред
а 

  15 2 608 85     3     

61. ИлонаМа
ртон 

Веронау
ка/Рефор
маторск
а 

5 
група 
1-3; 2 ; 
4; 5-6; 
7-8 
разред 

  5   180 25           

62. ЕрнеВарг
а 

Веронау
ка/Катол
ичка 

С. 
Итебеј 
2 
групе 
1-4, 5-
8 

  2   72 10           

 
 
 
 
 
Подела одељенских старешинстава била је организована на следећи начин: 
 

Одељење Наставнијезик Место Име и презиме 

I – 1 српски СрпскиИтебеј Наталија Кецић 

I– 2 српски СрпскиИтебеј Светлана Керекеш 

I– 3 мађарски СрпскиИтебеј Тимеа Балинт 

I / III српски Међа Слађана Савић 

I / II српски Хетин Јелена Ивановић 

II – 1  српски СрпскиИтебеј Всна Стојић 

II – 2 мађарски СрпскиИтебеј Зита Немеди 

II црпски Међа Биљана Станковић 

III – 1  српски СрпскиИтебеј СветланаЋурић 

III – 2 мађарски СрпскиИтебеј ХерминаЊергеш 

III/ IV српски Хетин Тања Мичета 



46 
 

IV српски Међа Јелица Николић 

V– 1  српски СрпскиИтебеј Владимир Злокас 

V – 2 мађарски СрпскиИтебеј Гизела Вуковић-Сакал 

V – 3 српски Међа Дуња Травар 

VI – 1  српски СрпскиИтебеј Камелија Ћирић 

VI – 2 српски СрпскиИтебеј Обрад Становић 

VI– 3 мађарски СрпскиИтебеј Елеонора Кашлик 

VI– 3 српски Међа Милица Грујић 

VII – 1  српски СрпскиИтебеј Милица Моришан 

VII – 2 мађарски СрпскиИтебеј Анастазија Тот Римаи 

VII – 3 српски Међа Милан Кркљеш 

VIII – 1  српски СрпскиИтебеј Славица Симић 

VIII – 2 српски СрпскиИтебеј Александар Хрњаз 

VIII – 3  мађарски Српски Итебеј Ибоља Иштван 

VIII – 4 српски Међа Милош Становић 

I – II 
(прод.боравак) 

српски СрпскиИтебеј Весна Вукасовић 

I – II 
(прод.боравак) 

српски Међа Мануела Шаренац 

 
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 

Версканастава 

- православна 

СрпскиИтебеј 

Међа 

Хетин 

I – VIII 

I – VIII  

I – IV  

8 

7 

2 

17 

- реформаторска СрпскиИтебеј I – VIII 5 5 

- католичка СрпскиИтебеј 

Хетин 

V – VIII  

I – IV 

1+1 

1 

3 

Грађанско васпитање СрпскиИтебеј I – VIII 3+3 9 
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Meђа 

Хетин 

I – VIII 

I – IV 

1+1 

1 

Од играчке до рачунара Хетин I – IV 1 

 

1 

Чувари природе СрпскиИтебеј 

 

IV 2 

 

2 

Народна традиција Српски Итебеј 

Међа 

Хетин 

II – IV 

I – IV 

IV 

5 

3 

1 

9 

Хор и оркестар Српски Итебеј 

Међа 

V-VI 

V-VI 

1 

1 

2 

Цртање, сликање и вајање Српски Итебеј V-VI 1 1 

Информатика и  рачунарство СрпскиИтебеј 

Међа 

VII – VIII  

VII – VIII 

5 

2 

7 

 
 
 
 
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 је наставник разредне наставе Весна 
Вукасовић, 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 ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 
 

Извештај о раду  директора школе за школску 2020/2021. Године 
 

У току школске 2020/2021. године извршавала сам обавезе према Плану рада  директора 
школе, који је саставни део Годишњег плана рада школе. 
Реализоване су планиране области и активности:  
- руковођење образовно-васпитним процесом у школи; 
- планирање, организовање и котрола рада установе; 
- праћење и унапређивање рада запослених; 
- развој сарадње са родитељима/ старатељима, школским одбором, репрезентативним синдикатима 
и широм заједницом; 
- финансијско и административно управљање радом школе; 
- обезбеђивање законитости рада установе. 
 
I  Руковођење образовно-васпитним процесом у школи 
 
У циљу организовања и унапређења образовно-васпитног процеса у складу са новом ситуацјом у 
којој смо се нашли изазваном пандемијом КОРОНА вируса, пратили смо упутства Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Настава је организована на основу препорученог посебног 
плана рада у ванредним условима, важећег на целој територији Србије и Оперативног плана рада 
наше школе.  
Наставу смо организовали уважавајући све препоручене мере нашег Министарства, Школске 
управе Зрењанин и Кризног штаба Републике Србије.  
У матичној школи и издвојеним одељењима у Међи и Хетину сам обезбедила сва препоручена и 
неопходна средства за одржавање високих хигијенских услова- средства за дезинфекцију руку, 
школског намештаја, подова, дезо-баријере, безконтактне топломере за мерење телесне 
температуре и табеларне евиденције о уласку у школу особа, које нису радници и ученици школе. 
Организовала сам рад наставника и помоћног особља на примени нових правила рада и понашања 
у ванредним условима.  
Утврдили смо прецизну сатницу трајања наставног процеса у непосредној настави и настави на 
даљину. На почетку школске године одељења 2-1, 3-1 и 5-1 у матичној школи, у којима је више од 
18 ученика, поделили смо у две групе.  У другом полугодишту и одељење 7-1 смо поделили, 
пошто су се уписали нови ученици, вративши се из иностранства и дошавши у хранитељске 
породице у Српском Итебеју. У односу на број група израђен је распоред часова, распоред смена и 
распоред ученика по учионицама.  
На тај начин смо створили услове да сви ученици, који су се тако определили, већи број часова 
похађају свакодневно у школи у непосредном контакту са наставницима, а мањи део наставе је 
реализован онлајн, путем изабране лиценциране образовне платформе, гугл /класром учионице.  
За време одмора организовали смо дежурства свих наставника у циљу стварања безбедних и 
здравих услова за боравак ученика у школи. 
У овим условима сви ученици су имали могућност да се определе за начин похађања наставе с 
обзиром на своје здравствено стање и мишљење родитеља о извођењу наставе у посебним 
условима рада. 
Од 30. новембра 2020. године, изменом Правилника о школском календару за ову школску годину, 
сви часови наставе за више разреде до краја првог полугодишта реализовани су путем онлајн 
наставе у изабраној гугл учионици, а настава за ниже разреде је тада у целости реализована у 
школи.У другом полугодишту се изменом Правилника о школском календару за ову школску 
годину, настава за више разреде организовала на даљину у периоду од 15. марта 2021. године до 
16. априла 2021. године, док су нижи разреди и даље наставу реализовали у реалним условима у 
школи. 
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Наставнике сам мотивисала да прихвате нову ситуацију, да се кроз интерну обуку за рад у гугл 
учионици оспособе за што квалитетније извођење наставе, прошире своја искуства и шире добру 
праксу у школи, размењујући знања, искуства и идеје, користећи савремене методе и технике 
учења, примењујући савремене дигиталне  технологије. 
У сарадњи са стручним сарадницима, педагогом и психологом школе, у току реализације 
наставног процеса и једносменског рада у издвојеним одељењима, на који смо аплицирали код 
Министарства просвете и који нам је ове године први пут одобрен,  подстицале смо стицање 
функционалних знања, развој социјалних вештина, креативности и здравих стилова живота. 
У сарадњи са наставницима и Тимом за инклузивно образовање, идентификовали смо ученике са 
различитим потребама подршке. За њих су израђени прилагођени или измењени индивидуални 
образовни планови и праћена је њихова реализација, а на крају првог полугодишта и крају 
школске године извршена је евалуација. 
На састанцима одељењских и Наставничког већа вршили смо анализе успеха и владања ученика и 
пратили њихове резултате у складу са стандардима постигнућа, подстицали смо наставнике да 
користе различите поступке вредновања и самовредновања, који су у функцији даљег учења 
ученика. У току школске године одржана су 4 састанка одељењских већа за свако одељење и 13 
састанака Наставничког већа, које сам организовала и водила. 
Током школске године подстицала сам наставнике на промовисање примера добре праксе, тако да 
су реализовани пројекти за промовисање образовно-васпитног рада спровођењем различитих 
активности: тематски дани, Дан учионице на отвореном, Дан писмености, Дан планете Земље, Дан 
борбе против вршњачког насиља, радионице уз помоћ националне платформе „Чувам те“ за 
превенцију и заштиту од насиља,  Песничка штафета у циљу неговања песничког изражавања 
ученика и драмско-музичког приказа књижевности, хуманитарне акције, радне акције на 
улепшавању школског дворишта садњом украсног дрвећа и биљака и израдом држача за саксије у 
отвореној учионици у циљу очувању животне средине. 
Приликом обележавања школске славе, Светог Саве, Наставничко веће је расписало литерарни 
конкурс ,,Светосавско перо'' и ликовни конкурс ,,Слике о животу и раду Светог Саве'' у циљу 
неговања школске традиције и креативног књижевног и ликовног изражавања код ученика. 
Изабрани су најбољи радови и награђени књигама о Светом Сави и квалитетним школским 
прибором. Награде су обезбедиле ЗЗ „Мркшићеви салаши“ из Српског Итебеја, ЗЗ „Братство“ из 
Новог Итебеја и наша школа средствима Општине Житиште. 
У другом полугодишту, 28.2.2021. године, у нашој школи смо организовали општинско такмичење 
из математике. На такмичењу је учествовало укупно 74 ученика од трећег до осмог разреда. Од 
свих ученика пласман на окружно такмичење остварило је 7 ученика, од који је троје из наше 
школе, тако да резултатима морамо бити задовољни. С обзиром да  је настава и претходне 
школске године била у другом полугодишту онлајн, да су ове школске године часови трајали 30 
минута, да је било периода када се настава одвијала на даљину и да су часови додатне наставе 
такође били у онлајн окружењу, кроз резултате на такмичењу се огледају пропусти до којих је 
дошло услед пандемијске ситуације за организацију и реализацију наставе и ваннаставних 
активности. 
Због пандемије и става друштава организатора да је смањена безбедност, отказана су нека 
такмичења.  
По питању учешћа ученика и организације такмичења, у сарадњи са стручним сарадницима и 
стручним већима, утврдили смо став да уколико се поштују све мере безбедности ученици треба 
да учествују на организованим такмичењима у знању. Наши ученици су учествовали на 
општинским такмичењима из српског језика, књижевне олимпијаде, математике, физике, хемије, 
енглеског и руског језика, историје, у малом фудбалу- дечаци и на смотри рецитатора. Уз моју 
подршку наставницима и ученицима, наши ученици су постигли значајне резултате на свим 
такмичењима. Пласман на окружна такмичења из српског језика, математике, хемије, руског 
језика, историје, у малом фудбалу и смотру рецитатора остварило је 20 ученика. На покрајинској 
смотри рецитатора учествовала је једна ученица, на републичком такмичењу из историједвоје 
ученика, а на републичком такмичењу из хемије и руског језика једна ученица, која је проглашена 
и за Ученика генерације.  
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Група ученика са наставницом биологије је након успеха на онлајн такмичењу о заштити животне 
средине, учествовала на покрајинском такмичењу у Новом Саду у организацији Савеза педагога 
Војводине на мађарском језику и освојила трећу награду. Ово је било такмичење, које је требало 
да се реализује претходне школске године, па је због пандемије реализовано почетком ове 
школске године. На сличном такмичењу у организацији организатора из Мађарске учествовали су 
исти ученици и на  такмичењу од 24 екипе освојили 1. место.   
Такмичења и најуспешнији су промовисани на фејсбук страници и званичном сајту школе. 
Могу да закључим да су се и ученици и наставници прилагодили новом начину организације 
наставе и да се настава реализовала квалитетно о чему говоре и постигнути резултати на 
такмичењима, а да сам им ја у многоме давала подршку како би одржали квалитетан ниво 
образовно-васпитног процеса. 
У школи су биле реализоване Мале олимпијске игре у организацији Спорског савеза Општине 
Житиште.  
У току другог полугодишта организовала сам спровођење пробног завршног испита у циљу 
припреме за спровођење завршног испита, који је реализован од 23-25. јуна 2021. године. Након 
испита у школи смо организовали матурску свечаност у вечерњим сатима. Ученици су 
припремили пригодан програм, родитељи декорисали хол школе, а школа је обезбедила кроз 
донације храну и пиће. На свечаности сам ученицима уручила посебне дипломе, Вукове дипломе и 
врло лепе награде, као подстицај да и у будућности наставе да уче и стичу знања, јер се успех увек 
мора наградити и увек нас води у неко боље „сутра“. 
Захваљујући просторним карактеристикама школских објеката, довољном броју и величини 
учионица и доброј организацији, створени су услови за квалитетно одвијање образовно-васпитног 
рада у школи и настави на даљину.  
. 
II  Планирање, организовање и котрола рада установе 

 
На почетку школске године организовала сам, иницирала, надзирала и учествовала у изради 
Годишњег плана рада школе, планова рада стручних већа, стручних тимова и актива. На састанку 
Наставничког већа предложила сам наставнике за чланове тимова и уз њихову сагласност 
решењем их именовала. Организовањем састанака стручних органа школе обезбедила сам 
поштовање рокова израде и усвајања планова. У току рада пратила смо доношење нових прописа, 
старала се да информације буду тачне и благовремене. Након тога сам обезбедила усвајање 
Годишњег плана рада школе од стране Школског одбора до 15. септембра 2020. године, који је 
послат Школској управи у Зрењанину у року, у складу са законом.  
На основу Стручног упутства о формирању одељења и финансирању у основним школама и броја 
ученика по одељењима, утврдила сам број одељења у матичној школи и издвојеним одељењима и 
креирала организациону структуру школе. Старала сам се да сви наставници и други запослени  
буду равномерно оптерећени радним задацима. На основу тога израдили смо Правилник о 
систематизацији радних места, који је унет у информациони систем Министарства просвете 
"Доситеј" и омогућио ажурирање података. Утврдила сам годишње и недељне норме задужења 
наставника у наставним и ваннаставним активностима. На састанку Наставничког већа наставнике 
сам о томе информисала и упознала их са организационом структуром рада школе и описом 
радних места за 2020/2021. годину. Након тога су наставницима издата Решења о норми часова.  
У току рада делегирала сам задатке и обавезе  председницима стручних већа, координаторима 
стручних актива и тимова, свим запосленима, координирала њихов рад, обезбеђивала 
комуникацију међу њима и пратила извршења. Организовала сам праћење рада школе, стручних 
органа и свих запослених. Пратила сам реализацију планова и програма рада наставника и 
реализацију наставе.  
На крају првог полугодишта присуствовала сам свим састанцима стручних актива и тимова. 
Иницирала сам и надзирала израду извештаја о раду и анализе резултата, додељивала сам задатке 
председницима стручних већа и координаторима стручних актива и тимова у том процесу и 
инсистирала на поштовању рокова. Пратила сам и проверавала тачност информација. Током 
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анлиза утврдили смо да све планиране активности нису реализоване због ванредне ситуације, па су 
дате препоруке за начин реализације у другом полугодишту, а најкасније до краја школске године.  
У циљу самовредновања дигиталних компетенција наставника и ученика и дигиталне 
опремљености школе иницирала сам спровођење поступка самовредновања помоћу инструмента 
за самовредновање "СЕЛФИ" на крају првог полугодишта, којим смо дошли до нових резултата 
битних за даље унапређење квалитета рада установе.  
На основу детаљних табеларних приказа резултата завршног испита од стране Завода за 
унапређивање квалитета образовања и васпитања и на основу обраде тих података психолога 
школе, на састанку Наставничког већа анализирали смо успешност наших ученика у циљу 
унапређивања и планирања рада школе у другом полугодишту. 
У циљу благовременог обавештавања наставника и других запослених, ученика и родитеља о свим 
битним организационим облицима рада школе, информације сам прослеђивала путем мејла, 
књигом обавештења, коришћењем фејсбук странице и сајта школе, као и на састанцима стручних 
органа или мањих група сарадника међу запосленима. 

 
III   Праћење и унапређивање рада запослених 

 
На основу пројекције одељења и Правилника о систематизацији радних места на почетку 
школскегодине предузела сам неопходне мере на планирању ангажовања наставника и других 
запослених.Старала сам се да на свим радним местима у школи буду ангажовани запослени, који 
својимкомпетенцијама одговарају захтеву посла. 
Подстицала сам процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 
високимпрофесионалним стандардима и подржавала континуирани професионални развој. 
Омогућила сам да сви наставници и други запослени имају једнаке могућности за учење на 
основуличних планова професионалног развоја, на основу Годишњег плана стручног 
усавршавања и ускладу са могућностима школе, кроз различите облике стручног усавршавања-
присуствовањем настручним скуповима и стручним обукама, који су се ове школске године 
одржавали у дигиталномокружењу. 
У току школске годиненаставници су присуствовали на 14 обука програма сталног 
стручногусавршавања, који су обухватили 137 присуствовања наставника, на 31 стручни скуп, што 
је обухватило присуствовање 113 наставника и један посебан облик стручног усавршавања у 
установи „Поступак самовредновања SELFI 2020-2021, session 1„ у оквиру Селфи инструмента што 
је обухватило 8 наставника и све је евидентирано у Извештају о сталном стручномусавршавању 
наставника са 258 појединачних присуствовања. 
У току првог полугодишта због ванредне ситуације и ограниченог броја присутних у учионици 
нисам посећивала часовенаставе у школи. Када је настава у другом циклусу почела да се одвија на 
даљину, пратила самреализацију вршењем увида у рад наставника у гугл учионицама и давала им 
инструкцијекако би унапредили свој рад. У другом полугодишту у сарадњи са стручним 
сарадницима сам извршила опсервацију 9 школских часова матерњег језика- српског и мађарског 
језикасвих наставника разредне наставе у матичној школи и на основу оцена по стандардима 
област квалитета-настава и учење оцењена је просечном оценом 3,21. О квалитету опсервираних 
часова сачинили смо извештај, изанализирали стандарде и дали препоруке за даљи рад о чему су 
упознати наставници чије смо часове опсервирали. 
У току школске године подржавала сам атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 
посвећеност послу,охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда. 
Својом посвећеношћу и понашањем дала сам приоритет међусобном поверењу ипоштовању, 
професионалности, сарадњи и тимском раду. 
Постављала сам себи и колегама за циљ остваривање највиших професионалних циљева, са жељом 
да нашашкола буде све боља. Верујем у способности и могућности својих колега и подстичем их да 
штоквалитетније обављају мисију просветних радника. 
У исказивању личних ставова јасна сам и конкретна. 
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IV Развој сарадње са родитељима/старатељима, школским одбором, 
репрезентативним синдикатима и широм заједницом 
 
Сарадња са родитељима 
На почетку школске године присуствовала сам првим родитељским састанцима у одељењима 
првог и петог разреда и у одељењима 2-1 и 3-1, који су се у складу са препорукама Министарства 
просвете делила на групе, а у циљу обавештавања родитеља о раду школе и реализацији наставе у 
посебним условима рада. Родитеље сам подстицала на сарадњу и активно укључивање ради учења 
и развоја деце. Обавестила сам их да је због пандемије вируса неопходно смањити доласке 
родитеља у школу, а да се сарадња треба реализовати кроз контакте на даљину, као и да ће све 
информације и обавештења бити доступна на сајту школе или да ће их одељењске старешине 
уредно обавештавати путем група на виберу, месинџеру, смс порукама и сл. На крају првог 
полугодишта одржани су родитељски састанци, родитељи су добили ђачке књижице и били 
обавештени о резултатима и напредовању њихове деце. С обзиром да се педагошка евиденција, 
дневник рада, у нашој школи води у електронском дневнику, родитељи свакодневно имају 
приступ и увид у постигнућа своје деце. 
Ради унапређења сарадње са родитељима, наставници су радили на личном стручном 
усавршавању и присуствовали стручним скуповима на теме изградње партнерских односа са 
родитељима “ Развој животних вредности код ученика и партнерских односа с њиховим 
родитељима“ и„Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад с ученицима и њиховим 
родитељима“. 
Сарадња са Школским одбором 
Сарадња са Школским одбором од почетка школске године организована је на комбинован начин. 
Неки састанци су били у школи, а неке смо одржавали телефонским путем. Школском одбору смо 
уредно достављали документа школе и све информације битне за функционисање и организацију 
рада, на основу којих је могао да обавља послове предвиђене законом. Чланови Школског одбора 
су процењивали рад школе и прихватили нов начин рада, пружили су нам подршку како бисмо 
превазишли проблеме у посебним условима рада. 
Сарадња са Општином Житиште 
На почетку школске године Општина Житиште је обезбедила финансијску подршку за опремање 
првака у износу од 3000 динара по ученику.  
У току првог полугодишта одржавала сам конструктивне односе са представницима Општине 
Житиште ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба школе.  
Уз њихову подршку конкурисали смо пројектом на конкурс "Заједници заједно" и остварили 
финансијска средства за дигитализацију и обнову школског намештаја у вредности од 
1,706,484,00динара.Пројекат је успешно реализован.  
Уочи Божићних и новогодишњих празника Општина је обезбедила пакетиће за све ученике школе. 
На састанку са председником Општине Житиште, уз писмени захтев, успели смо да добијемо 
сагласност и одобрење за измену апропријације за 2021. годину на Финансијски план школе, што 
је и реализовано на седници Скупштине Општине Житиште у августу месецу.  
У сарадњи са Инерресорном комисијом Општине школа је добила позитивна мишљења за два 
ученика, ради унапређења њихових развојних потреба. 
На крају наставне године Општина Житиште је обезбедила финансијска средства за организацију 
матурске свечаности и награде за ученике добитнике Вукове дипломе, које су им свечано уручили 
на пријему код председника Општине Житиште. 
Сарадња са Центром за социјални рад Житиштесе одвијала у циљу подршке ученицима који 
су у хранитељским породицама и са којима се настава реализује по ИОП-има. 
Сарадња са Школском управом Зрењанин 
Сарадња са Школском управом огледа се у стручној подршци, педагошкој, методичкој, 
организационој и законској у реализацији свих активности у школи. У сарадњи са Радном 
подгрупом Школске управе успели смо да споразумно преузмемо 2 наставника српског језика, 
који су путовали од Зрењанина до Српског Итебеја и ослободимо радно место за наставнике, који 
живе у нашем месту. На тај начин смо рационално смањили путне тршкове и створили ситуацију 
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за економичнијим извођењем наставе и ваннаставних активности. На крају школске године успели 
смо споразумно да извршимо преузимање технолошког вишка из наше школе у школу у Житишту 
и да укрупнимо норме наставницама из музичке културе, информатике и географије у школама у 
Зрењанину.  
Сарадња са Спортским савезом Општине Житиште  
Као и претходних година, ССОЖ показује велику подршку неговању здравих стилова живота и 
спорта у основним школама, финансирању свих спортских такмичења и опремању школа 
неопходним реквизитима. У децембру смо од њих примили робну донацију од 20 лопти, за 
фудбал, одбојку, кошарку и рукомет. 
Сарадња са ЗЗ "Мркшићеви салаши" Српски Итебеј и ЗЗ"Братство јединство" Нови Итебеј, 
МЗ Српски Итебеј и МЗ Нови Итебеј се огледа у донирању финансијских и робних средстава за 
потребе школе. 
Сарадња са СТР "Бата јуниор"Српски Итебеј 
Почетком школске године обезбедили су 150 заштитних маски за ученике школе и финансијску 
донацију поводом Дана школе. 
Од Фондације Новака Ђоковића, ученици првог разреда су добили самочистеће сребрне маске са 
јонима сребра и зеолита. 
Кроз пројекат од Националног савета Мађарадобили смо 80 000 динара за богаћење 
библиотечког фонда на мађарском језику.  
Сарадња са Фондацијом "Бетлен Габор"из Мађарске је већ постала традиционална сваке 
године, па смо и ове године конкурисали пројектом и купили миксету са појачалом и звучнике у 
вредности од 95 000 динара, а музички комплет са бежичним микрофоном је допунила МЗ Нови 
Итебеј. 
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне 
мањине- националне заједнице је ове године допринела реализацији програма обуке сталног 
стручног усавршавања за 30 наставника у трајању од два дана и вредности од 70 000 динара. Од 
њих смо кроз пројекат остварили и финансијска средства у износзу од 170 000 динара за куповину 
школских клупа и столица за једну учионицу. 
Министарство просвете, науке и технолошког развојаје обезбедило средства за богаћење 
библиотечког фонда и куповину књига на српском језику у вредности од 10 000 динара и 83 000 
динара за куповину кодова за дигиталне уџбенике. 
Ове године смо први пут остварили сарадњу са привредним пословним кругом ЗРЕПОК из 
Зрењанинаи добили средства за куповину садница у вредности од 39 500 динара. Купљене су 3 
јапанске трешње, 5 црвених вишања, 10 туја и 30 жутиловки. Саднице су посађене у акцији са 
ученицима, а у циљу озелењавања и улепшавања околине школе. 
У сарадњи са компанијом НИС наша школа  је учествовала на конкурсу компаније на којем су 
нам одобрена средства у износу од 1,706,484,00 динара за набавку лаптопова, смарт телевизора, 
рачунарских конфигурација, ХДМИ и ВГА каблова, пројектора, универзалних колица за 
пројекторе, белих магнетних табли, тастатура, мишева, као и школског намештаја. 
Овим пројектом наша школа је остварила веома значајне резултате предвиђене пријавом на 
конкурс: 

- Опремљеност учионица у издвојеном одељењу у Међи појединачним компонентама 
дигиталних пакета и телевизорима за извођење дигиталне наставе; 

- Употпуњена дигитална опремљеност једне учионице у издвојеном одељењу у Хетину 
набавком лаптопа за извођење дигиталне наставе; 

- Опремљеност учионица у матичној школи у Српском Итебеју појединачним компонентама 
дигиталних пакета за извођење дигиталне наставе; 

- Опремљеност информатичких кабинета, дигиталне и интерактивне учионице новим 
школским намештајем; 

- Наставни процес је изашао из оквира традиционалне наставе, превазишао се фронтални 
начин рада и процес учења је осавремењен дигиталним садржајима, а самим тим је 
ученицима омогућено квалитетно стицање нових знања у складу са развојем технике, 
технологије и нових начина размене информација; 
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- Креативност и мотивисаност ученика за наставне садржаје и учење је на вишем нивоу, а 
надамо се да ће се постигнућа и оствареност исхода приближити републичком нивоу; 

- Модернизован школски простор новим намештајем и опремом је безбедно место у којем се 
сви ученици, наставници и други радници школе осећају сигурно. 

 
V   Финансијско и административно управљање радом школе 
 
На почетку школске године надзирала сам и учествовала у изради ЦЕНУС-а.  
У сарадњи са шефом рачуноводства обезбедила сам израду Финансијског  плана за 2021. годину и 
надзирала примену буџета у складу са расположивим и планираним средствима школе.  
Планирале смо финансијске токове, приходе и расходе, приливе и одливе финансијских средстава. 
Управљала сам финансијским токовима за плаћања и наплате. 
Планирала сам набавку материјалних средстава у складу са оценом постојећих и могућности 
њиховог прибављања. Предузимала сам мере за благовремено и ефикасно одржавање 
материјалних ресурса школе, тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано уз 
распоређивање на најоптималнији начин.  
Пратила сам спровођење процеса јавних набавки и обезбедила њихову законитост. 
Обезбедила сам израду и вођење потребне документације школе и спровођење законских 
процедура. Старала сам се да се административна документација ажурира, буде тачна и прецизна у 
складу са законом и да се систематично архивира. 
 
VI   Обезбеђивање законитости рада установе 

 
Све послове управљања и руковођења у школи обављала сам уз праћење закона и подзаконских 
аката у области образовања, радних односа, финансија и управног поступка уз коришћење 
стратешких докумената, који се односе на образовање у Републици Србији.  
У сарадњи са секретаром школе пратила сам израду уговора о раду, анекса уговора, споразума о 
преузимању радника, решења, службених белешки, преводница, уговора о донацијама и друге 
документације школе и пратила да буду законити, потпуни и јасни, као и да буду доступни свим 
заинтересованима. 
Обезбедила сам услове да се у раду поштују прописи, општа акта школе и води потребна и 
установљена документација. 
Пратила сам рад прсветног инспектора и пружала све потребне информације у току инспекцијског 
надзора. 
 
Моја визија и мисија у ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј 
 
Део моје визије школе је остварен.Све учионице у матичној школи и издвојеним одељењима у 
Међи и Хетину су дигитално опремљене, свака учионица има пројектор, белу таблу или 
платно, лаптоп или рачунар и интернет, а наставници су дигитално описмењени и 
реализујемо наставу у складу са најсавременијим токовима. Набавком појединачних 
компоненти дигиталних пакета, опреме за информатичке кабинете и школског намештаја кроз 
реализацију овог пројекта обезбедила се равноправна доступност дигиталних садржаја у свим 
учионицама наше школе, осавремењивање наставног процеса и просторија у којима се изводи 
настава, као и повећање безбедности ученика, наставника и радника на одржавању хигијене у 
школи. 
Како данас, ново време, савремени технички и технолошки развој, утиче на велике промене 
образовног процеса увођењем дигиталних наставних садржаја, наша школа је овим путем 
ухватила корак са неминовним променама и обезбедила савременији процес учења и стицања 
знања и вештина свих ученика. 
Школске објекте инаставна средства одржавамо и вршимо поправке, у складу са финансијским 
средствима која су нам одобрена од стране Општине Житиште. За све послове које можемо сами 
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да обавимо, не ангажујемо друге агенције, већ у сарадњи са ученицима и родитељима кроз радне 
акције реализујемо самостално.Школски простор се сваког лета пре почетка нове школске године 
освежава фарбањем и лакирањем зидова, ламперије, тишљераја и намештаја, тако да успевамо да 
одржимо квалитетан изглед школског простора иако су све зграде изграђене пре више деценија. 
Прошла је још једна школска година, а пред нама је нова истварају сенове визије и још много тога 
треба урадити, подови, школски намештај, водовод, канализација, санитарни чворови, осветљење, 
фасада. За наредни период очекујем позитивне резултате на конкурсима НИС-а за замену 
комплетне расвете у матичној школи и резултате конкурса Покрајинског секретаријата за 
образовање за комплетну адаптацију школске зграде у Хетину.  
Битно је имати визију, имати способност да видиш шта се у школи мора променити и 
одрадити и чинити све и наћи начина да се до тог циља стигне.  

 
  

 Директор школе   
Ђурђевка Ракић 

 
Извештај о раду помоћника директора у ИО Међа 
 
Утоку школске 2020/21 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  дежурства наставникa 
 Распоред часова                                                                            

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 
 Организација приредби и матурске свечаности 
 Организација рада школе у периоду наставе на даљину која се спроводила услед 

епидемије корона вируса(контрола поштовања епидемиолошких мера,организациј 
наставе за ученике који нису имали адекватне услове за похађање наставе од куће) 

 Организација  и праћење реализације обогаћеног једносменског рада. 
          

III Педагошко инструктивни и саветодавни рад 

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

 Саветодавни рад са наставницима 
 Саветодавни рад са ученицима и родитељима. 
 Рад у стручним већима, и седницама  
 Сарадња са директором, наставницима и стручним сарадницима. 
 Присуствовање угледним часовима 
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 Помоћ у раду наставника.приправника 
 Посете часовима 
  

 

IV    Aналитички рад 

 Анализа и реализација постављених циљева за текућу школску годину и праћење успеха 
ученика. 

 Увид у изостајање ученика, праћење е дневника. 
 Праћење реализације наставе (редовне и ваннаставне активности). 

V Рад у стручним органима школе 

 Организација седница одељењских и наставничких већа 
 Учешће у раду тимова 

 

V Стручно усавршавање 

 Учествовала сам у раду више стручних актива 
 Присуствоваље семинарима,  вебинарима и трибинама 
 Пратила сам дешавања преко интернета и часописа 

 
VII Педагошка документација 

 Вођење документације о посећеним угледним часовима 
 Координисање у изради планова и извештаја наставника у оквиру стручних већа и звештаја 

одељењсских старешина 
 

VIII Сарадња са институцијама и органима 

Сарадња са локалном самоуправом 

Сарадња са родитељима 

                                                     

                                                                                                                 Помоћник директора школе 
                                                                                                                     Биљана Станковић 

. 
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Извештај о раду Школског одбора 
 
Школски одбор је одржао 7 седница. Председник Школског одбора је Татјана Рајић.  
 
1. седница је одржана дана 14.9.2020. године 
 Дневни ред: 

1. Усвајањезаписникасапретходнеседнице; 
2. Усвајање Извештаја о раду директора школе; 
3. Усвајање Ивештаја о раду за самовредновање; 
4. Усвајање Извештаја о развојном плану; 
5. Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину; 
6. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину; 
7. Усвајање Анекса број 5 на Школски програм; 
8. Усвајање Анекса број 2 на Развојни план рада школе; 
9. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених; 
10. Усвајање Плана стручног усавршавања запослених; 
11. УсвајањеИзменеФинансијскогпланаза 2020. годинуброј 2.и Годишњегплананабавкиза 2020. 

годинуброј 2; 
12. Усвајање Предлога Финансијског плана за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 

годину; 
13. Усвајање Правила понашања у Основној школи „Милош Црњански“ Српски Итебеј за 

време епидемије КОВИД 19; 
14. Усвајање Извештаја о раду стручног актива за развој школског програма за школску 

2019/2020. годину 
15. Актуелнапитања. 

2. седница је одржана дана 27.11.2020. године 
 Дневни ред: 

1. УсвајањеЗаписникасапретходнеседнице; 
2. УсвајањеИзменеФинансијскогпланаза 2020. годинуброј 3и Годишњегплананабавкиза 2020. 

годинуброј 3; 
3. Усвајање Анекса број 1 на Годишњи план рада школе у школској 2020/2021. години; 
4. Усвајање Анекса број 1 Правилника о организацији и систематизацији послова Основне 

школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј школске 2020/2021. године; 
5. Усвајање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се 

закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга; 
6. Актуелнапитања. 

 
3. седница је одржана телефонски дана 24.12.2021. године 
 Дневни ред: 

1. УсвајањеЗаписникасапретходнеседнице; 
2. УсвајањеИзменеФинансијскогпланаза 2020. годинуброј 4и Годишњегплананабавкиза 2020. 

годинуброј 4; 
3. Актуелнапитања. 

 
4. седница је одржана дана 26.1.2021. године 

Дневни ред: 
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1. Усвајањезаписникасапретходнеседнице; 
2. Извештај о раду директора школе у I полугодишту школске 2020/2021. године (известилац: 

директор школе – Ђурђевка Ракић); 
3. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запосленихза I  полугодиште школске 

2020/2021 године (известилац: директор школе – Ђурђевка Ракић); 
4. Усвајање Анекса број 2 на Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 

(известилац: стручни сарадник – педагог – Слађана Јосић); 
5. Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крајуI  полугодишта школске 2020/2021 

године (известилац: стручни сарадник – психолог – Биљана Роксандић); 
6. Усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање за I  полугодиште 

школске 2020/2021 године (известилац: стручни сарадник – психолог – Биљана Роксандић); 
7. Усвајање Извештаја о раду стручног актива за развој школског програма за заI  

полугодиште школске 2020/2021 године (известилац: стручни сарадник – педагог – Слађана 
Јосић); 

8. УсвајањеФинансијскогпланаза 2021. годинуи Годишњегплананабавкиза 2021. годину 
(известилац: дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – 
Бранислава Димитров); 

9. Актуелнапитања. 

 
5. седница је одржана дана 26.2.2021. године 

Дневни ред: 
1. Усвајањезаписникасапретходнеседнице; 
2. Усвајање Анекса број 3 на Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 

(известилац: стручни сарадник – педагог – Слађана Јосић); 
3. УсвајањеИзвештаја о пописуимовине, потраживања и обавезасастањемнадан 31.12.2020. 

године (известилац:  дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове - 
БраниславаДимитров); 

4. УсвајањеФинансијскогизвештајаза 2020. годину(известилац: дипломирани економиста за 
финансијско – рачуноводствене послове - БраниславаДимитров); 

5. Актуелнапитања. 

 
6. седница је одржана дана 15.7.2021. године 
 Дневни ред: 

1. Доношењеодлуке о 
именовањуКомисијекојаћеспровестипоступакутврђивањалицазачијимјерадомделимичноил
ипотпунопресталапотреба – бодовањем, за школску 2021/2022. годину. 

 
7. седница је одржана телефонски дана 30.8.2021. године 

1. Усвајањезаписникасапретходнеседнице; 
2. ДавањесагласностинаПравилник о организацији и систематизацијипослова у 

Основнојшколи „МилошЦрњански“ СрпскиИтебеј у школској 2021/2022. години; 
3. Актуелнапитања. 

 
Председник Школског одбора 
 Татјана Рајић 

 



59 
 

Извештај о раду Педагошког колегијума 
 

На првом састанку, који је одржан 10.9.2020. године: 

1. Усвајен је Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2019/2020. годину; 
2. Усвајен је План рада Педагошког колегијума за школску 2020/2021. годину; 
3. Усвајени су извештаји о раду стручних већа, актива и тимова школску 2019/2020. годину; 
4. Усвајени су планови рада стручних већа, актива и тимова за школску 2020/2021. годину; 
5. Усвајен је План стручног усавршавања наставника направљен на нивоу стручних већа за школску 
2020/2021. годину; 
6. Усвајен је Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 2019/2020. годину; 
7. Усвајен је План стручног усавршавања запослених за школску 2020/2021. годину; 
8. Анализирали смо образовно-васпитни рад у посебним условима након недељу дана од почетка школске 
године. Закључак је да је, свакако, боље да су ученици у школским клупама и да ништа не може да замени 
живу реч наставника. Наставници и ученици су се навикли нн атрајање часа од 30 минута, поједини часови, 
као и часови допунске и додатне наставе се одвијају онлајн преко гугл учионица. 
9. Усвајене су евалуације индивидуалних образовних планова за друго полугодиште школске 2019/2020. 
године; 
10. Усвајени су индивидуални образовни планови за све ученике који ће наставу пратитит по 
индивидуалном образовном плану; 
11. Усвајени су извештаји о раду стручних сарадника за школску 2019/2020. годину; 
12. Усвајени су планови рада стручних сарадника за школску 2020/2021. годину. 
 
На другом састанку, одржаном 30.10.2020. године: 

1. Анализирали смо постигнуте образовно- васпитне резултате на основу Извештаја о успеху и владању на 
крају првог квартала. С обзиром на посебну организацију рада и на трајање часова од 30 минута, ученици 
су постигли добре резултате, није било много недовољних оцена, а ученици који су неоцењени су ученици 
који су привремено одсељени и нису похађали наставу од почетка школске године; 

2. Анализирали смо образовно-васпитни рад у посебним условима и закључили да се и ученици и 
наставници добро сналазе, иако су отежани услови рада; 

3. Разговарали смо о реализацији допунске наставе у претходном периоду. Часви допунске наставе за 
ученике првог циклуса су реализовани кроз непосредан рад, у школи, док су часови допунске наставе за 
ученике другог циклуса реализовани комбиновано. Одређени број часова је реализован кроз непосрдан рад, 
у школи, док је одређени број часова реализован онлајн, преко гугл учионица, путем мита. 
4. Разговарало се о припремама за такмичења. Поједини наставници су почели са припремама, док ће 
поједини тек почети, иако није извесно да ли ће такмичења бити одржана због тренутне ситуације и 
пандеије корона вируса. Часови додатне наставе се редовно одржавају онлајн преко гугл учионица. 

На трећем (ванредном) састанку, који је одржан 2.12.2020. године: 

1. Усвојили смо индивидуалне образовне планове за два ученика који наставу похађају по ИОП-у од 
1.12.2020. године; 

2. Сви чланови Педагошког колегијума упознати су са начином организације  образовно-васпитног рада од  
30.11. до 18.12.2020. године. Настава за ученике, који похађају први циклус образовања и васпитања 
наставља да се реализује кроз непосредни образовни рад у школи, а настава за ученике који похађају други 
циклус образовања и васпитања остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих 
платформи и путем Јавном медијског сервиса Србије. 
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3. Свим члановима Педагошког колегијума прослеђен је Предлог Оперативног плана рада школе о 
организацији образовно-васпитног рада у посебним условима од 30.11. до 18.12.2020. године.  

4.Наставници су упознати са свим Упутствима и Обавештењима, који су прослеђени од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се тичу организације рада у посебним 
условима у периоду од 30.11. до 18.12.2020. године. 

На четвртом (ванредном) састанку, одржаном 7.12.2020. године: 

1.Сви чланови Педагошког колегијума упознати су са начином организације  образовно-васпитног рада од 
7.12. до 18.12.2020. године. Измењена је оргнизација образовно – васпитног рада за ученике првог циклуса. 
Сви часови ће се реализовати кроз непосредан рад у школи, осим за одељења који се деле на групе. Они 
задржавају досадашњу организацију рада, према којој се одређени часови изводе онлајн. 

2.Свим члановима Педагошког колегијума прослеђен је Предлог Оперативног плана рада школе о 
организацији образовно-васпитног рада у посебним условима од 7.12. до 18.12.2020. године.  

На петом (редовном) састанку, који је одржан 15.1.2021. године: 

1. Анализирано је шта је од активности реализовано из Акционог плана Развојног плана школе. 
Планиране активности су реализоване, осим одржавања тимских, угледних и огледних часова, који 
нису одржавани због тренутне епидемиолошке ситуације у држави. 

2. Вршена је анализа Извештаја о реализованој допунској настави током зимског распуста. Закључено 
је да су сви наставници предметне и разредне наставе одржали планиран број часова.  

3. Анализиран је Извештај о успеху и владању на крају првог полугодишта. 
4. Праћење припрема за такмичење је извршено на основу извештавања предметних и разредних 

наставника о одржаној додатној настави.  
5. Извршена је евалуација реализације ИОП-а за ућенике које наставу прате по ИОП-1 и ИОП-2, 

односно по прилагођеном и измењеном програму наставе и учења. 
6. Усвојени су индивидуални образовни програми за 2. полугодиште школске 2020/2021. године. 
7. Усвојени су полугодишњни извештаји свих стручних већа, актива и тимова, извештаји о раду 

стручних сарадника и о реализацији обогаћеног једносменског рада у ИО у Међи и у ИО у Хетину.  
8. Извршено је самовредносвање рада Педагошког колегијума састављањем и усвајање полугодишњег 

извештаја о раду. 

На шестом (ванредном) састанку који је одржан 2.2.2021. године: 

1. Свим члановима Педагошког колегијума прослеђен је Предлог Оперативног плана рада школе о 
организацији образовно-васпитног рада у посебним условима од 1.2.2021. године.  

На седмом (ванредном) састанку који је одржан 15.3.2021. године: 

1. Свим члановима Педагошког колегијума прослеђен је Предлог Оперативног плана рада школе о 
организацији образовно-васпитног рада у посебним условима од 15.3.2021. године.  

На осмом (ванредном) састанку који је одржан 15.4.2021. године: 

1. Свим члановима Педагошког колегијума прослеђен је Предлог Оперативног плана рада школе о 
организацији образовно-васпитног рада у посебним условима од 19.4.2021. године.  

На деветом (ванредном) састанку који је одржан 11.5.2021. године: 

1. Свим члановима Педагошког колегијума прослеђен је Предлог Оперативног плана рада школе о 
организацији образовно-васпитног рада у посебним условима од 10.5.2021. године.  
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На десетом (редовном) састанку који је одржан 30.8.2021. године: 

1. Усвојен је Оперативни план рада школе од 1.9.2021. године, који је направљен са Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе, а на основу упутства Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 

2. Усвојени су извештаји о раду стручних већа, актива и тимова; 
3. Усвојене су евалуације индивидуалних образовних планова за друго полугодиште, за све ученике 

појединачно, из сваког предмета; 
4. Сачињен је Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021. Годину са предлогом 

Плана рада Педагошког колегијума за наредну школску годину. 
 

Извештај о раду Наставничког већа 
 

У школској 2020/2021. години одржано је укупно 13редовних и ванредних седница 
Наставничког већа. На њима се говорило по следећим тачкама дневног реда: годишњи 
извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину, годишњи план рада школе за 
школску 2020/2021. годину, анекс на Школски програм, припрема за прославу Дана школе 
– концепција програма и подела задужења, актуелна питања (глобални и оперативни 
планови, планови професионалног усавршавања, обележавање Дечје недеље и Дана школе), 
верификација записника са претходне седнице,  извештај о успеху и владању ученика на 
крају првог квартала школске 2020/2021. године, актуелна питања (стручно усавршавање 
наставника, одржавање угледних часова, ...), успех ученика на крају првог полугодишта 
школске 2020/2021. године, реализација ваннаставних активности и анализа допунске и 
додатне наставе у току зимског распуста, припреме за такмичење ученика у знању – 
календар такмичења, извештаји о раду стручних већа, актива и тимова, актуелна питања 
(стручно усавршавање наставника, припрема за прославу Светог Саве), расписивање 
литерарног и ликовног конкурса: „Светосавско перо“ и „Слике о животу и раду Светог 
Саве“, усвојен је избор уџбеника за 3. и 7. раз. за следећу школску годину, донета је одлука 
о избору уџбеника за 4. и 8. разред по новом плану и програму наставе и учења, донета је 
одлука о избору уџбеника за 3., 7. и 4. и 8. разред по новом плану и програму наставе и 
учења на мађарском наставном језику, усвојен је оперативни план рада школе, прочитан је 
извештај о успеху и владању ученика8. разреда на крају школске 2020./2021.године и 
усвојени су предлози за посебне дипломе, Вукову диплому, ученика генерације и спортисту 
генерације, који се односе на ученике 8. разреда, прочитан је извештај о успеху и владању 
ученика нижих и виших разреда, сем 8. разреда, на крају школске 2020/2021.године и 
усвојени су предлози о похваљеним и награђеним ученицима поменутих разреда, извршена 
је анализа завршног испита и матурске свечаности, прочитани су извештаји председника 
стручних већа и тимова и говорило се о актуелним питањима. 
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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 
− 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, 2020. 
- Анализауспеха и владањаучениканакрајупрвогкварталашколске 2020/21.год. 
- Актуелнапитања (педагошкадокументација, ИОП, родитељскисастанци) 
 
2. седница – децембар, 2020. 
- Верификација записника са претходне седнице 
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске 2020/21.год . 
- Извештај о раду стручних већа у првом полугодишту  школске 2020/21.год. 
- Актуелна питања (прославе предстојећих празника...). 
 
3. седница (VIII разред) – јун, 2021. 
- Верификација записника са претходне седнице 
- Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2020/21.год . 
- 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)) 
 
4. седница  (I – VII разред)  – јун, 2021. 
-  Верификацијазаписникасапретходнеседнице 
-  Анализауспеха и владањаучениканакрајушколске 2020/21.год . 
-  завршетакшколскегодине , поделасведочанстава; 
-  Актуелнапитања. 
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Извештај о раду стручних већа за области предмета 
 
Стручна већа формирана у 2020/21.г. била су следећа: 
Име и презиме Носиоцактивности Задужење у школи 

ЂурђевкаРакић Председник колегијума Директор школе 

Весна Стојић Председник стручног већа за разредну наставу Наставник разредне 
наставе 

Милица 
Моришан/Јасмина 
Кузмановић 

Председник стр.већа за језик, књижевност и 
комуникацију 

Наставник српског 
језика и књижевности 

Милан Кркљеш Председник стр.већа за историју и географију Наставник историје 

Елеонора Кашлик Председник стр.већа за природне науке Наставник математике 

КамелијаЋирић Председник стр.већа за уметност Наставник музичке 
културе 

Еде Ормош Председник стр.већа за физичко и здравствено 
васпитање 

Наставник физичког 
васпитања 

Драган Тепић Председник стр.већа за технику и технологију и 
информатику и рачунарство 

Наставник технике и 
технологије и физике 

 
ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 
      На последњем састанку Стручног већа за разредну наставу били су 
присутни сви учитељи. Одмах напочеткусастанка, прочитанјезаписник 
сапоследњегсастанка, којeгсусвиприсутниучитељи и прихватили. 
Наконтога, предоченје и поменутИзвештај о радуза  2020/2021. 
школскугодину. Одржанеактивностисупредстављенепомесецима. 
У септембру 2020.год. одржанјеспортскиданузпридржавањесвихпоменутихмера. 
ОктобрамесецајеобележенаДечјанедељатакоштосупрвогданасви 
ученициод 1. до 4. разредацрталипобетону, другогданасусе 
одржаласпортскатакмичења, и насамомкрајунедеље, одржанаје 
изложбадечјихликовнихрадова. Потомсе, токомовогмесеца, одржала 
хуманитарнаакцијаподслоганом ,, Будихуман - АлександарШапић. 
Ученицисунаовомхуманитарномбазарупродавалидонешенествари, а 
сваприкупљенановчанасредствауплаћенасунарачунхуманитарне 
фондације, којајеназначена. Крајемоктобрамесецасвиученицинаше 
школе, посетилису и  изложбуликовнихделакојасубилаизложенана 
ликовнојколонији у ресторану ,, Мркшићевисалаши ,, . 
НовембрамесецаодржанесуМалеолимпијскеигрезаученикеод 1. до 4. 
разреда. Томприликомсуучениципрелазилирадниполигон, којијеимао 
различитезахтеве. 
Децембрамесецасупоодељењима  одржанерадионице  посвећенебожићним 
и новогодишњимпразницима. 
Токомдругогполугодишта, јануарамесеца, обележенајешколскаслава - 
Савиндан, и тонаначинкојијезасваког  учитељабиоинтересантан, 
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наосновудатихпредлогакојеједиректорашколепредложио. Уједно, 
учитељицаТимеаБалинјеодржалаугледничас и тематскидан у току 
овогмесеца. 
ФебруарамесецајеобележенДанроземајица у свимодељењиманижихразреда. 
Токоммартамесецаодржанесурадионице и приредбепосвећенеДану 
жена. 
У  априлуодржанајеобуказазапосленеподназивом ,, Породично 
насиље ,,. Тојебилостручноусавршавањекојепреузимаустанова у 
оквируразвојнихактивности. Уједно, учитељицаТимеаБалинтјеодржала 
тематскидан у свомодељењу 1. разреда. 
Токоммајамесецаодржанјеспортскиданнаотвореномузпридржавање 
свихпрописанихмеразаштите. Уједно, учитељицаСветланаЋурићје 
одржалатематскиданнатему: Воденеживотнезаједнице. Потомје 
обележенаПесничкаштафета, а драмско - музичкуизведбусукреирале 
учитељице 4. и 1. разреда. 
Јунамесецасуучитељице 4. разреда, наизабранначин, обележиле 
завршетакшколскегодине. 
Наосновупредлогаучитеља 1. разреда, којисуучитељицуТимеуБалинт 
предложолизапредседникаСтручногвећа, а СветлануКерекешза 
записничаразаразреднунаставу у школској 
2021/2022. години.,свиприсутниучитељисусесложилисаовим 
предлогом. 
И насамомкрајуовогсастанка, датјепредлогдајенареднешколске 
годинесачиниПланрадазашколску 2021/2022. годинунаоснову 
активностикојесуреализованеовешколскегодине, којесу и назначене 
у овомизвештају о раду. 
 
Председник: Весна Стојић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈУ  
 

Организација наставе 

         Настава у шк.2020/21. год. одржана је у складу са инструкцијама за организацију васпитно-
образовног рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Настава је у два наврата 
одржавана на даљину , па је у складу са новонасталим условима договорено да се план и програм 
као и оцењивање прилагоде ученицима. 

Стручно усавршавање наставника 

    Наставници су похађали семинар „Активно оријентисана настава –планирање и припрема“ који 
је одржан 18. и 19. 08. 2021.год. 

 Избор новог предеседника и записничара 

 Због одласка Милице Моришан на трудничко боловање и преласка Андријане Руварац на рад у 
другу школу, Веће је узабрало Јасмину Кузмановић за нову председницу и Наду Шкондрић за 
записничарку. 

Одржавање угледних/огледних/тимских часова 
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Сви чланови овог већа су се потрудили да одрже планиране угледне часове, иако је дошло до 
померања термина или промене наставне јединице, а све  због епидемиолошке ситуације која је 
условила прелазак из реалних услова на наставу на даљину. Приказ ових часова постоји на сајту 
школе. 

Такмичења, конкурси, смотре 

-Општинско такмичење из руског језика – ученица Јована Мајсторовић освојила прво место. 

  - Општинско такмичење из српског језика – ученица Катарина Кош, прво место, 

                                                                                      ученица Зора Јовичин , друго место, 

   -Књижевна олимпијада  - учествовао је ученик Владимир Крстић из Међе, 

   -Окружно такмичење из руског језика – Јована Мајсторовић , прво место, 

-Окружно такмичење из српског језика  - пласман, 

-Републичко такмичење из руског језика – Јована Мајсторовић, пласман, 

-„Вилкомен“такмичење из енглеског језика на којем су учествовали ученици из мађарских 
одељења (по два ученика из сваког одељења) и постигли запажене резултате,  

- општинска смотра рецитатора – ученик петог разреда Андреј Гагић се пласирао у наредни круг: 

- Песничка штафета – ученица петог разреда Николина Бодо освојила друго место, 

-литерарни конкурс библиотеке „Бранко Радичевић“ из Житишта на којем су ученици Љубомир 
Живков, Едина Хеђеши, Наталија Радосав и Стефанија Милош награђени, а наставнице Драгана 
Борић, Ибоља Иштван и Нада Шкондрић похваљене. 

Избор уџбеника 

На основу Каталога уџбеника, наставници су изабрали уџбенике које ће користити наредне 
школске године. 

Евалуација рада 

На састанку је констатовано да су планирани исходи у настави остварени, ИОП у великој мери, 
допунска одржана (када је то било могуће у реалним условима, а током онлајн наставе у Гугл 
учионици), додатна настава је одржавана онлајн. 

                                                                Записничар: 
Јасмина Кузмановић, председник  

           Стручног већа за језик, књижевност и комуникацију 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ИНФОРМАТИКУ  

Чланови Стручног већа: Лазар Јожеф, Камраш Ференц, Маја Становић, Тепић Драган, Филеп 
Јасмина и Рајић Татјана. 
 
Састанци Стручног већа су се одржавали  по редовном плану. Због немогућности окупљања свих 
чланова Стручног већа због распореда часова, рада појединих наставника у више школа и 
епидемије Ковид 19 састанци су се одржавали углавном преко школске платформе за учење на 
даљину у Гугл учионици путем апликације МЕЕТ. 
Према плану рада Стручног већа за 2020/2021. годину у периоду јануар  – јун остварени су 
следећи резултати: 
 
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 су се одржавали  угледни и тимски часови у нешто мањој мери због 
учења на даљину и скраћених часова. 

 Наставници из нашег већа су присуствовали онлајн семинарима  и испуњавали су своје 
законске обавезе у складу са финансијским  могућностима школе. 

 Постигнут је договор између наставника Технике и технологије да се одржи обавезно 
школско такмичење из саобраћаја уколико ситуација због Ковида 19 дозволи. 

 
Април:  

 На крају трећег квартала и учења на даљину  извршена је анализа реализације 
плана и програма из појединих предмета нашег већа и извучен је закључак да 
ученици слабије  раде и уче на даљину. Свим ученицима је омогућен приступ на 
платфому и Гугл учионице. Часови се одржавају у школи и на даљину путем 
апликације МЕЕТ. 

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

проблема није било а ученици су били прилично активни током рада на даљину. 
 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 су и 
они током пандемије делимично извршавали своје обавезе. 

 Анализом рада  нашег већа  утврдили смо да већина наставника ради у више школа, 
да смо принуђени да се ретко састајемо, да ове школске године радимо на даљину и 
да морамо контакте одржавати на све могуће начине. 

 Усвојен је предлог рада Стручног веча за наредну школску годину 2021/2022. 
 
 
Опис  активности наставника Технике и технологије : 

 
 

 
 
 

      Драган Тепић 

• Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу 
19.03. 2021. 1,5 бодова 

•  Ученичка пажња у онлајн настави 16.04.2021. 1 бод 
• Обука за запослене – породично насиље 16 бодова 
• Гугл учионица – пречица до успеха у настави на даљину 1 бод 
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       Лазар Јожеф 

• Wебинар 30.01.2021. под називом: "Дигитални алати и занати" 
(Група Клетт)-1 БОД 

•  Две ОНЛИНЕ обуке од 28. априла: "Обука за запослене-породично 
насиље" и "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 
у понашању"(Министарство просвете,науке и технолошког развоја) 
-16+16 БОДОВА у оквиру установе 

• Почетком јуна месеца - рад у комисији за бодовање најбољих 
ученика осмих разреда за одређивање ђака генерације. (број бодова 
непознат) 

• Успешно одрађена обука за дежурне наставнике на завршном 
испиту12.06.2021. године- Број бодова непознат,пошто не видим где 
је уверење. 

• 23. и 24. 06.2021. био  дежуран на завршном испиту осмака. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Маја Становић 

 
• 24.4.21 Porodično nasilje - 16 bodova (on line seminar) 
• 24.4.21 Strategija u radu sa učenicima koji pokazuju probleme u 

ponašanju - 16 bodova (on line seminar) 
• 10.6.21 Obuka za primenu microbita u nastavi u petom razredu - 19 

bodova (on line) 
• 14.6.21 Progam obuke za dezurne nastavnike na zavrsnom ispitu u 

osnovnom obrazovanju - 8 casova (on line) 
• 18.3.21 Prezentacija udzbenika Informaitika i racunarstvo za 7. i 8. 

razred - 1 sat 
• 18.3.21 Prezentacija digitalnih udzbenika Vulkan e-znanje - 1,5 sat 
• 18.8-19.8 sam imala seminar u osnovnoj skoli u Srpskom Itebeju. Nismo 

jos dobili potvrdu o završenoj obuci (Tema: Aktivno orijentisana nastava 
- planiranje i  priprema 16 bodova) 
  

 
  
 
 
 
 
                  Опис  активности наставника Информатике и рачунарства: 
 
 

 
 
 
 
 

Рајић Татјана 

• Савремени уџбенички комплет – за ученике и наставнике  Онлајн 
09.03.2021. 

• Промоција уџбника Информатика и рачунарство 8.  10.03.2021.  
• Формативно оцењивање у комбинованој методи наставе вебинар 

11.03.2021. 
• Припрема ученика за такмичење из математике и информатике 4 

бода 
• Баӣкал – одно из чудес России присуство угледном часу 2 бода 
• Атмосферски притисак из угла географије и физике 2 бода 
• Обука за запослене – породично насиље 16 бодова 
• Стратегије рада са ученицима који показују проблеме у понашању 
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16 бодова 
• Бројеви – обнављање угледни час 17.02.2021. 8 бодова 

 
 
 
 
 
 

Филеп Јасмина 

• Током другог полугодишта  неколико онлајн вебинара, промоције 
књига из информатике и два семинара који су такође били онлајн 
(сертификати су предати у службу). 

• Инсталирана  апликација ТМ мастер за прегледање тестова на 
потребан број рачунара, по упутству из Школске управе. 

• Обука наставника за употребу апликације за прегледање тестова на 
завршном испиту и била подршка током самог процеса прегледања. 

• Поставка рачунарске опреме у свим учионицама и обезбеђен 
приступ интернету. 

• Ажурирање сајта и Фејсбук странице школе, била координатор за ес 
Дневник. 

                  Планирани семинари за следећу школску  2021/2022 годину: 
 
 
 

Лазар Јожеф 

• Школа будућности: креативне лекције, ОНЛИНЕ, 4 недеље, 3000 
динара, 30 бодова 

• Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно, 1 дан, 1600 динара, 8 
бодова 

 

 
Филеп Јасмина 

• Онлајн семинар у трајању 4 недеље за администратора Мудл 
платформе за учење на даљину. 

 
 
 

Становић Маја 

 
 

• Interaktivna tabla kao podrska inovativnim metodama u nastavi 
• Upotreba mobilnih aplikacija za poboljsanje kvaliteta nastave i učenja: 

Pametni telefon kao nastavno sredstvo 21.veka 
 

 
Тепић  Драган 

• Онлајн семинар у трајању 4 недеље за администратора Мудл 
платформе за учење на даљину. 

Рајић Татјана  

Камраш Ференц  

На седници Актива која је одржана 23.08.2021. у 19 часова путем апликације МЕЕТ присутни су 
били сви предметни наставници.  
         Дневни ред:  

• Евалуација досадашњег рада 
• Избор председника Стручног актива 
• Предлог плана за наредну школску годину 

 
Закључак:  
Наставници су разговарали о радном учинку у претходних годину дана. Констатовано је да је 
радом на даљину било одређених резултата, али да су ученици из објективних разлога испустили 
доста градива. Сви предметни наставници су били сагласни да су у новонасталој ситуацији давали 
свој максимум. Гуглова платформа и гугл учионице с апликацијом видео позива су били најбоље 
могуће решење за кризу изазваном пандемијом. Сви ученици у вишим разредима су завршили 
годину с позитивним оценама из оба предмета. Сви предметни наставници су у складу са својим 
могућностима учествовали на разним вебинарима и семинарима у циљу усавршавања свога рада 
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како бисмо заједно постизали боље резултате. У нешто мањој мери су одржавани угледни, тимски 
и огледни часови јер нам је ситуација тако налагала. Предметни наставници су неке од ученика 
спремали за такмичење, али су и такмичења  у одређеној мери одржавана са прекидима.  
На седници је такође извршен  избор новог председника Актива. Једногласном одлуком је изабран 
нови председник за наредну годину. Нови председник је Маја Становић која ће руководити  
Стручним већем  у школској 2021/2022 години. Одлука је такође да се сваке године бира нови 
председник и то на годину дана. 
Једногласно је усвојен план рада за наредну школску годину у којем је остављена могућност 
корекције у случају да поново дође до наставе на даљину. У најави је израда нове платформе за 
учење на даљину – Мудл платформа која је унапређена у односу на постојећу Гуглову платформу.  
                                                                                                                                                        
 

Председник Стручног већа 
Драган Тепић 

  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

       Стручно веће за историју и географију чине Милица Грујић, Гизела Сакал Вуковић, Беата 
Борош, Владимир Злокас и Милан Кркљеш.  

У току првог полугодишта 2020/2021 школске године веће за историју и географију одржало је три 
састанака. Први састанак одржан је у септембру почетком школске године, на седници је усвојен 
план ваннаставних активности, допунске и додатне наставе, прилагођен распореду часова. 
Наставници су почетком наставе обавили иницијално тестирање, како би се утврдило усвојено 
знање ученика из градива предходне школске године. За ученике који раде по ИОП-у 
припремљени су прилагођени наставни материјали како би имали редовну индивидуалну наставу 
за прво тромесечје. На основу плана и програма извршено је усаглашавање оцновних стандарда 
које би требало остварити током школске године. Сачињен је план стручног усавршавања и 
указано на потребу веће сарадње између наставника историје и географије кроз угледне и тимске 
часове. 

На другој седници актива одржаној 30. новембра на нивоу ОШ " Милош Црњански" у Српском 
Итебеју донета је одлука да се настава на даљину одвија путем платформе гугл учионица( google g 
suite) за наставнике и ученике и преко Јавног медијског сервиса на каналима РТС2 и РТС3. 
Гугл мит апликација која омогућава аудио визуелну наставу уживо, понекад  због слабијег 
интернет сигнала може да прави техничке проблеме, па су наставници који имају искуство у раду 
са истом саветовали да се искључи камера како би квалитет преноса био бољи. 
Препорука је да се ученицима који немају техничке могучности да прате наставу доставе 
штампани наставни материјали како би активно учествовали у наставном процесу. 
 

Tрећи састанак одржан је 24. 12. 2020.  На састанку је разматрана настава на даљину и образовни 
рад у периоду од 30. 11. До 18. 12. Настава на даљину је протекла без већих проблема, ученици су 
били активни у Онлајн учионицама, осим код појединих ученика који су имали техничких 
проблема (интернет, мобилни телефони, компјутери...). Ученици који нису имали техничких 
услова, долазили су у школу по припремљене материјале од стране предметних наставника, или су 
користили школске компјутере. 

Нови састанак одржан је путем гугл мита крајем марта месеца. На састанку је анализиран успех и 
владање ученика на крају тромесечја и начин рада у досадашњем периоду. Наставници су 
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извршили избор нових уџбеника за осми разред и потврдили избор уџбеника за седми разред за 
следећу школску годину. Привремено су отказана општинска и окружна такмичења за ову 
школску годину. 

Последњи састанак за ову школску годину одржан је 23. 08. 2021. На састанку је сачињен извештај 
рада актива за 2020/2021 школску годину, усвојен је план рада струћног већа за историју и 
географију за школску 2021/2022. Годину. Чланови већа су потврдили да председник остаје 
наставник Милан Кркљеш а записничар Милица Грујић. Анализиран је успех ученика осмог и 
осталих разреда на крају школске године, активности током он лајн наставе и успех Јоване 
Мајсторовић и Владимира Крстића из историје, освајањем првог и трећег места на општинском, 
првог места на окружном и пласманом на републичко такмичење. 
                                                                                                                                                  

Председниквећа, 
МиланКркљеш 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

Стручно веће  наставника природних наука одржао је пет састанака  у  шк. 2020-2021.години. 

Прво стручно веће прирдних наука одржан је онлине путем формиране вибер групе.  

Сви наставници стручног већа су били присутни: 
1. Анастазија Тот-Римаи- наставник физике 
2. Жужана Јамбор-наставник биологије 
3. Ивана Бојанић-наставник биологије 
4. Маристела Дробњак-наставник хемије 
5. Татјана Рајић-наставник математике 
6. Елеонора Кашлик-наставник математике 
7. Александар Хрњаз-наставник математикe 
8. Игор Васић-наставник математике 
9. Драган Тепић– наставник физике 
 На првом састанку стручног већа за природне науке, одржаном 9.9.2020. године, закључци 
су следећи: 
1. Усвојен је Извештај о раду стручног већа природне науке за школску 2019∕2020. годину. 
2. Усвојен је План рада стручног већа за природне науке за школску 2020∕2021. годину. 
3. Направљен је План стручног усавршавања на нивоу стручног већа . Сваки члан већа је изабрао 
акредитовани семинар који планира да похађа ове школске године. План је предат стручним 
сарадницима. 
4. Одређени су ученици који ће наставу похађати по ИОП-у. 
5.Договорили смо се да ради боље комуникације и убудуће користимо вибер онлине платформу, 
али такође ћемо испробати са званичним Гоогле налозима и Гоогле Меет. 

Друго стручно веће прирдних наука одржан је у реалним условима у школи.  

На другом састанку стручног већа за природне науке, одржаном 30.11.2020. године, закључци су 
следећи: 

1. Прочитан је и усвојен записник са предходне седнице стручних већа. 
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2. На нивоу ОШ " Милош Црњански" у Српском Итебеју донета је одлука да се настава на даљину 
одвија путем платформе гугл учионица 

3. Распоред онлине часова је испланиран, примењује се од 30.11.2020, и постављен је на сајт 
школе . Онлине часови трају од 08:00 до 12:00 часова. Препорука је да се ученицима који немају 
техничке могучности да прате наставу доставе штампани наставни материјали како би активно 
учествовали у наставном процесу. Ако се ученици који имају техничке могућности не одазивају у 
гугл учионицама евидентирају се као одсутни. Потребно је да се наставници држе распореда 
наставних јединица по тв часовима.Неопходно је да сваки наставник прилагоди распоред 
писмених и контролних задатака у овој ситиацији. 

4. Обавезно формативно оцењивање са исходима на основу праћења активности ученика. Стручни 
надзор у гугл учионицама ће вршити директор школе, педагог и психолог. 

Треће  стручно веће прирдних наука одржан је онлине коришћењем Гоогле учионице , путем 
МЕЕТ-а.  

Сви чланови стручног већа су присутни, осим наставнице Јамбор Жужане која је оправдано 
одсутна. 
На трећем састанку Стручног већа за природне науке, одржаном 23.12.2020. године, закључци су 
следећи: 

1.  Прочитан је и усвојен записник са предходне седнице стручних већа. 

2.  Анализиран је успех ученика и начини рада у првом полугодишту. Углавном се дискутовало о 
претходне три недеље кад се настава одвијала онлине , путем Гоогле учионице. Већина наставника 
је мишљења да овакав начин рада  има својих предности и мана. Коришћење Меет-а олакшава 
комуникацију са ученицима кад је час "уживо", такође је више колега било мишљења да 
коришћење разних веб алата као што су дигиталне табле нпр. Опен боард или Јамбоард олакшава 
рад , и да се садржаји ученицицима на тај начин могу лакше објаснити. Неке од колега су 
користили и друге интерактивне садржаје, презентације, дигиталне уджбенике, што захтева 
додатно време за припрему часа, али је ученицима на тај начин интересантније, и лакше им је да 
савладају градиво. 

3. Ученицима који раде по ИОП-у  су и током онлине наставе прилагођени садржаји, и углавном 
су и та деца редовно радила . 

4. Неки наставници овог  актива су до сад учествовали  на разним вебинарима и онлине обукама, и 
промоцијама уџбеника.   

Четврто  стручно веће прирдних наука одржан је онлине коришћењем Гоогле учионице , 
путем МЕЕТ-а.  

Сви чланови стручног већа су присутни,. 

1.Прочитан је и усвојен записник са предходне седнице стручног већа. 

2. Анализиран је успех ученика и начини рада у досадашњем периоду. 

3. Наставници су појединачно послали свој избор уджбеника за осми, а потврдили или мењали 

избор уджбеника за седми разред, који ће користити наредне школске године. 
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4. Такмичења су одржана из математике , физике и хемије, где су наши ученици били изузетно 

успешни, из биологије ове године није било такмичења. 

5. Неки наставници овог актива су до сад учествовали на разним вебинарима и онлине обукама, и 

промоцијама уџбеника. 

Пето стручно веће прирдних наука одржан је онлине коришћењем Гоогле учионице , путем 
МЕЕТ-а.  

Сви чланови стручног већа су присутни. 
1.Прочитан је и усвојен записник са предходне седнице стручног већа. 

2. Анализиран је успех ученика из природних наука на крају школске године, као и успех наших 
ученика на одржаним такмичењима.  

3.  За новог председника стручног већа за природне науке једногласно је изабран Александар 
Хрњаз наставник математике. 

4. Сачињен је и једногласно усвојен нови план рада стручног већа за природне науке за школску 
2021/2022. годину.          
 
                                                                                                     Председник стручног већа за природне 
науке: 

Елеонора Кашлик 
 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ 
 
Дневни ред: 
1.)Усвајање записника са претходног Стручног већа за уметност одржаног 28.12.2020.године 
2.)Конституисање Стручног актива за Ликовну културу 
3.)Коначни одабир уџбеник за Ликовну и Музичку културу за 7.разред основне школе, на српском 
и мађарском језику, за школску 2021/2022.годину 
4.)Одабир уџбеника за Ликовну и Музичку културу за 8.разред основне школе, на српском и 
мађарском језику, за школску 2021/2022.годину 
5.) Разно 
 
Закључак 
1.) ЗАПИСНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ са претходне седнице, одржане 
28.12.2020.године, једногласно је усвојен. 
 
2.) КОНСТИТУИСАЊЕ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ: 
- Дошло је до замене наставника Ликовне културе у одељењима на мађарском језику у Српском 
Итебеју и у истуреном одељењу у Међи, у одељењу 7/3, у којима је до 22.2.2021.године предавала 
наставница Тијана Мунћан. 
- Од 23.2.2021.године Ликовну културу у одељењима на мађарском језику у Српском Итебеју 
предају наставница ликовне културе Вера Танкосић и учитељица Хермина Њергеш. 
- Од 23.2.2021. Ликовну културу у истуреном одељењу у Међи, у одељењу 7/3 (на српском језику), 
предаје учитељица Биљана Станков. 
- До 22.2.2021.године чланови Стручног актива за Ликовну културу биле су: наставнице Вера 
Танкосић на српском наставном језику и Тијана Мунћан на српском и мађарском наставном 
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језику. 
- Од 23.3.2021.године чланови Стручног актива за Ликовну културу су: 
наставнице Вера Танкосић (5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1 и 8/2), 
Тијана Мунћан (5/3, 6/4 и 8/4) и 
учитељица Биљана Станковић (7/3 у Међи) на српском наставном језику и наставник Ликовне 
културе Вера Танкосић (7/2 и 8/3) и учитељица Хермина Њергеш (5/2 и 6/3/3) на мађарском 
наставном језику. 
 
3.) ИЗВЕШТАЈ О КОНАЧНОМ ОДАБИРУ УЏБЕНИКА ЗА ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 
ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.годину, ПО НОВОМ 
НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 
- На Стручном већу наставника за уметност одржаном дана 15.5.2О2O.године извршили смо 
одабир уџбеника за 7.разред по новом наставном плану и програму, који се користио школске 
2О2О/2О21.године. 
- За Музичку културу на српском и мађарском језику уџбеници остају исти и ове године (односно 
Вулкан, Завод и Едука), а за Ликовну културу на мађарском језику одабрали смо ове године 
уџбеник издавачке куће Герундијум. 
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Музичка култура 7, 
Уџбеник за седми разред основне школе; 
Ћирилица; Аутори: Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 
650-02-00403/2019-07 
од 12.12.2019. 
 
ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 
Музичка култура 7, 
Уџбеник за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму. 
Аутори: Кристина Чикош, Адам Радетић 
128-61-475/2020-01, 
од 01.07.2020. 
 
„ЕДУКА” 
Ликовна култура 7, 
Уџбеник за седми разред основне школе; 
Ћирилица; Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић 
650-02-00483/2019-07 
од 16.1.2020. 
 
„ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о 
Ликовна култура 7, 
Уџбеник за седми разред основне школе на мађарском језику и писму 
Аутори: мр Бранка Мандић 
128-61-472/2020-01, 
од 01.07.2020. 
 
4.) ИЗВЕШТАЈ О ОДАБИРУ УЏБЕНИКА ЗА ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 8. РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.годину, ПО НОВОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И 
ПРОГРАМУ 
- На стручном већу наставника за уметност одржаном онлај 18.3.2О21.године, извршили смо 
одабир уџбеника за 8.разред по новом наставном плану и програму, који ће се користити школске 
2О21/2О22.године. 
 
- 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 8.разред основне 
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школе користећи уџбеник издавачке куће Вулкан. 
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Музичка култура 8, 
Уџбеник за осми разред основне школе; 
Ћирилица; Аутори: Јасмина Чолић, Александра Хаџи-Ђорђевић 
650-02-00171/2020-07 
од 26.10.2020. 
- Образложење : 
да смо на последњем семинару посебно разговарали и анализирали искуства и дошли до закључка 
да је уџбеник ове куће највише испоштовао потребе новог наставног плана и програма. Проблем 
са претходно коришћеним уџбеником издавачке куће Логос је тај да се уџбеник из неразумљивих 
разлога технички закомпликовао и постао непрегледан, текст се уситнио, лекције се тешко 
проналазе, слике смањене...све у свему није се испоштовао ни изменио и допунио ни један сегмент 
од оних који смо ми наставници који га користимо предлагали, исто је и са осталим понуђеним 
уџбеницима, по којима предајем у остале две школе. При том измене коју су ипак урадили су 
снимци, међутим брзина извођења је толика, да песме једва могу оком да се прате а камоли 
свирају на инструментима.Такође ни један од поклона које су нам обећавали није стигао. 
Још један проблем је тај што многе песме подводе под народне а да то нису.Потребна је 
консултација етномузиколога. 
Закључак Стручног актива наставника музичке културе је и тај, да би смо многи од нас се 
одлучили и за уџбеник Вулкан за 5.разред, али смо били неадекватно информисани, односно 
стизали су нам мејлови који су тврдили да Вулкан за 5.још није одобрен од стране Министарства 
просвете. У ствари у том моменту, ни један уџбеник није био одобрен од стране Министарста, што 
је својеврсна манипулација.Сада чекамо још годину дана (од укупно3) да ту грешку, због ипак 
наше неинформисаности (наметнуте), исправимо.Наглашавам да је то коментар и закључак мојих 
колега наставника са којима иначе сарађујем. 
 
- Наставник музичке културе у мађарским одељењима у Српском Итебеју , Роберт Кендереши, 
наставу из овог предмета изводиће по новом плану и програму за 8.разред основне школе 
користећи уџбеник издавачке куће Завод: 
ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
Музичка култура 8, 
Уџбеник за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму 
Аутори: Габриела Булатовић, Илона Толнаи 
128-61-258/2016-01, 
од 21.12.2016. 
 
- Наставнице ликовне културе Вера Танкосић и Тијана Мунћан и учитељица Биљана Станковић у 
српским одељењима у Српском Итебеју и у Међи, определиле су се да наставу из овог предмета 
изводе по новом плану и програму за 8.разред основне школе користећи уџбеник издавачке куће 
Едука. 
- Образложење: 
да су одличне илустрације и приступ примерен узрасту динамичан текст који држи пажњу 
ученика, као и присаједињен илустративно - текстуални приказ градива. Уџбеник је прегледан и 
јасан. 
„ЕДУКА” Ликовна култура 8, 
Уџбеник за осми разред основне школе; 
Ћирилица; Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић 
650-02-00217/2020-07 
од 9.11.2020. 
 
- Наставник Вера Танкосић и учитељица Хермина Њергеш, предавачи Ликовне културе у 
мађарским одељењима у Српском Итебеју, наставу из овог предмета изводиће по новом плану и 
програму за 8.разред основне школе користећи уџбеник издавачке куће Завод: 
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ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
Ликовна култура 8, 
Уџбеник за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму 
Аутори: Здравко Милинковић, Катарина Ђорђевић 
650-02-00492/2011-06, 
од 27.2.2012. 
 
Председник стручног већа за уметност 
Наставник музичке културе: 
Камелија Ћирић  
 
У Српском Итебеју 18.марта 2О21.године 
Пети састанак Стручног већа за уметност одржан је 28.3.2021.годинепутем онлајн комуникације у 

9:00 часова уз присуство свих чланова Стручног већа. 
 

Дневни ред: 
1.) Усвајање записника са претходног Стручног већа за уметност одржаног 18.3.2021.године 
2.) Извештај о раду Стручног већа за уметност за школску 2020/2021.годину и анализа рада 
претходне школске године 
3.) Избор председника и записничара Стручног већа за уметност за школску 2021/2022.годину 
4.) План рада за школску 2021/2022.годину 
5.) Актуелна питања 
 
Закључак: 
1.) ЗАПИСНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ са претходне седнице, одржане 
18.3.2021.године, прочитан је и једногласно је усвојен. 
2.) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину и 
анализа рада претходне школске године, прочитани су и анализирани. 
3.) ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАПИСНИЧАРА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ за 
наступајућу школску 2021/2022. годину, одложено је до следећег састанка, односно једногласно је 
усвојено да председник и записничар и даље остане наставник Музичке културе Камелија Ћирић, 
због кадровских промена које су се десиле, као и оних које нам предстоје на нивоу Актива за 
Ликовну културу. 
4.) ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину једногласно је усвојен, а такође је остављена 
могућност корекције плана у случају преласка на онлајн наставу или искрсавању било каквих 
непредвиђених ситуација. 
 

Председник стручног већа за уметност 
                                                                                     Наставник музичке културе: 

                                                                                     Камелија Ћирић 
 

 
ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

У августу смо приступилиизрадиплана и програмазашколску 2020/21. годинуза 
сверазреде. Информисалисмосе о међупредметнимкомпетенцијама и исходимаза 
програмпетог и шестогрзреда. 
У септембрусмоодредилидвеспортскеигрекојећесереализоватипланом и  
програмомзаседми и осмиразред.  
 
Договорилисмоседаћеученициучествоватинашколскимтакмичењимакојасу у  
складусаузрастом и наставномтемомкојасеобрађује 
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-Извршилисмоанализурадаактивапретходнешколскегодине 
-УсвојилисмоПланрадазашколску 2020/2021.г. 
-Извршилисмоанализукалендаратакмичењаза 2020/21. школскугодину 
 
ФЕБРУАР 
-Извршилисмоанализууспеха и постигнутихрезултатанакрајупрвогполугодишта 
-Организовањеугледнихчасова 
-Извршилисмоанализустручнихусавршавања 
 
МАЈ 
-Имали смо такмичење у малом фудбалу где је екипа дечака освојила прво место и пласирала  
се на окружно такмичење 
- На окружном такмичењу које се одржавала у Зрењанину дечаци су освојили треће место   
-Извршилисмоанализунаставе на даљину 
-Анализовање онлајн семинара 
 

Председник стручног већа 
наставник физичког васпитања- Еде Ормош 

 
Извештаји о раду стручних сарадника 
 
Рад психолога  и педагога заснован је на Годишњем програму рада психолога и педагога  за 
школску 2020/2021. 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 

Активности у оквиру рада стручног сарадника – психолога се одвијале су се у следећим 
областима: 

1.   Унапређење образовно-васпитног рада у установи: 

• Редовна сарадња са директором и педагогом школе; 
• Редована сарадња са одељењским старешинама и осталим разредним и предметним 

наставницима; 
• Присуствовање угледним и тимским часовима; 
• Редовно вођење евиденција и документације; 
• Учествовање у изради Годишњег плана рада школe; 
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• Састављање полугодишњег извештаја о успеху и владању; 
• Присуствовање седницaма Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког ваћа, 

састанцима Одељњских већа, Тимова и Актива; 
• Координација Стручним активом за развојно планирање; 
• Менторство над Ученичким парламентом што је подразумевало организовање 

састанака Ученичког парламента у сарадњи са председником Ученичког парламента, 
као и праћење рада и учествовање у организацији и реализацији планираних 
активности; 

• Учествовање у планирању и реализацији активности у оквиру Дечије недеље; 
• Организовање хуманитарног вашара за Лану Јовановић, а средства која су била 

прикупљена су уплаћена рачун организације „Буди хуман“ и прикупљања средстава 
поводом Светског дана деце оболеле од рака, што је било уплаћено на рачун 
организације НУРДОР; 

• Учествовање у организацији и реализацији прославе Дана школе и школске славе, 
Савиндана; 

• Организација наставе – замена за наставнике разредне  и предметне наставе који су 
били одсутни из оправданих разлога. 

2.      Праћење, подстицање и пружање подршке укупном развоју детета и ученика у домену 
физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагање мера у 
интересу развоја и добробити детета 

• Редовни саветодавни разговори и сарадња са одељењским старешином II-1 о 
ученицима који наставу похађају по индивидуалном образовном програму (ИОП-3) и 
континуирано вођење сватодавних разговора са родитељима поменутих ученика; 

• Тестирање ученика који су се уписали у нашу након почетка школске године тестом 
ТИП-1 за ученике који би требало да упишу 1. разред и учествовање у провера знања 
ученика који би по календарском узрасту требало да упишу неки од осталих разреда. 

• Спровођење Професионалне оријентације са ученицима 8. разреда и тестирање 
ученика у оквиру Професионалне оријентације употребом Теста професионалних 
интересовања и Тестом КОГ3. Након обраде података добијених тестирањем, 
резултати су укрштени са успехом ученика у школи и на пробном завршном испиту, 
као и њиховим жељеним занимањима и састављени су предлози листе жеља за све 
ученике осмог разреда. 

• Праћење социо-емоционалног стања ученика који је имао суицидне изјаве у школи. 
Редовни саветодавни разговори са поменутим учеником, његовом мајком и укућанима 
са којима живи. Више пута су обављани саветодавни и информативни разговори са 
целим одељењем ради прикупљања додатних инфорамација и повећања 
сензитивности и толеранције на понашање истог ученика. Пружање савета поменутом 
ученику и везано за учење током периода након што је престао са суицидним 
изјавама. 

• Упућивање ученика код којих су приметне промене у понашању код лекара 
специјалиста, психолога, дефектолога. 

• Континуирано, током целе школске године, вођење саветодавних разговора са 
ученицима који су имали не развојне потешкоће или промене у свом окружењу, као и 
саветодавни разговори са родитељима/хранитељима истих ученика.9 
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3.      Пружање стручне подршке наставницима за стварање подстицајне средине за учење уз 
примену савремено научних сазнања, јачање компетенција и професионални развој наставника, 
развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања 

• Учествовање у интерној обуци за гугл учионицу коју су реализовали поједини 
наставници предметне наставе наше школе. Пружање подршке наставницима око рада 
у гугл учионици и информисање наставника о програмима и платформама које им 
могу бити од користи у реализацији наставе. 

• Редовни разговори са наставницима у вези са понашањем ученика на часовима и 
одморима. 

• Континуирано вођење разговора са наставницима о реализацији наставног процеса 
током редовне и онлајн наставе. 

• Обавештавање наставника о бесплатним вебинарима везано за надарене ученике. 
• Наручивање листова за одговоре за тест ТИП1 и Тест професионалних интересовања, 

писањем мејла Центру за примењену психологију. 
• Похађање обуке - Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални 

свет. 
• Похађање обуке Обука програма сталног стручног усавршавања:“Активно 

оријентисана настава - планирање и припрема“ 
• Похађање обука на националној платформи за заштиту деце од насиља “Чувам те” и 

редовно праћење нових чланка на истој. 

4.      Развој инклузивности установе, стручни послови у заштити од насиља и стварању 
безбедне средине за развој деце и ученика, заштити о дискриминације и социјалне 
искључености деце, односно ученика. 

• Писање Захтева за интерресорну комисију за одобрење увођења ИОП-2 и писање 
Налаза и мишљења психога  о поменутим ученицима на основу опсервације 
понашања ученика и на основу тестирања ученика тестом Великих пет + 2 за децу. 

• Редовни саветодавни разговори и сарадња са одељењским старешинама 1. разреда у 
матичној школи и у ИО у Хетину о ученицима који наставу похађају по измењеном 
образовном програму (ИОП-2) и редовни саветодавни разговори са мајкама 
поменутих ученика. 

• Учествовање у изради редукованих распореда часова за ученике који наставу похађају 
по ИОП-2 у матичној школи и у ИО у Хетину. 

• Редовни саветодавни разговори и сарадња са одељењским старешином II-1 о 
ученицима који су својим радом и постигнућем потенцијални за увођење 
индивидуализације и индивидуалног образовног плана (ИОП-1) и континуирано 
вођење сватодавних разговора са родитељима поменутих ученика. Са одељењским 
старешинама и родитељима ученика је постигнут договор да се закажу прегледи 
ученика у специјалистичкој болници у Зрењанину чим болница изађе из ковид режима 
рада и буде могуће заказивање специјалистичких прегледа код неуропсихијатра и 
медицинског психолога. 

• Редовно обављање саветодавних разговора са ученицима који су били учесници 
догађаја у којима је дошло до кршења правила понашања школе или до кршења 
забарана. Разговори су вођени и са сведоцима истих дођаја, а по потреби и са целим 
одељењима. 
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• Вођење евиденције о насилном и неприхватљивом понашању ученика и учествовање 
у узимању изјава од учесника догађаја. 

• Саветодавни разговори ученицима о потенцијалним опасностима којима могу бити 
изложени на друшвеним мрежама и на интернету генерално, као превенција 
дигиталног насиља и трговине људима. 

• Извештавање о успеху и владању ученика који су у хранитељским породицама на 
крају сваког полугодишта. 

• Припрема материјала и слање радова на конкурс Фондације Тијана Јурић поводом 
обележавања Међународног дана превенције вршњачког насиља. 

5.      Праћење и вредновање образовно васпитног рада и предлагање мера за повећање квалита 
образовно - васпитног рада 

• Редовно прегледање електронског дневника и писање запажања у дневнику и 
саветодавни разговори са наставницима разредне и предметне наставе о унапређењу 
вођења есдневника. 

• Праћење рада наставника предметне наставе и ученика другог циклуса основног 
образовања и васпитања у гугл учионицама током периода кад се наставни процес 
одвијао на даљину (онлајн). 

• Евалуација часова наставника разредне у предметне наставе у матичној школи и у ИО 
у Међи и у Хетину. 

6.      Остваривање сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским 
заступницима и другим запосленима у установи 

• Разговори са ученицима првог разреда о томе како су се снашли у школи о актуелним 
дешавањима у школи и о томе шта им се допада у школи. Ученицима је речено да 
психологу школе увек могу да се обрате када у школи имају неки проблем, када желе 
да се похвале нечим или када им је потребан неки савет или помоћ. 

• Присуствовање родитељском састанку одељења 4-2. 
• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 

школи. 
• Саветодавни разговори са родитељима ученика наше школе о догађајима који су се 

догодили у школи. 
• Телефонски разговори са родитељима ученицима који су из здравствених разлога 

били одсутни. 
• Телефонски разговори са родитељима када су њихова деца похађала онлајн наставу. 

 

7.      Остваривање сарадње са надлежним установама, стучним удружењима и другим 
органима и организацијама 

• Разговор са припадницима ПС у Житишту који су дошли да провере организацију 
рада школе у ИО у Хетину на почетку школске године. 

• Заказивање прегледа код логопеда у Развојном Саветовалишу у Зрењанину за ученике 
који похађају наставу у ИО Хетин и писање Налаза и мишљења психолога о 
ученицима којима је заказан преглед. 
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• Редовна сарадња са стручним радницима у Центру за социјални рад у Житишту у вези 
ученика који иду у нашу школу, а живе у хранитељским породицама. Континуирана 
сарадња се одвија и у вези са актуелним дешавањима у школи, када је сматрано да је 
потребно у рад са појединим ученицима укључити и Центар за социјални рад. 

• Учествовање у конференцији случаја везано за ученика V-1 која је одржана у 
просторијама ПС у Житишту, а на којој су присуствовали представници ПС у 
Житишту, ЦСР у Житишту и Београду (одељење Врачар) и хранитељи поменутог 
ученика. 

 Писање Извештаја и Дописа за Центар за социјални рад. 
• Писање Налаза и мишљења психолога о ученицима којима је заказан преглед код 

медицинског психолога и неуропсихијатра у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ у 
Зрењанину. 

• Разговори са стоматолошком сестром из стоматолошке амбуланте у Српском Итебеју 
у вези заказивања редовних прегледа ученика. 

• Одвођење ученика на преглед и сарадња са запосленима у Амбуланти у Српском 
Итебеју. 

• Сарадња са запосленима из Спортског савеза општине Житиште приликом одржавања 
Малих олимпијских игара у нашој школи. 

• Сарадња са запосленим у Спортском савезу општине Житиште који на недељном 
нивоу у нашој школи одржава часови физичког и здравственог васпитања уз 
присуство одељењских старешина одељења који похађају први циклус основном 
образовања и васпитања.  

8.      Спровођење одлука Министарства у установи у складу са описом посла стручног 
сарадника – психолога. 

• Током саветодавног рада са наставницима и ученицима поштује је Закон о основама 
система образовања и васпитања, као и сви пратећи Правилници који одређују рад 
запослених и рад основне школе уопште и сви налози који су прописани током 
одвијања наставе за време пандемије вируса ковид 19. 

• Учествовање у спровођењу прописаних мера превенције зарад спречавања ширења 
вируса ковид 19. 

 

Психолог школе 

Биљана Роксандић 
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Извештај о раду педагога 
Од почетка школске године педагог је континуирано радио на унапређивању васпитно-образовне 
праксе и стварању оптималних услова за целовит развој ученика. Фокус рада је био на решавању 
актуелних васпитно-образовних проблема, саветодавно-инструктивном раду са наставницима, 
ученицима и родитељима, у циљу превазилажења тешкоћа са којима се сусрећу и стварању 
оптималних услова за разој деце.  
Своје активности реализовала сам кроз следеће области рада:  
• Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата;  
• Унапређење васпитно-образовног радa и рад са наставницима;  
• Рад са ученицима;  
• Сарадња са родитељима; 
• Аналитичко-истраживачки рад;  
• Рад у стручним органима;  
• Сарадња са надлежним установама, организацијама и локалном средином;  
• Вођење документације, стручно усавршавање и припрема за рад.  
 
 Учествовала сам у изради „Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника“. 

Вршен је и увид у оперативне и глобалне планове наставника и рад стручних већа и тимова. 
Праћен је успех и дисциплина ученика на крају првог квартала и првог полугодишта, на 
седницама Одељењских и Наставничког већа, уз анализу постигнућа и давање препорука да се 
превазиђу потешкоће, а успех буде бољи. Педагошко-инструктивни рад са наставницима 
базирао се на пружању помоћи у раду са децом која исказују одређене тешкоће у учењу или 
понашању, примени и имплементацији програмских захтева који су усклађени са особеностима 
ученика, побољшању сарадње са родитељима. Наставницима је пружана помоћ у вођењу 
документације и унапређењу наставног процеса, коришћењем иновативних метода и облика 
рада. Увид у рад наставника, вршен је индивидуаланим разговорима и увидом у електронски 
дневник. Управо је увид у електронски дневник, указао да је потребно наставнике усмеравати 
да континуирано прате напредовање ученика, да у својој педагошкој документацији бележе 
сваку активност и да се приликом извођења закључних оцена придржавају одредби 
Правилника о оцењивању. Наставници су континуирано сарађивали са педагогом, указивали на 
ученике који имају одређене потешкоће и којима је потребна нека врста подршке, па је 
заједничким залагањем наставника, родитеља и педагога дошло и до промена којима смо 
тежили. 

У току наставе на даљину комуницирала сам са наставницима путем телефонских разговора и 
путем мејла, давала подршку, а проблеме на које су наилазили смо заједно решавали. Предметни 
наставници и одељењске старешине су слали материјал за оне ученике који нису имали приступ 
гугл учионицама, које је педагог штампала, контактирала родитеље и ученике, који су долазили по 
материјал, носили својим кућама, одрађивали, па враћали у школу. Педагог је урађене задатке 
прослеђивала предметним наставницима.  

Пратила сам рад предметних наставника присуством у гугл учионицама. 

Редни 
број Име и презиме Број гугл 

учионица 
1. Славица Симић 5 
3. Нада Шкондрић 2 
5. Горан Радаковић 1 
6. Ибоја Иштван 4 
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8. Дуња Травар 4 
9. Јасмина Филеп 8 
11. Илонка Ковач 4 
12. Тијана Мунћан 6 
15. Роберт Кендереши 4 
17. Беата Борош 4 
19. Гизела Вуковић Сакал 4 
24. Елеонора Кашлик 4 
27. Жужана Јамбор 10 
29. Маристела Дробњак 7 
31. Ференц Камраш 2 
32. Јожеф Лазар 2 
34. Еде Ормош 4 
37. Илона Мартон 2 
38. Ерне Варга 1 

Укупно: 78 
Педагог школе, Слађана Јосић: 78 

 

 Саветодавни рад са ученицима одвијао се од првог дана, уз велику сарадњу одељенских 
старешина и указивање на коју децу треба обратити пажњу. Претежно су то била деца са 
тешкоћама у учењу и понашању, она која често изостају из школе и имају проблеме у 
породицама из којих долазе. Са њима је разговарано и даване су смернице за превазилажење 
тешкоћа са којима се срећу и развијање нових модела понашања. Кроз појачан васпитни рад са 
ученицима, који је реализован са психологом, одељењским стрешинама и родитељима, 
ученицима смо пружали подршку и оснаживали их да се интегришу у своје одељењске 
заједнице и оставаре своје потенцијале 

 Рад са родитељима се одвијао кроз индивидуалне контакте, који су често вођени у присуству 
директора, психолога и одељенских старешина, а имали су за циљ разумевање конкретног 
породичног окружења и пружање помоћи у превазилажењу новонасталих тешкоћа. Значајне 
информације о деци су добијене овим разговорима, са циљем да им се помогне на адекватан 
начин. Неки родитељи су упућени да, зависно од потешкоћа, помоћ потраже у надлежним 
институцијама. Са родитељима је негован отоврен, професиналан однос који има за циљ 
развијање искреног, партнерског односа ради добробити детета. У прилог томе, говори и 
чињеница да су родитељи самоиницијативно долазили да потраже савет и подршку ПП 
службу, без претходног позива одељењских стрешина. 
  

 Током месеца фебруара опсервирала сам 9 часова матерњег језика, заједно са директором 
школе и након тога сачинила са директором Извештај о самовредновању тих часова који 
садржи препоруке за даљи рад. Након посета часовима, заједно са директором школе и  
наставницима је анализиран ток часа и дати предлози како га побољшати. 

 
 Као члан Комисије за Пробни завршни испит, Завршни испит и упис ученика у средње школе 

учествовала сам у организацији и реализацији Пробног завршног и  Завршног испита у 
школској 2020/21.години. Завршни испит је  протекао у најбољем реду. 
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 Присиствовала сам састанцима Савета родитеља и Школског одбора, учествовала у раду 
стручних органа школе, присуствовала седницама одељењских и наставничких већа, 
учествовала у раду Стручног актива за развој Школског програма, Стручног актива за развојно 
планирање, Тима за самовредновање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тима 
за развој међупредметних компетенција, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања а учествовала у раду и била координатор  Тима за инклузивно 
образовање. 

 
 

 Редовно сам водила писану евиденцију о разгорима са ученицима, наставницима и 
родитељима.. Припремала сам се за рад увидом у школску докуменатцију, праћењем Закона о 
основама система образовања и васпитања, важећих Правилника, упутстава и протокола, 
стручне литературе и разговорима са директором, помоћником директора, психологом и 
наставницима.  
 
 
 У току школске 2020/2021. године похађала сам семинар:  
- Активно оријентисана настава - планирање и припрема – 16 сати 
- Обуке које нуди национална платформа „Чувам те“ за наставнике, родитеље и децу и 

редовно пратила чланке на истој. 
 
 Учествовала сам у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину 

и Плана рада школе за школску 2021/2022. годину.  
 
 Сарађивала сам са Домом здравља, Центром за социјални рад Житиште, Предшколском 

установом и Црвеним крстом Житиште. 

 

Педагог школе, 
Слађана Јосић 

 

Извештај о раду школске библиотеке 

СЕПТЕМБАР: 
Упознавање ученика 1. Разреда са књижевним фондом и правилима рада библиотеке. 
 
ОбележавањеЕвропскогданајезика(26. септембра) у сарадњисанаставницимасрпског, мађарског, 
енглеског и немачког језика у матичној школи и у ИО Међа: 

− Овај дан је због актуелне епидемиолошке ситуације обележен на нивоу одељења, и то у VII  
и  VIII разреда. 

ОКТОБАР: 
ОбележавањеДечијенедеље у матичној школи и у ИО Међа. 

НОВЕМБАР:  

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

ОбележавањеМеђународног дана детета (20. новембар) прављењем плаката и разговором о 
правима детета. 
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Обрађивање Годишњег извештаја библиотеке. 

ДЕЦЕМБАР: 
Укључивање у украшавање школе поводом божићних и новогодишњих празника. 
Завођење поклоњених књига у Школску инвентарну књигу. 
Промовисање манифестације „Читалачке значке“. 

ЈАНУАР: 
Учешће у избору тема за литерарни конкурс „Светосавско перо“. 
ОбележавањеСветског дана читања наглас.И овај дан је обележен у оквиру одељења због 
епидемиолошке ситуације.. 
 
ФЕБРУАР: 

Уређивање књижевног фонда у зборници. 
Анимација ученика за коришћење књижевног фонда. 
 
Обележавање Дана матерњег језика у ИО Међа. 
Просторно уређење школске библиотеке ради боље искоришћености простора, функционалности 
и прилагођености потребама ученика. 

МАРТ: 
Почетак радова на премештању књига из библиотеке у Новом Итебеју у нову просторију у оквиру 
МЗ Нови Итебеј. 
Ученицима су преко различитих платформи прослеђени линкови Народне библиотеке Србије и 
Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ на којима су могли да прочитају препоручене или 
књиге по сопственом избору. 

МАЈ: 

19.05..2021. године одржана је манифестација „Песничка штафета“ у матичној школи и ИО Међа. 
Уз поштовање епидемиолошких мера ученици су представили своје песме пред жиријем на чијем 
челу је била књижевница Николета Новак. 

24. маја 2021. године у ИО Међа обележен је Дан словенске писмености, када су часови српског 
језика и књижевности био посвећен животу и раду Ћирила и Методија. 

Пошто је библиотека у Новом Итебеју премештена у нову просторију извршен је инвентар књига 
и оне су распоређене по УДК систему. Овим инвентаром утврђено је да је број књига умањен за 
118 и те књиге су расходоване. 

ЈУН: 

Учешће ученика на литерарном конкурсу Библиотеке „Бранко Радичевић“ Житиште.Ученици 
наше школе су учествовали и били веома успешни. Награђени су следећи ученици: 

Љубомир Живков, ученик VII1 одељења; ЕдинаХеђеши. ученица VIII3 одељења; Наталија 
Радосав. ученица VIII4 одељења, ИО Међа; Стефанија Милош, ученица V3 одељења, ИО Међа; 
Јована Стојков, ученица IV3 одељења, ИО Међа. 

Похваљене су следеће учитељице и наставнице:Јелица Николић, Драгана Борић, Ибоља Иштван, 
Нада Шкондрић 

Издвојено одељење Међа је посебно похваљено јер су послали највише радова на конкурс – чак 
32. 
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Ученица V1Николина Бодо награђена је на манифестацији Читалачка значка. 

У сарадњи са одељенским старешином ученици су обавештавани о задужењима и неопходности 
враћања позајмљених књига и литературе пре краја школске године. 

Прикупљање враћених књига. 
 
Сарадња са учитељима и наставницима око прикупљања враћених бесплатних уџбеника. 
 
 
АВГУСТ: 
 
ПрипремаИзвештаја о радушколскебиблиотекезапотребеГодишњегизвештајарадашколе 

 
Припрема и израда планарада занареднушколскугодину. 

 
Сређивање књижног фонда, утврђивање стања књига у библиотеци и заштита оштећене 
библиотечке грађе. 
 
Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године. 
 
 
• Ове школске године у библиотеци у Српском Итебеју купљено  је  96 књига на мађарском 

језику, од новца који је добијен на конкурсу Националног савета Мађара. 
 

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 водили суЗолтанЛабанц и Нада Шкондрић, у Новом Итебеју 
Јасмина Филеп и Анастазија Тот Римаи, у Међи Драгана Борић и Биљана Станковић и у Хетину 
сеоски библиотекар Едита Сарка. 

 
 

Координатор, Јасмина Филеп 
Извештај о раду секретара школе 

На основу члана 133. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ број: 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),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 2020/2021. годину прописано је да управне, 
нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар школе и то: 
 

1) старасе о законитомрадуШколе, указуједиректору и 
Школскомодборунанеправилсности у радуШколе; 

2) обављауправнепослове; 
3) израђујеопште и појединачнеправнеакте; 
4) обављаправне и другепословезапотребеШколе; 
5) израђујеуговорекојезакључујеШкола; 
6) правнепослове у везисастатуснимпроменама у Школи; 
7) правнепослове у везисауписомученика; 
8) правнепослове у везисајавнимнабавкама, у сарадњисафинансијскомслужбомШколе; 
9) пружастручнупомоћ у везисаизборомШколскогодбора; 
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10) пружастручнуподршку и координирарадкомисијезаизбордиректора; 
11) пратипрописе и о томеинформишезапослене; 
12) обављадругепословепоналогудиректора. 

 
 
У току школске 2020/2021. године обављала сам следеће послове: 
 
1.Усаглашавала сам општа акта школе са новим законима и у складу са тим донела сам: 
- нацрт Правилника о систематизацији радних места Основне школе  „Милош 

Црњански“ – Српски Итебеј за школску 2020/2021. годину; 
- нацрт Анекса 1 на Правилник о систематизацији радних места Основне школе  „Милош 

Црњански“ – Српски Итебеј за школску 2020/2021. годину; 
- нацрт Правила понашања у основној школи „Милош Црњански“ Српски    
Итебеј током трајања епидемије Ковид 19; 
- нацрт Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се 

закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга. 
 

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 лицазадуженогзапраћење поштовања прописаних мера за спречавање и 
сузбијање заразне болести Ковид-19, Решење о одређивању ментора за полагање стручног испита, 
Решење о именовању тимова за школску 2020/2021. годину, Решење о именовању инвентарских 
комисија за попис имовине 2020. године, Решење о коришћењу годишњег одмора за 2020. и 2021. 
годину, Решење о неискоришћеном годишњем одмору, Решење о именовању дежурних 
наставника, супервизора, комисије за шифровање, школску испитну комисију, информатичку 
подршку ради спровођења пробног завршног испита и завршног испита, Решење о исплати 
јубиларних награда, Решење о исплати солидарне помоћи, Решење о престанку преконормног 
рада, Решење о преконормном раду, Решење о престанку радног односа, Решење о именовању 
помоћника директора,Решење о именовањулицазадуженогзапружањедодатне образовно-васпитне 
подршке у учењу и развоју ученика у једносменској организацији рада, Решење о плаћеном 
одсуству са рада, Решење о неплаћеном одсуству са рада, Решење о породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета, Решење о запосленом за чијим је радом у потпуности или делимично 
престала потреба,Распоредна решења, Решење о додели јединственог образовног броја); 

- службених белешки; 
- преводница за ученике који су се исписали из наше школе и извештаје о упису за ученике 

који су се уписали у нашу школу; 
- захтева за попуњавање упражњеног радног места, која су се сваког месеца достављала 

Школској управи – Радној подгрупи; 
- захтева за добијање сагласности за школску 2021/2022. годину (за одељења, групе, 

продужени боравак, кућно лечење, продужење школовања) на основу Стручног упутства о 
формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 
2021/2022. годину – упућених Школској управи Зрењанин; 

- захтева за добијање личних пратилаца за школску 2021/2022. годину – упућених 
Општинској управи Житиште; 
- документације потребне за спровођење поступка за утврђивање запослених за чијим је радом у 
потпуности или делимично  престала потреба за школску 2021/2022. годину; 
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- молби и уговора о донацији.  
 
3.Припремала сам седнице: 
- Савета родитеља које су се одржавале дана 8.9.2020.  године и 14.4.2021. године; 
- као што сам припремала, присуствовала и водила записнике на седницама Школског 

одбора које су се одржавале дана 14.9.2020, 27.11.2020, 26.1.2021 и 22.2.2021,обављала 
самтелефонскиседницедана 24.12.2020 и 15.7.2021. године и давала правна мишљења у вези са 
пословима из њихове надлежности. 

 
4. 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; 

 
5. Попуњавала сам недељне извештаје о реализацији рада, као и месечне извештаје о 

реализацији рада у Информационом систему „Доситеј“ у електронској форми, док сам месечни 
извештај достављала сваког месеца и у писаној форми Школској управи – Просветном саветнику. 

 
6. Попуњавала сам податке о школи и запосленима у Јединственом информационом 

систему просвете; 
 
7. Ажурирала сам податке о запосленима у Централном регистру – регистру запослених 

корисника буџета, сваког месеца; 
 
8. 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 2020/2021. године и исти 

проследила у електронској и одштампаној форми Просветном инспектору,  - Годишњи 
статистички извештај за основне школе са стањем на крају школске 2019/2020. године и са стањем 
на почетку школске 2020/2021. 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 2020/2021. 
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. 

 
9. Старала сам се о пријему, прегледању, распоређивању и отпремању поште, уз вођење 

деловодног протокола. 
 
10. Старала сам се о евидентирању и чувању аката школе и аката примљених од других 

лица. 
 
11. Спроводила сам стручне и административно-техничке послове у вези са престанком 

радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника. 
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12. 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. 

 
13. Издавала сам потврде и уверења радницима, ученицима Школе, бившим ученицима 

школе, као и потврде о обављеној пракси у нашој Школи. 
 
14. Чувала сам и користила печат и штамбиљ Школе. 
 
15. Пратила сам законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са Школом и 

запосленим лицима. 
 
16. У вези с пословима које сам обављала сарађивала сам са субјектима ван Школе. 
 
17. Присуствовала сам редовном инспекцијском надзору од стране просветног инспектора 

дана 16.10.2020. године и дана 21.5.2021. године иванредном инспекцијском надзору од стране 
просветног инспектора дана 26.4.2021. године, након којих сам благовремено на основу записника 
израдила Извештаје о предузетим мерама, уколико је било потребе за отклањањем мера. 

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

послова. 
 

19.Учествовала сам у спровођењу завршног испита у школској 2020/2021. години. 
 

20. Припремала сам понуде осигуравајућих кућа за осигурање ученика у школској 
2020/2021. години. 

 
21.Учествовала сам у: 
-изради и реалилзацији пројекта за Конкурс НИС компаније „Набавка појединачних 

компоненти дигиталних пакета, опреме за информатичке кабинете и школског намештаја“ у 2020. 
години, као члан Тима на пројекту, а затим сам на основу добијених средстава по пројекту 
учествовала у изради конкурсне документације за Јавну набавку – отворени поступак „Набавка 
појединачних компоненти дигиталних пакета, опреме за информатичке кабинете и школског 
намештаја“ у 2020/2021. години“, као и у изради Позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке мале вредности – радови, Решења о образовању комисије за јавну набавку, Записника о 
отварању понуда, Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуке о избору најповољније понуде, 
Уговора и Обавештења о закљученом уговору, као и у изради месечних и финалног извештаја, 

-изради пројекта за Конкурс Покрајинског секретаријата за образовање; прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице „Конкурс за финансирање и суфинансирањепрограма 
и пројеката у области образовања у АП Војводине за 2021. годину – Наставник за 21. век“. 

 
22. Обављала сам и друге послове у складу са законом, подзаконским актом, општим актом 

школе и уговором о раду. 
          
          

Секретар школе 
Јована Хрњаз 
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Извештајо раду Савета родитеља 
 
Савет родитеља је у школској 2020/2021.године одржао 2 састанка од планираних 5, због 
пандемије изазване корона вирусом. 
 
На првом састанку, одржаном 8.9.2021. године: 
 Од укупно 28 родитеља 17 родитеља је присутно                     
1.Усвајање записника са претходне седнице. 
    Записник са претходне седнице је усвојен. 
2. Замена председника је једногласно изгласана. 
   Јелена Петровић   (известилац:Гордана Матић) 
3.Чланови су упознати са пословником у раду школе.       (известилац: Гордана Матић) 
   Ђурђевка Ракић, дневни ред је усвојен једногласно са допуном о усвајању предлога за новог 
председника родитеља  из реда Савета родитеља у Школсом одбору за период од 2 године. 
4. Усвајање извештаја о раду Савета родитеља је једногласно усвојен.(Известилац:Гордана Матић) 
5. Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину је једногласно усвојен. 
(Известилац:Гордана Матић) 
6. Избор осигуравајуће куће за школску 2020/2021. годину је једногласно изгласан:Милениум 
осигурање           (Известилац:Ђурђевка Ракић) 
7. Избор родитеља представника Савета родитеља за учешће у тимовима 
-Тим за заштиту ученика од насиља злоостављања и занемаривања-Драгана Пандуров 
-Тим за самовредновање-Марија Попов 
-Тим развојно планирање-Слађана Мајсторовић 
-Тим за обезбеђивање квалитета рада установе-Данијела Маринков 
-Тим за професионални развој-Габријела Маринков 
8. Извештај о полагању поправних и разредних испита у школској 2019/2020. години. 
   Једна ученица је упућена на разредни испит и положила разредни испит,уписала наредни разред   
(Известилац:Слађана Јосић) 
9. Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2019/2020. године.      
(Известилац:Сллађана Јосић) 
10. Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину (Известилац:Слађана Јосић) 
11. План рада школе за школску 2020/2021. годину    (Известилац:Слађана Јосић) 
12. Упознавање родитеља са календаром рада школе за школску 2020/2021. годину. 
Родитељи су упознати са календаром рада школе    (Известилац:Слађана Јосић) 
13. Избор родитеља за Општински Савет родитеља за школску 2020/2021. годину. 
Изабрани су Гордана Матић и заменик Јелена Петровић,једногласно. 
14. Усвајање предлога за новог представника родитеља из реда Савета родитеља у Школском 
одбору за период од 2 године: 
1.Илдико Патаи 
2.Ливија Сакал 
3.Ормош Ерика 
Трочлана комисија која прати гласање су Асталош Марта;Јована Рајић и Марија Попов. 
Подељено је 17 листића. 
Председник комисије Марија Попов. 
Од 17 листића, 15 присутних родитеља је гласало за предлог бр. 1. Родитељ Патаи Илдико,један 
глас за предлог бр. 3.Ормош Ерика и један је неважећи. 
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15. Актуелна питања: 
Директорица школе је обавестила родитеље о дезо бараијери и средствима за дезинфекцију школе 
у смислу да је све набављено у складу са законом. 
 
На другом састанку, одржаном 14.4.2021. године: 
 
Од укупно 28 родитеља,19 је присутно. 
1. Записник са претходне седнице једногласно је усвојен. 
2. Обавештење чланова Савета родитеља о избору уџбеника за трећи,четврти,седми и осми разред 
на српском и мађарском језику за школску 2021/2022. годину на основу мишљења стручних већа. 
Секретар школе Јована Хрњаз је прочитала предлоге о избору уџбеника за трећи,четврти,седми и 
осми разред на српском и мађарском језику за школску 2021/2022. годину. 
Родитељи су се сложили са избором уџбеника за школску 2021/2022. годину. 
3. Извештај о успеху и владању на крају III квартала школске 2020/2021. године. (Слађана Јосић) 
4. Актуелна питања: Онлајн настава:модел наставе реализоване у марту и априлу ове школске 
године даје најбоље резултате до сада. 
 

Председник Савета родитеља 
Гордана Матић 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА  I/1  
Одељење I1 има 14 ученика,5 дечака и 9 девојчица од којих 1 ученик ради по ИОП-у 2 из 

српског језика и математике,а за једну ученицу је  у другом полугодишту рађена 
индивидуализација. План наставе и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне и  
допунске наставе као и ваннаставне активности. Све активности које су се реализовале током 
школске године биле су прилагођене ученицима. Сви ученици били су укључени у рад ликовне 
секције. 

Ове школске године због пандемије корона вируса била је организована и онлајн настава из 
одређених предмета.Због тога је на почетку школске године са родитељима организована краћа 
обука о коришћењу гугл учионице. Током првог полугодишта ученици су часове Грађанског 
васпитања, Верске наставе и Слободну активност пратили преко гугл учионице. Одређени број 
ученика био је у изолацији због чланова своје породице заражених корона вирусом,па су тада 
наставу пратили преко гугл учионице. 

Као одељенски старешима редовно сам водила педагошку документацију:дневник 
образовно-васпитног рада, педагошку свеску,извештаје о раду одељенског већа и одељенског 
старешине. Одељење је просечних постигнућа. Сви ученици су напредовали у складу са својим 
могућностима. На часовима су активни и радо учествују у активностима. Заинтересовани су за 
рад, већина се труди да редовно извршава своје школске обавезе. 

Сарадња са родитељима одвијала се према предвиђеном плану.У току школске године 
одржано је 7 родитељских састанака.Сви родитељи су редовно присуствовали на тим састанцима. 

 
Ученици су учествовали у следећим активностима: 
 
5.-9.10.2020.Дечја недеља 
26.10.2020.Дан школе 
28.10.2020.Ликовна колонија 
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4.11.2020.Мале олимпијске игре 
18.12.2020.Подела новогодишњих пакетића 
27.1.2021.Свети Сава 
19.5.2021.Песничка штафета 

 
 

Одељењски старешина  
Наталија Кецић 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 1/2 
     Одељење 1-2 има 16 ученика, 7 дечака и 9 девојчица од којих 1 девојчица  ради по ИОП - у 2 из 
српског језика и математике. 
     Наставни план и програм за текућу наставну годину остварен је у потпуности кроз часове 
редовне и  допунске наставе као и ваннаставних активности. Активности које су се реализовале 
током школске године биле су прилагођене специфичностима ученика. Сви ученици су били 
укључени у рад слободне активности, а 4 ученика је било укључено у допунску  наставу из 
математике и српског језика.    
     Сарадња и дружење између деце је било одлично а у складу са препорученим епидемиолошким 
мерама. 
      
     На почетку школске године са ученицима и родитељима је спроведена  обука везана за рад у 
Гугл учионици. 
     Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образобно-
васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. 
     Од укупно 16 ученика, на крају првог разреда 10 ученика је напредовало самостално и уз стално 
ангажовање,4 ученика је напредовало уз мању помоћ и уз повремено ангажовање,а 2 ученика уз већу помоћ 
и повремено ангажовање. 
     Један ученик је био награђен на манифестацији Песничка штафета.. 
     Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске године 
организовано је 8 родитељских састанака: 10.9.2020., 28.10.2020.,4.12.2020.,24.12.2020., 19.3..2021. 
, 01.4.2021., 29.04.2021. и  28.6.2021. Углавном су сви родитељи били  присутна на тим 
састанцима. До прекида редовне наставе индивидуални доласци су  били углавном редовни . 
     Индивидуални разговори су обављани углавном онлајн, путем Гугл мита или телефонским 
разговором. 
     Ученици  1-2 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 
05.- 09. 10. 2020. Дечја недеља- Подељена срећа два пута је већа  
13. 10. 2020. Посета ликовној колонији 
22. 10. 2020.Хуманитарни дечији вашар у организацији Ученичког парламента 
26. 10. 2020.Обележавање Дана школе 
04. 11. 2020. Мале олимпијске игре 
27. 01. 2021. Свети Сава - школска слава 
08. 03. 2021. Обележавање међународног Дана жена 
19.05.2021. Песничка штафета-гост Николета Новак 
.Током целе школске године остваривана је сарадња са: 
-директором школе око организације наставе 
-педагогом школе  

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1187586/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1408935/show
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-психологом школе 
-школском администрацијом. 
 
Одељењски старешина 
Светлана Керекеш 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 1/3 
У првом разреду има девет ученика. Сви су позитивно оцењени. Напредовање на очекиваном 
нивоу код седам ученика, напредовање спореије, али је стално код два ученика. Неоцењених нема.  

Један ученик наставу похађа по ИОП-у има проблем са говором и са концентрацијом. Научио сва 
слова, изузетно лепо пише, али јако споро. Само уз помоћ решава задатке. 

Индивидуализација се радим са учеником Жолт Швелер углавном научио сва счова, али и даље 
јако ружно пише, не користи правопис, јако слабо чита. Само уз помоћ решава задатке из 
математике, и до десет. Саветила сам већ, да у другом разреду настава похађа по ИОП-у. 

Сви у потпуности извршавају обавезе у школи и представљају пример другима својим односом 
према ученицима, запосленима и имовини.  

У одељењу је увек радна атмосфера, организовали смо онлине пријем првака 31.8.2020.год. , 
славили смо дечија недеља 5.10.2020.г. подслоганом „Подељенасрећа два пута већа“, у 
организацији ученичког парламента били смо на Хуманитарни вашар 22.10.2020.г.,23.10.2020. г. 
обележавали смо сећања на револуцију у Мађарској 1956, обележавалисмоДанашколе 
26.10.2020.г., 28.10.2020.г. посетили смо Ликовнаколонија у СрпскомИтебеју,У 
организацијиСпортскиСавеза одржан је био Мале Олимпијске игре 4.11.2020.г., славили смо 
СветиСава - школскаслава 27.1.2021.г.,18.2.2021.г. одржан је Хуманитарнаакција- НУРДОР, 
22.4.2021.г.ОбележавалисмоДанПланетаЗемља, 19.5.2021.г. одржан Песничка штафета у нашој 
школи, 20.5.2021.г.Међудароднаакција: Учионицанаотвореном 

Одељењски старешина 
Тимеа Балинт 

 
 
ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  ОДЕЉЕНСКОГ  СТАРЕШИНЕ  ОДЕЉЕЊА  II1 
Школске 2020/2021. год,, на самом почетку, било је уписано 25 
ученика. Током школске године, уписала су се још 2 ученика у ово 
одељење, Ирфан Краснићи и Сузана Стојков. На самом почетку II разреда, 
као и током целе школске године, ученици су се све време пристојно 
понашали, како у учионици за време наставе, тако и  на отвореном 
простору око наше школе током одржавања неких часова. Уједно, 
пристојно су се понашали, дружили и комуницирали и у току школских 
одмора, како са својим вршњацима, тако и у разговору с предавачима. 
Правила понашања, која су била видно  истакнута у овом одељењу, нису 
се кршила, што је за сваку похвалу. 
На самом почетку школске године, ученици из овог одељења, имали су 
прилику да буду учесници током спортског дана који се одржао 19. 9. 
2020. године. Том приликом су се надметали са свим својим вршњацима. 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1311600/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1412859/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1723450/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1698088/show
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5. 10. 2020. год. ученици из овог одељења цртали су на бетону испред 
наше школе поводом обележавања Дечје недеље. Том приликом су 
осликавали која су  дечја права. Уједно, пре назначене активности, 
ученици су се у гугл учионици упознали са неким дечјим правима: 
-  право да се играју, с тим да не треба да сметају другима док се играју 
- право да захтевају да их нико не туче, с тим да не треба ни тући друге 
- право да их нико не вређа, с тим да требају поштовати друге 
- право да живе у здравој околини, с тим да и они сами морају да брину 
о очувању околине 
- право да могу слободно да питају оно што желе, као и да кажу оно што 
мисле, с тим да су дужни да чују и шта други мисле, кажу и предлажу 
- право да живе са особама које воле, с тим да би требали да поштују 
особе које их воле, те да свако право има обавезу или дужност. 
6. 10. 2020. Анђела Марков, ученица из овог одељења, представљала је 
нашу школу са изабраном песмом ,, Снови ,, на 46. Песничкој штафети у 
градској народној библиотеци ,, Жарко Зрењанин ,, у Зрењанину. Том 
приком јенаша школа добила захвалницу. 
7. 10. 2020. у оквиру обележавања Дечје недеље, ученици из овог 
одељења, имали су прилику да одгледају један видео запис. Путем њега 
су се упознали са старим и традиционалним дечјим играма. Потом су се 
чланови оформљених група определили коју ће игру извести, на основу 
онога што су видели путем видео прилога. Изабране дечје игре изведене 
су више пута, где је био присутан такмичарски дух и жеља за што бољим 
постигнућима. Након тога су се ученици упознали са спортовима којима 
се могу бавити у слободно време. Ученици су се изјашњавали и којим се 
спортом баве у слободно време. Након тога је уследило спортско 
надметање, на основу датог упутства. На самом крају такмичења, ученици 
су добили одељенску захвалницу за учешће и постигнуте резултате на 
спортском такмичењу. 
9. 10. 2020. у оквиру обележавања Дечје недеље, у холу наше школе, сви 
ученици из овог одељења, приложили су своје ликовне композиције. У две 
групе, које су раније формиране, држећи одстојање, ученици из овог 
одељења, обишли су целу изложбу изложених ликовних радова. Том 
приликом се уочило да су сви ученици приказали своја досадашња 
постигнућа, што је било за сваку похвалу. Уједно, у склопу ликовне 
теме: Јесен, која је дата за ово одељење, као и у корелацији са светом 
око нас.: Здрава исхрана и пројектне наставе: Тако ми се хтело, да 
упознам тело, ученици су по групама донели корпе са воћем и поврћем. 
На самом крају додељена нам је одељенска похвалница за учешће. 
22. 10. 2020. испред наше школе, организована је хуманитарна акција: 
Буди хуман - Александар Шапић, једнака шанса за све, за Ланину животну 
битку. Том приликом су ученици из овог одељења донели: играчке, разне 
колаче и слаткише које су продавали посетиоцима базара. Сва прикупљена 
средства уплаћена су хуманитарној фондацији Буди хуман - Александар 
Шапић. 
28. 10. 2020. су ученици из овог одељења посетили стаклену башту у 
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ресторану ,, Мркшићеви салаши " у Српском Итебеју, Ученици су имали 
прилику да посматрају начин стварања ликовних дела од стране сликара, 
који су били учесници на ликовној колонији. Tом приликом, 
придржавајући се мера заштите, ученици су посматрали начине осликавања 
дела. Уједно, пар ученика је имало прилику и да користи уљане боје, 
које су наносили на сликарско платно, уз инструкције које су добијали 
од присутних сликара. Након тога је одржана краћа едукација, коју је 
спровео професор ликовне уметности на Новосадском универзитету. 
4. 11. 2020. у фискултурној сали наше школе, одржане су Мале 
олимпијске игре на радном полигону. Полигон је прешао сваки ученик из 
овог одељења, који је присуствовао на настави. Том приликом су ученици 
доста солидно прешли задати полигон, који је имао различите захтеве. 
Нико од присутних ученика није добио диплому, али је деци било 
забавно. 
16. 12. 2020. у току овог дана, на часу одељенског старешине, одржана 
је ликовно - литерарна радионица. Тема на овој радионици била је: 
Израда новогодишње капе. Наиме, ученици су на овом часу правили 
новогодишну капу од датог шаблона, којег су украшавали од материјала, 
којег су донели за овај час. Тако израђене новогодишње капе, ученици 
су, након радионице, понели својим кућама, а које ће користити у току 
новогодишњих и божићних празника. 
27. 1. 2021. обележена је школска слава - Савиндан. Присутни ученици 
су се упознали, путем презентације, са животом и радом Св. Саве. Након 
представљеног материјала, ученицима је подељен материјал, те је сваки 
ученик имао прилику да решава добијену групу задатака, која је додатно 
била представљена и путем слика. На крају је извршена евалуација. 
24. 2. 2021. у току овог дана, свим присутним ученицима, представљене 
су две презентације на тему како се у свету обележава Дан розе мајица. 
Након тога је уследио краћи разговор на основу представљеног 
материјала у виду презентација. Након тога су ученици писали поруке на 
добијеним шаблонима мајица, које су касније бојили розе бојом. Тако 
израђене мајице су лепили на заједничком зидном паноу, који је 
истакнут у холу наше школе. 
2. 3. 2021. у току овог дана, на часовима секције Покажи шта знаш, 
одржана је ликовна радионица у оквиру одељења и то на тему: 
Израда разноразних осмомартовских честитки. Од изабраних модела, 
присутни ученици су, на основу приказаног начина израде, самостално 
спајали део по део изабране честитке. Тако изабране и направљене 
честитке понели су кући, како би их, након онлајн приредбе, и 
поклонили мајци, баки, некој рођаки за Дан жена. 
8. 3. 2021. је на секцији Покажи шта знаш одржана онлајн осмомартовска 
приредба, с обзиром да је сваки ученик у овом одељењу добио по пар 
строфи неке песме о мајци да научи. На самом почетку приредбе, ученици 
су, заједно са својим мајкама, саслушали рецитацију о мајци, која је 
представљена путем видео записа у гугл учионици II /1. Након тога је 
уследио разговор о песми. Ученици су након тога износили своје мишљење 
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на основу постављених питања. Потом је прочитана и песма Најлепша мама 
на свету, након које је такође уследио краћи разговор о прочитаној 
песми. У даљем наставку приредбе, сви присутни ученици су се 
представили песмама које су научили за ову прилику. 
15. 3. 2021. у фискултурној сали наше школе, одржана је Општинска 
смотра рецитатора на којој су учествовале наше три ученице из овог 
одељења: Маша Петровић, Сара Пунгул и Анђела Марков. Уједно, све 
поменуте ученице добиле су захвалницу за учешће на Општинској смотри 
рецитатора. Након одржаног такмичења, Маша Петровић се са песмом ,, 
Крокодилска прича ,, Дејана Алексића пласирала за даље такмичење на 
Зонској смотри рецитатора у Чоки. 
7. 4. 2021. на Зонској смотри рецитатора у Чоки, која је била онлајн 
за све учеснике, Маша Петровић из овог одељења, представила је нашу 
школу у категорији нижег узраста. На тој смотри, на основу одлуке коју 
је донео трочлани жири, Маша се пласирала на Покрајинску смотру 
рецитатора. 
20. 4. 2021. на часу секције Покажи шта знаш, одржана је ликовно - 
литерарна радионица; Тема на овој радионици била је: Израда честитки 
посвећених Ускрсу. На овој радионици ученици су имали прилику да од 
изрезаних делова обликују ускршње честитке. Наиме, на основу показаних 
примера, путем приказаних фотографија, ученици су израђивали изабране 
честитке, које су након спајања произвољно бојили и украшавали. Тако 
израђене честитке ученици су понели својим кућама, које су даровали, 
како својим укућанима, тако и даљој родбини у току Ускрса. 
12. 5. 2021. Маша Петровић из овог одељења представила је нашу школу 
на онлајн Покрајинској смотри рецитатора ,, Песниче народа мог ,, , 
која се одржала у Сечњу. Том приком је наша представница школе добила 
диплому за учешће на 51. Покрајинској смотри рецитатора ,, Песниче 
народа мог ,,  коју јој је доделио Савез  уметничког стваралаштва 
аматера Војводине, а учитељу је додељено признање за изузетан успех у 
раду са рецитаторима за поменуту смотру. 
15. 5. 2021. на простору иза наше школе, сви ученици из овог одељења 
другог разреда, имали су прилику да учествују у полигонским играма на 
отвореном простору. Том приликом су ученици из овог одељења били 
подељени у пет група. 
19. 5. 2021. у току обележавања Песничке штафете, ученици из овог 
одељења погледали су драмско - музичку изведбу песама из књиге коју је 
 промовисала Градска библиотека. 

                                                                                   Одељенски  старешина : 
                                                                                   Весна Стојић 
 
 
 
 
 
 



96 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 2/2 
Одељење 2/2 има 11 ученика,  8дечака и 3 девојчица. План наставе и учења остварен је у 
потпуности кроз часове редовне наставе,допунске наставеи ваннаставних активности. Сви 
ученици су током целе школске године напредовали својим темпом. Радни су и оцене су 
показатељи њиховог труда иако смо целе године због епидемије изазване корона вирусом радили 
на часовима од 30 минута.Важно јенапоменути д је Вилмош Бакин од почетка школске године 
похађао школу онлајн због болешљивости. А од марта 2021. су родитељи одлучили да ипак похађа 
школу под нормалним условима у школској клупи. 

Као одељењски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада,педагошку свеску, извештаје о раду одељењских већа и одељењског старешине. 

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. У току школске године 
организованo jeседам родитељских састанака: 1.9.2020., 3.11.2020., 30.11.2020., 22.12.2020., 
19.3.2021., 6.4.2021. и 28.6.2021.  На њима смо радили према предвиђеном дневном реду . Већина 
родитеља је била присутна. Индивидуални доласци су били у мањој мери,али комуникација је 
била стална. Најчешће теме су биле напредовање ученика,  правдање изостанака 
ученика,владање,саветодавни рад и слично. 

На крају школске године има 580 оправданих часова, а неоправданих часова нема.  Свих једанаест 
ученика има примерно владање. Просек одељења је одличан 4,73. Осам ученика је остварило 
одличан успех, а три ученика врлодобар успех. 

Осам ученика је похваљено за одличан успех и примерно владање: Роланд Варју, Виктор Дели, 
Михаела Домјан, Себастиан Зима, Ема Јожа, Даниел Патаки, Ференц Сакал и Кити Чеки. 

Ученици 2/2 учестовали су и у следећим  активностима: 

1.9.2020. Припремили смо онлајн приредбу за пријем првака. 

5.-9.10.2020. Учествовање у активностима током Дечје недеље 

22.10.2020. Хуманитарни вашар за малу Лану за скупоцену операцију 

23.10.2020. Обележавање сећања на октобарску револуцију у мађарској 1956. 

26.10.2020. Обележавање дана школе 

28.10.2020. Посета ликовне колоније у Српском Итебеју 

4.11.2020. Учествовање у Малим олимпијским Играма – Најуспешнији су били Кити Чеки и 
Данијел Ковач 

19.5.2020. Погледали смо програм припремљен од стране наших другара из одељења 1.1 и 1.2 
поводом Песничке штафете 

Одељењски старешина: Зита Немеди 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 3/1 

Одељење 3/1 има 27 ученика ,15 девојчица и 12 дечака.Ове школске године остварили смо све 
планиране циљеве и исходе у настави ,кроз часове редовне ,допунске и додатне наставе ,иако су 
часови због епидемије изазване вирусом КОВИД 19 ,били скраћени на 30 минута ,а ученици 
подељени у две групе.Активности су биле прилагођене способностима,особеностима и 
интересовањима ученика.Радимо у позитивној атмосфери ,где свако има право да слободно мисли 
и говори.Сви ученици су радо учествовали у заједничким пројектима и активностима школе - 
Као одељенски старешина уредно сам водила дневник образовно-васпитног рада ,педагошку 
документацију,извештај о раду одељенског већа и одељенског старешине . 
Сарадња са родитељима се одвијала планираном динамиком . 
У току школске године организовано је седам родитељских састанака. 
31.8.2020.      Организација во рада у посебним условима у школској 2020.-21. 
30.10.2020.    Анализа успеха и владања на првом кварталу  
24.12.2020.    Анализа успеха и владања на првом полугодишту 
18.3.2021.      Настава на даљину  
6.4.2021.        Анализа успеха и владања на трећем кварталу школске 2020./21.године  
18.5.2021.      Национална платформа "Чувам те" 
28.6.2021.      Анализа успеха и владања на крају школске године 
 
Записници о активностима ученика у пројектима школе и локалне заједнице  
 
19.9.2020.      Спортске активности  
5.10,2020.      Дечја недеља  
22.10.2020.    Хуманитарна акција - пмоћ за Лану Јовановић 
28.10.2020.    Посета сликарској колонији у ресторану "Мркшићеви салаши" 
4.11.2020.      Спортска олимпијада 
5.2.2021.        Засади цвет- буди хуман 
24.2.2021.      Међународни дан борбе против вршњачког насиља 
28.2.2021.      Општинско такмичење из математике  
15.3.2921.      Општинска смотра рецитатора  
10.5.2021.      Посета цркве у Српском Итебеју 
19.5.2021.      Песничка штафета 
 
                                                          Одељенски старешина : 
                                                          Светлана Ћурић     
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 3/2 

Одељење 3/2 има 9 ученика, 5 дечака и 4 девојчица. План наставе и учења остварен је у 
потпуности кроз часове редовне наставе, допунске наставе као и ваннаставних активности. 
Активности које су се реализовале током школске године биле су прилагођене специфичностима 
ученика, а и специфичним околностима изазване пандемијом вируса COVID 19  . Сви ученици су 
били укључени у рад уметничке секције. Продукти тог рада су се могли видети у учионици и холу 
школе. У оквиру пројектне наставе ученици су учествовали  у заједничким активностима. Циљ је 
био да у наредном периоду још  више ангажујемо  родитеље у наш рад кроз разне пројекте и 
радионице, али то није било могуће извести.  
Кроз рад са децом сам се трудила да подстичем интеракцију међу ученицима, да међусобно 
сарађују, негују толеранцију и солидарност. Развијени су добри односи. Сваки ученик је 
прихваћен од стране других. 
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Треба напоменути да су од почетка школске  године, због пандемије изазване вирусом COVID 19, 
две ученице наставу похађале онлајн, преко образовне платформе Гугл учионице путем 
апликације Гугл мит. Захтевало је другачији приступ настави и учењу, уз уложене напоре свих 
нас, и мене и ђака а и самих родитеља. Ученици су били активни, ангажовани. Успели су да се 
прилагоде новонасталим околностима. Успех ученика је, с обзиром на све те околности, на 
високом нивоу.  
Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образобно-
васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. 
Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном динамиком. У току школске године 
организовано је 8 родитељска састанка (у реалним условима или преко мита): 31.8.2020., 
6.11.2020., 4.12.2020., 23.12.2020., 19.3.2021., 9.4.2021., 29.4.2021. и 28.6.2021. Већина родитеља је 
била присутна на тим састанцима. Индивидуалних долазака није било, али комуникација је била 
стална. Најчешће теме су биле: напредовање ученика, правдање изостанака, саветодавни рад...  
Ученици 3/2 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 
5.10.2020. – Дечја недеље (Цртање  по асфалту) 
8.10.2020. – Дечја недеља (Посета библиотеке у Новом Итебеју) 
11.10.2020. – Дечја недеља (Изложба радова од јесењих плодова) 
22.10.2020. – Хуманитарна акција 
23.10.2020. – Час поводом обележавања националног празника Мађара 
26.10.2020. – Дан школе  
28.10.2020. – Ликовна колонија 
4.11.2020. – Мала спортска олимпијада 
27.1.2021. – Школска слава Свети Сава  
15.3.2021. –  Час поводом обележавања националног празника Мађара 
15.5.2020. – Спортски дан 
19.5.2021. – Песничка штафета                                     
 
                                                                             
                                                                                      Одељенски старешина Хермина Њергеш 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА IV1 
     Одељење 41 има 13 ученика, 4 дечака и 9 девојчица од којих 1 девојчица и 1 девојчица ради по 
ИОП - у 1 из српског језика и математике. 
     Наставни план и програм за текућу наставну годину остварен је у потпуности кроз часове 
редовне и  допунске наставе као и ваннаставних активности. Активности које су се реализовале 
током школске године биле су прилагођене специфичностима ученика. Сви ученици су били 
укључени у рад слободне активности, а 4 ученика је било укључено у додатну наставу из 
математике.   
     Сардња и дружење између деце је било одлично а у складу са препорученим епидемиолошким 
мерама. 
     Током ове школске године у два наврата спровођена је онлајн настава због изолације чланова 
породице заражених корона вирусом. Родитељи  су деци омогућили све услове и настава се 
одвијала несметано. 
     На почетку школске године са ученицима и родитељима је спроведена  обука везана за рад у 
Гугл учионици. 
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     Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образобно-
васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. 
     Од укупно 13 ученика, на крају четвртог разреда 5 ученика је остварило одличан успех, 4 ученика је 
остварило врло добар успех,а 4 добар. 
     Један ученик је освојио прво место на општинском такмичењу из математике и похвалу на окружном 
нивоу, а једна ученица се пласирала на окружну смотру рецитатора. 
     Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске године 
организовано је 8 родитељских састанака: 10.9.2020., 28.10.2020.,4.12.2020.,24.12.2020., 19.3..2021. 
, 01.4.2021., 29.04.2021. и  28.6.2021. Углавном су сви родитељи били  присутна на тим 
састанцима. До прекида редовне наставе индивидуални доласци су  били углавном редовни . 
     Индивидуални разговори су обављани углавном онлајн, путем Гугл мита или телефонским 
разговором. 
     Ученици  41 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 
05.- 09. 10. 2020. Дечја недеља- Подељена срећа два пута је већа  
22. 10. 2020. Базар 
26. 10. 2020. Дан школе 
28. 10. 2020. Посета ликовној колонији 
04. 11. 2020. Мале олимпијске игре 
27. 01. 2021. Свети Сава - школска слава 
08. 03. 2021. Мами на дар-презентација 
09.03.2021. Општинско такмичење из математике. 
15.03.2021. Општинска смотра рецитатора 
19. 05. 2021. Песничка штафета - гост Николета Новак 
 
 

Одељењски старешина Олгица Живков 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА IV2 
Одељење 4/2 има девет ученика, од којих су петоро одлични, двоје врлодобри и два 

неоцењена. 
План наставе и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне наставе, допунске 

наставе као и ваннаставних активности. 
Активности које су се рализовале током школске године биле су у специфичним 

околностима изазване пандемијом вируса COVID19. 
Сви ученици су били укључени у рад уметничке секције. Продукти тог рада су се могли 

видети у учионици и холу школе. 
Кроз рад са децом  сам се трудила да подстичем интеракцију међу ученицима, да међусобно 

сарађују, негују толеранцију и солидарност. Развијени су добри односи. Сваки ученик је 
прихваћен од стране других. 

Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник 
образовно-васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског 
старешине. 

Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеној динамици. У току школске године 
организовано је 8 родитељских састанака (у реалним условима или преко мита): 31. 08. 2020., 02. 
11. 2020., 03. 12. 2020., 23. 12. 2020., 24. 01. 2021., 12. 03. 2021., 12. 04. 2021., 28. 06. 2021. Већина 
родитеља је била присутна на тим састанцима. Индивидуалних долазака није било, али 
комуникација је била стална. Најчешће теме су биле: напредовање ученика, правдање изостанака, 
саветодавни рад. 

 
Ученици 4/2 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1158988/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1166667/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1170635/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1187586/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1408935/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1622538/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1603759/show
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28. 09. 2020. – дружење и рекреација ученика 
05. 10. 2020. – Дечја недеља (Цртање по асфалту) 
08. 10. 2020. – Дечја недеља (Посета библиотеци у Новом Итебеју) 
11. 10. 2020. – Дечја недеља (Изложба радова од јесењих плодова) 
22. 10. 2020. – Хуманитарна акција 
23. 10. 2020. – Час поводом обележавања националног празника Мађара 
26. 10. 2020. – Дан школе 
28. 10. 2020. – Ликовна колонија 
04. 11. 2020. – Мала спортска олимпијада 
27. 01. 2021. – Школска слава Свети Сава 
28. 02. 2021. – Општинско такмичење из математике 
15. 03. 2021. – Час поводом обележавања националног празника Мађара 
24. 03. 2021. – „ Дан розих мајица“ 
15. 05. 2021. – Спортски дан 

Одељенски старешина 
Ковач Анета 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА V1 
Одељење 5-1, на крају школске 2020/21 има 27 ученика пошто је у току школске године у одељење 
уписани ученици Тања Ускоковић и Златко Стојков.  
 
Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Одељење је било подељено у две групе због бројности а према препорукама Министарства 
здравља и заштите ученика током наставе током пандемије Ковида 19. 
 
Током године сарадња са родитељима је била добра ,информације о напредовању ученика је 
пружана путем вибера или мобилних мрежа услед мера које су прописане ради спречавања 
ширења заразе. Индивидуални разговори обављани су редовно и према потреби. 
 
Одржано је седам родитељских састанака, што реално када су родитељи долазили по групама што 
он лине путем вибера и гугл учионице. Датуми реализације родитељских састанака: 31.08,2020; 
30.10.2020; 30.11.2020; 24.12.2020; 12.3.2021: 5.4.2021, 28.6.2021. 
 
У току школске године ученици су учествовали у бројним активностима: 
 
9.10.2020  Дечија недеља 
22.10.2020 Хуманитарни вашар 
26.10.2020 Прослава дана школе 
15.01. 2021 Литерални и ликовни конкурс 
27.01.2021 Прослава школске славе  
10.02.2021 Хуманитарна акција- Засади живот буди херој 
15.3.2021 Општинска смотра рецитатора 
19.05.2021 Песничка штафета 
 
 

 

Одељењски старешина 
Владимир Злокас 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА V2 
Одељење 5.2 у матичној школи има 8 ученика.Сви ученици су девојчице.Ученица Тијана Томић је 
од 1.9.2020. привремено одсељена. 

 План наставе и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне наставе,допунске 
наставе,додатне наставе и баннаставних активности. 

Услед пандемије коронавируса настава се од 15.03.2021. до 16.04.2021. одвијала на 
даљину.Настава се довијала на Гугл Мит платформи.Ученици су се снашли у коришћењу 
платформе. 

  Као одељенски старешина редовно сам водила дневник образовног-васпитног рада,педагошку 
евиденцију о активностима ученика,њиховом ангажовању и прилагођавању новонасталим 
околностима,извештају о раду одељенских већа и одељенског старешине.Била сам у честом 
контакту са родитељима,предметним наставницима и школским предагогом и психологом,како би 
се ученицима олакшали реализација редовне,али и наставе на дањину. 

 Сарадња са родитељима реализована по предвиђеном плану,уз чешћу комуникацију током 
трајање наставе на даљину. 

Одржани су родитељски 
састанци:31.08.2020.,28.10.2020.,23.12.2020.,12.03.2021.,7.4.2021.,28.04.2021.,28.06.2021.Одржани 
су индивидуални разговори са родитељима 1.9.2020. и 23.11.2020. 

 Од почетка школске године дискутовало се о владању ученика и правдање изостанака.Кашлик 
Каролина је од 23.11.2020.била у изолацији због ковида и наставници су предавали градиво преко 
Гугл учионица. 

  Школска година је почело 1.09.2020. 
 19.09.2020.је одржано спортски дан. 
  11.11.2020. је државни празник. 
12.11.2020. и 13.12.2020. на основу одлуке Кризног штаба обуставе образовно васпитног рада. 
 Од 21.12.2020. до 15.01.2021. је трајало зимски распуст. 
 15.02.2021. и 16.02.2021. су били нерадни дани због Државног празника. 
 02.04.2021. и 05.04.2021. су били нерадни дани  због Баскрњих празника по Грегоријанском 
календару. 
20.04.2021. је нерадни дан због Великог петка  
3.5.2021.нерадни дан због Ускрса. 
 Од 4.5.20221. до 7.5.2021. је пролећни распуст.  
 
 
 

Одељењски старешина 
Гизела Вуковић Сакал 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ VI/1 

1.) У одељењу 6/1 има 18 ученика: 9 девојчица и 9 дечака, с 
тимштоштојеродитељученицеАндељинеКадријајпрепочеткашколске 2020/2021.године 
јавиоУправишколедасусепривременоиселили. 
Двенедељепрекрајашколскегодине (тачније у петак 4.јуна), 
родитељученицеРафајелеРадујеобавестилаУправушколедаћесепородицаодселити у 
Немачкутакодајебројученикаредовнихнанастави: 17, с обзиромдајеРафајелаодсуствоваласамо 10 
последњихраднихдана и стеклаусловдајојсезакључеоценеизсвихпредмета. 
Од 18 ученика у одељењу, 16 јеоцењенопозитивноизсвихпредмета, док 
1.ученицаимапонедовољнуоценуизједногпредмета: 
- СмиљкаРанковићизбиологије, 
- аученицаАндељинаКадријајје неоцењенаизсвихпредмета, те је упућна на разредни испит. 
Током месеца августа, ученица Смиљка Ранковић је похађала додатну наставу из предмета 
Биологија и успешно положила поправни испит. 
У току школске године ученици су учествовали у бројним активностима: 
 
9.10.2020  Дечија недеља 
22.10.2020 Хуманитарни вашар 
26.10.2020 Прослава дана школе 
15.01. 2021 Литерални и ликовни конкурс 
27.01.2021 Прослава школске славе  
10.02.2021 Хуманитарна акција- Засади живот буди херој 
15.3.2021 Општинска смотра рецитатора 
19.05.2021 Песничка штафета 
 
 

Одељењски старешина, Камелија Ћирић 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 6/2 
У протеклој школској години као одељенски старешина обављао сам следеће послове: 
-остваривао стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње 
-разматрао проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета 
-остваривао увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђивао сталну сарадњу са 
родитељима 
-сазивао родитељске састанке и руководио њима 
-пратио остваривање наставног плана и програма у одељењу и пратио оцењивање ученика 
-пратио похађање наставе и правдао изостанке 
-водио школску евиденцију 
-потписивао ђачке књижице,дипломе и сведочанства 
-старао се о остваривању ваннаставних активности 
-упознавао ученике са школским редом,радним обавезама и дисциплинским мерама за 
неизвршавање радних обавеза 
-предлагао одељенском већу оцену из владања 
 

Одељенски старешина 
Орад Становић 

 
 

 
 

 



103 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 6/3 
Одељење 6/3 има 5 ученика,  2 дечака и 3 девојчицe. Школски план и програм школске 2020/2021. 
године је реализован у потпуности, уз прилагођавање због пандемије вируса COVID-19, уз 
спровођење редовне и наставе на даљину. Настава на даљину је ове школске године била изузетно 
ефикасна, јер смо сви радили на истој платформи у Гугл учионици путем МЕЕТ-а. Ученици су за 
време наставе на даљину били активни , редовно су радили задатке,били су вредни ,  радни, сви су 
били технички опремљени , тако да нико од наставника није имао никаквих потешкоћа у 
реализацији наставе. Ученици су у већој мери остварили планиране исходе из свих предмета.  
Као одељењски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада, електронску евиденцију о активностима, залагањима ученика, извештаје о раду 
одељењских већа и одељењског старешине 

Сарадња са родитељима је била изванредна током целе школске године. Родитељски састанци су 
се одржали у реалним условима, а неки и онлине : 31. 8. 2020., 3.11.2020., 1.12.2020. 23.12.2020, 
12.3.2021., 2.4.2021., 28.6.2021.  За време наставе на даљину са родитељима је комункицаја била 
изванредна и честа , углавном путем Мессенгер групе која одлично функционише од петог 
разреда, а и путем званичне МЕЕТ апликације. Од почетка школске године дискутовало се о 
напредовању ученика, ,о начинима помоћи у учењу, правдању изостанака, владању ученика, као и 
предностима онлине и наставе у реалним условима. 
 
Ученици 6/3 учестовали су и у следећим ваннаставним активностима: 

• 19. 9. 2020. Спортски дан      
• 9. 10. 2020. Дечја недељ   
• 22. 10. 2020. Хуманитаран вашар " Помозимо малој Лани" 
• 26.10.2020. Дан школе  
• 27. 1. 2020. Школска слава Свети Сава  
• 5.2.2021.       Школско такмичење из математике,  
• 10.2.2021.     Хуманитарна акција под називом "Засади живот, буди херој" ! 
• 22.2.2021.     Обележавање међународног дана превенције вршњачког насиља 
• 28.2.2021.    Општинско такмичење из математике 
• 25.4.2021.    Окружно такмичење из математике  
• 28.4.2021.   Такмичење из биологије 

 
 Резултати : 
 

• Ученица Корина Виг је освојила треће место на општинском такмичењу из математике а 
Виктор Асталош прво место на Општинском и похвалу на окружном такмичењу из 
математике.  Ученици Корина Виг, Ева Сакал и Њитраи Давид су учествовали и освојили 
прво место на такмичењу из биологије. 

• Укупан број изостанака, на крају школске године  је 368, оправданих 355 и 13 
неоправданих часова.. 

• Владање код свих ученика је примерно.  
• Успех ученика, на крају школске 2020/2021. године је следећи: 
•  Одличних 4 - Виктор Асталош, Ева Сакал, Корина Виг су одлични са просеком 5,00  

Давид Њитраи је одличан ,  и наставничко веће школе је похвалило ученике, за одличан 
успех и примерно владање, а додељене су им и похвалнице и поклони у виду књига за 
постигнуте успехе на такмичењима. 

• Врло добра 1 – Наташа Јамбор 
 
 

Одељенски старешина 
Елеонора Кашлик 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ОДЕЉЕЊА VII/1 
У одељењу седмог један матичне школе уписано је18 ученика,12 дечака и 6 девојчица.У току 
другог полугодишта накнадно је уписано још 3 ученика па је укупан број ученика 12 дечака 9 
девојчица тј.21 ученик. 

План и програм свих наставних предмета прописан Министарством просвете остварен је кроз 
редовну,допунску и додатну наставу.Због пандемије  корона вируса од  30.11.2020.настава се 
одвијала на даљину до краја првог полугодишта и 15.3.2021.до 19.4.2021.године због погоршања 
епидемиолошке ситуације.У току наставе на даљину наставни процес се одвијао преко Гугл 
учионице,а канал комуникације је апликација Гугл мит. Наставни и ненаставни кадар учинио је 
велики труд и напор да се настани процес и учење одвија по редовном и важећем распореду уз 
придржавање епидемиолошких мера. 
Ученици су користили нове наставне методе у раду,добро се прилагодили новом наставном 
процесу,а и матична школа је помогла ученицима који нису имали потребне уређаје за праћење 
наставе на даљину.У складу са тим и својим могућностима ученици су остварили и испунили 
планиране исходе и савладали наставно градиво из свих предмета. 
Као одељенски старешина седмог један  редовно сам водила дневник васпитно-образовног 
рада,пратила ангажовање ученика и заједно са педагошко-психолошком службом решавала 
проблеме настале током наставног процеса.Родитељима и хранитељима били смо доступни преко 
разних видова комуникације.Све потребне извештаје о раду и педагошкој документацији редовно 
сам испуњавала. 
Сарадња са родитељима и хранитељима је текла редовно.Одржано је 8 родитељских састанака што 
у реалном времену ,што преко Гугл мита.Родитељи и хранитељи су били упућени у нови процес 
рада,а индивидуални разговори вођени су о владању,праћењу наставе на даљину и што бољем 
савладавању наставног градива. 
Ученици су током школске 2020/2021 били активни и учествовали су у следећим активностима: 
5.10.2020. Дечија недеља 
22.10.2020.Хуманитарни вашар"Помозимо малој Лани" 
23.10.2020.Предавање о репродуктивним органима 
26.10.2020.Дан школе 
15.1..2021.Литерарни и ликовни конкурс матичне школе 
27.1.2021.Прослава школске славе Светог Саве 
10.2.2021.Хуманитарна акција"Засади живот,буди херој" 
22.2.2021.Дан превенције вршњачког насиља 
15.3.2021.Песничка штафета 
3.6.2021.Литерарни конкурс библиотеке"Бранко Радичевић"Житиште 
У складу са епидемиолошким мерама  одржано је такмичење из 
физике,математике,хемије,рецитаторско такмичење где је ученик седмог један одељења освојио 
два прва места(математика физика). 
На крају школске 2020/2021 одељење је постигло врло добар успех(3,89).Одличан успех има 6 
ученика,врло добар 8,а добар 7ученика.Сви ученици са одличним успехом и примерним владањем 
су похваљени,а који су освојили места на такмичењима и књигом.Два ученика су похађала 
наставу  по ИОП-1.Примерно владање има 21 ученик.На крају школске године изостанака има 
укупно1069 оправданих и 19 неоправданих.Ученици су као и сваке године  имали могућност да 
наруче уџбенике за осми разред преко школе што је већина ученика и искористила. 
                                                                     
 

Одељенски старешина, Нада Шкондрић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ОДЕЉЕЊА VII/2 
Одељење 7/2 има 8 ученика,  6дечака и 2 девојчице. На почетку школске године смо имали 9 
ученика, али  у октобру се један ученик одселио. Подстичем интеракцију ученика тако да они 
међусобно граде сараднички однос, негују толеранцију и солидарност. Изградњи позитивне 
атмосфере у одељењу доприноси и континуирана сарадња са родитељима, а која има за циљ 
постизање најбољег интереса ученика. Развијени су добри сараднички односи, комуникација са 
родитељима је јако добра. 

Као одељењски старешина редовно сам водиo педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада, извештаје о раду одељењских већа и одељењског старешине, стимулативне и 
васпитно-дисциплинске мере. Кад је требало обавити разговор са ученицима то смо увек одрадили 
на време са стручном службом, са педагогом и психологом школе. 

Сарадња са родитељима је добра и у току онлине наставе смо били увек у контакту, кад је требало 
састали смо се у гугл учионици и преко мета смо одржали састан. У току школске године 
организованoje7 родитељских састанака.На њима смо радили према предвиђеном Дневном реду и 
није било великих дискусија ни проблема.На родитељским састанцима су углавном сви били 
присутни. Родитељи су дошли и појединачно да поразговарамо или смо се чули преко телефона, а 
често и путем месинджера о напредовању њиховог детета, или можда због недоличног понашања, 
сви су добро сарађивали да би побољшали рад детеда и да би боље утицали на дете.  

У одељењу на крају школске године један ученик је био скроз одличан и то Кристијан Филеп, 
један ученика одличан, пет ученика су врло добра и један је добар. Сви ученици су имали 
примерно владање.  

Ученици 6/2 учестовали су и у следећим ваннаставним активностима: 

• 19. 9. 2020. Спортски дан у оквиру одељења    
• 9. 10. 2020. Дечја недеља   
• 22. 10. 2020. Одржан хуманитарни вашар „ Помозимо малој Лани“ 
• 23. 10. 2020. Одржано предавање о репродуктивним органима    
• 26. 10. 2020. Прослављен дан школе   
• 27. 1. 2020. Школска слава Свети Сава  
• 10. 2. 2021. Хуманитарна акција „ Засади живот, буди херој“   
• 22. 2. 2021. Обележавање међународног дана превенције вршњачког насиља. 

 

Одељенски старешина 

Анастазија Тот-Римаи 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 8/1 

Одељење  8/1  има укупно 13 ученика, 5 девојчица и 8 дечака. 
Школски план и програм  у овој школској години је реализован у потпуности  уз прилагођавање  
наставе у ванредној ситуацији због КОВИД 19  спровођењем наставе редовне и наставе на даљину. 
Успех ученика: одличних 4, врлодобрих 4, добрих 4 и 1 ученик је неоцењен због тога што је 
привремено одсрљен. 
Као разредни старешина, редовно сам учествовала у свим њиховим  наставним   активностима у 
школи, као и  настави  на даљини. 
Сарадња са радитељима је била добра. Одржано је  шест родитељских састанака а присутност 
родитеља солидна. 
Од почетка школске године, држани су часови припремне наставе из свих предмета који се полажу 
за завршни испит.  
Утоку школске године, ученици су били ангажовани у многим активностима .у којима су 
у,ествовали. 
19.9. 2020.  Спортски дан _ Шетња и обилазак спортског рибњака 
5. 10.    2020._ Спортска недеља 
23.11.2020.  Улепшавање и озелењавање околине 
26. 10.  2020. Дан школе 
27.1.2021. Свети Сава 
12.2.  2021. Школско такмичење из математике 
28.2. 2021.  Општинско такмичење из математике 
Сви ученици имају примерно владање. 
Завршно испит је протекао без икаквих проблема. Сви ученици су уписани, упали су у један од 
могућих жељених смерова. 
Матурско вече је одржано 27. 6. 2021.у школи, са свим мерама заштите од короне.2021. 
 
Одељенски старешина:  Славица Симић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 8/2 

Одељење VIII/2 броји 14 ученика - 7 дечака и 7 девојчица. 
Школски план и програм школске 2020/2021. Године је реализован у потпуности, уз 
прилагођавање наставе због пандемије вируса COVID-19, уз спровођење редовне и наставе на 
даљину. 
Специфична ситуација, у којој смо се сви нашли, захтевала је другачији приступ настави и учењу, 
уз уложене напоре свих нас – деце, наставника, родитеља, хранитеља. 
Успех ученика, с обзиром на све околности је на високом нивоу. Ученици су били активни и 
ажурни, у складу са својим материјалним могућностима.  Као одељенски старешина сам водио 
педагошку и електронску евиденцију о активностима ученика, њиховом ангажовању и прилагођ 
авању новонасталим околностима. 
Био сам у свакодневном телефонском контакту са предметним наставницима и школским 
психологом, како би се деци олакшала реализација редовне, али и наставе на даљину. 
Сарадња са родитељима је ишла по предвиђено плану, уз чешћу комуникацију током трајања 
наставе на даљину. 
Одржано је 7родитељских састанака, од чега 4 у реалним условима. 
Родитељскисастанци, у реалнимусловима, одржанису31. 8. 2020; 30. 10. 2020.24. 12. 2020.5. 7. 
2021. године, а комуникацијау току спровођења наставе на 
даљинујебилауглавномпутемВиберплатформе и индивидуалнихтелефонскихпозива. 
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Одпочеткашколскегодинедискутовалосе о напредовањуученика,видовимапомоћи у учењу, 
правдањуизостанака, владањуученика, а нарочито о завршеткуосновнешколе, 
припремамазазавршнииспит, завршномиспиту и матурскојвечери. 
Ученици VIII/2 сутокомшколскегодинеучествовали у следећимактивностима: 
19. 9. 2020. Спортски дан – Шетња и обилазак спортског рибњака 
5. 10. 2020. Дечјанедеља 
23. 11. 2020.Улепшавање и озелењавање околине 
26. 10. 2020. Даншколе 
27.1. 2021.      Свети Сава школска слава 
12.2.2021. школско такмичење из Математике 
28.2.2021. општинско такмичење из математике 
 
Укупанбројизостанака, накрајушколскегодинеје559, 552суоправдани, a 7изостанака су 
неоправдана. 
Владањекодсвихученикајепримерно. 
 
Успехученика, накрајушколске 2010/2021. годинејеследећи: 
Одличних 5 
Врлодобрих 5 
Добрих 3– Стефан Дарабош,Немања Павловић, Кевин Лакатуш. 
Неоцењен 1 – Есмеранда Кадријај 
Наставупо ИОП-у похађа: Есмеранда Кадријај 
Од почетка школске године одржаване су припреме по распореду за завршни испит за сва 
одељења осмог разреда, имајући у виду да је и предходна година протекла делом на настави на 
даљину и привикавањем ученика на исту. 
 
Завршни испит урађен на високом нивоу, сви ученици су уписали једну од жеља коју су навели. 
Посебно су добро урадиле завршни испит и оправдале епитет ученика генерација коде су добиле, 
Јована Мајсторовић и Катарина Кош. 
Матурско вече одржано 27.6.2021. у школи са свим мерама заштите од епидемије. 
 
Одељенскистарешина : Александар Хрњаз 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 8/3 

Одељење 8/3 има 7 ученика,  3дечака и 4 девојчицe. Школски план и програм школске 2020/2021. 
године је реализован у потпуности, уз прилагођавање због пандемије вируса COVID-19, уз 
спровођење редовне и наставе на даљину. Ученици су за време наставе на даљину били активни , 
редовно су радили задатке, били су вредни, радознали, радни, свисубилитехничкиопремљени , 
такоданикооднаставниканијеимаоникаквихпотешкоћа у реализацијинаставе. Ученицису у 
већојмериостварилипланиранеисходеизсвихпредмета.  
Као одељењски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада, електронску евиденцију о активностима, залагањима ученика,извештаје о раду 
одељењских већа и одељењског старешине.Cарадња са колегама била je такође изузетно ефикасна. 

Сарадња са родитељима је била изванредна током целе школске године.Родитељски састанци су се 
одржали у реалним условима, аи за време наставе на даљину. Осим честих појединачних разговора 
и консултација са свим родитељима , одржала сам    још 5састанка путем формиране Мессенгер 
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групе која функционише од почетка школске године и један родитељски састанак путем Мита у 
Гугл учионици .Одпочеткашколскегодинедискутовалосе о напредовањуученика,адаптацијии 
сналажењу ученика у онлине настави, о начинимапомоћи у учењу, правдањуизостанака, 
владањуученика. 
 

Ученици 8/3 учестовали су и у следећим ваннаставним активностима: 

• 19.09.2020.     Спортски дан у оквиру одељења (дивно поподне на Рибњаку у Новом            
  Итебеју) 

• 9.10.2020.       Дечја недеља  (дивна шетња на обали Бегеја)  
• 26. 10. 2020. Даншколе   
• 27. 1. 2020. ШколскаславаСветиСава  

 
• Укупанбројизостанака, накрајушколскегодинеје313, свисуоправдани. 
• Владањекодсвихученикајепримерно.  
• Успехученика, накрајушколске 2020/2021. годинејеследећи: 
• Одличних4 –  
• Врлодобрих 3– 

 
 Носиоци Вукове дипломе су: 

Едина Хеђеши и Ребека Кертеши. 
          *Едина Хеђеши је и Спортиста генерације. 

 
Одељенски старешина 

Ибоља Иштван 
 
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 
МЕЂИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ КОМБИНОВАНОГ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ И 
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 
На почетку школске године у први разред уписана су два ученика. У току месеца септембра 
уписан је још један ученик. Половином априла ученик Јовановић Урош  је исписан из наше школе. 
Ученици Миа Ђери и Милан Николић су према својим могућностима, савладали предвиђено 
градиво. 
На почетку школске године у трећи разред уписана су четири ученика. У току септембра уписан је 
још један ученик. Он је половином априла исписан из наше школе због пресељења родитеља. 
 Са ученицом Терезом Викторијом Ковачевић се и даље рад одвијао у кућним условима, два пута 
недељно. 
Ученик Лука Томић је на крају школске године награђен књигом за одличан успех и остварене 
резултате на такмичењу из математике. 
Ученик Вукашин Милошевић је на овогодишњој манифестацији '' Песничка штафета '' * награђен 
за песму Рале и трешње. 
План наставе остварен је кроз часове редовне наставе, додатне и допунске наставе и ваннаставних 
активности. Сви ученици су били укључени у рад секција које су се одржавале у школи.  
Редовно сам водила педагошку документацију. 
Сарадња са родитељима је била на задовољавајућем нивоу. 

                                                                                                                                 
 

 Одељењски старешина 
Слађана Савић 



109 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА II/3  
Одељење II/3 у Међи је на почетку школске године имало7 ученика,  4 дечака и 3 
девојчицe.Ученик Давид Јовановић је уписан нешто касније,18.9.2020.године.Дошао је из школе у 
Равном Тополовцу.На почетку школске године више времена је посвећено читању,писању и 
сабирању и одузимању до 100,јер су ученици током претходне школске године од марта похађали 
наставу на даљину.На крају другог полугодишта 3 ученика су постигла одличан успех,3 врло 
добар и 1 добар успех.Са двоје ученика рађена је индивидуализација и предложен је ИОП 1 у 
другом полугодишту.Два ученика су пред крај првог  полугодишта ,на захтев родитеља ,похађала 
наставу на даљину.Сви ученици су били укључени у активности у оквиру једносменског рада. 

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. Током школске године одржано  је 
5 родитељска састанка. У реалним условима и  на даљину. На њима смо радили према 
предвиђеном дневном реду . Већина родитеља је била присутна. Индивидуални доласци су 
изостали,али комуникација је била стална. Најчешће теме су биле напредовање ученика,  правдање 
изостанака ученика,владање,саветодавни рад и слично.  

Због епидемиолошке ситуације,у овој школској години су изостале приредбе и сличне 
манифестације.Организован је спортски дан у оквиру ког је посећен рибњак у Међи.  

Ученици су учествовали у хуманитарној акцији прикупљања новца за лечење Лане Јовановић. 

Сви ученици су били укључени у активности у оквиру обогаћеног  једносменског рада. 

Ученик Давид Јовановић је ,због пресељења ,напустио школу,тако да је други разред завршило 6 
ученика.Три ученика су постигла одличан успех,два врло добар и један ученик добар успех.Једа 
ученик наставу похађа по ИОП-1,а један по ИОП- 3 

                                                                                                                          

                                                                                                                           Одељењски старешина  
                                                                                                                                  Биљана Станковић 

 
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 4/3 

Одељење IV.-3 у Међи има 9 ученика: 6 девојчица и 3 дечака. План наставе и учења остварен је у 
потпуности кроз часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставних активности. Од укупно 9 
ученика, 6 ученика похађало је музичку секцију, док је троје похађало ликовну, рецитаторску и 
драмску секцију секцију.  
Од 01.09.2020. године настава се одвија скраћено ( час траје 30 минута ) због епидемије изазване 
вирусом COVID 19.  
Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. 
Сарадња са родитељима одвијала се предвиђеном динамиком. У току школске године 
организовано је 9 родитељских састанака: 01.09.2020., 06.09.2020., 07.12.2020., 
24.12.2020.,18.03.2021.09.04.2021. 26.04.2021. 30.04.2021. и 29.06.2021.године. Родитељски 
састанци су реализовани према предвиђеном дневном реду. Скоро сви родитељи били су 
присутни. Најчешће теме биле су напредовање ученика, дисциплина у одељењу, правдање 
изостанака, саветодавни рад и слично. 
На крају школске године похваљено је 4 ученика за одличан успех и примерно владање, а један 
ученик је награђен за освојено 3.место на литерарном конкурсу библиотеке Бранко Радичевић 
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Ученици IV-3 зазреда учествовали су у следећим активностима: 
- Посета рибњаку у Међи 18.09.2020. 
-Спортске активности 19.09.2020. 
-Дечја недеља, 
-Школско такмичење из математике 28.02.2021. 
-Песничка штафета 19.05.2021. 
 

Одељењски старешина, 
Јелица Николић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ V/3 
Одељење 5/3 у Међи има 8 ученика,  1дечака и 7девојчица. План наставе и учења остварен је у 
поtпуности кроз часове редовне наставе,допунске наставе, додатне наставе и ваннаставних 
активности. 

Због епидемије изазване вирусом COVID19,настава одвијала на редовно, али и на даљину у складу 
са одлукама Кризног штаба . Алат који се користио за реализацију наставе на даљину је Гугл 
учионица. За ученике петог разреда тај облик наставе представљао је отежавајућу околност, али ту 
треба истаћи  добру комуникацију са родитељима ученика. 

 Као одељењски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада,педагошку свеску, извештаје о раду одељењских већа и одељењског старешине. 

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. У току школске године 
организованojeосам родитељских састанака:02.09.2020., 05.11.2020., 01.12.2020., 24.12.2020., 
04.20.2021., 08.04.2021., 28.04.2021. и 29.06.2021.  Родитељски састанци су одржани у школи или 
онлине путем Гугл учионице у складу са епидемиошшком ситуацијом. На њима смо радили према 
предвиђеном дневном реду . Већина родитеља је била присутна. Индивидуални доласци су били у 
мањој мери,али комуникација је била стална. Најчешће теме су биле напредовање ученика,  
правдање изостанака ученика,владање,саветодавни рад и слично.  Потребно је напоменути да је 
због епидемије одложен велики број такмичења. 

На крају школске године  има 302 оправданих изостанака, док неоправданих изостанака има 4.  
Свих осам ученика има примерно владање. Просек ученика на крају школске године је врлодобар 
– 4,19. Од осам ученика, четири ученика је остварило одличан успех, триученика врлодобар успех, 
а један ученик добар успех. 

Три ученика је похваљено за одличан успех и примерно владање: Маша Ружин, Стефаниа Милош 
и Милица Николић. 

Одељенски старешина: 

Дуња Травар 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА VI/4 

Школски план и програм школске 2020/2021. године је у овом одељењу реализован у потпуности, 
комбинацијом онлајн и наставе у реалним условима, у школи.  

 Укупан број ученика овог одељења је 12 – 7 дечака и 5 девојчица. Двоје ученица наставу 
похађа по индивидуалном образовном плану. Сви ученици имају примерно владање, а успех је 
следећи: Одличних – троје, врло добрих – четворо, добрих – петоро. 

 Ученици са индивидуалним образовним планом су остварили, у већој мери, планиране 
исходе, прилагођене њиховим могућностима.  

 Број часова допунске и додатне наставе помогао је деци да остваре постављене исходе у 
настави. 

 Због специфичне ситуације, изазване вирусом Корона, индивидуални састанци су се 
одржавали путем телефонских позива, и преписке на платформи „Вибер“. Путем ове платформе, 
родитељи су обавештавани о свакој информацији, везано за ситуацију у школи, за оцене и владање 
ученика. На крају квартала родитељи су добијали картице, где су биле истакнуте оцене и 
изостанци деце.  

 Укупан број одржаних седница Одељенског већа је четири, родитељских и индивидуалних 
састанака  је десет. 

 Сви планирани часови у току школске године су одржани. Одржани су угледни и огледни 
часови, на којима су деца показивала посебну заинтересованост. 

 Ученици су учествовали на скоро сваком пројекту школе, песничкој штафети, приредбама, 
организацији Дечје недеље... 

Одељеснки старешина 

Милица Грујић, Мастер географ 

 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 7/3 
 
Одељење VII/3, истурено одељење Ђура Јакшић- Међа, има двоје ученика,  дечака и девојчицу. У 
току школске године на почетку другог полугодишта ученик  Радмила Митровић је због 
пресељења напустила  седмо три и школовање наставила у матичној школи у Српском Итебеју. 
Ученик Данијел Маринковић  није похађао наставу у другом полугодишту због пресељења, па је у 
августовском испитном року полагао разредни испит и уписао осми разред у матичној школи у 
Српском Итебеју. Сви ученици су позитивно оцењени и имају примерно владање. План наставе и 
учења остварен је у потпуности кроз часове редовне наставе,допунске и додатне наставе и 
ваннаставних активности у условима пандемије вируса ковид 19. Због епидемије изазване вирусом  
COVID 19 од  15.03. 2021. до 19 .04. 2021  настава се одржавала на даљину. У току наставе на 
даљину сви ученици су редовно пратили лекције преко гугл учионице у гугл миту. 

У току школске године одржано је пет родитељских састанака: 31.08.2020., 04.11.2020., 
02.12.2020., 24.12.2020. и 28. 04. 2021. године. На састанцима су углавном били присутни сви 
родитељи а тема састанака су били успех и владање ученика и важна обавештења. У току наставе 
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на даљину одељенски старешина је одржавао комуникацију са родитељима путем вибер 
апликације и редовно их обавештавао о одлукама Министарства просвете и изменама правилника 
о календару образовно-васпитног рада. У периоду од 05. 10. до 09. 10. 2020 ученици седмог  три 
учествовали су активно у програму прославе „Дечије недеље“, у оквиру којег је било такмичење у 
прављењу фризура, квизу, маскенбал и спортски дан. Учествовали су 24. 02. 2021. год. у 
припремању презентације поводом дана посвећеног проблему „вршњачког насиља“ уз помоћ 
школског психолога Биљане Роксандић. У мају месецу учествовали су у песничкој штафети када 
је у школи гостовала песник Николета Новак и представила своју књигу „ Звали су ме...“.  

                                                                                                  Одељенски старешина  
Милан Кркљеш 

 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 8/4 
 
Одељење 8/4 у Међи има 7ученика,  4дечака и 3 девојчицe. План наставе и учења остварен је у 
порпуности кроз часове редовне наставе, путем онлајн наставе, додатне наставе и припремне 
наставе за завршни пријемни испит. 

Треба напоменути да се од због епидемије изазване вирусом COVID19,настава одржавала и на 
даљину.За ученике осмог разреда тај облик наставе представљао је отежавајућу околност, али ту 
треба истаћи  добру комуникацију са родитељима ученика. 

Као одељењски старешина редовно сам водио педагошку документацију: дневник образовно-
васпитног рада,педагошку свеску, извештаје о раду одељењских већа и одељењског старешине. 

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. У току школске године 
организованojeшест родитељских састанака:2.09.2020., 5.11.2020., 2.12.2020. ,24.12.2020., 
8.4.2021.,28.4.2021На њима смо радили према предвиђеном дневном реду . Већина родитеља је 
била присутна. Индивидуални доласци су били у мањој мери,али комуникација је била стална. 
Најчешће теме су биле напредовање ученика,  правдање изостанака ученика,владање,саветодавни 
рад и слично.  Потребно је напоменути да је због епидемије одложен велики број такмичења. 

На крају првог полугодишта има 133оправдан изостанак, док неоправданих изостанака нема. Свих 
седам ученика има примерно владање. Просек ученика на крају првог полугодишта је врлодобар – 
3,84. Од седам ученика, два ученика су остварила одличан успех, два ученика врлодобар 
успех,атри ученика добар успех. 

На крају другог полугодишта има 181 оправданих часова, а неоправданих часова нема.  Свих 
седам ученика има примерно владање. Просек одељења је врлодобар -3,91. Два ученика су 
остварила одличан успех, два ученика врлодобар успех, а три добар успех. 

Два ученика су похваљена за одличан успех и примерно владање: Владимир Крстић и Наталија 
Радосав, док је Владимир Крстић добио Вукову диплому. 

Свих седам ученика је успешно положило завршни пријемни испит и уписало средње школе. 

 

Одељењски старешина: Становић Милош 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХСТАРЕШИНА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 
ХЕТИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ КОМБИНОВАНОГ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ И 
ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 
Одељење 1/5 има 2  ученикa ,1 девојчица и 1 дечак који је ИОП-2. .У 2/4  одељењу има 1 дечак. 
План наставе и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне и  допунске наставе као и 
ваннаставних активности. Активности које су се реализовале током школске године биле су 
прилагођене специфичностима ученика. Сви ученици су били укључени у рад ликовне  секције.  У 
оквиру пројектне наставе ученици су учествовали  у заједничким активностима. Кроз часове 
дигиталног света ученици су се дигитално описмењавали.Циљ је да у наредном периоду још више 
ангажујемо  родитеље у наш рад кроз разне пројекте и радионице.  
Имајући у виду да се pади у комбнованом одељењу сардња и дружење између деце је било 
одлично. 
Један ученик првог разреда напредује стално уз мању помоћ , а други ученик стално али уз већу 
помоћ. Ученик другог разреда је постигао одличан успех. 
Сви ученици су били укључени у активности које су се спроводиле у оквиру обогаћеног 
једносменског рада. 
Током ове школске године у два наврата спровођена је онлајн настава због изолације чланова 
породице заражених корона вирусом. Ученици, родитељи и хранитељи су деци омогућили све 
услове и настава се одвијала несметано. 
На почетку школске године са ученицима и родитељима је спроведена краћа обука у коришћењу 
гугл учионице 
Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образобно-
васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. 
Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске године 7 
организовано је  родитељска састанка: 1.9.2020., 30.10.2020., 4.12.2020.,21.12.2020., 18.3..2021.  , 
27.4.2021. и  28.6.2021.. Сви родитељи су били  присутна на тим састанцима.  
|Индивидуални разговори су обављани углавном онлајн. 
 
Ученици 1/5 и 2/4 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 
5-9.10.2020. – Дечја недеље  
18.12.2020.  Подела пакетића 
27.1.2021. Светосавски конкурс 
22.2.2021. Предавање од стране психолога школе Биљане Роксандић на тему Превенција 
вршњачког насиља. 
                                    
                                                                             
                                                                                      Одељенски старешина Јелена Ивановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ КОМБИНОВАНОГ ОДЕЉЕЊА  ТРЕЋЕГ И 
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 
Одељење 3/4 има 4 ученика, 3 дечака и 1 девојчица од којих 1 девојчица ради по ИОП у 1 из 
математике.У 4/4 одељењу има 4 ученка, 3 девојчице , 1 дечак.  План наставе и учења остварен је у 
потпуности кроз часове редовне и  допунске наставе као и ваннаставних активности. Активности 
које су се реализовале током школске године биле су прилагођене специфичностима ученика. Сви 
ученици су били укључени у рад ликовне  секције.  У оквиру пројектне наставе ученици су 
учествовали  у заједничким активностима. Циљ је да у наредном периоду још више ангажујемо  
родитеље у наш рад кроз разне пројекте и радионице.  
Имајући у виду да се pади у комбнованом одељењу, сардња и дружење између деце је било 
одлично. 
Сви ученици су били укључени у активности које су се спроводиле у оквиру обогаћеног 
једносменског рада. 
Током ове школске године у два наврата спровођена је онлајн настава због изолације чланова 
породице заражених корона вирусом. Ученици, родитељи и хранитељи су деци омогућили све 
услове и настава се одвијала несметано. 
На почетку школске године са ученицима и родитељима је спроведена краћа обука у коришћењу 
гугл учионице. 
Као одељенски старешина редовно сам водила педагошку документацију: дневник образобно-
васпитног рада, педагошку свеску, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. 
У трећем разреду два ученика су скроз одлична ,а два врлодобра од тога 1 ученик ради по ИОП -у . 
У четвртом разреду два ученика су одлична, а два имају врлодобар успех. 
Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске године 
организовано је 7 родитељска састанка: 1.9.2020., 30.10.2020., 4.12.2020.,21.12.2020., 18.3..2021.  , 
27.4.2021. I 28.6.2021.Сви родитељи су били  присутна на тим састанцима. До прекида редвне 
наставе индивидуални доласци су  били редовни . 
|Индивидуални разговори су обављани углавном онлајн. 
Ученици 3/4 и 4/4 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 
5-9.10.2020. – Дечја недеље  
18.12.2020.  Подела пакетића 
27.1.2021. Светосавски конкурс 
22.2.2021. Предавање од стране психолога школе Биљане Роксандић на тему Превенција 
вршњачког насиља. 
9.3.2021. Општинско такмичење из математике. 
15.3.2021. – Општинска смотра рецитатора 
                                    
 
 
                                                                             
                                                                                      Одељенски старешина Тања Мичета 
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IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Kросеви 
 
– школски Јесењи крос 
– Јесењи крос у Банатском Двору на општинском нивоу 
– крос у организацији РТС-а 
 
Ученичке организације 
 
Извештај рада Ученичког парламента 
 

Током школске 2020/2021. године одржано је 10 састанака Ученичког парламента. Пре 
првог састанка Ученичког парламента ученици одељења 7. и 8. разреда су се договорили ко ће 
бити њихови представници у Парламенту.  

Чланови Ученичког парламента школеске 2020/2021. године су: 

• Матична школа – Српски Итебеј: 
1. VII-1 – Давид Дарабош 
2. VII-1 – Љуба Живков 
3. VII-2 – Норберт Швелер 
4. VII-2 – Кристиан Филеп 
5. VIII-1 - Стефан Јамбор 
6. VIII-1 - Моника Шаги 
7. VIII-2 – Јована Мајсторорвић 
8. VIII-2 – Зора Јовичин 
9. VIII-3 – Едина Хеђеши 
10. VIII-3 – Ребека Кертеши 

• ИО Међа: 
1. VII-3 – Марко Димовић 
2. VII-3 – Тијана Игњатовић 
3. VIII-4 – Матеја Рајић 
4. VIII-4 – Владимир Крстић 

Током првог полугодишта школске 2020/2021. године. одржано је 4 састанка Ученичког 
парламента. 

На првом састанку који је одржан 9.9.2021. године изласани: Зора Јовичин је једногласно изабрана 
за председника ученичког парламента, а Едина Хеђеши за подпредседника. Такође, на предлог 
чланова ученичког парламента једногласно је изгласнао да Моника Шаги буде записничар, а 
Ребека Кертеши заменик записничара. Након тога гласањем су изабрани представници 
Парламента на предлог других чланова који ће прису. Сви предлози су једногласно усвојени. 

• Стручни актив за развој  Школског програма – Кристиан Филеп, 
• Тим за развојно планирање – Јована Мајсторовић, 
• Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањеа 

– Давид Дарабош, 
• Тим за међупредметне компетенције – Љубомир Живков, 
• Тим за самовредновање – Норберт Швелер. 

Ученици су упознати са Правилником о раду Ученичког парламента. 
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На другом састанку Ученичког парламента чланови су дали и усвојили предлоге за обележавање 
Дечије недеље уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.  

Планиране и одржане активности у оквиру Дечје недеље: 
• Уторак: 
o Музичка игра – у оквиру одељења чланови Ученичког парламента организују музичку 

игру погађања пуштених музичких нумера. 
o Дан шешира – сви ученици и запослени да носе шешире, качкете или капе 
• Среда: 
o Занимљива географија – друштвена игра у оквиру одељења у организацији чланова 

Ученичког парламента 
• Четвртак: 
o Жути четвртак - сви ученици и запослени на себи носе нешто жуто (мајица, панталоне, 

гумица за косу и слично)  
• Петак:  
o Замена улога – ученици држе часове уместо наставника (уз претходни договор и припрему 

са наставником) 
• Један дан произвољно: 
o Шетња са одељењским старешином до паркаили рибњака. 

 
На трећем састанку Ученичког парламента, који је одржан 16.10.2021. године, договорена је 
организација хуманитарног вашара за Лану Јовановић која је оболела од спиналне мишићне 
атрофије. Договорено је да ће се вашар одржати 22.10.2020. године у 10 часова испред 
школе.Чланови Ученичког парламента су направили кутију за донације и заједнички су написали 
обавештење о организацији хуманитарног вашара које је било прочитано у свим одељењима, 
окачено на фејсбук страницу школе и залепљено на огласне табле у Српском Итебеју и Новом 
Итебеју.  
 
На четвртом састанку Ученичког парламента, који је одржан 22.10.2021. године, присутни чланови 
су пребројали прикупљени новац током хуманитарног вашара за Лану Јовановић.Прикупљено је 
97.061 динар. Прикупљени новац је истог дана уплаћен на хуманитарни рачун за прикупљање 
динарских донација за Лану Јовановић. Након тога су се договорили око раподеле задужења 
поводом обележавања Дана школе. 

 
Током другог полугодишта школске 2020/2021. године одржано је 6 састанка Ученичког 

парламента. 

На петом састанку Ученичког парламента, који је одржан 11.2.2021. године, поводом Светског 
дана деце оболеле од рака чланови Ученичког парламента су разговарали о хуманитарној акцији 
„Засади живот, буди херој“организације НУРДОР и постигли договор да ће о истој обавестити 
остале ученике школе усмено и путем књиге обавештења. Такође је постигнут договор да се 
организује „Недеља љубави“ од 17.2. до 19.2.2021. године. Чланови Ученичког парламента ће 
направити кутију у коју ће сви ученици школе убацивати поруке љубави на којима ће бити 
назначено за кога је порука, док пошиљалац не мора бити назначен. О овој активности остали 
ученици у матичној школи и издвојеним одељењима ће бити информисани путем књиге 
обавештења. 

 

На шестом састанку Ученичког парламента, који је одржан 18.2.2021. године, избројан је 
прикупљен новац који је прикупљен новац за хуманитарну  акцију „Засади живот, буди 
херој“организације НУРДОР, поводом обележавања Светског дана деце оболеле од рака. 
Уплаћено је 28.523. динара на рачун организације НУРДОР. 
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На седмом састанку Ученичког парламента, који је одржан 23.3.2021. године, присуствовали су и 
ученици из ИО у Међи. На почетку састанка су се ученици из матичне школе и ученици из ИО у 
Међи представили једни другима. Ученици су направили  паное са позитивним порукама које 
позивају на толеранцију и међусобно поштовање и разумевање. Поруке су смислили чланови 
Ученичког парламента, уз разговор о превенцији вршњачког насиља. Панои су направљени за обе 
зграде школе и окачени су у холу матичне школе и у холу издвојеног одељења у Међи. 

 

На осмом састанку Ученичког парламента, који је одржан 14.5.2021. године у ИО у Међи, ученици 
су правили паное о правилима понашања. Ученици су заједно прочитали сва правила понашања 
која су била унапред одштампана, договорили се шта желе да ставе на плакате и направили су 
расподелу послова. Ученици су правили два иста плаката која ће стајати у зградама школе у 
Српском Итебеју и у Међи. 

 

На деветом састанку Ученичког парламента, који је одржан 9.6.2021. године, ученици чланови из 
ИО у Међи су састанку присуствовали путем гугл учионице, преко гугл мита. На састанку је 
утврђено заједничко мишљење Ученичког парламента о избору кандидата за похвале „Ученик 
генерације“ и „Спортиста генерације“.Предлог чланова Ученичког парламента је да похвалу 
„Ученик генерације“ добију Јована Мајсторовић и Катарина Кош, а да похвалу „Спортиста 
генерације“ добију Катарина Кош и Срђан Шебешћан.  

 

На десетом састанку Ученичког парламента, који је одржан 18.6.2021. године, ученици чланови из 
ИО у Међи, такође су присуствовали путем гугл учионице, преко гугл мита. С обзиром да је 
утврђено да ученик Срђан Шебешћан није имао право да буде проглашен за Спортисту генерације, 
јер је из владања на крају 5. разреда имао 4 (врло добро), поновљено је гласање да би се утврдило 
ново мишљење чланова Ученичког парламента о избору кандидата за похвалу „Ученик 
генерације“ и „Спортиста генерације“. Предлог чланова Ученичког парламента је да похвалу 
„Ученик генерације“ добију Јована Мајсторовић и Катарина Кош, а да похвалу „Спортиста 
генерације“ добију Катарина Кош и Едина Хеђеши.  

 

На основу свега наведеног може се закључити да је Ученички парламент добро обављао 
своју функцију у раду школе и да је, с обзиром на епидемиолошку ситуацију у нашој држави 
током целе школске године, одржан довољан број састанака којим би се одржао континуитет у 
раду. У другом полугодишту састанцима су присуствовали ученици из ИО у Међи уживо или 
путем гугл учионице, а један састанак Ученичког парламента је одржан у ИО у Међи, како је и 
планирано. Током састанака, али и током организације истих, сви ученици који су чланови 
Ученичког парламента показивали су висок ниво мотивације за рад у Ученичком парламенту и 
изражавали задовољство у вези са постигнутим резултатима њиховог заједничког рада.  

 

 
 

Извештај саставила: 
 

Ментор Ученичког парламента 
Психолог школе 

Биљана Роксандић 
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Извештај о реализацији ученичких екскурзија 
У току школске 2020/2021. године нису реализоване ученичке екскурзије због пандемије изазване 
корона вирусом. 
 
Извештај о реализацији Обогаћеног једносменског рада школе с циљем пружања додатно 
образовне -васпитне подршке у учењу и развоју ученика школске 2020/2021.године у 
издвојеним одељењима у Међи и у Хетину  налази се у прилогу Годишњег извештаја о раду 
школе за школску 2020/2021. Годину – Прилог 1. 

 
V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Извештај о тестирање ученика за упис у први разред  
Тестирање будућих првака је обављено током априла и маја 2021. године у једној од 

учионица у матичној школи у Српском Итебеју, поштујући све препоручене превентивне мере 
заштите од ширења вируса COVID-19 у школама. 

 Тестирано је укупно 39 будућих првака, а од тога 32 деце на српском наставном језику и 7 
на мађарском наставном језику. Тестирање је спровела психолог школе, Биљана Роксандић. 
Тестирање ученика на мађарском наставном језику је спроведено уз симултано превођење 
наставнице енглеског језика и информатике, Јасмине Филеп. 
 За потребе овог испитивања коришћен је тест ТИП1. Након сировог скоровања, број бодова 
се претвара у IQ јединице, а након тога резултати сваког детета се сврставају у једну од 5 
категорија. У категоријама I (A) и V (E) је очекивано да се налази 10% најбољих, односно 10% 
најслабијих испитаника. У II (B) и IV (D) категорији је очекивано да има по 20% испитаника, док 
III (C) категорију би требало да чини 40% средњих испитаника. 
 Тестирањем је утврђено да су у нашој школи од укупно 39 испитаника, ученици по 
резултатима процентуално распоређени по категоријама на следећи начин:  

• I (A) – 2,6% (7,4% мање од очекиваног за узорак деце која припадају сеоској 
средини) 

• II (B) – 17,9% (2,1% мање од очекиваног за узорак деце која припадају сеоској 
средини) 

• III (C) – 33,3% (6,7 % мање од очекиваног за узорак деце која припадају сеоској 
средини) 

• IV (D) – 15,4 % (4,6 % мање од очекиваног за узорак деце која припадају сеоској 
средини) 

• V (E) – 30,8 % (20,8 % више од очекиваног за узорак деце која припадају сеоској 
средини). 

Увидом у овакву расподелу испитаника по категоријама, може се закључити да у II категорију 
спада приближно очекиван проценат будућих првака, односно само 2,1% мање од очекиваног за 
узорак деце која припадају сеоској средини. Такође, у I, III и IV категорију спада мање деце од 
очекиваног броја, а у V категорију по резултатима спада чак 20,8% више испитаника од 
очекиваног за популацију сеоске деце.  
  

За разумевање постигнутих резултата на основу тестирања, потребно је узети у обзир 
социо-економске услове у којима ученици одрастају. Важна информација је да је 12,8% ученика 
живи у непотпуним породицама, у којима су родитељи разведени или деца од рођења живе у 
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једнородитељским породицама, а један ученик живи у хранитељској породици. Такође, 28,2% 
ученика живи у породицама где родитељи живе у ванбрачним заједницама, док 56,4% ученика 
живи у комплетним породица у којима су родитељи у браку. 

Важан податак који нам даје увид у социо-економски статус породица будућих првака је 
проценат породица које немају стамбену јединицу у свом власништву (10,3%) и 7,7% деце нема 
свој радни простор.Стопа запослености родитеља: 

• 41% родитеља је запослено, 
• 2,6% родитеља се бави пољопривредом, а чак 
• 56,4% родитеља је незапослено. 

Додатне информације које су нам од значаја за сагледавање социо-економског статуса породица 
јесте ниво образовања родитеља: 

• 24,4% родитеља нема завршену ни основну школу, 
• 37,2% родитеља има завршену само основну школу, 
• 33,3% родитеља има завршену средњу школу, а тек 
• 5,1% родитеља има високо образовање. 

Информације које говоре о економском статусу породица су подаци о томе колико су технички 
опремљени са дигиталним технологијама потребним за праћење онлајн наставе и употребу 
дигиталних уџбеника.По подацима које су дали родитељи будућих првака, проценат ученика који 
имају свој: 

• мобилни телефон је 20,5%, 
• рачунар или лаптоп је 20,5% и 
• таблет је такође 20,5%. 

Позитивно је што 89,7% ученика има интернет конекцију коју може да користи у случају преласка 
на наставу на даљину.  
 

Наведени подаци дају нам увид у социо-економски статус породица у којима ученици живе, 
а уз постигнуте резултате на обављеном тестирању, предиктор су будућег интелектуалног и социо-
емоционалног развоја деце, као и будућег потенцијалног успеха и владања ученика у школи. Уз 
све наведено битна информација је што је чак 56,4% ученика похађало програм предшколског 
образовања и васпитања 1-3 године пре обавезног припремног програма.Ови подаци, такође су 
битна полазна основа за рад наставника разредне наставе одељења првог разреда и педагошко-
психолошке службе школе, али и подстицај за додатни рад са ученицима с обзиром на услове у 
којима одрастају. 

 
 

Списак ученика уписаних у први разред школске 2021/2022. по одељењима: 
 
I-1 – Матична школа - српски наставни језик 
Ред.бр. Презиме Име 

1. Ановић Дуња 
2. Барбул Иван 
3. Врањин  Лука 
4. Гавриловић  Стеван 
5. Глигорин  Василије 
6. Димитров  Вукашин 
7. Доменик Орнела 
8. Ковач Марко 
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9. Косо Адријан 
10. Лакатуш Денис 
11. Мркшић  Димитрије 
12. Мркшић Ивица 
13. Павлов  Милан 
14. Павлов Ружица 
15. Поповић Алекса 
16. Пунгул Лука 
17. Рајић Ања 
18. Сежанов  Симона 
19. Сивери Јован 
20. Стојин Срђан 
21. Стојић  Никола 
22. Стојков Викторија 
23. Томашевић Слађана 
24. Фаркаш Лаура 
25. Чордаш Петер 

  
I-2 – Матична школа - мађарски наставни језик 
Ред.бр. Презиме Име 

1. Ковач Арон 
2. Ковач Корнелиа 
3. Коложвари Филип 
4. Лоци Ержебет 
5. Ормош  Едвард 
6. Патаки Денис 
7. Фодор Регина 

 
I-3– ИО Међа, српски наставни језик 
Ред.бр. Презиме Име 

1. Богосављев Лука 
2. Игњатовић  Бранко 
3. Пикула Леонора 
4. Станковић Глориа 
5. Стевановић Бранислава 
6. Филиповић Јована 

  
I-4 – ИО Хетин, српски наставни језик 
Ред.бр. Презиме Име 

1. Павловић Вукашин 
 
 
 

Психолог школе 
Биљана Роксандић 
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Извештај о професионалној оријентацији ученика осмог разреда 
Активности у оквиру Професионалне оријентације ученика 8. разреда школске 2020/2021. 

године су обављене током новембра 2020. и маја 2021. године. када су прикупљене опште 
информације од ученика и тада је обављено и тестирање.  

У оквиру Професионалне оријентације прикупљене су прво опште информације о 
ученицима, њиховим интересовањима, вредностима и способностима. Након тога ученици су 
радили Тест професионалних интересовања на основу кога су рађени појединачни Профили 
интересовања за сваког ученика. Затим су ученици радили Тест интелигенције KOG3. Такође, за 
све ученике су прикупљени подаци о броју бодова који ће носити из школе, као и број бодова који 
су ученици остварили на завршном испиту. Сви тестови су лиценцирани тестови издати од стране 
Друштва психолога Србије и тестирање је обавила психолог школе. На основу свих прикупљених 
и обрађених података за сваког ученика је напраљена предложена листа жеља са образовним 
профилима који су одговарајући за појединачног ученика по способностима, успеху и 
интересовањима.Предлози листе жеља су предати ученицима првог дана завршног испита. 
Поводом професионалне оријентације ученика осмог разреда, у току месеца маја нашу школу су 
посетили представници Средње пољопривредне школе у Зрењанину, Средње школе „Ђура 
Јакшић“ у Српској Црњи који су ученицима осмог разреда презентовали информације о 
образовним профилима  које њихове школе нуде.  
 Од укупно 41 ученикаосмог разреда, 39 је изашло на завршни испит и сви су уписали 
средњу школу.Од 39 ученика који су уписали средњу школу, 87,2% ученика јеуписало смер који је 
био наведен на предложеној листи жеља. На основу овакве анализе можемо закључити да су 
предложене листе жеља биле од користи ученицима 8. разреда, с тим што и даље има простора да 
се унапреди професионална оријентација, тако да свим осмацима предложене листе жеља 
олакшају избор будућег профила образовања у средњој школи. 
 
 
Списак ученика 8. разреда по одељењима са предложеним листама жеља и уписаним образовним 

профилима у средњим школама: 
 

VIII-1 
 
Име и презиме Одељење Бодови 
Зоран Ановић VIII-1 58,74 
Предлог школе:    
Техничка школа – Возач моторних возила 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар заштите животне средине 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Уписан профил: 
Техничка школа - Машински тенихчар за компјутерско конструисање 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Стефан Јамбор VIII-1 64,27 
Предлог школе:    
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 
Техничка школа –Руковалац постројења за добијање нафте и гаса 
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Техничка школа – Техничар мехатронике 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Техничка школа – Техничар за компјутерско управљање (cnc) машина 
Уписан профил: 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Дуња Ковач VIII-1 81,17 
Предлог школе:    
Медицинска школа - Медицинска сестра-техничар 
Медицинска школа – Фармацеутски техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
Уписан профил: 
Медицинска школа - Медицинска сестра-техничар 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Слободан Марковић VIII-1 63,08 
Предлог школе:    
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 
Техничка школа – Возач моторних возила 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
ЕГШ "Никола Тесла" - руковалац грађевинском механизацијом 
Уписан профил: 
Техничка школа – Возач моторних возила 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Марија Нистор VIII-1 67,04 
Предлог школе:    
Средња пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
ХПТШ „Урош Предић“ - Пекар 
Средња пољопривредна школа – Цвећар-вртлар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
Уписан профил: 
Средња пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Бојана Попов VIII-1 86,33 
Предлог школе:    
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
Медицинска школа – Фармацеутски техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
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Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Стефан Томашевић VIII-1  
Предлог школе:    
Основна и средња школа „9.мај“ - аутолимар 
 
 
 
 
Уписан профил: 
Основна и средња школа „9.мај“ - аутолимар 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Ана Ферковић VIII-1 64,03 
Предлог школе:    
ХПТШ „Урош Предић“ – Моделар одеће 
Средња пољопривредна школа – Цвећар-вртлар 
ХПТШ „Урош Предић“ - Пекар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
СШ „Ђура Јакшић“ - Трговац 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар моделар одеће 

 
 
 
 
Име и презиме Одељење Бодови 
Ферато Џема VIII-1 54,37 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електричар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Сервисер термичких и расхладних уређаја 
ЕГШ "Никола Тесла" - руковалац грађевинском механизацијом 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
Уписан профил: 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 
 
Име и презиме Одељење Бодови 
Моника Шаги VIII-1 68,71 
Предлог школе:    
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ - Економски техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
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ХПТШ „Урош Предић“ – Моделар одеће 
Уписан профил: 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Срђан Шебешћан VIII-1 57,83 
Предлог школе:    
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 
Техничка школа –Руковалац постројења   за добијање нафте и гаса 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Техничка школа –Возач моторних возила 
Уписан профил: 
Средња пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Михајло Шурањи VIII-1 89,68 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар енергетике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар рачунара 
Техничка школа - Техничар мехатронике 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 

 

 

VIII-2 
 
Име и презиме Одељење Бодови 
Алекса Грбић VIII-2 62,25 
Предлог школе:    
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ - Економски техничар 
ЕГШ "Никола Тесла" - Електротехничар енергетике 
Техничка школа –Машински техничар за компјутерско конструисање 
Уписан профил: 
Техничка школа – Техничар за комјутерско управљаење (cnc) машина 

 
 
Име и презиме Одељење Бодови 
Стефан Дарабош VIII-2 57,54 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
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ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Средња пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
Техничка школа – Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 
Уписан профил: 
Техничка школа – Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Зора Јовичин VIII-2 87,73 
Предлог школе:    
Зрењанинска гимназија – Општи тип 
Зрењанинска гимназија – Природно-математички смер 
Зрењанинска гимназија – Друштвено-језички смер 
Медицинска школа – Медицинска сестра - техничар 
Медицинска школа – Фармацеутски техничар 
Уписан профил: 
Зрењанинска гимназија – Општи тип 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Немања Косо VIII-2 63,74 
Предлог школе:    
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Средња пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
ЕГШ „Никола Тесла“ - Електричар 
Техничка школа – Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 
Техничка школа – Возач моторних возила 
Уписан профил: 
Техничка школа – Машински техничар за комјутерско констуисање  

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Катарина Кош VIII-2 99,35 
Предлог школе:    
Зрењанинска гимназија – Општи тип 
Зрењанинска гимназија – Природно-математички смер 
Зрењанинска гимназија – Друштвено-језички смер 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Гимназија-општи тип 
Уписан профил: 
Зрењанинска гимназија – Општи тип 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Кевин Лакатуш VIII-2 66,62 
Предлог школе:    
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Средња пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
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Техничка школа – Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 
Техничка школа – Возач моторних возила 
ЕГШ „Никола Тесла“ - Електричар 
Уписан профил: 
Средња пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Јована Мајсторовић VIII-2 96,70 
Предлог школе:    
Зрењанинска гимназија – Друштвено-језички смер 
Зрењанинска гимназија – Општи тип 
Зрењанинска гимназија – Природно-математички смер 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Гимназија-општи тип 
Средња школа, Нови Бечеј - Гимназија-општи тип 
Уписан профил: 
Зрењанинска гимназија – Општи тип 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Слободан Маринков VIII-2 61,08 
Предлог школе:    
Техничка школа – Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 
Техничка школа –Бравар-заваривач 
Уписан профил: 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
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Име и презиме Одељење Бодови 
Јован Мркшић VIII-2 76,98 
Предлог школе:    
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ - Економски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
Уписан профил: 
Техничка школа –Техничар друмског саобраћаја 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Немања Павловић VIII-2 68,21 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
Техничка школа – Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса 
Средња пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
ХПТШ „Урош Предић“ - Месар 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Јелена Радомиров VIII-2 62,46 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
ХПТШ „Урош Предић“ - Пекар 
Средња пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
Средња пољопривредна школа – Цвећар-вртлар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Моделар одеће 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Адриана Сабо VIII-2 66,96 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
СШ „Ђура Јакшић“ - Економски техничар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Пекар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
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Име и презиме Одељење Бодови 
Милица Савин VIII-2 80,82 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Гимназија-општи тип 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски техничар 

 

VIII-3 

Име и презиме Одељење Бодови 
Давид Асталош VIII-3 82,94 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 
Зрењанинска гимназија – Општи тип – мађарски ј. 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – српски ј. 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар рачунара 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Давид Ђолаи VIII-3 69,79 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 
Зрењанинска гимназија – Општи тип – мађарски ј. 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – српски ј 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар рачунара 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар енергетике 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Ребека Кертеши VIII-3 89,68 
Предлог школе:    
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Туристичко-хотелијерски техничар 
Медицинска школа – Медицинска сестра-техничар 
Зрењанинска фимназија – Општи тип 
Уписан профил: 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
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Име и презиме Одељење Бодови 
Емеше Ковач VIII-3 54,26 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар – мађарски језик 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар – српски језик 
ХПТШ „Урош Предић“ – Пекар 
Средња пољопривредна школа – Цвећар, вртлар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар – мађарски језик 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Виктор Месарош VIII-3 84,88 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 
Техничка школа – Техничар друмског саобраћаја 
Средња пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – српски ј. 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар рачунара 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Едина Хеђеши VIII-3 90,00 
Предлог школе:    
Медицинска школа – Медицинска сестра-техничар – српски језик 
Медицинска школа – Медицинска сестра-техничар – мађарски језик 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Медицинска школа – Фармацеутски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
Уписан профил: 
Медицинска школа – Медицинска сестра-техничар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Каролина Чех VIII-3 59,20 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 
Медицинска школа – Медицинска сестра-техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар – мађарски језик 
Зрењанинска гимназија – Општи тип – мађарски ј. 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – српски ј. 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија – мађарски ј. 
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VIII-4 

Име и презиме Одељење Бодови 
Каролина Ђолаи VIII-4 49,69 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
Средња пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
Средња пољопривредна школа – Цвећар-вртлар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Моделар одеће 
ХПТШ „Урош Предић“ – Моделар одеће 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Ђорђе Каленић VIII-4 45,22 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар  
ХПТШ „Урош Предић“ – Пекар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Месар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за полимере 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Владимир Крстић VIII-4 92,33 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар рачунара 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
Зрењанинска гимназија – Општи тип 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Тамара Милићев VIII-4 72,03 
Предлог школе:    
Медицинска школа – Медицинска сестра – техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски администратор 
Зрењанинска гимназија – Општи тип 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Гимназија општи тип 
Уписан профил: 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
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Име и презиме Одељење Бодови 
Наталија Радосав VIII-4 86,74 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски администратор 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно пословни техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Зрењанинска гиманзија – Општи тип 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски администратор 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Матеја Рајић VIII-4 78,34 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар рачунара 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски администратор 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијски администратор 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Никола Стојков VIII-4 63,23 
Предлог школе:    
ХПТШ „Урош Предић“ - Пекар 
ХПТШ „Урош Предић“ - Месар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
Средња пољопривредна школа – Цвећар-вртлар 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ - Месар 

 

 

Психолог школе 
Биљана Роксандић 
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Извештај о обављеном завршном испиту 
 

На завршном испита на крају основног образовања и васпитања школске 2020/2021. године 
присуствовао је укупно 39 ученикa,од укупно 41 ученика 8. разреда. 

 
• Одељење  VIII-1 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 6,92 (53,23%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је5,83(44,85%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 8,54(61%). 

 

• Одељење  VIII-2 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 9 (69,23%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је7,92(60,92%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 10,08(72%). 

• Одељење  VIII-3 

На тесту из матерњег језика (мађарски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 6,93 (53,31%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је8,93(68,70%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 11,93 (85,21%). 

• Одељење  VIII-4 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 6,50 (68,7%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је6,07(46,7%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 8,86 (63,29%). 
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• Укупно 

На нивоу целе школе просечан резултат свих ученика 8. разреда по тестовима је: 

• матерњи језик – 7,34 (52,43%) 
• математика – 7,19 (55,30%) 
• кобиновани тест – 9,85 (70,36%) 

 

На основу оваквих резултата се може закључити да је у раду са ученицима осмог разреда 
потребно уложити још додатног рада у наредној школској години, посебно што се током целе 
школске 2020/2021. године часови одржавали у трајању од 30 минута и два пута се током школске 
године настава одвијала на даљину, а то је сигурно утицало на остварене резултате.   

 
Психолог школе 

Биљана Роксандић 
 
 

VI СТРУЧНО 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 2019/20.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 2019/20.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. 
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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). 

Извештај тима за професионални развој 
 
У току првог полугодишта Тим за професионални развој је одржао два састанка, а у другом полугодишту је 
одржан један састанак. 
Напочеткушколске 2020/2021.године,на седниициНаставниичког већа, предложени су чланови Тима и 
именовани Решењем директора школе, Ђурђевке Ракић.  
На првом састанку је усвојенИзвештај о радуТимазашколску 2019/2020. годину и израђен и 
усвојенПланрадаТимазашколску 2020/2021. годину. За координатора Тима изабрана је Ђурђевка Ракић, 
директор школе. 
Испитивањеинтересовањанаставниказастручноусавршавањејеизвршено и 
утврђеноизличнихплановапрофесионалногразвојанаставника и 
изплановастручногусавршавањананивоуплановастручнихвећа. 
НаосновутогаизрађенјеПланстручногусавршавањанаставниказашколску 2020/2021. годину. 
Свинаставнициразредне и предметненаставе и стручнисарадницису у обавезедаизраде и 
проследедиректорушколеЛичнипланпрофесионалногразвоја, 
којикреирајунаосновукомпетенцијапотребнихзапрофесијунаставника и њиховогпрофесионалногразвоја, 
онихкојепоседују и којежеледаусаврше у токутекућешколскегодине. 
СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА:  
К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ  
К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ  
К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА  
К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 
НаосновуЛичнихплановапрофесионалногразвојанаставниципланирају и пријављујусенаакредитованеобуке 
у текућојшколскојгодини. 
У току првог полугодишта школске 2020/2021. године у Школијеорганизованa једнаакредитованаобука 
стручног усавршавања наставника у трајању од два дана: 
19-20.12.2020. године – Активно оријентисана настава- планирање и припрема – 16бодова 
Осимовеобукенаставницисуприсуствовали и другимобукамастручногусавршавањаваншколеилионлајн. 
Наосновусертификата/уверења, којасунаставницидоставили и којасечувају у личнимдосијеима, 
састављенјеИзвештај о стручномусавршавањунаставника у токупрвогполугодишташколске 2020/2021. 
године, штојеприлоговомИзвештају о радуТима. 
Напочеткушколскегодинереализованајеинтернаобукасвихнаставниказаприменукласром/гуглучионице, 
каообразовнеплатформезареализацијунаставенадаљину, закојусешколаопределила. 
Обукусуводилинаставнициинформатичкиоспособљенизарад у овојплатформи: АнастазијаТотРимаи, 
ЈасминаФилеп, ТатјанаРајић, ЕлеонораКашлик, АлександарХрњаз и ДраганТепић.  
Планирана интерна обука за предмет Дигитални свет није реализована, те ће бити део новог плана рада 
Тима за наредну школску годину. 
У другом полугодишту, у августу, одржан је последњи састанак Тима онлајн, путем гугл учионице и 
апликације мит. На састанку се евалуиране све активности Тима реализоване током целе школске године и 
дискутовано је о предлогу Плана рада Тима за наредну школску годину. 
У токушколскегодинедиректоршколе и члановиТимаће 
пратитиреализацијуЛичнихплановапрофесионалногразвоја и План стручногусавршавањанаставника. 
Препоруке Тима за унапређење стручног усавршавања наставника су: 
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- Присуствовање обукама и одржавање угледних и тимских часова у складу са законом (16 сати обуке, 4 
сата стручних скупова и сл. и 44 сата у школи- угледни часови, рад у стручним већима, учествовање на 
такмичењима, образовно-васпитни пројекти, …; 
- Неопходнојеучесталије и у већембројумеђусобнопосећивањеугледнихчасова и часова редовненаставе у 
циљупрофесионалногнапредовања и размене знања и искустава, као и примера добре праксе; 
- Одржавање интерних обука на нивоима стручних већа и Наставничког већа, након присуствовања на 
обукама; 
- Након стручног усавршавања- реална примена стечених знања у раду. 
 
 

КоординаторТима, 
ЂурђевкаРакић 
Директоршколе 

Прилози: 
1. Извештај о савладаној обуци програма стручног усавршавања у току школске 2020/2021. године 

 

Извештај о стручном усавршавању наставника 
 

СТРУЧНИ СКУПОВИ 
 
 

1.   Стручни скуп : “Дигитални свет у мојој учионици“ 
Одржан: 10-11.09.2020.  Број бодова: 2 
 27-28.5.2021. 
1. Кецић Наталија 
2. Балинт Тимеа 
3. Савић Слађана 
4. Ивановић Јелена 
5. Керекеш Светлана 
6.Мичета Тања 
7. Николић Јелица 
8. Живков Олгица 
9. Лабанц Золтан 
 
 
2.   Стручни скуп : “ Развој животних вредности код ученика и партнерских односа с 
њиховим родитељима“ 
Одржан: 02.07.2020.   Број бодова: 1 
 
1.Станковић Биљана 
2.Њергеш Хермина 
3.Ивановић Јелена 
4.Николић Јелица 
5.Кецић Наталија 
6.Живков Олгица 
7.Савић Слађана 
8.Ћурић Светлана 
9.Мичета Тања 
10.Стојић Весна 
11.Немеди Зита 
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3.   Стручни скуп : „Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад с ученицима 
и њиховим родитељима“ 
Одржан: 02.07.2020.   Број бодова: 1 
 
1. Хрњаз Александар 
2.Тот Римаи Анастазија 
3. Руварац Андријана 
4. Борић Драгана 
5. Ковач Илонка 
6. Воденичар Ивана 
7. Филеп Јасмина 
8. Кузмановић Јасмина 
9. Јожеф Лазар 
10. Ћирић Камелија 
11. Грујић Милица 
12. Моришан Милица 
13. Симић Славица 
14. Рајић Татјана 
15. Мунћан Тијана 
16. Злокас Владимир 
17. Дробњак Маристела 
 
4.   Стручни скуп:"Заштита деце од опасности на интернету и трговине људима" 
Одржан:27.10.2020.   Број бодова:2 
 
1. Роксандић Биљана 
 
5.   Стручни скуп:"Примена интегративног приступа у реализацији наставних садржаја 
географије и биологије-Дата статус" 
Одржан:11.12.2020.    Број бодова: 1 
 
1. Грујић Милица 
 
6.   Стручни скуп:"G Suite-израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite Meet-
потпуна интеракција свих учесника наставног процеса - БИГЗ" 
Одржан:27.11.2020.    Број бодова: 1 
 
1.Грујић Милица 
2.Рајић Татјана 
3.Становић Маја 
4.Борић Драгана 
5.Стојић Весна 
 
 
7.   Стручни скуп:“Проблемска настава на часовима информатике“ 
Одржан:16.12.2020.    Број бодова: 1 
 
1.Рајић Татјана 
2.Становић Маја 
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8.    Стручни скуп: „G suite(Google classroom)-пречица до успеха у настави на даљину“ 
Одржан: 09.11.2020.    Број бодова: 1 
 
1.Рајић Татјана 
2.Становић Маја 
3.Балинт Тимеа 
4.Борош Беата 
5.Стојић Весна 
 
9.   Стручни скуп: “Децембар са институтом Пушкина“ 
Одржан: 19-30.12.2020.   Број бодова: 1 
 
1. Кузмановић Јасмина 
 
10.  Стручни скуп"Типови интеракције-наставник као медијатор комуникације" 
Одржан: 12.12.2020.    Број бодова: 1 
 
1.Мичета Тања 
2. Ивановић Јелена 
3. Филеп Јасмина 
4.Стојић Весна 
5.Борић Драгана 
 
11.   Стручни скуп „Ванредно стање психе -како сачувати себе у ванредним околностима“ 
Одржан: 08.12.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Ивановић Јелена  
2.Мичета Тања 
3.Филеп Јасмина 
4.Стојић Весна 
5.Борић Драгана 
 
 
12. Стручни скуп: „Савремени уџбенички комплет-за ученике и наставнике“ 
Одржан:9.3.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Кецић Наталија 
2.Савић Слађана 
 
13.Стручни скуп: „Здрави стилови живота и због чега су важни“ 
Одржан: 2.3.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Кецић Наталија 
2.Мичета Тања 
3.Ивановић Јелена 
4.Стојић Весна 
5.Борић Драгана 
6.Савић Слађана 
 
14.Стручни скуп: „Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у 
време пандемије Ковида 19“ 
Одржан: 17.12.2020.    Број бодова: 1 
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1.Кецић Наталија 
2.Филеп Јасмина 
3.Борић Драгана 
 
15.Стручни скуп: „Израда и примена ИОП-а - примери добре праксе у разредној настави“ 
Одржан: 19.3.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Мичета Тања  
2.Ивановић Јелена 
3.Стојић Весна 
4.Кецић Наталија 
5.Савић Слађана 
 
16.Стручни скуп: „Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију“ 
Одржан: 23.2.2021.    Број бодова:1 
 
1.Мичета Тања  
2.Ивановић Јелена 
3.Шкондрић Нада 
4.Филеп Јасмина 
5.Хрњаз Александар 
6.Борић Драгана 
 
17.Стручни скуп:“Дигитални алати и занати“ 
Одржан:29.1.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Мичета Тања  
2.Ивановић Јелена 
3.Вуковић Сакал Гизела 
4.Борић Драгана 
 
18.Стручни скуп:“Напредак је лак кад ђак има пројекат“ 
Одржан:25.3.2021.    Број бодова:1 
 
1.Мичета Тања  
 2.Ивановић Јелена 
3.Кецић Наталија 
 
19.Стручни скуп: „Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу у 
предметној настави“ 
Одржан: 19.3.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Грујић Милица 
2.Филеп Јасмина 
3.Борић Драгана 
 
 
20.Стручни скуп: „Синдром сагоревања наставника“ 
Одржан: 17.5.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Роксандић Биљана 
 
21.Стручни скуп: „Између две ватре - како посредовати у ученичком конфликту“ 
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Одржан: 10.2.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Филеп Јасмина 
2.Стојић Весна 
3.Борић Драгана 
 
22.Стручни скуп: „Примена 3Д холограма у настави“ 
Одржан: 22.10.2020.    Број бодова: 1 
 
1.Филеп Јасмина   
 
23.Стручни скуп: „Подршка ученицима у онлајн учењу“ 
Одржан: 8.4.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Ивановић Јелена  
2.Мичета Тања 
3.Стојић Весна 
4.Кецић Наталија 
5.Савић Слађана 
 
24.Стручни скуп: „Ученичка пажња и онлајн настава“ 
Одржан: 16.4.2021.    Број бодова: 1 
 
1.Стојић Весна 
 
25. Стручни скуп: „Критичко мишљење у почетној настави математике - од циља до исхода“ 

Одржан: 26.3.2021.    Број бодова: 1 

1.Стојић Весна 

26. Стручни скуп: „Заблуде ученика о природним феноменима“ 
Одржан:март 2021.    Број бодова: 1 
 
1.Стојић Весна 
 
27. Стручни скуп:„"СТЕМ у свету бајки" , "Водена QRогледаоница - Интегративни приступ 
садржајима о води" и "Ученичко лично стваралаштво и програм MuseScore" 

Одржан: 13.5.2021.    Број бодова: 3 

1.Стојић Весна 

28.Стручни скуп: „Како подучавати вештинама комуникације“ 

Одржан: 28.4.2021.    Број бодова: 1 

1.Стојић Весна 
2.Борић Драгана 
3.Кецић Наталија 
 
29.Стручни скуп: „Умеће комуникације - вредност слушања са разумевањем“ 

Одржан: 27.5.2021.    Број бодова: 1 

1. Борић Драгана 
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2. Кецић Наталија 
3. Савић Слађана 

 

30.Стручни скуп: „Комуникација телом и гласом“ 

Одржан: 15.5.2021.    Број бодова: 1 

1.Борић Драгана 

 

 

31.Стручни скуп: „Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања“ 

Одржан: 26.3.2021.    Број бодова: 1 

1.Борић Драгана 

 

 
 

ОБУКЕ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 
 
 

1.   Обука програма сталног стручног усавршавања:"Корак по корак до интерактивног часа 
и евиденције" 
Одржан:14-15.09.2020.  Број бодова:16 
 
1. Танкосић Вера 
 
2.   Обука програма сталног стручног усавршавања: "Програм обуке наставника разредне 
наставе за предмет дигитални свет" 
Одржан:05.10.2020.   Број бодова:16 
 
1. Ивановић Јелена 
2. Савић Слађана 
3.Кецић Наталија 
4.Балинт Тимеа 
5.керекеш Светлана 
6.Роксандић Биљана 
 
3.   Обука програма сталног стручног усавршавања : "Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала" 
Одржан:25.08.2020.   Број бодова:19,5 
     30.08.2020. 
     07.04.2021. 
 
1. Мичета Тања 
2. Грујић Милица 
3. Кузмановић Јасмина 



141 
 

4. Борић Драгана 
5. Травар Дуња 
6. Савић Слађана 
7. Тот Римаи Анастазија 
8. Рајић Татјана 
9.Становић Маја 
10.Танкосић Вера 
11.Балинт Тимеа 
12.Тепић Драган 
13.Ковач Илонка 
14.Иштван Ибоља 
15.Моришан Милица 
16.Кецић Наталија 
17.Роксандић Биљана 
18.Хрњаз Александар 
 
4.   Обука програма сталног стручног усавршавања: "Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане ка исходима" 
Одржан: 20.08.2020.    Број бодова: 24 
 
1. Савић Слађана 
2.Јожеф Лазар 
3.Становић Маја 
4.Моришан Милица 
5.Шаренац Мануела 
6.Симић Славица 
7.Немеди Зита 
8.Иштван Ибоја 
9.Керекеш Светлана 
10.Ормош Еде 
11.Живков Олгица 
12.Ракић Ђурђевка 
13.Ковач Анета 
14.Чоти Ерика 
15.Јосић Слађана 
16.Ковач Илонка 
17.Балинт Тимеа 
18.Кецић Наталија 
19.Тепић Драган 
20.Вукасовић Весна 
 
5.   Обука програма сталног стручног усавршавања: "Обука наставника информатике и 
рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру теме Пројектни задатак у седмом и 
осмом разреду основног образовања и васпитања" 
Одржан:01.12.2020.    Број бодова: 16 
 
1. Филеп Јасмина 
 
6.   Обука програма сталног стручног усавршавања:“Активно оријентисана настава-
планирање и припрема“ 
Одржан: 19-20.12.2020.   Број бодова: 16 
 
1.Ракић Ђурђевка    16.Злокас Владимир 
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2.Јосић Слађана    17.Грујић Милица 
3.Биљана Роксандић    18.Воденичар Ивана 
4.Тот Римаи Анастазиа   19.Николић Јелица 
5.Александар Хрњаз    20.Кецић Наташа 
6.Кашлик Елеонора    21.Керекеш Светлана 
7.Кузмановић Јасмина   22.Њергеш Хермина 
8.Васић Игор     23.Живков Олгица 
9.Симић Славица    24.Немеди Зита 
10.Борић Драгана    25.Балинт Тимеа 
11.Иштван Ибоја    26.Стојић Весна 
12.Становић Маја    27.Станковић Биљана 
13.Кркљеш Милан    28.Мичета Тања 
14.Борош Беата    29.Ивановић Јелена 
15.Вуковић Сакал Гизела   30.Савић Слађана 
 
7.Обука програма сталног стручног усавршавања:“Модули обука за развој језичких 
компетенција наставника који наставу реализују на језицима националних мањина” 
Одржан:09-29.10.2020.   Број бодова: 24 
     22.10.2020.-11.11.2020. 
 
1.Балинт Тимеа 
2.Њергеш Хермина 
3.Немеди Зита 
4.Радаковић Горан 
5.Лабанц Золтан 
6.Борош Беата 
7.Филеп Јасмина 
8.Дробњак Маристела 
9.Камраш Ференц 
 
 
8. Обука програма сталног стручног усавршавања:“Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању“ 
Одржан:            Број бодова: 16 
 
1.Ракић Ђурђевка 
2.Танкосић Вера 
3.Кецић Наталија 
4.Јосић Слађана 
5.Борош Беата 
6.Становић Обрад 
7.Ћурић Светлана 
8.Мичета Тања 
9.Балинт Тимеа 
10.Дробњак Маристела 
11.Ковач Анета 
12.Грујић Милица 
13.Роксандић Биљана 
14.Иштван Ибоља 
15.Николић јелица 
16.Хрњаз Александар 
17.Воденичар Ивана 
18.Шкондрић Нада 
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19.Симић Славица 
20.Злокас Владимир 
21.Њергеш Хермина 
22.Стојић Весна 
23.Борић Драгана 
 
9.Обука програма сталног стручног усавршавања:“Обука за запослене-породично насиље“ 
Одржан:     Број бодова:16 
 
1.Ракић Ђурђевка 
2.Танкосић Вера 
3.Кецић Наталија 
4.Јосић Слађана 
5.Борош Беата 
6.Становић Обрад 
7.Ћурић Светлана 
8.Мичета Тања 
9.Балинт Тимеа 
10.Дробњак Маристела 
11.Ковач Анета 
12.Грујић Милица 
13.Иштван Иоља 
14.Николић Јелица 
15.Хрњаз Александар 
16.Воденичар Ивана 
17.Шкондрић Нада 
18.Симић Славица 
19.Злокас Владимир 
20.Роксандић Биљана 
21.Њергеш Хермина 
22.Стојић Весна 
23.Борић Драгана 
 
10. Обука програма сталног стручног усавршавања: “Програм обуке за дежурне наставнике 
на завршном испиту у основном образовању“ 
Одржан: 14.6.2021.     Број бодова: 8 
 
1.Филеп Јасмина 
2.Кецић Наталија 
 
11. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Употреба ИКТ алата у циљу 
унапређења наставе“ 
Одржан: 31.3.-13.4.2021.   Број бодова: 10 
 
1.Филеп Јасмина 
 
12. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Обука наставника информатике и 
рачунарства за примену уређаја Микробит у у оквиру наставне теме Рачунарство у петом 
разреду основног образовања и васпитања“ 
Одржан: 21.5.2021.    Број бодова: 19 
 
1.Филеп Јасмина 
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13.Обука програма сталног стручног усавршавања: „Обука наставника за примену општих 
стандарда  постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и 
васпитања“ 

Одржан:28.4.2021.    Број бодова: 8 

1. Немеди Зита 

14.Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке за супервизоре и 
председнике школских комисија на завршном испиту“ 

Одржан:14.6.2021.    Број бодова: 8 

1.Њергеш Хермина 

 
 

ПОСЕБАН ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ 
 
 

1.   Посебан облик стручног усавршавања у школи: „Поступак самовредновања "SELFIE 
2020-2021, session 1" у оквиру Селфи инструмента“ 
Одржан: 30.12.2020.    Број бодова: 1 
 
1. Ракић Ђурђевка 
2.Грујић Милица 
3.Рајић Татјана 
4.Становић Маја 
5.Борић Драгана 
6.Воденичар Ивана 
7.Филеп Јасмина 
8.Хрњаз Александар 
 
 
 

Директор школе 
          Ђурђевка Ракић 
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Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

Тим за инклузивно образовање у првом полугодишту одржао је 3 састанка. Први састанак је 
одржан онлајн, путем мејла, други у реалним условима у школи, док је трећи састанак одржан 
онлајн преко гугл учионице путем мита. 
 
На првом састанку, који је одржан 9.9.2020. године, смо: 
- изабрали координатора Тима; 
- усвојили план рада Тима за школску 2020/2021. годину, 
- усвојили Извештај о раду Тима за школску 2019/2020. годину, 
- одредили и усвојили број ученика који ће радити по индивидуалном образовном плану и из којих 
предмета ће се за ког ученика израдити индивидуални образовни план, 
- разговарали о могућности усклађивања индивидуалних образовних планова из појединих 
предмета за одређене ученике, 
- усвојили индивидуалне образовне планове за сваког ученика из сваког предмета. 
 
На другом састанку, који је одржан 25.11.2020. године, смо: 
- усвојили нове индивидуалне планове за нове ученике. 
 
На трећем састанку, који је одржан 29.12.2020. године смо: 
-усвојили евалуације ИОП-а за прво полугодиште, за све ученике који наставу похађају по 
инивидуалном образовном плану и разговарали о резултатима рада ученика другог циклуса који 
наставу похађају по ИОП-у, за време онлајн наставе, тачније, од 30.11.2020. године до краја првг 
полугодишта; 
-усвојили индивидуалне образовне планове за друго полугодиште, за сваког ученика из сваког 
предмета; 
-разговарали о начину достављања задатака ученицима који наставу похађају по ИОП-у, а нису у 
могућности да наставу прате преко гугл учионице; 
 
 
Препоруке Тима за унапређење образовно-васпитног процеса и подизање квалитета наставе, а у 
вези са индивидуалним образовним плановима: 
 

-Присуствовање обукама, семинарима и вебинарима свих наставника који раде са ученицима по 
индивидуалном образовном плану;  

-Одржавање интерних обука на нивоима стручних већа и Наставничког већа, након присуствовања 
на обукама; 

-Размена знања и искустава, као и примера добре праксе и примена у раду; 

3. састанак Тима за инклузивно образовање одржан је 29.12.2020. Састанак је одржан онлајн преко 
гугл учионице путем мита и састанку је присуствовала директор школе Ђурђевка Ракић.  

1.Записник са претходне седнице је једногласно усвојен; 

2.Евалуације ИОП-а су једногласно усвојене. Материјал није послат електронски него је дат 
члановима на увид. Разговарали смо о резултатима рада ученика другог циклуса који наставу 
похађају по ИОП-у, за време онлајн наставе, тачније, од 30.11.2020. године до краја првг 
полугодишта. 

3.Индивидуални образовни планови су једногласно усвојени. Материјал није послат електронски 
него је дат члановима на увид. 



146 
 

4. Директорка школе је подсетила чланове Тима да би требали и на стручним већима да пренесу 
колегама да је и у овим посебним условима рада једнако важно да сви ученици добију захтеве и 
задатке који су у складу са њиховим могућностима и способностима. Уколико то није могуће 
електронским путем, онлајн, задатке је потребно слати педагошко-психолошкој служби, која ће 
задатке одштампати и обавестити родитеље/старатеље ученика да дођу по материјал у школу. 

5.Питања није било. 

На 4. састанку, који је одржан 30. јуна, усвојили смо евалуације индивидуалних образовних 
планова свих ученика који наставу похађају о ИОП-у  сачинили годишњи извештај о раду Тима. 
  
Ученици који су похађали наставу по ИОП-у у школској 2020/2021. Години: 
БР. ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 
ПРЕДМЕТИ 
ПО ИОП-У 

ВРСТА 
ИОП-А 

1. I-1 Наталија Кецић српски језик, 
математика 

ИОП2 

2. I-2 Светлана Керекеш српски језик, 
математика 

ИОП2 

3. II-1 Весна Стојић српски језик, 
математика 

ИОП3 

4. II-1 Весна Стојић српски језик, 
математика 

ИОП3 

5. II-2 Зита Немеди мађарски језик, 
математика 

ИОП1 

6. II-2 Зита Немеди мађарски језик, 
математика 

ИОП2 

7. III-1 Светлана Ћурић српски језик, 
математика 

ИОП1 

8. III-1 Светлана Ћурић српски језик, 
математика 

ИОП1 

9. III-2 Хермина Њергеш сви предмети ИОП2 
10. IV-1 Олгица Живков српски језик, 

математика, 
енглески језик 

ИОП1 

11. IV-1 Олгица Живков српски језик, 
математика, 
енглески језик 

ИОП1 

12. IV-2 Анета Ковач мађарски језик, 
математика 

ИОП1 

13. V-1 Владимир Злокас српски језик, 
математика 

ИОП1 

14. V-1 Владимир Злокас српски језик, 
математика 

ИОП1 

15. V-2 Гизела С.Вуковић  физичко 
васпитање 

ИОП2 

16. V-2 Гизела С.Вуковић српски језик као 
нематерњи 

ИОП1 

17. VI-1 Камелија Ћирић сви предмети 
осим вештина и 
уметности 

ИОП2 

18. VI-1 Камелија Ћирић сви предмети 
осим вештина и 
уметности 

ИОП2 

19. VI-2 Обрад Становић математика ИОП1 
20. VI-2 Обрад Становић српски језик, 

математика 
ИОП1 
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21. VII-1 Нада Шкондрић српски језик, 
математика, 
физика, хемија 

ИОП1 

22. VII-1 Нада Шкондрић српски језик, 
математика, 
физика, хемија 

ИОП1 

23. VII-2 Анастазиа 
Т.Римаи 

сви предмети ИОП1 

24. VII-2 Анастазиа 
Т.Римаи 

сви предмети ИОП2 

25. VIII-1 Славица Симић ликовна култура ИОП3 
26. VIII-1 Славица Симић сви предмети 

осим вештина и 
уметности 

ИОП2 

27. VIII-2 Александар Хрњаз српски језик, 
историја, физика 

ИОП3 

13ИОП1-4+1/9ИОП2/4ИОП3 
 

БР. ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ 
СТАРЕШИНА 

ПРЕДМЕТИ 
ПО ИОП-У 

ВРСТА 
ИОП-А 

1. I-4 Слађана Савић сви предмети ИОП2 
2. II-3 Биљана Станковић српски језик, 

математика 
ИОП1 

3. IV-3 Јелица Николић српски језик, 
математика 

ИОП1 

4. V-3 Дуња Травар српски језик, 
математика 

ИОП1 

5. VI-4 Милица Грујић српски језик, 
математика 

ИОП1 

6. VI-4 Милица Грујић српски језик, 
математика 

ИОП1 

7. VII-3 Милан Кркљеш музичка култура ИОП3 
8. VII-3 Милан Кркљеш сви предмети 

осим вештина и 
уметности 

ИОП1 

9. VIII-4 Милош Становић српски језик, 
математика, 
енглески језик, 
физика, хемија 

ИОП1 

10. VIII-4 Милош Становић српски језик, 
математика, 
енглески језик, 
физика, хемија, 
историја 

ИОП1 

7ИОП1+1/1ИОП2/1ИОП3 
 

БР. ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ 
СТАРЕШИНА 

ПРЕДМЕТИ 
ПО ИОП-У 

ВРСТА 
ИОП-А 

1. I-5 Јелена Ивановић сви предмети ИОП2 
2. II-4 Тања Мичета српски језик, 

математика 
ИОП1 

1ИОП1/1ИОП2 
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Српски Итебеј - евалуација 13ИОП1/9ИОП2/4ИОП3 
Српски Итебеј – 2.полугодиште 10ИОП1/9ИОП2/4ИОП3 
ИО Међа – евалуација 7ИОП1/1ИОП2/ИОП3 
ИО Међа - 2.полугодиште 8ИОП1/1ИОП2/1ИОП3 
ИО Хетин - евалуација 1ИОП1 
ИО Хетин – 2. полугодиште 1ИОП1/1ИОП2 
УКУПНО - ЕВАЛУАЦИЈА 21ИОП1/10ИОП2/5ИОП3 
УКУПНО – 2. ПОЛУГОДИШТЕ 19ИОП1/11ИОП2/5ИОП3 
 

 
        Координатор Тима: 

      педагог школе Слађана Јосић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 
2020/2021. ГОДИНУ 

 
У току године Стручни актив за развој Школског програма одржао је три састанка.  

Рад Стручног актива је првенствено био усмерен на праћење, реализацију и унапређење Школског 
програма, као и на мењање одређених делова по потреби, како би био усклађен са Законом, 
Развојним планом школе и Годишњим пламом рада школе.  

На почетку школске 2020/2021. године на седници Наставничког већа предложени су чланови 
Стручног актива и именовани решењем директора школе Ђурђевке Ракић.  

На првом састанку, који је одржан 9.9.2020. године, усвојен је извештај о раду Стручног актива за 
школску 2019/2020. годину и израђен је и усвојен план рада Стручног актива за школску 
2020/2021. годину. За координатора Стручног актива именована је Хермина Њергеш. Направљен 
је предлог Анекса на Школски програм услед измена у плановима и програмима који ће усвојити 
Школски одбор. 

Други састанак Стручног актива одржан је 29.12.2020. године. На предлог Стручног актива 
Школски одбор је у септембру одржаном састанку донео Анекс број 5 на Школски програм услед 
измена у плановима и програмима. 

Трећи састанак Стручног актива одржан је 25.8.2021. године. На овом састанку смо извршили 
евалуацију рада за ову школску годину и сачинили предлог плана рада за наредну школску годину 
( са активностима у случају ванредне ситуације). 

Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су усклађени. Школски 
програм као и Годишњи план рада школе  усмерени су на задовољење различитих  потреба 
ученика. Посебна пажња у овом периоду је посвећена  вођењу рачуна о здрављу наших ученика и 
радника. 

                                                                                                                     Координатор Стручног актива: 
                                                                                                                                Хермина Њергеш 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2020/2021. ГОДИНУ 

 
На почетку школске 2020/2021. године, на седниици Школског одбора, предложени су 

чланови Стучног актива за развојно планирање и именовани Решењем. 
Чланови Стручног актива за развојно планирање су: Ђурђевка Ракић – директор школе, Биљана 
Станковић – помоћник директора у ИО Међа и наставник разредне наставе, Биљана Роксандић – 
психолог школе, Слађана Јосић – педагог школе, Анастазија Тот Римаи – наставник физике, 
Гордана Матић -представник Савета родитеља, Јована Мајсторовић – члан Ученичког парламента 
и Шандор Јухас - представник локалне самоуправе.  
 

У току првог полугодишта одржана су 2 састанка Стручног актива за развојно планирање. 
На првом састанку је усвојен Извештај о раду Стручног актива за школску 2019/2020. годину 
иизрађени и усвојени План рада и Акциони план Стручног актива за школску 2020/2021. годину. 
За координатора Тима изабрана је Биљана Роксандић, психолог школе. 
На другом састанку Стручног актива за развојно планирање урађена је анализа рада Стручног 
актива током првог полугодишта.  
На трећем састанку, који је одржан у августу 2021. године, извршена је евалуација свих 
активности Стручног актива које су реализоване током школске 2020/2021. године. 
Активности Стручног актива су обављане према Акционом плану: 

- Побољшање образовних постигнућа и мере унапређења образовно-васпитног рада на 
основу анализе резултата ученика на завршном испиту  

o Урађена је детаљна анализа резултата на завршном испиту школске 2019/2020. 
године.  

o Припремна наставе се одржавала за сва одељења 8. разреда. 
o Урађена је упоредна анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

школске 2019/2020. и 2020/2021. године. 
o Урађена је почетна анализа резултата на завршном испиту школске 2020/2021. 

године. 
- Подизање квалитета наставе и учења 

o Наставници разредне и предметне наставе континуирано су, уз стручну подршку 
директора, помоћника директора, педагога и психолога школе, ефикасно 
управљали процесом учења на часу и прилагођавали рад на часу образовно-
васпитним потребама ученика. 

o Обављена је опсервација часова у матичној школи од стране директора, педагога 
и психолога школе и у ИО у Међи и Хетину од стране помоћника директора у 
ИО у Међи и психолога школе и састављање извештаја о обављеној опсервацији. 

- Подизање квалита опште атмосфере – етос-а 
o Цео колектив је био укључен у редовно одржавање добрих међуљудских односа, 

као и у подршку у прилагођавању  новопридошлих ученика и запослених у 
школску средину. 

o Промоција резултата ученика и наставника је била путем објава на сајту и 
званичне фејсбук странице школе. 

o Педагошко-психолошка служба, у сарадњи са одељењским старешинама, 
континуирано је радила на унапређењу сарадње са родитељима и ученицима. 

- Подршка ученицима и друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 
васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета 
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o Професионална оријентација ученика 8. Разреда је обављена у новембру и мају 
месецу. Ученици су тестирани тестом КОГ3 и Тестом професионалних 
интересовања и на основу резултата су састављени предлози листа жеља за упис 
у средње школе и сачињен је извештај о истој. 

- Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 
потребна додатна подршка 

o У сарадњи са педагошко-психолошком службом школе, наставници разредне и 
предметне наставе, редовно су реализовали планиране активности применом 
индивидуализације и индивидуалних образовних планова. 

o Препознавање надарених ученика и рад са њима по индивидуалном образованом 
плану – ИОП3. 

- Мере превенције насиља и повећањање сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима 

o Састанци Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања одржавани су по потреби. Мере превенције су реализоване путем 
појачаног и доследног дежурства запослених на свим одморима, као и пре уласка 
ученика у школу и након завршетка часова, док ученици не оду кућама. 

o У фебруару 2021. године је обележен Међународни дан превенције вршњачког 
насиља кроз разне активности у организацији Ученичког парламента. 

o Прављење паноа на састанцима Ученичког парламента о корацима које је 
потребно испоштовати уколико у школи дође до појаве насиља. 

o Путем Националне платформе за превенцију насиља у школама „Чувам те“ више 
обукасу прошли сви наставници, ученици и родитељи. 

o Током другог полугодишта ученици који су били учесници активности у оквиру 
Обогаћеног једносменског рада држали су презентације које су имале за циљ 
превенцију насиља. 

- Мере превенције осипања ученика 
o Организована је заједничка садња садница добијених на конкурсу у коме су 

учествовали ученици, наставници, директор школе, спремачице и домари. 
o Ученицима су доступни сви дигитални ресурси које је школа омогућила 

средствима добијеним на конкурсима.  
- Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

o Наставници разредне и предметне наставе у реализацији часова користили су 
дигиталне технологије током периода када се настава одвијала у школи, а 
посебно у периоду када се настава одвијала онлајн. 

o Одржана је интерна обука - Дигатална учионица. 
o У децембру, у просторијама школе, одржана је Обука програма сталног 

стручногусавршавања:“Активно оријентисана настава - планирање и припрема“. 
Сарадња са Ученичким парламентом је била редовна и координатор Стручног актива је била на 
свим састанцима Ученичког парламента. Заједнички су организоване активности поводом 
обележавања Дечије недеље,хуманитарни вашар на коме су се прикупљала средства за Лану 
Јовановић, обележена је Недеља љубави у током које су одржане активности које су допринеле 
јачању вршњачких добрих односа, прикупљена су средства која су донирана организацији 
НУРДОР поводом Светског дана деце оболеле од рака. Континуирано је праћено напредовање 
ученика и редовно је прегледан електронски дневник. 
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Одржавање културних и спортских догађаја, обелажавање битних датума, као и реализација 
тимских, угледних и тематских часова, посета часова, као и организација отворених врата није 
било могуће због тренутне епидемиолошке ситуације у нашој земљи у 1. полугодишту школске 
2020/2021. године. 
У другом полугодишту су одржани тематски и тимски часови, свечано је обележена школска слава 
Свети Сава, обележен је Дан Словенске писмености – Ћирила и Методијаправљењем паноа и 
презентација у ИО у Међи, а остали празници предвиђени Правилником o школском календару су 
обележени током редовних часова. Током другог полугодишта јеобављена опсервација часова у 
матичној школи и издвојеним одељењима и направљен је извештај о истом.  

 
Координатор Стручног актива 

                                                                                                                  Биљана Роксандић 
                                                                                                         психолог школе 

 

 
Извештај о раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе 
 
       У току школске 2020/2021. године Тим за самовредновање је одржао четири састанка. 

         На почетку школске 2020/2021.године, на седниици Наставниичког већа, предложени су 
чланови Тима и именовани Решењем директора школе, Ђурђевке Ракић.  

         На првом састанку је усвојен  Извештај о раду Тима за школску  2019/2020.  годину и израђен  
и усвојен План рада Тима за школску 2020/2021. годину. За координатора Тима изабрана је 
Татјана Рајић, наставник информатике и рачунарства. 

         На почетку школске године реализована је интерна обука свих наставника за примену 
класром/гугл учионице, као образовне платформе за реализацију наставе на даљину, за коју се 
школа определила. Обуку су водили наставници информатички оспособљени за рад у овој 
платформи: Анастазија Тот Римаи, Јасмина Филеп, Татјана Рајић, Елеонора Кашлик, Александар 
Хрњаз и Драган Тепић.  

       Наставници информтике и рачунарства су обучили ученике за примену гугл учиоице. 

       Наставници су на Наставничком већу обавештени о начину реализације и организације 
наставе по препоруци Министарства просвете.  Директор школе Ђурђевка Ракић дала је смернице 
и препоруке за реализацију наставе. Припрема наставника за час треба да буде  прилагођена часу у 
трајању од 30 минута. Рад ученика  да буде континуирано праћен и чешћа примена формативног 
оцењивања. 

       Директор, педагог и психолог су распоређене и прате рад у свим гугл учионицама. Директор 
школе је код сваког наставника бар у једној учионици. 

        28.10.2020. године  ликовну колонију су обишли ђаци Основне школе „Милош Црњански“ 
који су имали прилике да, поред упознавања са уметницима и техникама, дају и свој допринос 
стварању неких уметничких дела. 

       7.12.2020. Радионице о животном окружењу- енергија и заштита околине  
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На одржаним радионицама ученици су имали прилику да науче основне карактеристике украсних 
биљака, које смо посадили у школском дворишту. Упознали су се са пројектом у циљу унапређења 
животног окружења грађана. Истакнута је и важност бриге о животном окружењу и брига о планети 
Земљи, која нам 
свакодневно пружа услове за живот. Неопходно је да рационално искористимо све што нам Земља 
пружа. 
 

       У току онлајн наставе сарадња и међусобна подршка наставника, ученика, педагошке службе 
и директора била је добра и успешна. Настава је успешно одржана и прилагођена могућностима 
ученика. 

       На крају првог полугодишта урађено је анкетирање руководиоца, наставника и учеика школе 
применом Селфи алата.Питања и тврдње су осим стандардних укључивала и додатна питања 
везана за онлајн наставу. На основу анализе добијених резултата израдиће се акциони план како 
би се наставило са развојем примене дигиталних технологија за наставу и учење. 

      На другом састанку Тима договорено је да се уради анализа успеха на крају првог полугодишта 
прошле и ове школске године. Тиме би добили увид у ефекте промењеног начина рада ради 
спречавања ширења вируса и израдили план за напредак у области настава и учење. 

      На трећем састанку смо анализирали Извештај о самовредновању школских часова разредне 
наставе у матичној школи (Област квалитета 2: Настава и учење). 

Извештај је сачињен након опсервације 9 школских часова матерњег језика- српског језика у 
одељењима 1/1, 1/2, 2/1, 3/1 и 4/1, а мађарског језика у одељењима 1/3, 2/2, 3/2 и 4/2. Процењен је 
рад наставника разредне наставе: Наталије Кецић, Светлане Керекеш,, Тимее Балинт, Весне 
Стојић, ЗитеНемеди, Светлане Ћурић, ХерминеЊергеш, Олгице Живков и Анете Ковач. Часовима 
су присуствовале директорка школе Ђурђевка Ракић, педагог школе Слађана Јосић и психолог 
школе Биљана Роксандић. Процењивање квалитета рада су вршили и сами наставници разредне 
наставе. Обрасци за посматрање и вредновање опсервираних школских часова су прилози овом 
извештају.  

Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу је на основу оцена свих 
опсервираних часова, од стране свих опсерватора,оцењен просечном оценом 3,57. 

Ученицима су били јасни циљеви часа и исходи учења и зашто то што је планирано треба да 
науче. Разумели су објашњења, упутства и кључне појмовe. Наставници су успешно 
структурирали и повезивали делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, 
поступке…).Наставници су поступно постављали питања, задатке или захтеве различитог нивоа 
сложености.Наставници су у мањој мери усмеравали интеракцију међу ученицима тако да  она 
буде у функцији учења (користили питања, идеје, коментаре ученика, подстицаливршњачко 
учење). Наставници су функционално користили постојећа наставна средства и ученицима 
доступне изворе знања. Приметно је да су у условима пандемије корона вируса наставници 
унапредили дигиталне компетенције и да су на посећеним часовима показали да успешно користе 
дигитална наставна средства и садржаје, као и дигитално доступне изворе информација и знања. 

Препорука: 

Сви опсервирани часови одржани су у складу са планираним припремама уз мања одступања код 
већине наставника. Очигледан је недостатак времена од 15 минута, али с обзиром да часови од 
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почетка школске године трају 30 минута, очекује се да су се наставници навикли и да су се 
прилагодили, те да су у стању да испланирају најбитније активности, које се могу реализовати у 
току једног часа. Потребно је ученике подстицати на дискусију, давање коментара и изношење 
идеја, односно подстицање вршњачког учења.  

Стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 
је на основу оцена свих опсервираних часова, од стране свих опсерватора, оцењен просечном 
оценом 3,29. 

На већини опсервираних часова је било уочено да захтеви, начин рада и наставни материјали нису 
били прилагођени могућностима и индивидуалним карактеристикама сваког ученика, али да су 
наставници темпо рада, време и пажњу прилагођавали  образовним и васпитним потребама 
ученика. У одељењима, у којима ученици наставу похађају по ИОП-у, били су дати прилагођени 
задаци, али ученици нису били укључени у заједничке активности, којима би се подстицао њихов 
напредак и интеракција са другим ученицима. На свим опсервираним часовима су ученици радили 
исте задатке.  

Препорука:Потребно је захтеве, начин рада и наставни материјал прилагодити индивидуалним 
карактеристикама сваког ученика и примењивати задатке на три нивоа сложености или 
индивидуализоване задатке. Ученицима, којима је потребна додатна подршка, посветити довољно 
пажње, пратити њихов рад током целог часа и укључивати у заједничке активности. 

Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 
на часује на основу оцена свих опсервираних часова, од стране свих опсерватора, оцењен 
просечном оценом 3,20. 

Активности и радови ученика показивали су да су разумели предмет учења на часу, умели су да 
примене научено и у мањој мери образложе како су дошли до решења. Ученицису повезивали 
предмет учења са претходно наученим у различитим областима и свакодневном животу. Ученици 
су примењивали повратну информацију да реше задатке и унапреде учење. Наставници већином 
нису успели да ученике доведу до проблемских ситуација, у којима би учениципланирали, 
реализовали и вредновали пројекат у настави, где би критичком проценом и анализом идеја, 
дошли до креативних одговора и решењасамостално или уз помоћ наставника. 

Препорука: 

Потребно је развијати самосталност у раду, критичко мишљење и креативност идеја, одговора и 
решења. 

Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења је на основу оцена свих 
опсервираних часова, од стране свих опсерватора, оцењен просечном оценом 2,61. 

Приметно је да у односу на претходне посете и опсервације, сада наставници на крају часа врше 
евалуације организујући активности провере знања.Међутим, и даље недостаје повратна 
информација ученицима за даљи рад и учење. Само на пар опсервираних часова су наставници 
формативно оцењивали ученике, што је слаба страна. Ученицима нису били јасни критеријуми 
вредновања и нису вршили процењивање свог напретка и напретка других ученика, те нису 
постављали себи циљеве у учењу. 

Препорука: 
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Оцењивање треба да буде присутно на сваком часу и да буде у функцији даљег учења. Ученицима 
морају бити јасни критеријуми оцењивања, односно вредновања и морају се оспособљавати од 
првог разреда да критички процењују свој напредак и напредак других ученика, као и да излажу 
идеје и постављају себи циљеве у учењу. Наставници морају ученицима дати јасну и прецизну 
повратну информацију о њиховом раду и препоруке о наредним корацима. 

Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешанје на основу оцена свих 
опсервираних часова, од стране свих опсерватора, оцењен просечном оценом 3,40. 

Наставници и ученици се међусобно уважавају, наставници  подстичу ученике на међусобно 
уважавање и на конструктиван начин успостављају и одржавају дисциплину у складу са 
договореним правилима. Наставници користе разноврсне поступке за мотивисање ученика 
уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.Наставник подстиче интелектуалну 
радозналост и слободно изношење мишљења. Наставници показују поверење у могућности 
ученика и имају позитивна очекивања у погледу успеха. Дисциплина и међусобно уважавање је на 
високом нивоу успостављано на свим опсервираним часовима, тако да је већина ученика имала 
прилику да постигне добре резултате и стекне знања на часу. 

Препорука: 

Потребно је дати ученицима могућност избора у вези са начином обраде, темом, обликом рада или 
материјала. 

Област квалитета 2: Настава и учење,опсервацијомшколских часова матерњег језика свих 
наставника разредне наставе у матичној школи, је на основу оцена по стандардима оцењена 
просечном оценом 3,21. 

    Психолог школе Биљана Роксандић је направила и упоредну анализу успеха, владања и 
присутности настави на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године и на крају првог 
полугодишта школске  2019/2020. Године. 

Упоредна анализа успеха, владања и присутности настави школске 
 2020/2021. године и школске  2019/2020. године 

У табели која се налази у склопу извештаја су приказани просечан успех одељења, владање 
и број изостанака на крају 1. полугодишта ове школске године, 2020/2021., и прошле школске 
године, 2019/2020. Упоредна анализа је рађена ради поређења постигнућа, владања и присуства 
ученика у настави када се настава одвијала редовно, односно пре пандемије вируса COVID-19  и 
током измењених услова рада услед прописаних промена у одржавању наставе и поштовања свих 
епидемиолошких мера. Током анализе нису узета у разматрање одељења 1. разреда због 
немогућности поређења са прошлом школском годином и 2. разреда због специфичности описног 
оцењивања, те се током обраде података почело од 3. разреда. 

 У првом циклусу основног образовања и васпитања од 8 одељења чак 5 одељења је 
постигло нижи просечан успех на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. у односу на прошлу 
школску годину, а само 3 одељења су имала исти или виши просек. Владање ученика у већини 
одељењима је остало на истом нивоу, а у једном одељењу се побољшало. У само 3 одељења ове 
школске године је било мање оправданих изостанака у односу на прошлу школску годину, а у 
осталим одељењима број изостанака је значајно већи од прошлогодишњег. 
 У другом циклусу основног образовања и васпитања од 14 одељења, чак 12 одељења ове 
школске године је постигло бољи општи успех у односу на 1. полугодиште прошле школске 
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године. Само два одељења су имала нижи успех у односу на прошлу школску годину, али је та 
разлика незнатна, за свега 0,14, односно 0,01, те се та разлика може посматрати као незнатна. Као 
и у 1. циклусу, у 2. циклусу сва одељења су имала исто или чак боље владање (3 одељења) на крају 
1. полугодишта ове школске године. Такође, значајно мањи број оправданих изостанака је 
забележен у чак 12 одељења, а већи број је био у свега 2 одељења.  

 На основу свега наведеног и у табели приказаног, може се уочити разлика у постигнућу и 
броју изостанака између ученика 1. и 2. циклуса основног образовања и васпитања. Ова разлика, 
односно лошији општи успех у одељењима 1. циклуса са може приписати још увек неразвијеној 
самосталности код ученика, али и мањку времена родитеља који су били запослени током трајања 
пандемије, те нису имали довољно времена да се додатно посвете подршци у учењу својој деци. 
Такође, овај нижи успех се може образложити утицајем преласка на онлајн наставу током другог 
полугодишта прошле школске године, јер је тај период наставе на даљину млађим ученицима био 
тежи због недовољног познавања употребе дигиталних технологија, као и промене у начину 
предавања новог градива од стране наставника разредне наставе чије су часове пратили преко 
телевизије у односу на начин предавања својих учитеља из школе. Та свеукупна ситуација се уз 
стрес који су деца доживела измештањем наставе из школе у своје собе одразила и на успех на 
крају 1. полугодишта ове школске године. Поред очигледно више развијене самосталности 
ученика 2. циклуса током учења и обављања свих школских обавеза, бољи успех на крају 1. 
полугодишта ове школске године, делимично се може приписати и добро организованој онлајн 
настави која се одвијала на крају другог полугодишта ове школске годинекоришћењем гугл 
учионица, као и лакшем прилагођавању старијих ученика на промене које су уследиле преласком 
на онлајн наставу током прошле школске године.  

Број изостанака се такође у великој мери разликује у односу на прошлу школску годину. Већи број 
изостанака ученика у одељењима 1. циклуса се може приписати већем броју респираторних 
инфекција које су карактеристичне за млађу децу, те на појаву било какавих симптома родитељи 
их, по савету школе, нису слали на наставу. Такође разлика у броју изостанака ученика 2. цилуса у 
односу на 1. цилус и у односу на прошлу школску годину се мора посматрати уз нагласак на томе 
да су ученици ове школске године мањи број дана били присутни у школи, јер се један период 
током 1. полугодишта одвијао онлајн, те су сви ученици били у могућности на тај начин да 
редовно прате наставу. 

Владање ученика у свим одељењима је остало на истом примерном нивоу или се чак и поправило, 
а таква ситуација се може образложити тиме што се ове школске године појачао ниво дежурства 
наставника на одморима. Томе је сигурно допринело и то што се ученици из различитих одељења 
нису мешали, односно нису долазили једни са другима у контакт на одморима и током ужине.  

 Из свега наведеног се може закључити да су наставници уз подршку стручне службе и 
директора школе успели да одрже добар ниво одржавања наставе и дежурстава те се у већини 
одељења успех и владање поправило у односу на прошлу школску годину. У наредном периоду би 
требало пружити додатну подршку ученицима 1. циклуса основног образовања  и васпитања у 
смислу дигиталног описмењавања, да би у случају преласка на онлајн наставу били спремнији 
него прошле године. Такође, наставницима предметне наставе је потребно пружити подршку 
везано за употребу додатних дигиталних алата што ће бити реализовано похађањем онлајн 
семинара Дигитална учионица, којим ће се употпунити знања стечена на интерној обуци 
организованој и реализованој пре почетка 1. полугодишта ове школке године од стране наствника 
наше школе. Уз сва потребна побољшања одржавања наставе која је потребно извршити у овако 
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измењеним условима, може се закључити да је претходни период помогао да се убрза унапређење 
дигиталних компетенција наставника и ученика, као и повећа употреба дигиталних технологија 
током редовне наставе и тиме се она осавремени и унапреди. 

Одеље
ње 

Одељ. 
стареши

на 

Просек 
1.пол.2020

/21. 

Просек 
1.пол.2019

/20. 

Владање 
1.пол.2020/21. 

Владање 
1.пол.2019/20. Изостанц

и 
1.пол.2020

/21. 

Изостанц
и 

1.пол.2019
/20. 

При
м. 

Вр
. 

до
б. 

До
б. 

При
м. 

Вр
. 

до
б. 

До
б. 

1. циклус осносвног образовања и васпитања 
III-1 С. 

Ћурић 
4,02 4,29 22 1 3 18 3 3 693 762 

III-2 Х. 
Њергеш 

4,22 4,11 9 / / 7 2 / 105 258 

III-3 С. 
Савић 

3,80 3,66 4 / / 3 / / 129 54 

III-4 Т. 
Мичета 

4,57 4,64 4 / / 4 / / 143 73 

IV-1 О. 
Живков 

4,12 4,12 12 / / 12 / / 360 555 

IV-2 А. 
Ковач 

4,53 4,76 7 / / 7 / / 277 61 

IV-3 Ј. 
Николи
ћ 

4,30 4,33 6 2 / 7 2 / 518 108 

IV-4 Т. 
Мичета 

4,07 4,24 4 / / 4 / / 101 67 

2. циклус осносвног образовања и васпитања 
V-1 В. 

Злокас 
4,23 4,10 24 / / 21 / / 225 1063 

V-2 Г. В. 
Сакал 

4,40 4,01 7 / / 7 4 / 20 419 

V-3 Д. 
Травар 

4,26 4,04 8 / / 7 / / 279 112 

VI-1 К. 
Ћирић 

3,91 3,78 17 / / 17 / / 406 719 

VI-2 О. 
Станов
ић 

3,89 3,85 16 / / 16 / / 84 712 

VI-3 Е. 
Кашлик 

4,65 4,57 5 / / 5 / / 142 179 

VI-4 М. 
Грујић 

3,90 3,91 12 / / 12 / / 365 243 

VII-1 Н. 
Шкондр
ић 

3,87 3,83 18 / / 17 2 1 402 760 

VII-2 А. Т. 
Римаи 

4,08 3,84 8 / / 10 / / 105 375 

VII-3 М. 
Кркље
ш 

3,87 3,74 4 / / 4 / / 195 270 

VIII-1 С. 
Симић 

3,79 3,52 12 / / 13 2 / 99 614 

VIII-2 А.Хрња
з 

3,96 3,76 13 / / 14 / / 249 613 

VIII-3 И. 4,41 4,21 7 / / 8 / / 128 339 
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Иштван 
VIII-4 М. 

Станов
ић 

3,83 3,97 7 / / 6 / / 133 165 

*Зеленом бојом су обележена поља која показују исто или боље стање, а црвеном бојом лошије стање у 
односу на прошлу школску годину. 

Стручни сарадник – психолог 
Биљана Роксандић 

 
     У периоду одржавања наставе на даљину у 2. полугодишту школске 2020/2021. године школа је 
омогућила праћење часова на рачунарима школе ученицима из породица ниског социо-економског 
статуса који нису имали техничких могућности да наставу прате од куће. 
      Ученици су били раздвојени у учионицама по одељењима и током боравка у школи су 
поштовали све прописане епидемиолошке мере. Наставу су пратили са налога једног од ученика, а 
наставницима су у чету,у гугл учионици, током часа у гугл миту на почетку сваког часа писали ко 
је тог дана присутан у школи. Ученици су редовно долазили да прате онлајн наставу. Подршку 
приликом доласка у школу у виду пријављивања у гугл учионице, сликања контролних, писмених 
и домаћих задатака који су затим слани предметним наставницима и решавања осталих техничких 
проблема у матичној школи су пружали стручни сарадници, педагог школе, Слађана Јосић, 
психолог школе, Биљана Роксандић и директор школе, Ђурђевка Ракић. У издвојеном одељењу у 
Међи подршка ученицима су били наставници предметне наставе (Драгана Борић, Игор Васић, 
Драган Тепић, Татјана Рајић, Милош Становић, Дуња Травар)који су долазили одређеним данима 
у школу и помоћник директора у ИО Међа, Биљана Станковић. Као додатна подршка ученицима у 
ИО Међи је био Милош Становић, наставник физичког васпитања, ангажован и у оквиру 
обогаћеног једносменског рада, који је уместо  држања активности „Дефиле спортова“ током 
одржавања онлајн наставе био ангажован као подршкам свим ученицима који су наставу пратили 
из школе у ИО у Међи. 

 
     Омогућеним приступом рачунарима школе, током онлајн наставе је постигнуто редовно 
праћење часова 15 ученика, који у својим кућама немају потребне уређаје и стабилну интернет 
везу која им је потребна за приступ настави која се одвијала коришћењем образовне платформе 
гугл учионица, а путем гугл мита. Овим је одржан континуитет у образовању и васпитању ученика 
који живе у породицама лоших социо-економских прилика. 
 
 
      На четвртом састанку, који је одржан онлајн, у Гугл учионици, путем Мит апликације, 
психолог школе је презентовала  

Извештај о резултатима завршног испита на крају  
основног образовања и васпитања у школској 2020/2021.години 

 
 

На завршном испита на крају основног образовања и васпитања школске 2020/2021. године 
присуствовао је укупно 39 ученикa,од укупно 41 ученика 8. разреда. 

 
• Одељење  VIII-1 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 6,92 (53,23%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је5,83(44,85%) . 
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На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 8,54(61%). 

 

• Одељење  VIII-2 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 9 (69,23%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је7,92(60,92%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 10,08(72%). 

• Одељење  VIII-3 

На тесту из матерњег језика (мађарски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 6,93 (53,31%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је8,93(68,70%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 11,93 (85,21%). 

• Одељење  VIII-4 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у оквиру 
целог одељења просечан број бодова је 6,50 (68,7%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је6,07(46,7%) . 

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог одељења 
просечан број бодова је 8,86 (63,29%). 

 

• Укупно 

На нивоу целе школе просечан резултат свих ученика 8. разреда по тестовима је: 

• матерњи језик – 7,34 (52,43%) 
• математика – 7,19 (55,30%) 
• кобиновани тест – 9,85 (70,36%) 

 

На основу оваквих резултата се може закључити да је у раду са ученицима осмог разреда 
потребно уложити још додатног рада у наредној школској години, посебно што се током целе 
школске 2020/2021. године часови одржавали у трајању од 30 минута и два пута се током школске 
године настава одвијала на даљину, а то је сигурно утицало на остварене резултате.   

 
Психолог школе 

Биљана Роксандић 
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Направљен је предлог плана рада Тима за наредну школску годину и одабране су области које 
ћемо самовредновати у школској 2021/2022. години, а то су: 

- Област квалитета 1. Планирање, програмирање и извештавање и 
- Област квалитета 4. Подршка ученицима 

 
Предлог Плана рада Тима за школску 2021/2022. Годину 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 
Формирање тима за Самовредновање 

Формирање подтимова  по 
областимакоје ће се обрађивати 

Наставничко 
веће IX 

Записник са 
Наставничког већа 

Доношење плана рада новоформираних 
тимова  

Координатор тима 
Представници 
новоформираних 
тимова 

IX 

Евиденција тима 

Евалуација рада, реализације 
активности планираних за протеклу 
школску годину и подношење извештаја 

Координатор тима 
Чланови ТЗС IX 

Евиденција тима,  

Одабир метода за процену тренутног 
стања и његово испитивање 

Координатор 
тима, Чланови 
ТЗС 

IX 
Евиденција тима, 
извештај са Н.В. и Ш. 
О. 

Израда акционих планова по кључним 
областима 

Тимови Т.Г Евиденције тимова 

Упознавање колектива са планом и 
програмом и истицање програма на 
видном месту 

ТЗС 
IX 

Евиденција тима, 
извештаји, огласна 
табла 

Реализација консултативних састанака 
координатора и представника тимова 

Координатор Месечно Евиденција тима 

Анализа рада тима и реализованих 
активности 

Координатор, 
представници 
тимова 

XII, VI, VII, 
Евиденција тима, 
извештаји о раду 

Анализа рада, реализације активности ТЗС III, IV Евиденција тима, 
извештаји о раду 

Eвалуација рада, степена остварености 
планираних задатака 

ТЗС VI, VII, VIII Евиденција тима, 
извештаји о раду 

Упознавање колектива са степеном 
реализације задатака-снагама и 
слабостима области вредновања 

ТЗС VI, VII, Евиденција тима, 
извештаји о раду 

Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самих чланова. Сваки тим појединачно 
одговоран је за доношење месечних или двомесечних планова у складу са глобалним планом рада за 
текућу годину. 
 

КоординаторТима, 
Татјана Рајић 
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Извештај о подршци ученицима који су часове пратили у школи  
током онлајн наставе 
 
 
 У периоду одржавања наставе на даљину у 2. полугодишту школске 2020/2021. године 
школа је омогућила праћење часова на рачунарима школе ученицима из породица ниског социо-
економског статуса који нису имали техничких могућности да наставу прате од куће. 
 
 Наставу у матичној школи у Српском Итебеју су пратили следећи ученици: 

1. Елдиса Османи – V-1 
2. Златко Стојков – V-1 
3. Смиљка Ранковић – VI-1 
4. Мануел Ранковић – VI-1 
5. Рамазан Османи – VI-2 
6. Ђељана Бериша – VI-2 
7. Менди Стојков – VI-2 
8. Марија Нистор – VIII-1 
9. Ферато Џема – VIII-1. 
 

Наставу у издвојеном одељењу у Међи су пратили следећи ученици: 
1. Јована Стојков – V-3, 
2. Драгана Милосављевић - V-3, 
3. Спасенија Стојков - VI-4 
4. Ђорђо Маринковић- VI-4 
5. Золтан Фодор - VI-4 
6. Никола Стојков VIII-4. 

 
Ученици су били раздвојени у учионицама по одељењима и током боравка у школи су 

поштовали све прописане епидемиолошке мере. Наставу су пратили са налога једног од ученика, а 
наставницима су у чету,у гугл учионици, током часа у гугл миту на почетку сваког часа писали ко 
је тог дана присутан у школи. Ученици су редовно долазили да прате онлајн наставу. Подршку 
приликом доласка у школу у виду пријављивања у гугл учионице, сликања контролних, писмених 
и домаћих задатака који су затим слани предметним наставницима и решавања осталих техничких 
проблема у матичној школи су пружали стручни сарадници, педагог школе, Слађана Јосић, 
психолог школе, Биљана Роксандић и директор школе, Ђурђевка Ракић. У издвојеном одељењу у 
Међи подршка ученицима су били наставници предметне наставе (Драгана Борић, Игор Васић, 
Драган Тепић, Татјана Рајић, Милош Становић, Дуња Травар)који су долазили одређеним данима 
у школу и помоћник директора у ИО Међа, Биљана Станковић. Као додатна подршка ученицима у 
ИО Међи је био Милош Становић, наставник физичког васпитања, ангажован и у оквиру 
обогаћеног једносменског рада, који је уместо  држања активности „Дефиле спортова“ током 
одржавања онлајн наставе био ангажован као подршкам свим ученицима који су наставу пратили 
из школе у ИО у Међи. 

 
Омогућеним приступом рачунарима школе, током онлајн наставе је постигнуто редовно 

праћење часова 15 ученика, који у својим кућама немају потребне уређаје и стабилну интернет 
везу која им је потребна за приступ настави која се одвијала коришћењем образовне платформе 
гугл учионица, а путем гугл мита. Овим је одржан континуитет у образовању и васпитању ученика 
који живе у породицама лоших социо-економских прилика. 

 
Психолог школе 

Биљана Роксандић 
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Упоредна анализа успеха, владања и присутности настави школске 
 2020/2021. године и школске  2019/2020. године 
 

У табели која се налази у склопу извештаја су приказани просечан успех одељења, владање 
и број изостанака на крају 1. полугодишта ове школске године, 2020/2021., и прошле школске 
године, 2019/2020. Упоредна анализа је рађена ради поређења постигнућа, владања и присуства 
ученика у настави када се настава одвијала редовно, односно пре пандемије вируса COVID-19  и 
током измењених услова рада услед прописаних промена у одржавању наставе и поштовања свих 
епидемиолошких мера. Током анализе нису узета у разматрање одељења 1. разреда због 
немогућности поређења са прошлом школском годином и 2. разреда због специфичности описног 
оцењивања, те се током обраде података почело од 3. разреда. 

 У првом циклусу основног образовања и васпитања од 8 одељења чак 5 одељења је 
постигло нижи просечан успех на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. у односу на прошлу 
школску годину, а само 3 одељења су имала исти или виши просек. Владање ученика у већини 
одељењима је остало на истом нивоу, а у једном одељењу се побољшало. У само 3 одељења ове 
школске године је било мање оправданих изостанака у односу на прошлу школску годину, а у 
осталим одељењима број изостанака је значајно већи од прошлогодишњег. 
 У другом циклусу основног образовања и васпитања од 14 одељења, чак 12 одељења ове 
школске године је постигло бољи општи успех у односу на 1. полугодиште прошле школске 
године. Само два одељења су имала нижи успех у односу на прошлу школску годину, али је та 
разлика незнатна, за свега 0,14, односно 0,01, те се та разлика може посматрати као незнатна. Као 
и у 1. циклусу, у 2. циклусу сва одељења су имала исто или чак боље владање (3 одељења) на крају 
1. полугодишта ове школске године. Такође, значајно мањи број оправданих изостанака је 
забележен у чак 12 одељења, а већи број је био у свега 2 одељења.  

 На основу свега наведеног и у табели приказаног, може се уочити разлика у постигнућу и 
броју изостанака између ученика 1. и 2. циклуса основног образовања и васпитања. Ова разлика, 
односно лошији општи успех у одељењима 1. циклуса са може приписати још увек неразвијеној 
самосталности код ученика, али и мањку времена родитеља који су били запослени током трајања 
пандемије, те нису имали довољно времена да се додатно посвете подршци у учењу својој деци. 
Такође, овај нижи успех се може образложити утицајем преласка на онлајн наставу током другог 
полугодишта прошле школске године, јер је тај период наставе на даљину млађим ученицима био 
тежи због недовољног познавања употребе дигиталних технологија, као и промене у начину 
предавања новог градива од стране наставника разредне наставе чије су часове пратили преко 
телевизије у односу на начин предавања својих учитеља из школе. Та свеукупна ситуација се уз 
стрес који су деца доживела измештањем наставе из школе у своје собе одразила и на успех на 
крају 1. полугодишта ове школске године. Поред очигледно више развијене самосталности 
ученика 2. циклуса током учења и обављања свих школских обавеза, бољи успех на крају 1. 
полугодишта ове школске године, делимично се може приписати и добро организованој онлајн 
настави која се одвијала на крају другог полугодишта ове школске годинекоришћењем гугл 
учионица, као и лакшем прилагођавању старијих ученика на промене које су уследиле преласком 
на онлајн наставу током прошле школске године.  

Број изостанака се такође у великој мери разликује у односу на прошлу школску годину. Већи број 
изостанака ученика у одељењима 1. циклуса се може приписати већем броју респираторних 
инфекција које су карактеристичне за млађу децу, те на појаву било какавих симптома родитељи 
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их, по савету школе, нису слали на наставу. Такође разлика у броју изостанака ученика 2. цилуса у 
односу на 1. цилус и у односу на прошлу школску годину се мора посматрати уз нагласак на томе 
да су ученици ове школске године мањи број дана били присутни у школи, јер се један период 
током 1. полугодишта одвијао онлајн, те су сви ученици били у могућности на тај начин да 
редовно прате наставу. 

Владање ученика у свим одељењима је остало на истом примерном нивоу или се чак и поправило, 
а таква ситуација се може образложити тиме што се ове школске године појачао ниво дежурства 
наставника на одморима. Томе је сигурно допринело и то што се ученици из различитих одељења 
нису мешали, односно нису долазили једни са другима у контакт на одморима и током ужине.  

 

 Из свега наведеног се може закључити да су наставници уз подршку стручне службе и 
директора школе успели да одрже добар ниво одржавања наставе и дежурстава те се у већини 
одељења успех и владање поправило у односу на прошлу школску годину. У наредном периоду би 
требало пружити додатну подршку ученицима 1. циклуса основног образовања  и васпитања у 
смислу дигиталног описмењавања, да би у случају преласка на онлајн наставу били спремнији 
него прошле године. Такође, наставницима предметне наставе је потребно пружити подршку 
везано за употребу додатних дигиталних алата што ће бити реализовано похађањем онлајн 
семинара Дигитална учионица, којим ће се употпунити знања стечена на интерној обуци 
организованој и реализованој пре почетка 1. полугодишта ове школке године од стране наствника 
наше школе. Уз сва потребна побољшања одржавања наставе која је потребно извршити у овако 
измењеним условима, може се закључити да је претходни период помогао да се убрза унапређење 
дигиталних компетенција наставника и ученика, као и повећа употреба дигиталних технологија 
током редовне наставе и тиме се она осавремени и унапреди. 

 

Одеље
ње 

Одељ. 
стареши

на 

Просек 
1.пол.2020

/21. 

Просек 
1.пол.2019

/20. 

Владање 
1.пол.2020/21. 

Владање 
1.пол.2019/20. Изостанц

и 
1.пол.2020

/21. 

Изостанц
и 

1.пол.2019
/20. 

При
м. 

Вр
. 

до
б. 

До
б. 

При
м. 

Вр
. 

до
б. 

До
б. 

1. циклус осносвног образовања и васпитања 
III-1 С. 

Ћурић 
4,02 4,29 22 1 3 18 3 3 693 762 

III-2 Х. 
Њергеш 

4,22 4,11 9 / / 7 2 / 105 258 

III-3 С. 
Савић 

3,80 3,66 4 / / 3 / / 129 54 

III-4 Т. 
Мичета 

4,57 4,64 4 / / 4 / / 143 73 

IV-1 О. 
Живков 

4,12 4,12 12 / / 12 / / 360 555 

IV-2 А. 
Ковач 

4,53 4,76 7 / / 7 / / 277 61 

IV-3 Ј. 
Николи
ћ 

4,30 4,33 6 2 / 7 2 / 518 108 

IV-4 Т. 
Мичета 

4,07 4,24 4 / / 4 / / 101 67 

2. циклус осносвног образовања и васпитања 
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V-1 В. 
Злокас 

4,23 4,10 24 / / 21 / / 225 1063 

V-2 Г. В. 
Сакал 

4,40 4,01 7 / / 7 4 / 20 419 

V-3 Д. 
Травар 

4,26 4,04 8 / / 7 / / 279 112 

VI-1 К. 
Ћирић 

3,91 3,78 17 / / 17 / / 406 719 

VI-2 О. 
Станов
ић 

3,89 3,85 16 / / 16 / / 84 712 

VI-3 Е. 
Кашлик 

4,65 4,57 5 / / 5 / / 142 179 

VI-4 М. 
Грујић 

3,90 3,91 12 / / 12 / / 365 243 

VII-1 Н. 
Шкондр
ић 

3,87 3,83 18 / / 17 2 1 402 760 

VII-2 А. Т. 
Римаи 

4,08 3,84 8 / / 10 / / 105 375 

VII-3 М. 
Кркље
ш 

3,87 3,74 4 / / 4 / / 195 270 

VIII-1 С. 
Симић 

3,79 3,52 12 / / 13 2 / 99 614 

VIII-2 А.Хрња
з 

3,96 3,76 13 / / 14 / / 249 613 

VIII-3 И. 
Иштван 

4,41 4,21 7 / / 8 / / 128 339 

VIII-4 М. 
Станов
ић 

3,83 3,97 7 / / 6 / / 133 165 

*Зеленом бојом су обележена поља која показују исто или боље стање, а црвеном бојом лошије стање у 
односу на прошлу школску годину. 

 
Стручни сарадник – психолог 

Биљана Роксандић 
 

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 
 
Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања састао се у 
првом полугодишту школске 2020/2021.године 3 пута и евидентиран је један случај насиља, а у 
другом полугодишту је имао један састанак и није евидентиран ни један случај насиља. 
 
На првом састанку (преко гугл учионице) који је одржан 9.9.2020.године: 
-изабран је координатор Тима 
-усвојен Извештај о раду Тима за школску 2019/2020.годину 
-усвојен План рада Тима за школску 2020/2021.годину. 
-чланови су упознати са Правилником о безбедности ученика 
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Други састанак је био 18.9.2020.године и био је заказан због сукоба који се десио претходног 
дана у поподневној смени на великом одмору. У сукоб су ушли Норберт Швелер и Бојан Симић. 
Закључак је био да одељенске старешине обавесте родитеље и поразговарају са њима,а ученици 
који субили у сукобу су добили смањене оцене из владања.Потребно је са децом више причати о 
другарству и његовомзначају. 
 
Трећи састанак је одржан преко гугл учионице 28.12.2020.године и били су присутни сви чланови 
тима. Анализиран је период од претходног састанка и утврђено је да није било сукоба међу 
ученицима и ситуација у којима је било насиља. Закључак је да су сукоби изостали због тога што 
су наставници били са децом и за време одмора и да су могли да све могуће конфликтне 
ситуације реше мирним путем. У Међи је такође све било у најбољем реду. 
 
Током другог полугодишта у обележен је дан превенције вршњачког насиља у матичној школи и 
у издвојеним одељењима. Дан је обележен кроз гледање едукативних видео материјала који 
имају за циљ превенцију вршњачкон насиља, прављењем паноа, саветодавним разговорима са 
одељењским старешинама и презентацијама које су држали ученици из ИО у Међи, а који 
учествују у активностима у оквиру обогаћеног једносменског рада. Низ радионица је настављен и 
даље а теме су биле вршњачко насиље, дигитално насиље, вербално насиље, социјално насиље, 
сексуално насиље.  
Током другог полугодишта сви ученици, наставници и родитељи су прошли обуке на 
националној платформи за превенцију вршњачког насиља „Чувам те“.  
Четврти састанак је одржан у августу, путем гугл учионице, преко апликације мит. На последњем 
састанку се евалуирао рад Тима током целе школске, направљен је Извештај о раду и дат је 
предлог Плана рада тима за наредну школску годину. 
 

Координатор Тима 
Обрад Становић 

 
 
 

Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 

Чланови Тима су: 
Ђурђевка РАкић – директор, Биљана Станковић- помоћник директора у ИО Међа, Слађана 

Јосић – педагог школе, Биљана Роксандић – психолог, Маја Становић – наставник Технике и 
технологије, Драган Тепић – наставник Технике и технологије, Бранислав Ракић – представник 
локалне самоуправе 

Активности: 
1. Подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају међупредметне 

компетенције  
2. Организовање обука у области развијања предузетничких компентенција код 

наставника и ученика за реализацију предузетништва у основнимшколама 
            3.   Промоција предузетништва 
            4.   Подстицање предузетничког духа код ученика путем прављења плана са наставницима 
за израду пројеката  

     5.  Учешће ученика на изради пројекта поводом новогодишње продајне изложбе 
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У току школске 2020/2021. године нису реализоване све планиране активности због 
пандемије корона вируса. Часови су трајали 30 минута, а од 30.11. 2020. године настава се 
изводила на даљину, као и у другом полугодишту. 

Реализоване су следеће активности: 
1. 22. октобра 2020. године, организован је хуманитарни вашар. Ученици су углавном 

сами правили колаче, украсе, икебане које су и продавали на вашару. Сав прикупљен 
новац је уплаћен на рачун хуманитарне фондације. 

2. Школи су одобрена средства за куповину украсних садница. У садњи садница су 
учествовали ученици осмог разреда, наставници, помоћно особље и директорица школе. 
Ученици су имали прилике да науче како се саде одређене врсте биљака, како се 
одржавају... 

3. Ученици од петог до осмог разреда су на часовима ликовне културе правили беџеве за 
Дан школе. 

4. Ученици шестог и седмог разреда су уз помоћ наставника Технике и технологије 
Камраш       Ференца и Становић Маје,исцртавали линије за одржавање дистанце у 
дворишту школе. 

5. Учествовали смо у хуманитарној акцији Нурдор организације и организације Буди 
хуман. 

6. Наставници су подстицани да  креирају и изводе часове који развијају међупредметне 
компетенције. 

 
Активности које су биле планиране, а нису реализоване: 
1. Ученици уз помоћ наставника Технике и технологије правиће кућице за птице које би 

украшавали на часовима ликовне културе; 
2. Украшавање светларника кабинета Технике и технологије; 
3. Обогаћивање етно кутка школе; 
4. Ученици уз помоћ наставника Технике и технологије уређиваће клупе у школском 

парку 
 

За следећу школску годину поред  активности које нису реализоване планира се: 
-  И даље стално подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају 

међупредметне компетенције. 
- Посета часовима у сарадњи са Тимом за самовредновање и Тимом за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. 
- Прављење беџева за дан школе; учествовање у хуманитарној акцији Нурдор 

организације и организације Буди хуман. 
 

Координатор Тима 
Маја Становић 

Наставник технике и технологије 
 

 
Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  
 

Чланови Тима су: 
Биљана Станковић- помоћник директора у ИО Међа, Анастазија Тот-Римаи- наставник физике, 

Јелена Ивановић- наставник разредне наставе, Тања Мичета- наставник разредне наставе, Тимеа Балинт- 



166 
 

наставник разредне наставе, Данијела Маринков- представник Савета родитеља, Давид Дарабош- 
представник Ученичког парламента, Катинка Никовић- представник локалне самоуправе. 

Активности: 
1. Праћење остваривања Школског програма 
2. Праћење остваривања циљева и стандарда постигнућа 
3. Развој компетенција 
4. Вредовање резултата рада наставника и стручних сарадника 
5. Праћење и утврђивање резултата рада ученика  
Директор школе, стручни сарадници и чланови Тима су пратили вођење школске документације и 

остваривање школског програма. У току школске године долазило је до промена оперативног плана 
радазбог пандемије корона вируса. Од 30.11.2020 године настава у другом циклусу се изводила онлајн, 
користећи образовну платформу гугл/кластром учионицу, као и после у другом полугодишту од 15.03.2021 
до 01.04.2021. 

Током целе школске године трудили смо се да пратимо остваривање циљева и стандарда 
постигнућа, али углавном квартално помоћу критеријумских тестова и контролних задатака. У овим 
условима је то било мало теже, јер су часови трајали 30 минута и сви смо се више трудили да савладамо 
наставне садржаје, да остваримо циљеве и постигнемо исходе. Када је настава у другом циклусу почела да 
се одвија онлајн, било је још теже да процењујемо резултате ученика, али захваљуљући гугл учионици сви 
смо се снашли, како наставници, тако и ученици. У другом полугодишту већ је било лакше кад смо прешли 
на онлине наставу, јер смо онда уживо држали часове на меету у реалном времену, и тада смо могли да 
пратимо рад ученика и наставника, јер смо знали тачан распоред часова. У свакој учионици смо додали 
психолога или педагога, а и директорицу, да би они могли да прате часове. 

Наставници су се током ове годинестручно усавршавали.Обуке стручног усавршавања су углавном 
реализоване онлајн, као што је „Дигитална учионица“, која је трајала 3 недеље.Друга обука је била„Јачање 
језичких компетенција наставника, који предају на мађарском наставном језику“. И ова обука је била 
онлајн и трајала је 5 недеља.  У децембру смо у школи реализовали обуку стручног усавршавања под 
називом „Активно оријентисана настава-планирање и припрема“ у трајању од два дана за 30 наставника. 
Научили смо да формулишемо захтеве у настави на различитим нивоима Блумове таксономије. Увежбавали 
смо да уочимо и схватимо значај везе између циљева, исхода, стандарда и компетенција, дефинисаних у 
наставном плану и програму. Развијали смо вештине за избор метода и облика рада у складу са садржајем и 
циљевима часа. Имали смо прилику да научимо планирање активно-оријентисане наставе по Берлинском 
моделу.  

Наставници сутоком целе године на часовима пратили и оцењивалирад ученика помоћу контролних 
задатака, тестова, усмених доприноса, колико су активни на часовима, итд. Пратили смо и колико су били 
присутни током онлајн наставе и како су радили. Може се констатовати да су наставници и родитељи 
током онлајн наставе више били у контакту, зато што су их наставници звали или они наставнике, ако су 
имали неких потешкоћа око гугл учионице, или неких нејасноћа, које смо увек решили. Родитељи су били 
задовољни онлајн наставом, било им је лакше него прошле године, јер смо сад имали утврђен рапоред 
часова, и децембру усклађен са ТВ часовима и часовима на другим платформама. У марту смо већ радили у 
гугл учионици у реалном времену преко меета, и држали смо се распореда као што је било и у 
школи.Родитељи су могли да испрате кад имају часове, адеца нису имала изговоре да цео дан користе 
телефоне. Родитељи су се на родитељским састанцима, приликом поделе ђачких кџижица, изјаснили  да је 
гугл учионица боља од вибер и месинџер група, јер су овде могли да прате задатке и рад своје деце. Задаци 
су редовно били прегледани од стране наставника и ученици су добијали повратну информацију о томе шта 
је добро урађено, шта није и како исправити грешке и доћи до добрих резултата. 

Током наставе на даљину наставници су лепомеђусобно сарађивали. Увек смо били спремни да 
помогнемо једни другима. 

Током првог полугодишта због ванредних условима рада, нисмо били у могућности да реализујемо 
планиране угледне/огледне и тимске часове, али у другом полугодишту су неки наставници одржали 
тимски час и имали смо неколико угледних часова као и тематски дан.  
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На пред последњем састанку смо се договорили да ћемо наставити сарадњу са осталим тимовима 
као што је тим за самовредновање и тим за развојно планирање, као и са тимом за развој школског 
програма. Све што нисмо успели да остваримо прошле године због пандемије, надамо се да ћемо успети 
одрадити ове године. Да пратимо рад наших колега и ученика, и тако да побољшамо рад на часовима.  

Такође смо се договорили да ћемо радити инициалне тестове већ од петог до осмог разреда, али би 
могли и учитељице већ у четвртом разреду да одраде исто. Ове тестове бисмо могли радити квартално, 
математика и матерњи језик посебно, а за остале предмете из којих пишу завршни испит исто да направимо 
један тест заједно са предметним наставницима и то из оних области који су до сада учили.  

Одржали смо још један састанак 30. августа где смо усвојили предлог Оперативног плана основне 
школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину. 

Договорили смо се да ћемо наставити све што смо почели пре пандемије.  
 

Координатор Тима 
Анастазија Тот Римаи 

Наставник физике 
 

Извештај Тима наставника који предају у издвојеном одељењу у Међи 

Анализиран је  успех и владање на крају првог класификационог периода 
Одељењске старешине су изнеле податке о успеху и владању 
Констатовано је да треба порадити на мотивацији код ученика 
Чланови тима за вредновање ће у току школске године присуствовати часовима ,како би се уз 
анализу ,унапредио наставни процес 
Треба редовно водити педагошку документацију и посебно је важно да ученици увек имају 
повратну информацију у виду формативне или сумативне оцене 
*Извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта  
*Сви учениици имају примерно владање 
* Часови редовне допунске наставе се реалзију по плану 
*Констатовање мањи број угледних часова од планираних. 
*Током зимског распуста ће се организовати, додатна, допуснка настава и секције према 
усвојеном плану. 
Одељењске старешине редовно да прегледају дневнике и да указују на пропусте 
*До краја школске године треба повећати број часова допунске наставе,чешће оцењивати ученике 
и више укључити родитеље. 
Због пандемије корона вируса продужен је зимски распуст и извесно време наставу у реалним 
условима су похађали ученици првог циклуса.Остали ученицици су ,у том периоду похађали 
наставу на даљину.Настава се одвијала у гугл учионици у времену и по распореду као у 
школи.Сви ученици су И школу. Организовано је дежурство наставника. 
Координација међу наставницима,стручним сарадницима и директором је била на високом нивоу. 
Информације су прослеђиване благовремено и тачно. 
Касније, ученици  виших одељења су се вратили у школске клупе и тако је завршена школска 
година. 
Сви ученици су завршили разред 
Ученици 1.разреда су успешно завршили разред 
Од другог до седмог разреда 18 ученика има одличан  успех,18  врло добар и 11 добар успех. 
Од 1. До 8.разреда има укупно 49 ученика 
Сви ученици имају примерно владање. 
 
Ученици 8.разреда су полагали пробни завршни испит ,а затим и завршни испит у школи у 
Српском Итебеју.Сви су уписали средњу школу. 
 
Задужења наставника за наредну школску годину: 
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1/3.разред Биљана Станковић-6 ученика у првом разреду ,6 у трећем разреду 
2/ 4.разред Слађана Савић- у првом разреду 2 ученика,у трећем 4 
5.разред  Милош Становић   -7 ученика 
6.разред Дуња Травар -8 ученика 
7.разред Милица Грујић -12 ученика 
8. разред Милан Кркљеш-2 ученика 
 
          Координатор тима  
                                                                  Биљана Станковић 
 
 

VII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 
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 
''Мркшићевисалаши'', 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 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 о сарадњи са Црвеним крстом 
 
У септембру 2020. Године ученицима првог разреда подељене су сликовнице о саобраћају. 
У јуну 2021. Године 3 ученице наше школе боравиле су у Кампу Црвеног крста у Вршцу. 
 
Извештај о сарадњи са МУП-ом 
 
Нашу школу редовно обилазе полицајци Драган Сурла и Ивица Јанков, који сарађује са 
директором школе и педагошко – психолошком службом и брину о безбедности деце. 
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Извештај о сарадњи са Домом здравља Житиште 
 
У току школске године:  

- обављени су систематски прегледи код стоматолога у амбуланти у Српском Итебеју за 
све ученике од 1. до 8. разреда; 

- вакцинисани су поједини ученици који су позивани. 
 
 
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. 
Организовани су лекарски прегледи у амбуланти у Зрењанину код спортског лекара, др Лукића за 
децу која иду на спортска такмичења, а у организацији Спортског савеза Житиште; 
1.11.2020.године -  Мале олимпијске игре у организацији Спортског савеза општине Житиште 
 
Извештај о донацијама и пројектима који су реализовани у току школске године 
 

Преглед примљених средстава и извршених издатака из донација Основне школе 
„Милош  Црњански“ Српски Итебеј у школској 2020/2021 години: 

 
 

I. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица: 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ДАТУМ 
ПРИЈЕМА 
ДОНАЦИЈЕ 

ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ 
У ДИНАРИМА 

1. ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

16.10.2020. 10.000,00 

2. СТР „БАТА ЈУНИОР“ СРПСКИ 
ИТЕБЕЈ 

19.10.2020. 5.000,00 

3. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 20.10.2020. 5.000,00 

4. ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

25.01.2021. 20.000,00 

5. СТР „БАТА ЈУНИОР“ СРПСКИ 
ИТЕБЕЈ 

26.01.2021. 5.000,00 

6. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 27.01.2021. 5.000,00 

7. ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

21.06.2021. 10.000,00 

8. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 23.06.2021. 5.000,00 

9. СТР „БАТА ЈУНИОР“ СРПСКИ 
ИТЕБЕЈ 

25.06.2021. 5.000,00 
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Добијена новчана средства су делимично утрошена (преостало је 16.826,37 динара) у 
складу са закљученим уговорима о донаторству. Новчана средтва су употребљена за: организацију 
матуре обележавање прославе дана школе, организацију такмичења и учешће у финансирању 
набавке кухињских делова за матичну школу у Српском Итебеју. 
 
II. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ДАТУМ 
ПРИЈЕМА 
ДОНАЦИЈЕ 

ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ 
У ДИНАРИМА 

1. ФОНДАЦИЈА БЕТЛЕН ГАБОР 8.10.2020. 95.402,69 
2. КОМПАНИЈА НИС 

„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО“ 
14.12.2020. 1.706.484,00 

3. НАЦИОНАЛНИ САВЕТ 
МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ 

10.06.2021. 60.000,00 

    

 
1. Фондација Бетлен Габор расписала је конкурс за расподелу финасијских 

средстава.Школа је аплицирала на истом са циљем да обезбедиопрему за озвучење, као 
једног од савремених наставних средстава које доприноси побољшању организације и 
реализације ваннаставних активности. Школи јенаведеним конкурсом 
опредељено95.402,69 динара за набавку опреме. Новчана средства су потпуно утрошена 
и набављене су:миксета са појачалом, звучне кутије са сталком за звучнике и 
кабловима) 

2. У сарадњисаресорнимминистарствимаРепубликеСрбије, Компанија 
НИСједонелаодлукуда у 2020. годинисредстваопредељеназареализацијупројеката у 
оквирупрограма „Заједницизаједно“ усмеринаједнуобласт: образовање – 
дигитализацијанаставногпроцеса и унапређењебезбедносно-информационихсистема у 
образовнимустановама. Школи је наведеним конкурсом опредељен новчани износ од 
1.706.484 динара. Средства су у потпуности утрошена и обезбеђене су дигиталне 
компоненте и школски намештај за матичну школу и издвојена одељења. 

3. Национални савет мађарске националне мањине расписао је конкурс за расподелу 
финасијских средстава. Школа је аплицирала на истом са циљем обезбеђења опреме за 
образовање и то за следеће предмете: физику, хемију и географију. Школи је наведеним 
конкурсом опредељено 60.000 динара.Реализација пројекта је у току. 
 

 
III. Донације у роби-добрима 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ПРЕДМЕТ ДОНАЦИЈЕ ВРЕДНОСТ 
У 
ДИНАРИМА 

1. СТР „Бата Јуниор“ Српски 
Итебеј 

Платнене маске за 
ученике. 150 комада. 

15.000,00 

2. Фондација „Новак Ђоковић“ Сребрне маске са јонима 
сребра и зеолитом за 
ученике првог разреда  
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3. СТР „Метеор“ Зрењанин Хард диск  3.990,00 

4. Спортски савез Општине 
Житиште 

Лопте за: 
кошарку 5 комада 
одбојку 4 комада 
рукомет 4 комада 
фудбал 7 комада 
 

45.750,00 

5. МЗ  Нови Итебеј Бежични микрофон, 
дувач за лишће и 
самоходна моторна 
косачица 
 

91.450,00 

6. ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ 
Српски Итебеј 

Роба у виду сухомеснатих 
производа и пецива за 
потребе организације 
прославе дана школе 

10.006,93 

7. „Зрењанински пословни круг -
ЗРЕПОК“ 

Садницe дрвећа, жбуња и 
цвећа 

39.500,00 

8. ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ 
Српски Итебеј 

Роба у виду сухомеснатих 
производа и пецива за 
потребе организације 
прославе „мале матуре“ за 
ученике 8.разреда и 
свечаног програма 
поводом завршетка 
4.разреда 
 

9.086,24 

9. „ББ Траде“ Житиште Прехрамбени производи за 
потребе организације 
прославе „мале матуре“ за 
ученике 8.разреда- ИО 
Међа 

5.000,00 

 
 
 

Преглед пројеката Основне школе „Милош  Црњански“ Српски Итебеј у школској 
2020/2021 години: 

 
2. Усавршавање наставника- Уговором о додели  новчаних средстава из буџета АП 

Војводине за 2020. годину, број 128-451-2492/2020-01 од 3.6.2020. године,Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне 
заједнице,је школи определио 70.000,00 динара за усавршавање наставника. Пројекат 
реализован у децембру 2020. године 

3. Намештај за учионице - на основу Решења  о расподели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- 
националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног 
образовањa и васпитања на територији Aутономне покрајине Војводине за 2020. годину 
број 128-451-1031/2020-01/1 од 11.5.2020. године, школи је додељено 170.000,00 динара за 
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набавку намештаја.Пројекат реализован у новембру 2020.године и набављено је 27 комада 
школских столица и 27 комада школских клупа. 

4. Богаћење библиотечког фонда -Новчана средства додељена Одлуком министра просвете, 
науке и технолошког развоја број:401-00-00342/2020-07 од 16.11.2020. године, у износу од 
10.000 динара, из буџета Републике Србије за 2020. годину, за откуп публикација за 
богаћење библиотечког фонда.Пројекат реализован у децембру 2020. године 

 
5. Усавршавање наставника- Уговором о додели  новчаних средстава из буџета АП 

Војводине за 2021. годину, број 128-451-815/2021 од 21.4.2021. године, Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне 
заједнице,је школи определио 50.000,00 динара за усавршавање наставника. Реализација 
пројекта је у току 

 

 
Резултати ученика на такмичењима и ваннаставним активностима 

 
Ред.б
р. 

Ученик Раз
р. 

Предмет Наставник Школс
ко 

Општи
н. 

Округ Репуб
л. 

1.  МашаПетровић II Рецитатор
ско 

ВеснаСтојић - 1.мест
о 

1.мест
о 

Пласм
ан на 
покр. 

2.  МатејаЛабади III Математи
ка 

ТањаМичета 1.мест
о 

- - - 

3.  МихајлоРужин III Математи
ка 

СветланаЋурић 2.мест
о 

- - - 

4.  ЛукаТепић III Математи
ка 

ТањаМичета 2.мест
о 

- - - 

5.  ЛукаТомић III Математи
ка 

СлађанаСавић 3.мест
о 

- - - 

6.  МихајлоЈовичин IV Математи
ка 

ОлгицаЖивков 1. 
место 

1.мест
о 

- - 

7.  РебекаЧех IV Математи
ка 

АнетаКовач 2. 
место 

2.мест
о 

- - 

8.  ЕмилОрмош IV Математи
ка 

АнетаКовач 3. 
место 

- - - 

9.  ДуњаБунић IV Математи
ка 

ТањаМичета Похва
ла 

- - - 

10.  КристинаПавлов IV Математи
ка 

ТањаМичета Похва
ла 

- - - 

11.  СараПандуров IV 
 

Математи
ка 

ОлгицаЖивков Похва
ла 

- - - 

Рецитатор
ско 

ОлгицаЖивков - 1.мест
о 

- - 

12.  ЕмаЛехец V Математи
ка 

ЕлеонораКашли
к 

1. 
место 

- - - 

13.  МашаРужин V Математи
ка 

ИгорВасић 2. 
место 

- - - 

14.  АндрејГагић V 
 

Математи
ка 

АлександарХрњ
аз 

3. 
место 

- - - 

Рецитатор НадаШкондрић - 1.мест - - 
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ско о 
15.  Дарко Вираг V Физичко 

в.фудбал 
Обрад Становић - 1.мест

о 
3.мест
о 

- 

16.  Стефан 
Павловић 

V Математи
ка 

Александар 
Хрњаз 

- 3.мест
о 

Похва
ла 

- 

17.  АлександарВишк
овић 

VI Математи
ка 

АлександарХрњ
аз 

1. 
место 

3.мест
о 

- - 

18.  ВикторАсталош VI Математи
ка 

ЕлеонораКашли
к 

1. 
место 

1.мест
о 

Похва
ла 

- 

19.  ДраганЛисица VI Математи
ка 

АлександарХрњ
аз 

2. 
место 

- - - 

Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

20.  ЈованПавловић VI Математи
ка 

АлександарХрњ
аз 

3. 
место 

- - - 

21.  ИванЖиванов VI Математи
ка 

АлександарХрњ
аз 

Похва
ла 

2.мест
о 

- - 

22.  СањаСелешан VI Физика ДраганТепић - 2. ранг - - 
23.  Корина Виг VI Математи

ка 
Елеонора 
Кашлик 

- 3.мест
о 

- - 

24.  Данијел Димић VI Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

25.  Александар 
Матић 

VI Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

26.  Марко Кордин VI Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

27.  Вукашин 
Шурањи 

VI Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

28.  ЉубомирЖивков VII Математи
ка 

ТатјанаРајић 1. 
место 

1.мест
о 

Похва
ла 

- 

Физика АнастазијаТотР
имаи 

- 1. ранг - - 

Хемија МаристелаДроб
њак 

- Похва
ла 

- - 

29.  ДимитријеЛисиц
а 

VII Математи
ка 

ТатјанаРајић 2. 
место 

- - - 

30.  Давид Дарабош VII Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

31.  Корнел Тот VII Физичко 
в.фудбал 

Еде Ормош - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

32.  НорбертШвелер VII Физичко 
в.фудбал 

Еде Ормош - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

33.  РебекаКертеши VII
I 

Математи
ка 

ЕлеонораКашли
к 

1. 
место 

- - - 

34.  НаталијаРадосав VII
I 

Математи
ка 

ИгорВасић 2. 
место 

2.мест
о 

- - 

35.  ДавидАсталош VII
I 

Математи
ка 

ЕлеонораКашли
к 

3. 
место 

- - - 

36.  ЕдинаХеђеши VII
I 

Математи
ка 

ЕлеонораКашли
к 

3. 
место 

- - - 

37.  ЈованаМајсторов
ић 

VII
I 

Рускијези
к 

ЈасминаКузман
овић 

- 1.мест
о 

1.мест
о 

Пласм
ан 
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Хемија ДробњакМарис
тела 

- 1. 
место 

1.мест
о 

Пласм
ан 

Историја КркљешМилан - 1.мест
о 

1.мест
о 

Пласм
ан 

38
. 

КатаринаКош VII
I 

Српскијез
ик 

СимићСлавица - 1.мест
о 

Пласм
ан 

- 

39
. 

ЗораЈовичин VII
I 

Српскијез
ик 

СимићСлавица - 2.мест
о 

- - 

40
. 

ВладимирКрстић VII
I 

 

Историја КркљешМилан - 2.мест
о 

1.мест
о 

Пласм
ан 

Књижевна 
олимп. 

Драгана Борић - 3.мест
о 

- - 

41
. 

Ферато Џема VII
I 

Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

42
. 

Срђан 
Шебешћан 

VII
I 

Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

43
. 

Стефан Дарабош VII
I 

Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

3.мест
о 

- 

44
. 

Михајло 
Шурањи 

VII
I 

Физичко 
в.фудбал 

Обрад Становић - 1.мест
о 

- - 

 
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 општинском, 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). 
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VIII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 
 
У току школске 2020/2021. године наша школа је имала редовне прегледе од стране просветне и 
санитарне инспекције, као и један ванредни преглед од стране просветне инспекције. 
 
Преглед просветне инспекторке Јелене Будимир обављен је: 
16.10.2020. године и 21.5.2021. године у матичној школи и у издвојеним одељењима. 
 
Вандредни преглед просветне инспекторке Јелене Будимир обављен је: 
26.4.2021. године у матичној школи у Српском Итебеју. 
 
Прегледи санитарног инспектора Милана Андријина обављени су: 
16.9.2020. године у Матичној школи Српски Итебеј и у ИО Хетин; 
23.10.2020. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
25.11.2020. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
25.1.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
22.2.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и  у ИО Хетин; 
18.3.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и  у ИО Хетин; 
20.4-2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
25.5.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и  у ИО Хетин и 
17.6.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и  у ИО Хетин. 
. 
 
Утврђено је да није било неправилности, те није било наложених мера за отклањање истих. 
 
 
 

IX ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 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: 
Праћење односа ученика према дужности дежурног и редара у школи 
Вредновање социјалног понашања и прихваћености ученика у одељењском колективу (ЧОС, 
сарадња са родитељима, утврђивање оцена из владања на Одељењским већима). 
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. 
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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. 
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 
Подршка учењу 
Подизање мотивације ученика 
Подизање ефикасности учења 
 
 
 
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 
2021/22. годину. 
 

 
Директор школе 

______________________ 
 Ђурђевка Ракић 
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