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I УСЛОВИ РАДА 

 
 

Статусни услови 

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

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

  
Стручни органи школе су: 
            1. Педагошки колегијум 
 2. Наставничко веће 
 3. Одељенско веће 
 4. Стручнавећазаобластипредмета 
 5. Стручниактиви. 
 
Настава се  одвијала на српском наставном језику  за ученике од I до IV разреда у 

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

Ове године формирано је 4 одељења првог разреда (у СрпскомИтебејудва – једно 
на српском и једно на мађарском наставном језику, једно у издвојеном одељењу у Међи 
једно у комбинованомодељењу у издвојеномодељењу 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. 
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У Хетину се настава одвијала у две учионице и сали за физичко, а у Међи у 7 учионица 
и сали за физичко. 
 
 
 
 

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 учионичка. За продужени боравак 
постоји посебна учионица која је прилагођена потребама деце у боравку 
 
 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 које ради у поподневној смени док се редовна 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 

 
 

Наставна средства Матична
школа 

Издвојена 
одељења 

УКУПНО 

Међа Хетин 

Графоскоп 2 3 / 5 

Дијапројектор 1 2 / 3 

Компјутер 44 4 1 49 

Лап-топ 45 7 3 55 

ЦД плејер 7 5 3 15 

Телевизор 3 2 / 5 

ДВД  1 1 / 2 
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Видео рекордер 1 1 / 2 

Пројектор 19 5 / 24 

Мултифункц. уређај 3 2 1 6 

Музички 
инструменти 

6 2 1 9 

Штампач 7 1 1 9 

Скенер 1 / / 1 

Интерактивна табла 3 1 1 5 

Беле табле 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”. 

 
 

Kадровски услови  

 
  
Образовно-васпитни рад обављало је 15 наставника разредне наставе, 41 наставник 
предметне наставе, четири стручна сарадника – библиотекара, педагог и психолог школе 
и директор школе. Ненаставно особље – 20. Укупно 76 запослених, од чега је 46 путника 
+ 2 (од Српског Итебеjа до Међе и Хетина) + 1 (од Међе до Хетина). Запослени на 
неодређено време 54, а на одређено време 22. Кадровски потенцијал школе је у великој 
мери побољшан  последњих година. 
 
У току школске године дошло је до измене у кадровским условима:  

Име и презиме Године
стажа 

Испит за 
лиценцу 

Задужење у школи 
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Весна Вукасовић 
(престанак радног 
односа, по основу 

споразума о 
преузимању радника 

у другу школу) 

23 Да Наставник у 
продуженом боравку – 

технолошки вишак 

Тијана Мунћан (на 
породиљском 

одсуству и одсуству 
са рада ради неге 

детета) 

3 Не Наставник предметне 
наставе – ликовна 

култура 

Слађана Јосић (на 
породиљском 

одсуству и одсуству 
са рада ради неге 

детета) 

7 Да Стручни сарадник - 
педагог 

 
Мирослав Бошковић 
(заснивање радног 
односа - замена) 

0 Не Стручни сарадник – 
педагог  

 
Мирослав Бошковић 

(престанак радног 
односа по основу 
истека уговореног 

рока) 

0 Не Стручни сарадник – 
педагог  

Милица Зубовић 
(повратак са 

породиљском 
одсуства и одсуства 

са рада ради неге 
детета) 

8 Да Наставник предметне 
наставе са одељенским 

старешинством – 
српски језик и 

наставник предметне 
наставе са одељенским 

старешинством – 
српски као нематерњи 

језик 
Анета Ковач 

(престанак радног 
односа по основу 

одласка у 
превремену 

старосну пензију) 

40 Да Наставник разредне 
наставе 

Илонка Ковач 
(престанак радног 

36  Да Наставник предметне 
наставе – немачки језик 
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односа по основу 
одласка у старосну 

пензију) 
Јудит Ронто Бозоки 
(престанак радног 

односа услед истека 
неплаћеног одсуства 
и не враћање на рад 

запослене) 

26 Да Наставник предметне 
наставе - историја 

Ерика Чоти (на 
породиљском 

одсуству и одсуству 
са рада ради неге 

детета) 

4 Да Наставник предметне 
наставе са одељенским 
старешинством - хемија 

Беата Борош (на 
породиљском 

одсуству и одсуству 
са рада ради неге 

детета) 

8 Не Наставник предметне 
наставе – историја 

Шаролта Лазар 
(заснивање радног 

односа) 

6 Не Наставник предметне 
наставе – немачки језик 

Маристела Дробњак 
(заснивање радног 
односа - замена) 

2 Не Наставник предметне 
наставе са одељенским 

старешинством – 
хемија и наставник 

предметне наставе са 
одељенским 

старешинством – 
биологија 

Дијана Тањга 
(заснивање радног 
односа - замена) 

7 Не Стручни сарадник - 
педагог 

Љубица Мркшић  
(престанак радног 
односа, истеком 
уговореног рока) 

8 / Чистачица 

Жужана Јамбор 
(престанак радног 
односа по основу 

одласка у старосну 
пензију) 

39 Да Наставник предметне 
наставе - биологија 
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Милана Михајлов 
(заснивање радног 

односа) 

1 Не Наставник предметне 
наставе - биологија 

Анастазија Тот 
Римаи (мировање 

радног односа) 

10 Да Наставник предметне 
наставе са одељенским 

старешинством - 
физика 

Чаба Косо 0 Не Наставник предметне 
наставе - физика 
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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 ИО Хетин настава 
се одвија на српском језику у два комбинована одељења која су формирана тако да једно 
комбиновано одељење чине ученици I и IV разреда, а друго комбиновано одељење чине 
ученици II и III разреда. Настава у свим одељењима у ИО Међа одвија се на српском 
језику у два комбинована одељења, која су формирана тако да једно комбиновано 
одељење чине ученици I и III разреда, а друго комбиновано одељење чине ученици II и 
IV разреда, и у 4 некомбинована 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. 

 
 

Бројно стање ученика и одељења 

 
 
Бројно стање ученика у школској 2021/2022. години 
 
Mатична школа                                      
 
Број одељења- на српском  11  и на мађарском  8  
 
 
 
 У протеклој школској години формирано је 27 одељења од чега су четири 
одељења комбинована од два разреда.  

 
 
 
Издвојенa одељењa у Међи (4 одељења + 2 комбинованa одељењa I/III и II/IV  разред)  

 
 
 

Наст.језик I II III IV V VI VII VIII  
Српски 26 15 16 26 27 16 13 14 17 16 22  
Мађарски 7 9 11 9 7 7 5 7  
Укупно 33 40 37 38 23 34 38 29  
ИОП(сј/мј) 1ИОП2

/1ИОП
2 

1ИОП2/ 
1ИОП2/ 
2ИОП1 

2ИОП1/ 
1ИОП1+
1ИОП2 

2ИОП1/ 
1ИОП2 

2ИОП1 1ИОП1/ 
1ИОП1/ 
1ИОП2 

2ИОП2/ 
2ИОП1 

 

2ИОП1/ 
1ИОП2 

 
 

Наст.језик I/III II/IV V VI VII VIII I-VIII 
Српски 6 7 2 3 8 8 12 2 48 
ИОП - 1ИОП1 - 1ИОП2 1ИОП1 1ИОП1 1ИОП1 1ИОП1+

1ИОП3 
5ИОП1+ 
1ИОП2 

+1ИОП3 
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Издвојенa одељењa у Хетину (2 комбинована одељења  на српском II/III и I/IV)  
 

Наст.језик I II III IV I-IV 
Српски I/IV 1 

  
4 5 

Српски II/III  2 1 
 

3 
Укупно 1 2 1 4 8 
ИОП - 1ИОП1+1ИОП2 - 1ИОП1 2ИОП1+1ИОП2 

 
 

 
Укупан број одељења у школи  

Koмбинована I II III IV V VI VII VIII I-VIII Укупно 
4   (4 СЈ) 2 3 2 2 3 4 4 3 23 27 

 
 
 

 
 

 
 
 

Извештај о стању, осипању и броју ученикa на крају школске 
2021/2022. године 

 
На почетку другог полугодишта школске 2021/2022. године Основну школу 

„Милош Црњански“ Српски Итебеј похађало је 325 ученика, од чега 270 ученика наставу 
похађало у Матичној школи у Српском Итебеју, 47 ученика у Издвојеном одељењу Међа 
и 8 ученика (од I-IV. разреда) у Издвојеном одељењу Хетин. 

Ученици Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј распоређени су у 27 
одељења од чега су четири 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 I и IV разреда, а друго комбиновано одељење чине 
ученици II и III разреда. Настава у свим одељењима у ИО Међа одвија се на српском 
језику у два комбинована одељења, која су формирана тако да једно комбиновано 
одељење чине ученици I и III разреда, а друго комбиновано одељење чине ученици II и 
IV разреда, и у 4 некомбинована 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. 

Наст.језик I II III IV V VI VII VIII I-VIII 
Српски 33 35  34 34 24  35 45 24 264 
Мађарски   7   9  11   9   7    7   5   7   62 
Укупно 40 44  44 43 31  42 50 31 326 

Број путника из Хетина – од 1.9.2021. 
Разред Број ученика 

V 3 
VI 3 
VII 4 
VIII 2 

Σ 12 

Број ученика ромске националности 
Разред Српски Итебеј Међа Хетин 

I 4 / 1 
II 6 / / 
III 6 1 / 
IV 7 1 / 
V 5 2 / 
VI 6 2 / 
VII 10 3 / 
VIII 8 2 / 

Σ 52 11 1 
Укупно (на нивоу школе): 64  
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По индивидуалном образовном плану наставу похађа 40 ученика, од чега 27 
ученика по ИОП-у 1, 11 ученика по ИОП-у 2,  а 2 ученика по ИОП-у 3. 

У периоду од 17.1.2022. године до 31.8.2022. године односно до краја школске 
године дошло је до промене броја ученика услед селидби ученика тј. до промена 
хранитељских породица, на основу захтева родитеља и на основу премештаја ученика у 
дом, те је нових 2 ученика уписано у нашу школу, а 2 ученика је напустило нашу школу. 

У току другог полугодишта школске 2021/2022. године на основу Преводница у 
нашу школу је уписано 2 ученика: 

1. Бранислав Бајин – III разред – ИО Међа 
2. Михаела Тот – VIII разред – матична школа Српски Итебеј 
 
Разлог за упис нових ученика у нашу школу је тај што се ученик Бранислав Бајин 

доселио са мајком у Међу из Неузине, а ученица Михаела Тот се доселила у Српски 
Итебеј из Торде, услед промене хранитељске породице. 

 
 У току другог полугодишта школске 2021/2022. године из наше школе је исписано 
2 ученика: 

1. Дуња Мику – IV разред – матична школа Српски Итебеј 
2. Тереза Викторија Ковачевић – IV разред – ИО Међа 

 
До смањења броја ученика наше школе дошло је услед захтева родитеља за 

ученицу Дуњу Мику, док је Тереза Викторија Ковачевић из хранитељске породице у 
Међи премештена у Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ 
Стамница. 

За све ученике су уредно достављене преводнице и извештаји о упису другим 
школама, као и преводнице и извештаји о упису нашој школи. 
 На дан 31.8.2022. године укупан број ученика у Основној школи „Милош 
Црњански“ Српски Итебеј је 325 ученика, што значи да тренутно има исти број ученика 
као на крају првог полугодишта школске 2021/2022. године. У матичној школи у 
Српском Итебеју тренутно има 270 ученика, у ИО Међа 47 ученик, а у ИО Хетин (од I-
IV. разреда) 8 ученика. 
 Број одељења је остао непромењен у односу на почетак другог полугодишта 
школске 2021/2022. године, док се повећао број ученика који раде по индивидуално 
образовном плану 1 за 5 ученика, број ученика који раде по индивидуално образовном 
плану 2 за 1 ученика, док је број ученика који раде по индивидуано образовном плану 3  
остао непромењен у односу на почетак другог полугодишта школске 2021/2022. године. 
 

   Секретар школе 
              Јована Хрњаз 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 
2021/2022.ГОДИНЕ 

 

Одељењски старешина Олгица Живков  Разред и одељење I-1 

Укупан број ученика 26 

Број ученика који напредују у остваривању исхода самостално  

-Уз стално ангажовање  5 

-Уз повремено ангажовање  4 

Број ученика који напредују у остваривању исхода уз мању помоћ  

-Уз стално ангажовање  5 

-Уз повремено ангажовање  4 

Број ученика који напредују у оставаривању исхода уз већу помоћ  

-Уз стално ангажовање  2 

-Уз повремено ангажовање  6 

Број неоцењених ученика  / 

 

Учениици који напредују у остваривању исхода уз већу помоћ уз повремено 
ангажовање и којима је потребна додатна подршка: 
Име и презиме Предмет (1) Предмет (2) Укупно 

Орнела Доменик Српски језик Математика 2 

Викторија Стојков Српски језик Математика 2 

Ружица Павлов Српски језик Математика 2 

Хатиџа Мета Српски језик Математика 2 

Милан Павлов Српски језик Математика 2 

Денис Лакатуш Српски језик Математика 2 

 

Ученици који су неоцењени: / 
Изостанци: 
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Оправдани  Неоправдани Укупно изостанака  

1347 / 1347 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Иван Барбул - ИОП2 
 

Ученици са којима се ради индивидуализација: / 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта: 

1. Милан Павлов 
 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У одељењу је 26 ученика, од тога 9 девојчица. Свако дете напредује у складу са својим 
могућностима. Сви ученици имају примерно владање. 

У одељењу влада позитивна, другарска, здрава, радна атмосфера. Самоиницијативно 
помажу једни другима и радо сарађују у свим активностима.  

Повремени несташлуци су резултат њихове живахности и жеље за дружењем. Радознали 
су и причљиви што повремено ремети дисциплину на појединим часовима, Сматрам да 
би се повећањем активности и самог ангажовања ученика овај проблем решио. 

 

Одељењски старешина Золтан Лабанц Разред и одељење I-2 

Укупан број ученика 7 

Број ученика који напредују у остваривању исхода самостално  

-Уз стално ангажовање  3 

-Уз повремено ангажовање   

Број ученика који напредују у остваривању исхода уз мању помоћ  

-Уз стално ангажовање  2 

-Уз повремено ангажовање   

Број ученика који напредују у оставаривању исхода уз већу помоћ  
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-Уз стално ангажовање  2 

-Уз повремено ангажовање   

Број неоцењених ученика   

 

Учениици који напредују у остваривању исхода уз већу помоћ уз повремено 
ангажовање и којима је потребна додатна подршка  
Име и презиме Предмет (1) Предмет 

(2) 
Укупно 

Eдвард Ормош мађарски језик математика 2 

Ержебет Лоци мађарски језик  1 

 

Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци: 
Оправдани  Неоправдани Укупно изостанака  

371 / 371 

 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Едвард Ормош 
2. Eржика Лоци 

Ученици са којима се ради индивидуализација: / 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта: 

 

 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У одељењу имам 7 ученика, 4 дечака и 3 девојчице. Одељење  је просечних постигнућа. 
Сви су позитивно оцењени. Напредују у складу са својим могућностима. Сви имају 
примерно владање. Савладали су почетно читање и писање које треба редовно вежбати, 
да би оно било течно и изражајно. Из математике сабирају и одузимају до 100 без прелаза 
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десетице. На часовима су активни и радо учествују у активностима. Заинтересовани су 
за рад, труде се и редовно извршавају своје школске обавезе. Помажу једни другима. 
Сарадња са родитељима је добра.  

 

Одељењски старешина Биљана Станковић Разред и одељење I разред комбинованог 
одељења I/III у ИО у Међи 

Укупан број ученика 6 

Број ученика који напредују у остваривању исхода самостално  

-Уз стално ангажовање  / 

-Уз повремено ангажовање  / 

Број ученика који напредују у остваривању исхода уз мању помоћ  

-Уз стално ангажовање  2 

-Уз повремено ангажовање  2 

Број ученика који напредују у оставаривању исхода уз већу помоћ  

-Уз стално ангажовање  1 

-Уз повремено ангажовање  1 

Број неоцењених ученика  / 

 

Учениици 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  

518 / 518 

 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 
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1. Глорија Станковић ИОП 1 
Ученици са којима се ради индивидуализација: / 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Тања Мичета Разред и одељење I разред комбинованог 
одељења I/IV у ИО у Хетину 

Укупан број ученика    1 

Број ученика који напредују у остваривању исхода самостално  

-Уз стално ангажовање  / 

-Уз повремено ангажовање  / 

Број ученика који напредују у остваривању исхода уз мању помоћ  

-Уз стално ангажовање  1 

-Уз повремено ангажовање  / 

Број ученика који напредују у оставаривању исхода уз већу помоћ  

-Уз стално ангажовање  / 

-Уз повремено ангажовање  / 

Број неоцењених ученика  / 

 

 

Учениици који напредују у остваривању исхода уз већу помоћ уз повремено 
ангажовање и којима је потребна додатна подршка: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци: / 
 
Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Вукашин Павловић, ИОП 1 
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Ученици са којима се ради индивидуализација: / 

Ученици који нису редовно долазили од почетка полугодишта: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

Одељењски старешина Наталија Кецић  Разред и одељење II-1 

Укупан број ученика 

 

15 

Број позитивно оцењених ученика 15 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 8 

Врлодобар успех 4 

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 

803 / 803 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Фатиме Краснићи-ИОП-1 
2. Мартин Ковач-ИОП-2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: 
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У одељењу је 15 ученика и сви они су позитивно оцењени. Сви ученици су остварили 
напредак према својим могућностима.Одличан успех постигло је 8 ученика, врло добар 
4 и добар 3.  Сви ученици имају примерно владање. На часовима су активни и радо 
учествују у активностима. У одељењу влада права другарска атмосфера. Ученици радо 
помажу једни другима. У наредној школској години наставити са развијањем радних 
навика и навика лепог и културног понашања. 

 

 

 

Одељењски старешина Светлана Керекеш  Разред и одељење II-2 

Укупан број ученика 

 

16 

Број позитивно оцењених ученика 15 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 9 

Врлодобар успех 3 

Добар успех 3 

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 

Золи Мака   Из свих предмета 8 

 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

464 / 464 
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Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Самуела Филипов - ИОП-2 
 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 
1. Фатма Бериша 

 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У одељењу је 16 ученика. 15 ученика је оцењено, 1 ученик је неоцењен. Свих петнаесторо 
ученика је позитивно оцењено. Одличан успех има 9 ученика, 3 ученика врло добар 
успех, 3 ученика добар успех. Довољних нема. Једна ученица је радила 
индивидуализовано наставне садржаје из српског језика и математике. Једна ученица је 
радила по ИОП-у 2 из српског језика и математике. Ученици имају позитиван став према 
школи и обавезама. Сарадња са родитељима је била у интересу ученика. Сви имају оцену 
примерно владање. У наредној школској години наставити рад на развијању радних 
навика, осамостаљивању ученика и на развијању навика културног понашања.  

Одељењски старешина Тимеа Балинт Разред и одељење II-3 

Укупан број ученика 

 

9 

Број позитивно оцењених ученика 9 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 7 

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: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта): 
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Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

343 / 343 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Мате Ердеш 
2. Жолт Швелер 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У другом разреду има девет ученика. Сви су позитивно оцењени. Неоцењених нема. 

Наставу похађају по ИОП-у, Ердеш Мате и Жолт Швелер, из математике и из мађарског 
језика. Ердеш Мате има проблем са говором и са концентрацијом.  Само уз помоћ решава 
задатке. Жолт Швелер такође само уз помоћ решава задатке. На часовима је већина 
активна, самостални су. 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. 

19.5.2022.г. придрyжили смо Међународној акцији пројекта Оutdoor classroom day, Дан 
учионице на отвореном - С природом на Ти, коју организује Semble и Савез учитеља 
Републике Србије. 

27.5.2022.г. организовали смо психолошку радионица са школским психологом (Биљана 
Роксандић). 

8.6.2022. г. Тимски час смо држали са учитељицом Наталијом Кецић и Светланом 
Керекеш, из предмета Физичко васпитања Направили смо полигон, на коме су се 
бициклом возали ученици 2.1, 2.2 и 2.3 одељења. 

Реализована је и екскурзија у Новом Саду. 

У одељењу је увек радна атмосфера.  

 

Одељењски старешина Слађана Савић Разред и одељење II разред комбинованог 
одељења II/IV у ИО у Међи 
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Укупан број ученика 

 

2 

Број позитивно оцењених ученика 2 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 2 

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 

                23 /                    23 

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: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Јелена Ивановић Разред и одељење II разред комбинованог 
одељења II/III у ИО у Хетину 

Укупан број ученика 

 

2 

Број позитивно оцењених ученика 2 

Број ученика који имају: 
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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 (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

95 / 95 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП 

1. Јована Недељковић, ИОП 1 
2. Виктор Поповић , ИОП 2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Весна Стојић Разред и одељење III-1 

Укупан број ученика 

 

26 

Број позитивно оцењених ученика 26 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 9 

Врлодобар успех 11 
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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 

   2710        /          2710 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Дуња Јосић - ИОП 1 
2. Елена Будимир - ИОП 1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Током ове школске 2021/2022. год.  уписано је 26 ученика. До краја II полугодишта 9 
ученика је остварило одличан успех, 11 врло добар и 6 ученика је постигло добар успех. 
Уједно, сви ученици имају примерно оцену из владања  с обзиром да су се придржавали 
истакнутих правила понашања у учионици.  

Сви планирани часови су реализовани. Изборни предмети: пројектна настава и еколошка 
секција, њихови садржаји, били су у корелацији са обавезним предметима, што је 
утицало на већу ангажованост свих ученика.  

Дуња Јосић је радила по ИОП 1 на часовима математике, те је једноставније математичке 
изразе са сабирање и одузимањем до броја 100 у већој мери усвојила до краја II 
полугодишта.  

Елена Будимир је такође радила по ИОП 1 на часовима математике, те је једноставније 
математичке изразе са сабирањем и одузимањем до броја 100 у нешто већој мери 
усвојила до краја II полугодишта. 
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Одељењски старешина Зита Немеди  Разред и одељење III-2 

Укупан број ученика 

 

11 

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 (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

461 2 463 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Даниел Ковач ИОП 1 
2. Тибор Перки ИОП 2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

1. Даниел Ковач 
 
 

Запажања о ученицима и одељењу: 
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Ученици су током целе школске године уложили доста труда да би на крају имали леп 
успех. Надам се да ће и у будућности бити вредни и радни и још активнији. 

 

Одељењски старешина Биљана Станковић Разред и одељење III разред 
комбинованог одељења I/III у ИО у Међи 

Укупан број ученика 

 

7 

Број позитивно оцењених ученика 7 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 3 

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 (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

518 / 518 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Анђела Милосављевић,  ИОП1 
2.  

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 
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Одељењски старешина Јелена Ивановић Разред и одељење III разред комбинованог 
одељења II/III у ИО у Хетину 

Укупан број ученика 

 

1 

Број позитивно оцењених ученика 1 

Број ученика који имају: 

Одличан успех / 

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 

/ / / 

 

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: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Светлана Ћурић Разред и одељење IV-1 
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Укупан број ученика 

 

27 

Број позитивно оцењених ученика 27 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 9 

Врлодобар успех 8 

Добар успех 7 

Довољан успех 3 

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 

1 541 / 1 541 

 

 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Име и презиме Врлодобро Добро Задовољавајуће Укупно 

Николина Кашлик Врло добро    

 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Николина Кашлик ИОП-1 
2. Надица Ранковић ИОП-1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 
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1. Надица Ранковић 
2. Ферди Бериша 

 

 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У четвртом разреду има 27 ученика. Сви ученици су позитивно оцењени. Неоцењених 
нема. Николина Кашлик има смањену оцену из владања - врло добро, док сви остали 
ученици имају примерно  владање.  

По прилагођеном програму ИОП-у 1 раде : Николина Кашлик и Надица Ранковић. Све 
планиране активности и часови су реализовани.  

Ученици су остварили планиране исходе и циљеве у настави, свако према својим 
могућностима и уложеном раду.  

Завршна приредба је одржана 16.јуна, текуће кодине  . 

Ђачка екскурзија је реализована 18.06.2022.године. 

У четвртак 23.јуна, почастили смо се у ресторану “Мркшићеви салаши”. 

Свим ученицима, желим пуно успеха у даљем школовању.  

 

Одељењски старешина Хермина Њергеш Разред и одељење IV-2 

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 / 

 



 
 

32 
 

Ученици који имају недовољне оцене: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

141 / 141 

 

 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Ребека Фодор - ИОП 2 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: 

У четвртом разреду има девет ученика. Сви су позитивно оцењени. Неоцењених нема. 

На часовима су  активни, радни. Свако напредује према својим могућностима и 
уложеном труду. Сви су напредовали од почетка школске године. Све похвале за њих! 

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

Сви наставни садржаји су се реализовали. Екскурзија је била 18. јуна, а завршна приредба  
24. јуна. 

 

Одељењски старешина Слађана Савић Разред и одељење IV разред комбинованог 
одељења II/IV у ИО у Међи 

Укупан број ученика 

 

          2 

Број позитивно оцењених ученика           2 

Број ученика који имају: 

Одличан успех            2 
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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 

                 14 /                14 

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: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Тања Мичета Разред и одељење IV разред комбинованог 
одељења I/IV у ИО у Хетину  

Укупан број ученика 4 
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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: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

158 / 158 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Гоца Недељковић  ИОП 1 
 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Одељењски старешина Маристела Дробњак Разред и одељење V-1 

Укупан број ученика 

 

16 

Број позитивно оцењених ученика 16 

Број ученика који имају: 
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Одличан успех 7 

Врлодобар успех 4 

Добар успех 3 

Довољан успех 2 

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 

543 / 543 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Бајрамша Мета ИОП 1 
2. Марјан Ферковић  ИОП 1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Еде Ормош Разред и одељење V-2   

Укупан број ученика 

 

6 

Број позитивно оцењених ученика 6 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 3 

Врлодобар успех 3 
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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 

266 / 266 

 

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: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Милош Становић Разред и одељење V-3  

Укупан број ученика 

 

8 

Број позитивно оцењених ученика 8 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 4 

Врлодобар успех 2 

Добар успех 2 

Довољан успех / 

Број ученика који имају недовољне оцене / 
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Број неоцењених ученика / 

 

Ученици који имају недовољне оцене: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

552 / 552 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Стојичић Лаура 
Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Владимир Злокас Разред и одељење VI-1  

Укупан број ученика 

 

13 

Број позитивно оцењених ученика 13 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 2 

Врлодобар успех 8 

Добар успех 2 

Довољан успех 1 

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 

1211 / 1211 

 

 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Елдиса Османи, ИОП 1 
2. Немања Николић, ИОП 1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Славица Симић Разред и одељење VI-2 

Укупан број ученика 

 

14 

Број позитивно оцењених ученика 14 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 2 

Врлодобар успех 7 

Добар успех 3 

Довољан успех 2 

Број ученика који имају недовољне оцене / 

Број неоцењених ученика / 

 

Ученици који имају недовољне оцене: / 



 
 

39 
 

 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

1023 / 1023 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Александар Барбул, ИОП 1 
2. Златко Стојков, ИОП 1 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 
 
Запажања о ученицима и одељењу: 

 

 

 

Одељењски старешина Гизела Вуковић Сакал Разред и одељење VI-3 

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: / 
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Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

292 / 292 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Енике Патаи. ИОП 2 
2. Кристина Швелер, ИОП 1 
3.  

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 
 
Запажања о ученицима и одељењу: 

 

 

 

 

 

Одељењски старешина Дуња Травар Разред и одељење VI-4 

Укупан број ученика 

 

8 

Број позитивно оцењених ученика 8 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 2 

Врлодобар успех 2 

Добар успех 4 

Довољан успех / 

Број ученика који имају недовољне оцене / 
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Број неоцењених ученика / 

 

Ученици који имају недовољне оцене: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

379 / 379 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Ивана Стојков 
Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

Запажања о ученицима и одељењу: 

 

Одељењски старешина Камелија Ћирић Разред и одељење VII-1 

Укупан број ученика 

 

17 

Број позитивно оцењених ученика 17 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 6 

Врлодобар успех 3 

Добар успех 6 

Довољан успех 2 

Број ученика који имају недовољне оцене / 

Број неоцењених ученика / 

Ученици који имају недовољне оцене: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
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Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

2182 / 2182 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Мирјана Павлов, ИОП-2 
2. Мануел Ранковић ИОП-2 

 
Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 

1. Рафајела Раду 
2. Мануел Ранковић 
3. Смиљка Ранковић 

 
Запажања о ученицима и одељењу: 

 

Одељењски старешина Обрад Становић Разред и одељење VII-2 

Укупан број ученика 

 

16 

Број позитивно оцењених ученика 16 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 4 

Врлодобар успех 7 

Добар успех 5 

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 

519 62 581 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Добринко Вулеташ 
2. Ђорђо Маринковић 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: 
Запажања о ученицима и одељењу:/  

Одељењски старешина Елеонора Кашлик Разред и одељење VII-3 

Укупан број ученика 

 

5 

Број позитивно оцењених ученика 5 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 4 

Врлодобар успех / 

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 

568 / 568 
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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: 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина Милица Грујић Разред и одељење VII-4 

Укупан број ученика 

 

12 

Број позитивно оцењених ученика 12 

Број ученика који имају: 

Одличан успех 3 

Врлодобар успех 5 

Добар успех 4 

Довољан успех / 

Број ученика који имају недовољне оцене / 

Број неоцењених ученика 0 

 

Ученици који имају недовољне оцене: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 

532 8 540 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Станоје Симић 
2. Спасенија Стојков 
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Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Одељењски старешина __Милица Зубовић__________ Разред и 
одељење____VIII1______ 

Укупан број ученика 
 

22 

Број позитивно оцењених ученика 22 
Број ученика који имају: 
Одличан успех 7 
Врлодобар успех 10 
Добар успех 4 
Довољан успех 1 
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 
2041 20 2061 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

 

 

 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Душан Јелић_____________ 
2. Дејан Павловић___ _______ 
3. Михаела Тот    

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 
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Одељењски старешина ____Анастазија Тот Римаи___ Разред и одељење____VIII-
2____ 

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: / 
 
Ученици који су неоцењени: / 
 
Изостанци (од почетка другог полугодишта) 
Оправдани Неоправдани Укупно изостанака 
117 / 117 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. __Лука Јашин________________ 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: 

Осми разред који наставу похађа на мађарском наставном језику је завршило 7 ученика. 
4 ученика је постигло одличан успех, а то су Река Б. Варга, Данијел Њитраи, Кристијан 
Филеп и Данијел Швелер. Са врлодобрим успех 8. разред је завршило троје ученика, а то 
су Лука Јашин, Норберт Швелер и Вивиен Шимон. Сви ученици су имали примерно 
владање. Из одељења 8.2 кандидат за Вукову диплому је Кристијан Филеп. 

 

Одељењски старешина __Милан Кркљеш___ Разред и одељење___VIII-3___ 

Укупан број ученика 
 

2 

Број позитивно оцењених ученика 2 
Број ученика који имају: 
Одличан успех 1 
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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 
85 / 85 

 

Ученици који имају смањену оцену из владања или укор: / 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

1. Тијана Игњатовић, ИОП 3 
 

Ученици који нису редовно долазили од почетка школске године: / 

Запажања о ученицима и одељењу: / 

 

Извештај саставила: 

Стручни сарадник – психолог 
Биљана Роксандић 
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Календар школе и реализоване активности 

 
На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 5. тачка 1. и став 6. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. 
закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), 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, 37/16, 29/17, 24/2019, 
66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице број: 128-610-3/2021-01-2 
 
 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују 
у току два полугодишта. 

Прво полугодиште почело је у среду, 1. септембра 2021. године, а завршило се у 
четвртак 23. децембра 2021. године. У првом полугодишту било је 79 наставних дана. 

Друго полугодиште почело је у  понедељак, 17. јануара 2022. године и завршило се:  
- у петак 24. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда, 
- у петак, 10. јуна 2022. године,  за ученикеосмог разреда. 

У току школске 2021/2022 године ученици су имали зимски распуст који је почео у 
петак, 24. децембра 2021. године, а завршио се у понедельник, 17. јануара 2022. 
године. 
 
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео је у понедељак, 27. јуна 
2022. године и трајаће до среде 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда 
летњи распуст је почео по завршетку завршног испита. 
 
21. септембар 2021. била је организована радна акција у циљу уређења школе и 
околине. 

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 2021.године. 

У школи се обележава: 
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који је био   21. октобра 2021. 

године, радни је и наставни дан  
- Дан примирја у Првом светском рату, који је био 11. новембра 2021. године, 

нерадни и ненаставни дан 
- Свети Сава – Дан духовности, који је био  27. јануара 2022. године и ненаставни 

дан 
- Сретење - Дан државности, који је био 15. и 16. фебруара 2022. године, и који је 

нерадни и ненаставни дан, није обележен због обуставе наставе због сезонског грипа. 
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату, који је био 22. априла 2022. године, и радни је и наставни дан. 
- Празник рада, који је био 1. и 2. маја 2022. године, и који је нерадни и ненаставни 

дан. 
- Дан победе, који је био 9. маја 2022. године, и који је радни и ненаставни  дан. 
У школама се обележава и Дан просветних радника, који је био 8. новембра 2021. 

године, и био је радни и наставни дан. 
 



 
 

49 
 

 
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи 

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

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

20.август – Дан Светог Стевана 
23.октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956.г. – Одржан је 

угледни – тимски час наставника који предају на мађарском наставном језику коме су 
присуствовали сви ученици из мађарских одељења. 

У току зимског распуста организована је допунска настава и то 27. и 30. децембра 
2021.год. и 9. и 10. јануара 2022.год. 

  
По завршетку првог полугодишта књижице су подељене 27.12.2021. године. 
По завршетку школске године, књижице и сведочанства за ученике од I до VIII 

разреда подељене су 30. јуна 2022. године. 
 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25.3.2022. године 
и у суботу, 26.3.2022..године, а завршни испит у понедељак, 17.06.2022. године, 
уторак, 18.06.2022. године и среду 19.06.2022. године.  

  
Настава у школи се одвијала у две смене: 
 
I смена  Српски Итебеј од 8.00h, Међа 8.00h, Хетин 8.00h 
II смена  Српски Итебеј од 12.40h 
 
Свети Сава је обележен у четвртак, 27.јануара, уз пригодан музички и драмски програм. 
Као и сваке године, и ове године су ученици учествовали на ликовном и литерарном 
конкурсу ''Светосавско перо'' и освојили награде за које је спонзор била ЗЗ ''Мркшићеви 
салаши''.  Након пригодног програма уследило је и традиционално резање славског 
колача. 
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Дежурства наставника   

Дежурства – разредна настава: 
 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Приземље Весна Стојић Наталија Кецић Светлана Ћурић Хермина 
Њергеш 

Зита Немеди 

Спрат Олгица Живков Олгица Живков ЗолтанЛабанц Светлана 
Керекеш 

Золтан Лабанц 

 
 

 
 
У Међи је распоред дежурства био организован на следећи начин: 
 
 
 

 
 

    ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
7:40-
10:35 
 
12:20-
15:15 

Приземље Јасмина Филеп Роберт 
Кендереши 

Гизела Вуковић 
Сакал 

 
Жужана Јамбор 

Јасмина 
Кузмановић 

Спрат Емил Чорба  Маристела 
Дробњак 

Обрад 
Становић Кристијан Тот Ћирић 

Камелија 

 Трпезарија Ивана Воденичар Шаролта Лазар Елеонора 
Кашлик Милан Кркљеш Дијана Тањга 

10:35-
14:05 
  
15:15-
18:45 

Приземље Ибоља Иштван Марa Kuјунџић  Ференц 
Камраш Маја Становић Јожеф Лазар 

 
Спрат 

 

 
Емаунел 

Таполчањи 
Илона Мартон Еде Ормош 

 
Саво 

Мајторовић Вера Танкосић 

13:20-
14:05 
18:00-
18:45 

Седми час 
са 

ученицима 
из Хетина 

Владимир Злокас Татјана Рајић Славица Симић Милица 
Зубовић 

Анастазиа Тот-
Римаи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ДУЊА ТРАВАР          
П 
 

AЛЕКСАНДАР 
ХРЊАЗ            П 
 

СЛАЂАНА САВИЋ    
П 
 

ЈЕЛИЦА 
НИКОЛИЋ  П 
 

МИЛИЦА ГРУЈИЋ 
1.-3.П 
ИВАНА БОЈАНИЋ П 

ДРАГАНА 
БОРИЋ     С 

МИЛОШ 
СТАНОВИЋ С        

МИЛАН КРКЉЕШ        
С 

J.KУЗМАНОВИЋ         
Ц 

ДРАГАН ТЕПИЋ С 
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Подела часова на наставнике по наставним предметима и одељењима 
је била распоређена на следећи начин: 
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Име и презиме Наставни 
предмет Одељење 

Грађ
анско

/ 
проје
ктна 
наста
ва/ди
гитал

ни 
свет 

Нед
ељ
ни 
фо
нд 

Годиш
њи 
фонд 

Норм
а 

Ч
О
С 

Дода
тна 

Сек
циј
а 

Допу
нска 

Олгица Живков  Разредна 
настава 1/1 2 17 684 100 1   1 1 

Анета Ковач Разредна 
настава 1/2 1 17 648 100 1   2 1 

Наталија Кецић Разредна 
настава 

2/1 + 6/1 
ликовна 
култура 

2 19 756 105 1   1 1 

Светлана 
Керекеш 

Разредна 
настава 2/2 1 18 684 100 1   2 1 

Тимеа Балинт Разредна 
настава 2/3 1 18 684 100 1   2 1 

Јелена Ивановић Разредна 
настава 2-3 Х 1 18 684 100 1   2 1 

Слађана Савић Разредна 
настава 2-4 М 1 18 684 100 1 1 1 1 

Весна Стојић Разредна 
настава 3/1 2 18 720 100 1   1 1 

Зита Немеди Разредна 
настава 3/2 1 18 684 100 1   2 1 

Биљана 
Станковић 

Разредна 
настава 1-3 М 1 18 684 100 1   2 1 

Светлана Ћурић Разредна 
настава 4/1 2 18 720 100 1 1 1 1 

Хермина Њергеш Разредна 
настава 4/2 2 18 720 100 1 1 1 1 

Тања Мичета Разредна 
настава 1-4 Х 2 18 720 100 1 1 1 1 

Јелица Николић Продужени 
боравак 

1-2 разред С. 
Итебеј   30 1080 100         

Мануела 
Шаренац 

Продужени 
боравак 

1-2 разред 
Међа   30 1080 100         

Весна Вукасовић                     

Славица Симић 

Српски 
језик и 
књижевнос
т/Српски 
језик 

 6/1;6/2;7/1; 
7/2;     16 576 

88,88
88888
9 

6/
2 1 1 1 

Славица Симић Српски као 
нематерњи 8/2      68 

11,11
11111
1 

        

Нада Шкондрић / 
Милица 
Моришан 

Српски 
језик и 
књижевнос
т/Српски 
језик 

5/1; 8/1   5 316 50 8/
1 0,5 1 1 
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Нада Шкондрић / 
Милица 
Моришан 

Српски као 
нематерњи 5/2; 6/3; 7/3    9 324 50       0,5 

Драгана Борић 

Српски 
језик и 
књижевнос
т/Српски 
језик 

5-8  Међа   13 604 
94,44
44444
4 

  1 1 1 

Золтан Лабанц Српски као 
нематерњи 1-4 Н. Итебеј   10 360 50       2,5 

Золтан Лабанц 

Мађарски 
језик са 
елем. нац. 
културе 

1-8 С. Итебеј   8 288 40         

Ибоја Иштван Мађарски 
језик 

5/2; 6/3; 7/3; 
8/2   13 604 

94,44
44444
4 

  1 1 1 

Ивана Воденичар Енглески 
језик 1-4 С. Итебеј   10 360 50       1 

Ивана Воденичар Енглески 
језик 5-8 С. Итебеј   10 428 

66,66
66666
7 

  1   2 

Дуња Травар Енглески 
језик 1-4 Међа   4 144 20       0,5 

Дуња Травар Енглески 
језик 5-8  Међа   6 284 

44,44
44444
4 

6/
3 0,5   1 

Јасмина Филеп Енглески 
језик 1-4 Н. Итебеј   8 288 40       1 

Јасмина Филеп Енглески 
језик 5-8 Н. Итебеј   6 284 

44,44
44444
4 

  1   1 

Јасмина Филеп Информтик
а 5-8 Н. Итебеј   3 142 20     1   

Јасмина 
Кузмановић Руски језик 5-8 С. Итебеј    

5-8  Међа   16 712 
111,1
11111
1 

  2   2 

Илонка Ковач Немачки 
језик 5-8 Н. Итебеј   6 284 

44,44
44444
4 

  1   1 

Вера Танкосић Ликовна 
култура 5-8  Међа                        4 178 25     1   

Вера Танкосић Ликовна 
култура 5-8 С. Итебеј    5 214 30     1   

Емил Чорба Ликовна 
култура 5-8 Н. Итебеј   4 178 25     1   

Камелија Ћирић Музичка 
култура 

5-7 С. Итебеј     
5-8  Међа   10 394 55 7/

1   1   

Роберт 
Кендереши 

Музичка 
култура 

5-8 Н. Итебеј, 
8/1   4 212 30     1   

Милан Кркљеш Историја 5-8 С. Итебеј     
5-8  Међа   14 640 90 8/

3 1   2 

Милан Кркљеш Грађанско 5/1; 6/1 и 6/2; 
7/1; 8/1 и 8/2   3 142 20         
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Јудит Ронто 
Бозоки Беата 
Борош Кристиан 
Тот 

Историја 5-8 Н. Итебеј   5 248 35   0,5   0,5 

Владимир Злокас Географија 5-8 С. Итебеј, 
6/4 Међа   11 464 65 6/

1 1   1 

Гизела Вуковић 
Сакал Географија 5-8 Н. Итебеј   5 248 35 6/

3 0,5   0,5 

Милица Грујић Географија 5/3; 7/4; 8/3 
Међа   3 176 25 7/

4 0,5   0,5 

Драган Тепић ТТ 5-8  Међа   6 284 40     1   
Драган Тепић Физика 6-8  Међа   4 212 30   1   1 
Анастазија Тот 
Римаи Физика 6-8 С. Итебеј    

6-8 Н. Итебеј   12 568 80 8/
2 1   1 

Александар 
Хрњаз 

Математик
а 5-8 Међа, 8/1 

  12 704 
111,1
11111
1 

  1   2 

Елеонора 
Кашлик 

Математик
а 

5-8 Н. Итебеј, 
5/1   16 712 

111,1
11111
1 

7/
3 1   2 

Мара Кујунџић Математик
а 6/1,6/2,7/1,7/2   16 576 

88,88
88888
9 

  2   2 

Татјана Рајић Информтик
а 

5-8 С. Итебеј             
5-8  Међа    8 356 50     1   

Татјана Рајић Енглески 
језик 

Хетин 1-4 К, 
2-3 К   4 144 20         

Жужана Јамбор Биологија 5-8 С. Итебеј    
5-8 Н. Итебеј   16 712 100   2   2 

Ивана Бојанић Биологија 5-8  Међа   6 284 40   1   1 

Ерика Чоти Хемија 
7-8 С. Итебеј    
7-8 Н. Итебеј               
7-8  Међа 

  8 492 70 5/
1 1   1 

Маја Становић ТТ 5-8 С. Итебеј   10 428 60     2   
Ференц Камраш ТТ 5/2 и 8/2   2 140 20     1   
Јожеф Лазар ТТ 6/3 и 7/3   4 144 20     1   

Обрад Становић 

Физичко и 
здравствен
о 
васпитање 

5-8 С. Итебеј, 
ОФА 5/3, 6/4 
Међа 

  17 714 100 7/
2   2   

Еде Ормош Физичко 
васпитање 5-8 Н. Итебеј   9 426 60 5/

2   2   

Милош Становић Физичко 
васпитање ФВ 5-8 Међа   7 354 50 5/

3   1   

Саво 
Мајсторовић 

Веронаука/
Православн
а 

С. Итебеј 8 
група, Међа 6 
група, Хетин 2 
групе на 
нивоу 
одељења 

  14 572 80         
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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 Јелица 
Николић, 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. 

 

 

Ваннаставне активности (време реализације)  

 
Ред.бр. НОСИОЦИ ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 
ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  Oлгица Живков 

 

Допунска настава 

Слободна активност 

I-1 Четвртак 5.час –
преподне и претчас -
поподне 

2.  Золтан Лабанц Допунска настава 

Слободна активност 

I-2 Петак 5.час 

Среда 5.и 6.час 

3.  Светлана Ћурић Допунска настава IV-1 Среда 5.час 

Илона Мартон 
Веронаука/
Реформато
рска 

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

  5 180 25         

Емануел 
Таполчањи 

Веронаука/
Католичка 

С. Итебеј 2 
групе 1-4, 5-8   2 72 10         
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Слободна активност 

Додатна настава 

Среда 4.час 

4.  Хермина 
Њергеш 

Допунска настава 

 

Слободна активност 

IV-2 Петак 6.час-
преподне, петак 
5.час поподне 

Среда 4.час 
преподне, петак 
5.час поподне 

5.  Весна Стојков Допунска настава 

 

Слободне 
активности 

IІI-1 Понедељак 5.час 

 

Четвртак 5.час 

6.  Светлана 
Керекеш 

Допунска настава 

 

 

Допунска настава 

IІ-2 Понедељак 6.час – 
преподне и 5.час – 
поподне 

 

Петак 6.час – 
преподне и 5.час – 
поподне 

 

 

7.  Наталија Кецић Допунска настава 

 

Додатна настава 

Слободна активност 

II-1 Уторак 6.час-
преподне, 5.час 
поподне 

Понедељак 6.час 

Петак 6.час 

8.  Зита Немеди Допунсканастава 

 

Додатнанастава 

 

 

III-2 Четвртак 1.час 
преподне, 6.час 
поподне 

Среда 1.час 
преподне, уторак 
6.час поподне 
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Слободна активност  

Среда 5.час 

9.  Маристела 
Дробњак 

допунска, додатна 

 

Допунска – Међа 

VII-VIII Четвртак 7.час – 
петак 0.час поподне 

Четвртак 0.час (када 
је преподневна 
смена у матичној 
школи), 7.час (када 
је поподневна смена 
у матичној школи) 

10.  Јамбор Жужана Допунска настава 

Додатна настава 

Секција 

V-VIII Уторак 6.час 

 

Четвртак 7.час 

11.   Допунска настава I-IV, VІІІ-2  

12.  Милица Зубовић Допунска настава 

 

 

Додатна настава 

 

 

Драмска секција 

V/3, VI/1, 
VI/2, VII/3, 

VIII/1. 

Уторак 7.час 
преподне, Среда 
11:15 часова 
поподневна смена 

Четвртак 7.час, 
Понедељак 
11:15часова 
поподневнасмена 

Петак 7.час 
преподне, 11:15 
часова поподневна 
смена 

13.  Симић Славица Допунска 

Додатна 

Секција 

V/1,V/2, 

VIІ/1,VII/2 

Уторак16:00-17:30 

Петак16:00-17:30 

Петак 16:00-17:30 

14.  Иштван Ибоја Допунска, додатна, 
припремна настава 

V - VIII Уторак7.час, 
четвртак 7.час 
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15.  Кркљеш Милан Допунска настава, 
додатна 

Међа 

V-VIII Петак 7.час 

Четвртак 7.час 

16.  ВладимирЗлокас Додатна 

Додатнанастава, 
Међа 

V – VIII Понедељак 7.час 

Петак 7.час 

17.  Ивана Бојанић Додатнанастава – 
Међа 

V-VIII Петак, 7 час 

18.  Травар Дуња Допунска 

Додатнанастава 

I - VIII Среда, 7 час 

Понедељак, 7 час 

19.  Елеонора 
Кашлик 

Допунска V – VIII Понедељак7.час 

20.  КамелијаЋирић Хор 

Хор – Међа 

V - VIII Уторак7.час 

Четвртак7.час 

21.  Роберт 
Кендереши 

Секција V – VIII Четвртак 7.час 

22.  Јасмина Филеп Додатна настава 
енглески јез. 

Допунска настава 
енглески јез. 

Информатика 
секција 

Израда распореда 
часова 

I – VIII 

 

V – VIII 

Понедељак 7.час 

Среда 7.час 

Петак 7.час 

23.  Татјана Рајић Информатичка 
секција-Међа 

 

 

Математика 
додатна 

 

V-VIII 

 

VІ-1 

 

V – VIII 

Среда 7.час када су 
часови у матичној 
школи преподне 

 

Уторак7.час 

Петак 7.час 

Понедељак7.час 
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Математика 
допунска 

Секција  

Израда распореда 
часова 

24.  Становић Обрад Секција V – VIII 

Међа 

Понедељак 7.час 

Четвртак 7.час 

Свека други уторак 
и среда по 3 часа 

25.  Милош 
Становић 

Секција V-VIII Четвртак, 7 час 

26.  Маја Становић Секција саобраћајна V – VIII Понедељак7.час 

27.  Ивана 
Воденичар 

Допунска настава 
Додатна настава 

V-VIII 

 

Понедељак 7.час, 
уторак 7.час, среда 
5,6 и 7.час, петак 
7.час када смо 
преподне 

Уторак, среда, 
четвртак 0.час када 
смо поподне 

28.  Станковић 
Биљана 

Допунска настава 

Додатна настава 

Секција 

I,III Четвртак, 5 час 

Уторак 6.час 

Уторак 12:40 

29.      

30.  Савић Слађана Допунска настава 

 

 

 

 

Секција 

I,III  Среда, 5 час. Петак 
4.час (I разред) 

 

Среда, 6 час. Петак 
4.час  

Уторак 12:20 (III 
разред) 
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31.  Гизела Вуковић-
Сакал 

Додатна настава V – VIII Четвртак 8.час 

32.  Maра Кујунџић Допунска настава 

додатна и 
прирпремна настава 

V – VIII  Петак, 7 час 

Уторак, 7 час 

33.  Борић Драгана Допунска настава 

додатна и 
припремнанастава 

V – VIII  Понедељак, 7 час 

Среда, 7 час 

Четвртак, 7 час 

34.  Ивановић Јелена Слободна активност 

Допунска настава 

Додатна настава 

 

II,III Среда5.час 

Петак4.час 

Петак5.час 

35.  Тања Мичета Допунска настава 

Слободна активност 

 

I,IV 

 

 

Петак5.час 

Среда5.час 

 

36.  Танкосић Вера Ликовнасекција V – VIII  Петак7.час 

37.  Тепић Драган Физика-допунска 
настава, Међа 

VI – VIII  Уторак 7.час 

38.  Ковач Илонка Допунсканастава 

Додатнанастава 

Секција 

 V – VIII 

 

Уторак7.час 

 

39.  Ормош Еде Секција V – VIII Петак 8.час 

40.  Тијана Мунћан Ликовна секција V-VIII Четвртак 4 часа – 1 
месечно 

41.  Јасмина 
Кузмановић 

Допунска настава 

Међа 

V-VIII Среда7.час 

Петак7.час 
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42.  Милица Грујић Допунска настава V-VIII Среда 7.час 

43.  Ференц Камраш Секција V-2 VI-3 Сваке четврте среде 
од 14:30 до 17:30 

44.  Кристијан Тот Допунска V-VIII Среда0.час 

45.  Александар 
Хрњаз 

Допунска 

 

 

Додатна 

 

V-VIII Среда 7.час поподне 

Четвртак 7.час 
поподне 

Понедељак 0.час 
када смо поподне 

Петак 0.час поподне 

53. Анастазија Тот-
Римаи 

Допунска настава 

Додатна настава 

VI-VIII Понедељак 7.час 

 

 
 
 

Подела одељенских  старешинстава  
 

Одељење Наставнијезик Место Име и презиме 

I – 1 српски Српски Итебеј Олгица Живков 

I– 2 мађарски Српски Итебеј Золтан Лабанц 

I,III српски Међа Биљана Станковић 

II – 1  српски Српски Итебеј Наталија Кецић 

II – 2 српски Српски Итебеј Светлана Керекеш 

II - 3 мађарски Српски Итебеј Тимеа Балинт 

III – 1  српски Српски Итебеј Весна Стојић 

III – 2 мађарски Српски Итебеј Зита Немеди 

IV-1 српски Српски Итебеј Светлана Ћурић 

IV-2 мађарски Српски Итебеј Хермина Њергеш 
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II, IV (комб.) српски Међа Слађана Савић 

II, ІІІ (комб.) српски Хетин Ивановић Јелена 

I, IV (комб.) српски Хетин Тања Мичета 

V– 1  српски Српски Итебеј Маристела Дробњак 

V – 2 мађарски Српски Итебеј Еде Ормош 

V - 3 српски Međa Милош Становић 

VI – 1  српски Српски Итебеј Владимир Злокас 

VI – 2 мађарски Српски Итебеј Славица Симић 

VI– 3 српски Српски Итебеј Гизела Вуковић-Сакал 

VI-4 српски Међа Дуња Травар 

VII – 1  српски Српски Итебеј Камелија Ћирић 

VII – 2 српски Српски Итебеј Обрад Становић 

VII – 3 мађарски Српски Итебеј Елеонора Кашлик 

VII – 4  српски Међа Милица Грујић 

VIII – 1  српски Српски  Итебеј Милица Зубовић 

VIII – 2 мађарски Српски Итебеј Анастазиа Тот Римаи  

VIII – 3  српски Међа  Милан Кркљеш  

I – II 
(прод.боравак) 

српски Српски Итебеј Јелица Николић 

I – II 
(прод.боравак) 

српски Међа Шаренац Мануела 
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Изборна настава 

 
На основу интересовања ученика и постојећих ресурса школе изборна настава била је 
организована из следећих предмета : 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ШКОЛА РАЗРЕД БРОЈ 
ГРУПА 

УКУПНО 
ГРУПА 

Верска настава 

- православна 

Српски Итебеј 

Међа 

Хетин 

I – VIII 

I – VIII  

I – IV  

5+5 

7 

1 

18 

- реформаторска Српски Итебеј I – VIII 3+3 6 

- католичка Српски Итебеј 

Хетин 

V – VIII  

I – IV 

1+1 

1 

3 

Грађанско васпитање Српски Итебеј 

Meђа 

Хетин 

I – VIII 

I – VIII 

I – IV 

3+3 

1+1 

1 

9 

Шах 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 
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III СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ 
ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 
 

Извештај о раду  директора школе за школску 2021/2022. годину 

 
 
У току школске 2021/2022. 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 контрола рада установе; 
- праћење и унапређивање рада запослених; 
- развој сарадње са родитељима/ старатељима и другим законским заступницима, 
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 
ситуацијом 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, топломере за 
даљинско мерење температуре и табеларне евиденције о уласку особа у школу, 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. 
Одељења 7-2 и 8-1 у матичној школи, у којима је више или мање од 17 ученика, поделили 
смо у две групе, када је у одељењу било више позитивних ученика на вирус Ковид 19 од 
дозвољеног, по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Групе 
су наизменично похађале наставу у школи и на даљину према важећем распореду часова. 
С обзиром да се здравствено стање ученика није погоршавало и да се вирус није ширио, 
да смо га зауставили, након две недеље одељења су у целости наставила да наставу 
похађају непосредно у школи. 
Настава на даљину је реализована онлајн, путем изабране лиценциране образовне 
платформе, гугл /класром учионице, тако што су наставници са једном групом наставу 
реализовали у школи, а са другом групом истовремено, укључујући их у реалној 
учионици у гугл учионицу.  
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За време одмора организовали смо дежурства свих наставника у циљу стварања 
безбедних и здравих услова за боравак ученика у школи. 
Пратили смо здравствено стање и ученика и наставника током школске године и у складу 
са препорукама организовали наставу. Пошто смо у току првог полугодишта имали 
највише позитивних наставника  на корона вирус од када је почела пандемија Ковида 19, 
успели смо да за одређени број наставника обезбедимо стручне замене са бироа 
Националне службе за запошљавање, неке наставнике смо колегијално замењивали, а 
неки су наставу у том периоду реализовали на даљину, пошто нису имали тешке 
симптоме, морали су бити у изолацији, али су наставу уз пуну одговорност желели да 
реализују, да ученици не би морали да надокнађују пропуштено. Тада смо мењали 
распоред часова и усклађивали реализацију наставе са новонасталом ситуацијом. 
Наставнике сам мотивисала да прихвате нову ситуацију, да се што брже адаптирају и 
уклопе и да се настава реализују квалитетно. Кроз интерне обуке за рад у гугл учионици 
оспособили су се за што квалитетније извођење наставе и проширили су своја искуства. 
Наставили су да шире добру праксу у школи, размењујући знања, искуства и идеје, 
користећи савремене методе и технике учења и 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 и ове године 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 завршетку школске године извршена је евалуација. Ове школске 
године од укупно 325 ученика наставу је по измењеном или прилагођеном плану 
похађало: ИОП 1-21 ученик, ИОП 2-12 ученика и ИОП 3-1 ученик.  
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 одржано је 8 седница 
Наставничког већа и 11 седница одељењских већа. 
У току наставног процеса на часовима редовне наставе одржани су занимљиви огледни 
часови поводом обележавања значајних датума: 60 година од доделе Нобелове награде 
нашем истакнутом књижевнику Иву Андрићу, Међународни дан матерњег језика, 
Национални дан књиге, Дан слободе приступа информацијама, Дан сећања на Доситеја 
Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете, а у 
организацији Ученичког парламента, Дан љубави и Дан розе мајица.  
На иницијативу Ученичког парламента спроведена је хуманитарна акција прикупљања 
финансијских средстава од ученика и наставника. Сакупљено је довољно за куповину 
два мобилна телефона, један за ученицу из Међе ромске националности, која савесно 
похађа наставу, са вршњацима има одличну комуникацију, а живи у вишечланој 
породици, где јој се не посвећује довољно пажње. Други мобилни телефон је купљен 
ученику осмог разреда, који наставу похађа на мађарском језику у матичној школи по 
ИОП-у 2, због здравственог стања, а у породици му се посвећује мање пажње него брату 
и сестри, који су млађи од њега. Ученику из Хетина, који наставу похађа по ИОП-у 2 је 
купљено дидактичко наставно средство у циљу подршке његовом психо-физичком 
развоју. Двема девојчицама, од којих једна похађа наставу по ИОП-у 2 и живе у породици 
која прима социјалну помоћ, купљен је радни сто и фотеља.  
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У оквиру ваннаставних активности обележена је Дечија недеља под слоганом "Дете је 
дете, да га волите и разумете" реализацијом великог броја активности у матичној школи 
за ученике нижих и виших разреда, као и у ИО у Међи и Хетину, дечије представе 
"Царство-другарство" на српском и мађарском језику и дечија представа „Звездан“, а у 
оквиру обавезне слободне активности Чувари природе, организоване су активности на 
садњи украсних биљака у учионици у школском парку, вожња бициклом атарским путем 
до Крајшника и назад уз поштовање мера безбедности и спортски риболов уз ангажовање 
риболовца на едукацији ученика у том спорту на спортском рибњаку у Српском Итебеју. 
Организовали смо посету 11. ликовној колионији, коју је реализовао Завод за културу 
војвођанских Румуна у Српском Итебеју на тему реке Бегеј и насеља поред Бегеја, а уз 
учешће 10 уметника. 
У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација организована је 
радионица у циљу едукације ученика о безбедности деце на интернету, а у акцији Олвејса 
едукација за девојчице 6. разреда о психофизичким променама које настају у доба 
пубертета, као допуна знањима која су усвојили у оквиру учења на редовној настави. 
У сарадњи са грдском библиотеком у Зрењанину смо и ове године организовали 
традиционалну манифестацију „Песничке штафете“ богатим и квалитетним програмом 
у школи, који је похваљен и наш ученик је од 200 изабраних песама добио 3. награду на 
завршној свечаности (од када радим- 30 година, мислим да нисмо имали награђене 
ученике у Итебеју, док их је у Међи било, о чему немам евиденцију, а учествујемо у 
манифестацији 40-так година). Ове године можемо бити поносни на посигнут успех. 
На конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за образовање за креативне 
фотографије настале у неговању традиционалног прослављања ускршњих празника, 
наши ученици су узели велико учешће и једна ученица је освојила вредну награду, која 
јој је додељена на свечаном пријему у Новом Саду уз присуство родитеља. 
У циљу унапређења наставе на мађарском језику и неговању националне традиције 
изведена је луткарска представа на мађарском језику уочи Божићних и Новогодишњих 
празника, обележени су национални празници мађарске националне заједнице у октобру 
одржавањем огледних часова, а у марту присуствовањем ученика на манифестацији у 
Новом Итебеју, обележавајући Дан мађарске револуције. 
У оквиру професионалне оријентације ученицима, који наставу похађају на мађарском 
наставном језику представиле су се две школе из Суботице, Гимназија "Костолањи 
Деже" и Хемијско-технолошка школа. На тим часовима су наставници средњих школа 
представили профиле за које се ученици могу определити у складу са својим 
интересовањима и наставити своје образовање на матерњем језику.  
У циљу информисања ученика и опредељења за упис одговарајућих профила у средњој 
школи, сарађивали смо са средњом школом у Српској Црњи и организовали одлазак 
матураната на отворена врата у пратњи одељењских старешина и стручних сарадника.   
Пошто се пандемија зауставила, није било отказивања планираних такмичења. Сва 
такмичења су реализована.  
Почетком другог полугодишта организовали смо и били домаћини два општинска 
такмичења. У Српском Итебеју је реализовано општинско такмичење из српског језика, 
а у ИО у Међи општинско такмичење из географије.  
У матичној школи организовали смо крос РТС-а за све ученике из матичне школе и 
издвојених одељења, након кроса утакмицу у малом фудбалу између наставника и 
ученика, и поделили победницима дипломе и награде (чоколаде) уз свечано проглашење 
у холу школе. 
У сарадњи са Спортским савезом општине Житиште организовали смо мале олимпијске 
игре у школи и учешће ученика на општинском такмичењу у Житишту, где смо освојили 
две награде. 
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После успеха на општинском такмичењу, организовали смо учешће наших ученика на 
Спортској олимпијади школске омладине из атлетике и малог фудбала-фуцала у 
Зрењанину и Михајлову, који су били домаћини. Они су и тамо показали одличне 
физичке и спортске способности изнеговане у оквиру редовне наставе физичког и 
здравственог васпитања и ваннаставних активности. Као најбољи у општини, наши 
ученици су школу представљали и на међуокружном такмичењу из атлетике у Новом 
Саду.  
Остварили су лепе резултате, који су презентовани кроз извештај са такмичења и били 
награђени на крају наставне године књигама уз уручивање диплома за постигнуте 
изузетне резултате на такмичењима од школе и од Општине Житиште вредним 
наградама. Од 325 ученика, колико је имала школа ове школске године, наши ученици 
освојили су 64 прва места, 48 других места и 34 трећих места, рачунајући такмичења од 
општинског до републичког нивоа. Два ученика су имала пласман на републичко 
такмичење из мађарског и енглеског језика. Организовали смо њихово учешће на 
такмичењима на одговарајући начин и уз пратњу родитеља и наставника. 
Након завршетка наставне године за ученике осмог разреда организовали смо полагање 
завршног испита у посебним условима одласком у Банатско Карађорђево, где су испит 
полагали у спортској хали заједно са својим вршњацима из целе општине. Организацијом 
је управљало Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова због 
безбедности спровођења мале матуре, а постојала је могућност угрожавања, услед дојава 
о постављеним бомбама у школама. Завршни испит је организован и протекао је у 
потпуности у складу са стручним упутствима. Резултати завршног испита су приказани 
у Извештају о завршном испиту. С обзиром на састав и особености ученика који су ове 
године завршили основно образовање и васпитање у нашој школи, просек постигнућа је 
испод републичког. Међу ученицима осмог разреда је била трећина ученика ромске 
националности, велики број ученика у хранитељским или непотпуним породицама и 
резултат не можемо прихватити као поражавајући. Успех је у томе да су сви уписали и 
наставили школовање у средњој школи, што ће их свакако подићи у социјално-
економском, образовном и културном смислу, а сами ће створити могућности за 
квалитетан живот и неће бити на финансијском трошку државе. 
На крају наставне године организовали смо матурске вечери у матичној школи и ИО 
Међи, као и завршне свечаности и приредбе за ученике четвртог разреда. За прославе 
смо обезбедили средства у износу од 50.000 динара од донатора са којима сарађујемо 
годинама, а општина је издвојила средства за финансирање послужења за сваког ученика 
осмог разреда.  
На крају школске године није реализована настава у потпуности услед прекида изазваних 
пандемијом корона вируса на целој територији Републике Србије, па и у нашој школи, 
али су образовно-васпитни програми сажимањем у мањем обиму реализовани у складу 
са законом у проценту мањем од 5 %.  
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 наставе на даљину у кратком периоду.  
 
. 
II  Планирање, организовање и контрола 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 



 
 

68 
 

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 2021. 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 ЈИСП 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 2021/2022. 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.  
У току школске године присуствовала сам 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.  
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. 
На крају школске године организовала сам и учествовала у изради Годишњег извештаја 
о раду школе и пратила извештавање свих стручних и саветодавних органа. 

 
III   Праћење и унапређивање рада запослених 

 
На основу пројекције одељења и Правилника о систематизацији радних места на 

почетку школске године 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 својим компетенцијама одговарају захтеву посла и да 
су стручни по Закону. Тренутно су у школи на радним местима нестручно ангажовани 
само наставници за наставу математике на одређено време и повремено замене 
наставника који су одсутни, односно на боловању.  

Подстицала сам процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 
високим професионалним стандардима и подржавала континуирани професионални 
развој. 

Омогућила сам да сви наставници и други запослени имају једнаке могућности за учење 
на основу личних планова професионалног развоја, на основу Годишњег плана стручног 
усавршавања и у складу са могућностима школе, кроз различите облике стручног 
усавршавања-присуствовањем на стручним скуповима и стручним обукама, који су се 
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ове школске године одржавали у дигиталном окружењу или реално у непосредном 
окружењу.  

У току школске године наставници су присуствовали на 18 обука програма сталног 
стручног усавршавања и на 23 стручна скупа, што је евидентирано у Извештају о сталном 
стручном усавршавању наставника са 150 појединачних присуствовања.  

У школи смо у реалним условима, а одређени број сати на даљину организовали Обуку 
програма сталног стручног усавршавања: “Кооперативно учење и онлајн решавање 
домаћих задатака“ за 22 наставника.  

У току првог полугодишта посетила сам часове разредне наставе у матичној школи, по 
један час матерњег језика у сваком одељењу.  

Од Покрајинског секретаријата за образовање смо пријавом на конкурс и добрим 
пројектом обезбедили финансијска средства за реализацију стручног усавршавања 
наставника у износу од 80.000 динара за наредну школску годину. 

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 и 
поштовању, професионалности, сарадњи и тимском раду.  

Постављам себи и колегама за циљ остваривање највиших професионалних циљева, са 
жељом да наша школа буде све боља. Верујем у способности и могућности својих колега 
и подстичем их да што квалитетније обављају мисију просветних радника.  

У исказивању личних ставова јасна сам и конкретна. 
 
IV Развој сарадње са родитељима/старатељима и другим законским 

заступницима, школским одбором, репрезентативним синдикатима и 
широм заједницом 
 
Сарадња са родитељима 
 
На почетку школске године организовала сам одржавање првих родитељских састанака 
у свим одељењима, како би родитељи били упознати са препорукама Министарства 
просвете о раду школе и реализацији наставе у посебним условима рада. Родитеље сам 
подстицала на сарадњу и активно укључивање ради учења и развоја њихове деце. 
Обавестила сам их да је због пандемије вируса и даље 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. 
Уколико постоји потреба за реалним доласком у школу, обавештени су да су доласци 
дозвољени уз поштовање мера безбедности и вођењу адекватне евиденције на уласку у 
школу. 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 
облику, родитељи свакодневно имају приступ и увид у постигнућа своје деце. 
Ради унапређења сарадње са родитељима, а у циљу да се и ученицима и родитељима 
пружи подршка у току пандемије и ради праћења постигнућа ученика, наставници су 
радили на личном стручном усавршавању и присуствовали стручним скуповима на теме: 
„Са стручњацима на вези - безбедно током пандемије“,  „Програм обуке за оснаживање 
запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување 
здравља и безбедности ученика“, „Конструктивно превазилажење стреса као основна 
животна вештина за очување менталног здравља“,  “Кооперативно учење и онлајн 
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решавање домаћих задатака“ и “Формативно оцењивање – примери из праксе за основне 
и средње школе“. 
На крају школске године одржани су родитељски састанци и родитељи су примили ђачке 
књижице, сведочанства и уверења о завршном испиту за ученике осмог разреда и 
уверења о завршеној основној школи. Родитељима смо организовали подршку у писању 
жељених профила за упис у средњу школу на сајту Мистарства просвете-Моја средња 
школа, електронским путем, а након полагања завршног испита и расподеле смо опет 
омогућили да дођу у школу и упишу се у средњу школу уз нашу стручну информатичку 
подршку, како би се све реализовало у складу са роковима, а родитељи се не би излагали 
додатним трошковима путовања до Зрењанина, Српске Црње и Суботице, где су се наши 
ученици уписали за наставак средњешколског образовања и васпитања. 
У току припрема и организовања матурских вечери, као и свечаности поводом завршетка 
четвртог разреда, сарађивали смо са родитељима и обезбедили им финансијску подршку 
од донација за све трошкове прослава, тако да су родитељи требали само да опреме своју 
децу за свечаности, које су организоване у школи. 
 
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 и имали разумевања за све проблеме на које смо наилазили и 
доносили одлуке у најбољем интересу ученика наше школе. 
Чланови Школског одбора су активно учествовали у раду, пратећи наш рад, сарађујући, 
дајући нам савете и смернице за даље поступање током целе школске године без обзира 
на изазове на које смо наилазили и били значајна подршка у што квалитетнијем 
обављању школских активности. 
 
Сарадња са Општином Житиште 
 
На почетку школске године Општина Житиште обезбедила је финансијску подршку за 
опремање првака у износу од 5.000,00 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 замену целокупне расвете у згради матичне школе у 
Српском Итебеју у износу од 2.000.000,00  динара, док ће Општина Житиште допринети 
реализацији пројекта финансијским улагањем од 1.115.835,00 динара. Пројекат је 
реализован и у матичној школи је замењена целокупна расвета, тако да сада школа светли 
новим сјајем. 
Уочи Божићних и Новогодишњих празника Општина је обезбедила новогодишње 
пакетиће за све ученике школе. 



 
 

71 
 

На састанку са председником Општине Житиште, уз писмени захтев, успели смо да 
добијемо сагласност и одобрење за измену апропријације за 2022. годину на Финансијски 
план школе, која је реализована на седници Скупштине Општине Житиште.  
У сарадњи са Интерресорном комисијом Општине школа је добила позитивно мишљење 
за још једног ученика, ради унапређења његових развојних потреба, тако да су у нашој 
школи ангажована три лична пратиоца, који пружају подршку ученицима како би 
несметано пратили наставни процес и учествовали у свим наставним и ваннаставним 
активностима у складу са својим могућностима. 
У сарадњи са Општином Житиште радимо на реализацији још једног пројекта код 
Покрајинског секретаријата за енергетику. Резултати конкурса су објављени и за замену 
расвете у ИО у Међи обезбеђена су средства од Покрајинско секретаријата у износу од 
1.705.335,12 динара, а од општине Житиште као суфинансијера 1.003.698,48 динара. 
Радови ће почети у наредном периоду, у току школске 2022/2023. године. 
На крају школске године Општина Житиште је наградила све ученике који су постигли 
изузетне резултате на такмичењима од општинског до републичког нивоа вредним 
наградама, финансијски је обезбедила организацију матурских вечери, а добитнике 
Вукових диплома наградила књигама и финансијским средствима за летовање у току 
школског распуста. 
 
Сарадња са Центром за социјални рад Житиште се одвијала у циљу подршке 
ученицима који су у хранитељским породицама и у решавању свих вршњачких проблема 
у којима нам је била потребна њихова стручна помоћ. Сарадња се током школске године 
реализовала на различите начине, телефонским контактима, организованим састанцима 
представника Школе и Центра или њиховим доласком у циљу прикупљања информација 
и проналажења конструктивних решења за ученике, који су под њиховим надзором. 
Сарадња са Школском управом Зрењанин  
 
Сарадња са Школском управом огледа се у стручној подршци, педагошкој, методичкој, 
организационој и законској реализацији свих активности у школи. Нови руководилац 
Школске управе, Снежана Олушки Влачић, пружа нам стручну подршку у свим 
областима рада школе, обавља саветодавне разговоре и упућује нас на законске 
могућности решавања проблема. Можемо се похвалити да саветници у Школској управи 
верују у квалитетан рада наше установе, да нас некад консултују по питању проблема 
које смо решавали, како би могли да пруже информације и другим школама, да то раде 
на врло професионалан и несебичан начин, а у циљу размене знања и искуства. Наше 
финансијско пословање оцењено је високом оценом, тако да су Браниславу Димитров 
предлагали за кандидата за новог финансијског саветника у Школској управи, пошто 
просветна саветница за финансије, Гордана Николић, ускоро одлази у пензију. Она то 
није могла прихватити због ангажовања на одређено време до расписивања конкурса. 
Просветни саветник, Милути Мићић, који је био у стручном педагошком надзору школе, 
такође је био задовољан нашим радом што доказује његов Извештај о надзору.  
У јуну месецу, у току организације полагања завршног испита, сарадња је била на 
високом нивоу, због угрожене безбедности мале матуре и дојава путем мејла о 
постављеним бомбама по основним школама. Уз подршку Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова, сарадњу са школама на 
нивоу општине Житиште, мала матура је спроведена у складу са Стручним упутством и 
организована у спортској хали у Банатском Карађорђеву. За ученике осмог разреда 
обезбеђен је превоз и одговарајући, једнаки услови за све, слични онима које би имали у 
матичној школи, тако да начин организације није утицао негативно на спровођење свих 
планираних поступака спровођења полагања завршног испита. 
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Сарадња са Спортским савезом Општине Житиште  
 
Као и претходних година, ССОЖ показује велику подршку неговању здравих стилова 
живота и спорта у основним школама и финансирању свих спортских такмичења.  
На почетку школске године потписан је Уговор између општине Житиште, Спортског 
савеза и основних школа о организацији, финансирању и одговорностима током школске 
године и реализацији учествовања ученика на спортским такмичењима, која су 
планирана у складу са календаром такмичења. 
Наши ученици су се ове године истакли великим бројем освојених медаља на јесењем 
кросу у Банатском Двору, екипно су освојили прво место из атлетике на општинском 
такмичењу, девојчице су освојиле треће место у малом фудбалу, дечаци се окитили 
златом на општинском такмичењу у малом фудбалу-фуцалу, а на окружном такмичењу 
освојили друго место. На тај начин пласирали су се на Школску олимпијаду у 
Зрењанину, а њихово учешће је финансирао Спортски савез Општине Житиште.  
Ученици наше школе су због резултата на општинском такмичењу из атлетике 
учествовали на међуокружном такмичењу у Новом Саду. Осим спортског савеза и школа 
је финансијски подржала путовање и боравак ученика на међуокружном такмичењу и 
школској олимпијади.  
 
Сарадња са ЗЗ "Мркшићеви салаши" Српски Итебеј, ЗЗ"Братство јединство" Нови 
Итебеј, СТР "Бата јуниор", "Хемолукс" Зрењанин, МЗ Српски Итебеј, Нови Итебеј, 
Међа и Хетин се огледа у донирању финансијских и робних средстава за потребе школе 
поводом обележавања свих значајних датума у раду школе, Дана школе, школске славе- 
Светог Саве и мале матуре осмака, као и опроштајних свечаности четвртака. Осим што 
сваке године донирају средства за обележавање школских празника, ове године је ЗЗ 
„Братсво и јединство“ из Новог Итебеја обезбедило школи средства за куповину и 
уградњу клима уређаја за једну учиониоцу на спрату, која је последња у систему грејања 
школе, на спрату и на северној страни.  
  
Кроз пројекат ове школске године од Националног савета Мађара реализовали смо 
набавку наставних средстава у вредности од 60.000,00 динара и купљене су географске 
карте, глобус, геометријска тела и наставна средства за физику-динамометар, 
стабилисани исправљач, каблови... Ове године добили смо још  50.000 динара намењених 
за опрему за образовање-наставна средства за физику, хемију и географију.  
 
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и 
националне мањине- националне заједнице је ове године допринела реализацији 
програма обуке сталног стручног усавршавања за 22 наставника организацијом семинара 
у школи у вредности од 50.000 динара. Кроз нови пројекат остварили смо финансијску 
подршку за реализацију једне акредитоване обуке за већи број наставника у вредности 
од 80.000,00 динара, која ће бити спроведена до краја децембра 2022. године. 
Од њих смо кроз пројекат остварили и финансијска средства у износу од 8.260.538,50  
динара за извођење радова на објекту школске зграде у ИО у Хетину. Радови на школској 
згради у Хетину су завршени и обухватили су санацију крова, замену прозора ПВЦ 
столаријом, постављање гипсаних плоча на таваницама у учионицама, глетовање, 
кречење, поплочавање ходника и санитарних чворова, замену санитарија, замену 
улазних врата, санацију фасаде зграде и постављање нових олука. Општина Житиште је 
суфинансирала радове на овом текућем одржавању школе у Хетину у износу од 
1.730.199,50 динара. 
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Након завршетка радова остао је дотрајао намештај ормара, па су мештани и радне 
организације „СВС“, Фодор аграр и ЗЗ „Будућност“ донирали финансијска средства за 
замену намештаја и нове завесе у износу од 80.000 динара. 
На конкурсу за финансирање набавке опреме за основне школе, квалитетним пројектом 
остварили смо доделу средстава од Покрајинског секретаријата у износу 249.984,00 
динара за  набавку нових клупа и столица- 22 двоседа и 44 столице. 
Веома сам задовољна сарадњом са Покрајинским секретаријатом за образовање, али 
морам да кажем да смо ове године поново конкурисали пројектом за замену дотрајалих 
водоводних и канализационих инсталација у матичној школи, чије је стање критично за 
функционисање школе, али да нисмо прошли на конкурсу.  
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило средства за 
богаћење библиотечког фонда и куповину књига у вредности од 22.500,00 динара, а 
поводом обележавања 250 година постојања школства у Српском Итебеју и обележавање 
манифестације издвојило је и 85.000,00 динара, које смо уложили у израду монографије 
школе. Реализација израде монографије је у току, а када нам услови дозволе планирамо 
да овако дугу традицију образовања обележимо на достојанствен начин. 
У сарадњи са Минстарством просвете и Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација стигли смо до 3. фазе пројекта "Информационо-комуникациона 
инфраструктура за установе образовања- Повезане школе". У школи су постављене нове 
инсталације за функционисање брзог жичаног и бежичног интернета, који ће унапредити 
дигитализацију наставног процеса. Реализација пројекта је завршена у матичној школи 
и издвојеним одељењима. 
У току летњег школског распуста кроз реализоване пројекте наша школа је увећала 
бројност дигиталне опреме у три расподеле, тако да смо добили у првој расподели 5 тесла 
лаптопова, 2 пројектора и двоје покретних колица за опрему, у другој расподели 32 
лаптопа леново за ученике и у трећој расподели 28 леново рачунара и монитора и 1 
штампач. Планирамо да овом дигиталном опремом оспособимо три учионице за 
дигитализовану наставу, како би и наставници и ученици наставу могли да прате уз 
максимално коришћење дигиталних садржаја, који представљају мотивацију за учење у 
новом окружењу нашег 21. века. 
Ове године смо наставили сарадњу са привредним пословним кругом ЗРЕПОК из 
Зрењанина и добили средства за куповину садница у вредности од 55.900 динара. Школа 
је добила и засађено је: 
– 8 садница јапанских трешања; 
– 5 садница црвених шљива- украсних 
– 5 садница туја „Даница“; 
– 6 садница туја „Смарагд“; 
– 10 садница тује „Тини Тим“; 
– 40 садница жутиловке „Berberis vulgaris“. 
Саднице су посађене у заједничкој радној акцији са ученицима, наставницом биологије 
и помоћним особљем, а у циљу озелењавања и улепшавања околине школе. 
 
Сарадња са Црвеним крстом и ПС Житиште се сваке године огледа у спровођењу 
активности на тему "Безбедност деце у саобраћају" спровођењем едукативних радионица 
са првацима. Ове године смо их реализовали, захваљујући повољним условима 
пандемије, почетком школске године. 
 
V   Финансијско и административно управљање радом школе  
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На почетку школске године надзирала сам и учествовала у изради ЦЕНУС-а.  
У сарадњи са шефом рачуноводства обезбедила сам израду Финансијског извештаја за 
2021. годину и Финансијског  плана за 2022. годину и надзирала примену буџета у складу 
са расположивим и планираним средствима школе. У току школског распуста израдили 
смо предлог Финансијског плана за 2023. годину са пројекцијама та 2024. и 2025. годину.  
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.  
Током школског распуста, услед повећања трошкова превоза наставника, у сарадњи са 
правно-рачуноводственом службом, ускладили смо цене са постојећим ценовницима уз 
правно образложење, засновано на ПКУ и уз подршку општине Житиште, која је имала 
разумевања и дала савете за решавање новонастале ситуације. 
 
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 просветног инспектора и пружала све потребне информације у току 
инспекцијског надзора.  
 
Моја визија ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј 
 
С обзиром да сам у јуну месецу Решењем Министра просвете, Бранка Ружића, поново 
именова за директора школе, у наредном периоду ћу наставити са реализцијом 
постављених циљева предвиђених Годишњим планом рада, а у складу са мисијом и 
визијом наше школе.  
Кроз овај годишњи извештај о раду поновићу аргументе из полугодишњег извештаја, 
који су свакако део мог рада у овој школској години, али и у претходних осам година 
рада на месту директора школе. 
У односу на текуће и инвестиционо одржавање школских објеката, у ИО у Хетину је ове 
школске године зграда школе комплетно адаптирана од подова до плафона, има нов 
намештај, клупе, столице, ормане, три беле табле, једну интерактивну, два лаптопа и два 
пројектора, интернет, што значи да је у потпуности опремљена за реализацију наставе у 
складу са савременим трендовима образовних реформи. 
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У ИО у Међи адаптирана је фискултурна сала и уграђени нови ПВЦ прозори, котларница 
је реновирана и дотрајали котлови замењени новим са дигиталним управљањем, што 
доприноси енергетској ефикасности и уштеди енергије, све учионице имају опрему за 
извођење дигиталне наставе, уграђени су нови клима уређаји, купљена је косачица за 
траву и у току је реализација пројекта на замени комплетне расвете у школи. 
У згради матичне школе замењени су прозори у 4 учионице на спрату и у фискултурној 
сали, новим намештајем опремљено је 7 учионица, свих 15 учионица опремљено је белим 
таблама или платнима и дигиталном опремом за извођење савремене дигиталне наставе, 
уграђене су две интерактивне табле и купљена једна преносива, за свечаности и приредбе 
купљен је нови разглас, миксета-појачало и звучници, као и бело платно које је 
постављено на бини за пројектовање презентација током едукативних предавања и 
приредби или представа. Кухиња је замењена новим деловима кухињског намештаја и 
новим фрижидером. Уграђен је дупли аспиратор, а улазна врата у кухињски магацин 
замењена су новим ПВЦ вратима. Намештај у кацеларији директора школе, стручне 
службе и правно-рачуноводствене службе замењен је новим столовима и фотељама. У 
канцеларијама, зборници и учионици на спрату уграђени су нови клима уређаји. У свим 
учионицама офарбани су ормани, уграђене бравице, санирани оштећени фланелографи 
и редовно се одржавају кречењем и фарбањем. У кабинетима за техничко, физику и 
хемију, постављене су нове зидне облоге. За потребе одржавања травњака око школе 
купљена је трактор косачица, а МЗ Нови Итебеј донарила је школи самоходму косачицу 
и дуваљку за лишће. Купљена је и нова аутоприколица. У току другог полугодишта 
замењена је комплетна расвета у матичној школи лед расветом. Пројекат је финансирала 
Нафтна индустрија Србије у износу од 2.000.000,00 динара, а суфинансирала општина 
Житиште финансијским средствима у износу од 1.115.834,80 динара. 
Када сумирамо износ свих уложених инвестиција долазимо до великог износа 
финансијских средстава, која су кроз разне пројекте, подршку локалне самоуправе, 
Министарства просвете и Покрајинског секретаријата за образовање у претходних осам 
година опредељене нашој школи у вредности од 26.314.624,90 динара. 
У наредном периоду планирамо нове пројекте и нове инвестиције на санирању подова, 
куповини новог школског намештаја за преостале учионице у којима није замењен, 
адаптацији водовода и канализације, санитарних чворова, адаптацији грејања и фасаде у 
згради матичне школе, а у ИО у Међи адптацију учионица уз замену дотрајале столарије.   
Библиотечки фонд обогаћен је новим књигама на српском и мађарском језику и 
сразмерно расподељене матичној школи и издвојеним одељењима у износу од  
453.168,38 динара. 
Купљена су и нова наставна средстава за физику, хемију, географију, историју, 
математику, као и реквизити за физичко васпитање, лопте за све врсте колективних 
спортова и нове струњаче и сразмерно расподељене матичној школи и издвојеним 
одељењима у износу од 540.490,03 динара. 
Како би се унапредила настава у складу са савременим токовима и стратегијом развоја 
образовања у Републици Србији, а повећале компетенције наставника, организовала сам 
сваке године довољан број обука сталног стручног усавршавања у складу са важећим 
Правилником у финансијском износу од 1.254.510,73. Могу закључити да су наставници 
били веома заинтересовани и да су савладане програме и стечена знања примењивали у 
пракси, као и да су кроз одржавање огледних и угледних часова доприносили 
хоризонталној размени знања, искуства и учења.  
На крају долазимо до укупаног износа опредељених финансијских средстава нашој 
школи од 2014. године до данас у износу од 27.888.451,21 динара. 
С обзиром да се настава већ две године релизује у посебним условима пандемије Корона 
вируса- Ковид 19, могу истаћи да смо се одлично снашли у новим условима рада, 
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прилагођавали се променама и придржавали свих упутстава Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Свакако да ћемо се са последицама суочавати у наредном 
периоду, али смо и на то добро спремни и трудићемо се да ученици перманентно 
напредују без обзира на тешкоће које су иза и пред нама. 
Моја визија школе се полако остварује. Она је постала место где се и ученици, 
наставници, помоћно особље, родитељи и сви други наши сарадници добро осећају. 
Долазе са радошћу и исто тако одлазе из ње. Наша школа је стециште знања и вештина 
по важећим програмима рада, а усклађена са потребама наших ученика. У њој сваки 
ученик има могућност да задовољи своје образовне потребе и интересовања.  
Ако се реално проценимо, можемо закључити да увек има простора за побољшање у свим 
сферама школског живота, али свесрдним и тимским радом доћи ћемо до жељених 
резултата. 
Пред нама су нови изазови, праћење нових трендова у образовању, савременог 
технолошког развоја, промена у друштву на глобалном светском нивоу, али уз стално 
усавршавање личних компетенција, сарадњу, тимским радом уз међусобно уважавање и 
поштовање, верујем да ћемо бити победници у новим биткама за напредак школства у 
Српском и Новом Итебеју, Међи и Хетину.  
 
                                                                                                    
 
У Српском Итебеју,      
3.9.2022. године                                                                                   

 Директор школе   
Ђурђевка Ракић 
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Извештај о раду помоћника директора у ИО Међа 

 
У току школске 2021/22 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 шко 
 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 
  

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 
 Помоћ у раду наставника.приправника 
 Посете часовима 

 

IV    Aналитички рад 

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

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

V Рад у стручним органима школе 
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 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 

 
 

Извештај о раду Школског одбора 
 

Школски одбор је одржао 12 седница. Председник Школског одбора је Татјана Рајић.  
 

1. седница је одржана дана 14.9.2021. године 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. годину; 
3. Усвајање Ивештаја о раду за самовредновање; 
4. Усвајање Извештаја о развојном плану; 
5. Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину; 
6. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину; 
7. Усвајање Анекса број 6 на Школски програм; 
8. Усвајање Анекса број 3 на Развојни план рада школе; 
9. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених; 
10. Усвајање Плана стручног усавршавања запослених; 
11. Доношење Решења о именовању чланова стручног актива за развојно планирање 

за школску 2021/2022. годину;  
12. Усвајање Измене Финансијског плана за 2021. годину број 1. и Годишњег плана 

набавки за 2021. годину број 1; 
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13. Усвајање Предлога Финансијског плана за 2022. годину са пројекцијама за 2023. 
и 2024. годину; 

14. Актуелна питања. 

2. седница је одржана дана 2.11.2021. године 
 Дневни ред: 

1.  Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Анекса број 1 на Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. 

годину (известилац: стручни сарадник – педагог – Мирослав Бошковић);  
3. Усвајање Измене Финансијског плана за 2021. годину број 2 и Годишњег плана 

набавки за 2021. годину број 2 (известилац: дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове – Бранислава Димитров); 

4. Актуелна питања. 

 
3. седница је одржана телефонским путем дана 23.12.2021. године 
 Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Измене Финансијског плана за 2021. годину број 3 и Годишњег плана 

набавки за 2021. годину број 3 (известилац: дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове – Бранислава Димитров); 

3. Усвајање отписа библиотечке грађе у ОШ „Милош Црњански“ (известилац: 
секретар школе – Јована Хрњаз); 

4. Актуелна питања. 

 
4. седница је одржана телефонским путем дана 31.1.2022. године 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2.  Усвајање Финансијског плана за 2022. годину и Годишњег плана набавки за 

2022. годину (известилац: дипломирани економиста за финансијско 
рачуноводствене послове – Бранислава Димитров); 

3. Актуелна питања. 

 
5. седница је одржана телефонским путем дана 17.2.2022. године 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор директора; 
3. Доношење Одлуке о именовању чланова комисије за избор директора; 
4. Усвајање Извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 

31.12.2021. године; 
5. Актуелна питања. 

 
6. седница је одржана дана 25.2.2022. године 
 Дневни ред: 

1. 1.   Усвајање записника са претходне седнице; 
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2. Усвајање Извештај о раду директора школе за I полугодиште школске 
2021/2022. године (известилац: директор школе – Ђурђевка Ракић); 

3. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за I  полугодиште 
школске 2021/2022. године (известилац: секретар школе – Јована Хрњаз); 

4. Усвајање Анекса број 2 на Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. 
годину (известилац: стручни сарадник – педагог – Дијана Тањга); 

5. Усвајање Анекса број 7 на Школски програм (известилац: стручни сарадник – 
педагог – Дијана Тањга); 

6. Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају I  полугодишта 
школске 2021/2022. године (известилац: стручни сарадник – психолог – Биљана 
Роксандић); 

7. Усвајање Извештаја о раду стручног актива за развојно планирање за I  
полугодиште школске 2021/2022. године (известилац: стручни сарадник – 
психолог – Биљана Роксандић); 

8. Усвајање Извештаја о раду стручног актива за развој школског програма за за I  
полугодиште школске 2021/2022. године (известилац: стручни сарадник – 
психолог – Биљана Роксандић); 

9. Усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину (известилац: дипломирани 
економиста за финансијско – рачуноводствене послове - Бранислава Димитров); 

10. Актуелна питања. 

 
7. седница је одржана телефонским путем дана 29.3.2022. године 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Извештаја о раду директора школе за I полугодиште школске 

2021/2022. године (известилац: директор школе – Ђурђевка Ракић); 
3. Актуелна питања. 

 
8. седница је одржана дана 14.4.2022. године 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Извештаја комисије о спроведеном поступку за избор директора школе 

2022. годину са пратећом документацијом кандидата и потребним мишљењима 
(известилац: председник комисије Бранислава Димитров); 

3. Сачињавање образложене листе свих кандидата који испуњавају услове и 
уврђивање предлога за избор директора школе 2022. године;  

4. Актуелна питања. 
 

9. седница је одржана телефонским путем дана 10.6.2022. године 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Измене Финансијског плана за 2022. годину број 1 и Годишњег плана 

набавки за 2022. годину број 1 (известилац: дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове – Бранислава Димитров); 
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3. Усвајање Школског програма за период 2022-2026. године (известилац: Јасмина 
Филеп); 

4. Актуелна питања. 
 

10. седница је одржана телефонским путем дана 23.6.2022. године 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Доношење Решења о премештају на радно место директора (известилац: 

секретар школе – Јована Хрњаз);  
3. Актуелна питања. 

 
11. седница је одржана дана 14.7.2022. године 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Усвајање Измене Финансијског плана за 2022. годину број 2 и Годишњег плана 

набавки за 2022. годину број 2 (известилац: дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове - Бранислава Димитров); 

3. Усвајање Школског програма за период 2022-2026. године (известилац: Јасмина 
Филеп); 

4. Усвајање Анекса број 3 на Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. 
годину (известилац: стручни сарадник – педагог – Дијана Тањга); 

5. Усвајање Извештаја о успеху и владању на крају II полугодишта школске 
2021/2022. године за VIII разред (известилац: стручни сарадник - психолог – 
Биљана Роксандић); 

6. Усвајање Извештаја о успеху и владању на крају II полугодишта школске 
2021/2022. године за I-VII разред (известилац: стручни сарадник – психолог – 
Биљана Роксандић); 

7. Актуелна питања. 
 

12. седница је одржана телефонским путем дана 31.8.2022. године 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Основној школи „Милош Црњански“ Српски Итебеј у школској 2022/2023. 
години;  

3. Усвајање Предлога Финансијског плана за 2023. годину са пројекцијама за 2024. 
и 2025. годину; 

4. Актуелна питања. 
 
 

Председник Школског одбора 

 Татјана Рајић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА НА КРАЈУ 
ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

На првом састанку, који је одржан 12.9.2021. године: 

1. Усвајен је Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021. годину; 

2. Усвајен је План рада Педагошког колегијума за школску 2021/2022. годину; 

3. Усвајени су извештаји о раду стручних већа, актива и тимова школску 2021/2022. 
годину; 

4. Усвајени су планови рада стручних већа, актива и тимова за школску 2021/2022. 
годину; 
5. Усвајен је План стручног усавршавања наставника направљен на нивоу стручних већа 
за школску 2021/2022. годину; 

6. Усвајен је Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 2021/2022. 
годину; 

7. Усвајен је План стручног усавршавања запослених за школску 2021/2022. годину; 

8. Усвајене су евалуације индивидуалних образовних планова за друго полугодиште 
школске 2021/2022. године; 

10. Усвајени су индивидуални образовни планови за све ученике који ће наставу 
пратитити по индивидуалном образовном плану; 

11. Усвајени су извештаји о раду стручних сарадника за школску 2020/2021. годину; 

12. Усвајени су планови рада стручних сарадника за школску 2021/2022 . годину. 

 

На другом састанку, одржаном 30.10.2021. 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, 
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; 
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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 2.12.2021. године: 

 

1. Усвојили смо индивидуалне образовне планове за два ученика који наставу похађају 
по ИОП-у од 1.12.2021. године; 

2. Сви чланови Педагошког колегијума упознати су са начином организације  образовно-
васпитног рада. 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. 

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

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. 

На четвртом (ванредном) састанку, одржаном 7.12.2021. године: 

1.Сви чланови Педагошког колегијума упознати су са начином организације  образовно-
васпитног рада. 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. 

На петом (редовном) састанку, који је одржан 20.2.2022. године: 

 

1. Анализирано је шта је од активности реализовано из Акционог плана Развојног 
плана школе. Планиране активности су реализоване, осим одржавања тимских, 
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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 
2021/2022. 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 (редовном) састанку који је одржан 30.8.2022. године: 

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

полугодиште, за све ученике појединачно, из сваког предмета; 
3. Сачињен је Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2021/2022. 

Годину са предлогом Плана рада Педагошког колегијума за наредну школску 
годину. 
 

 

 

Педагог школе 

                                                                                              Дијана Тањга        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 
 

Извештај о раду Наставничког већа 

 

У школској 2021/2022. години одржано је 8 седница Наставничког већа. На њима се 
разговарало о темама по тачкама дневног реда: предлог Годишњег извештаја о раду 
школе за школску 2020/2021.годину, предлог Годишњег плана рада школе за школску 
2021/2022.годину, предлог Анекса број 6 на Школски програм, предлог Анекса број 3 на 
Развојни план школе, обележавање Дана школе у посебним условима рада школе, 
предлог Извештаја на крају првог полугодишта, реализација ваннаставних активности и 
анализа допунске и додатне наставе у току зимског распуста, расписивање литерарног 
конкурса „Светосавско перо“ и ликовног конкурса „Слике о животу и раду Светог Саве“, 
обележавање школске славе Светог Саве (организација и расподела задужења), гласање 
за избор директора школе, верификација записника са претходне седнице, утврђивање 
резултата рада ученика и предузимање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима, 
актуелна питања- припреме за излете, крос, екскурзије, спортски дан, набавка уџбеника 
за школску 2022/2023.г, глобални и оперативни планови, лични планови професионалног 
развоја..., текућа питања, Извештај о успеху и владању на крају школске 2021/2022. 
године за ученике 8. разреда, верификација података о постигнутим резултатима на 
такмичењима у току школске 2021/2022. године, усвајање предлога и доношење одлуке 
за добитнике посебних диплома, ,,Вукове дипломе'' и за похвале «Ученика генерације» 
и «Спортисте генерације», предлог Извештаја о успеху и владању на крају школске 
године – од 1.до 7. разреда, упућивање ученика на разредне и поправне испите 
(именовање чланова комисија), успех ученика на такмичењима, извештај са екскурзија, 
избор три предлога представника из реда запослених у школи за чланове Школског 
одбора, извештај о припремној настави и полагању поправних и разредних испита, 
припрема и израда Годишњег извештаја о раду школе за шк. 2021/2022. годину, 
припрема и израда Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023., представљање 
Календара рада, именовање чланова за стручне активе и тимове за школску 
2022/2023.годину, пројекција одељења и задужења наставника за школску 
2022/2023.годину, анализа завршног испита и матурске свечаности, актуелне 
информације везане за почетак шк. године (упис ученика, обележавање Дана школе, 15. 
марта...).  

 

Записничар,                                                                                          Директор школе, 

Ивана Воденичар                                                                                 Ђурђевка Ракић 
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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, 2021  
- Анализауспеха и владањаучениканакрајупрвогкварталашколске 2019/20.год. 
- Актуелнапитања (педагошкадокументација, ИОП, родитељскисастанци) 
 
2. седница – децембар, 2021. 
- Верификација записника са претходне седнице 
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске 2019/20.год . 
- Извештај о раду стручних већа у првом полугодишту  школске 2019/20.год. 
- Актуелна питања (прославе предстојећих празника...). 
 
3. седница (VIII разред) – јун, 2022. 
- Верификација записника са претходне седнице 
- Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2019/20.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, 2022. 
-  Верификација записника са претходне седнице 
-  Анализа успеха и владањаучениканакрајушколске 2021/22.год . 
-  завршетак школске године , подела сведочанстава; 
-  Актуелна питања. 
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Извештај о раду стручних већа за области предмета 

 
Стручна већа формирана у 2021/22.г. била су следећа: 
СТРУЧНА ВЕЋА/АКТИВИ ПРЕДСЕДНИЦИ 
Актив учитеља Олгица Зивков 
Стручно веће за језик, књижевност и комуникације 
(српски, мађарски, руски, немачки, енглески, 
српскикаонематерњи) 

Јасмина Кузмановић 

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

Александар Хрњаз 

Стручно веће за техничко образовање и 
информатику 

Маја Становић 

Стручно веће за уметност (ликовна култура и 
музичка култура) 

КамелијаЋирић 

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање Еде Ормош 
 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 
 

Годишњи извештај о раду стручног већа за разредну наставу за 2021/2022 шк. год. 

 Евалуација постигнутих резултата и активности у току школске године: 

У септембру 2021. године  усвојен је План рада Стручног већа за разредну наставу за 
школску 2021/2022. годину.Прва недеља октобра 2021. године oбележавањеДечје 
недеље. Организовање програма, разне активности у току недеље на отвореном: ликовна 
радионица, тематски дан: кестен, спортски дан, квиз, психолошка радиница.  

У септембру је постављена презентација и вебинар у Гугл учионицу Стручна већа за 
разредну наставу,представљање предмета Дигитални свет. 

У септембру смо одрадили План стручног усавршавања наставника разредне наставе на 
нивоу Стручног већа  за разредну наставу за школску 2021/2022. годину. 

Дечија недеља је одржана од 4.-10. октобра 2021. год. под слоганом „Дете је дете, 
да га волите и разумете“. Све активности у Дечијој недељи су реализоване по 
плану.Све активности су одржане на нивоу одељења, а фотографије су постављене на 
сајт 
школе. Сви су се сложили са поднетим извештајем. 

1. Понедељак: Општински крос 
Пријем првака у Дечији савез 
Ликовна радионица – Весели кишобран 

2. Уторак: Тематки дан – фигуре од кестења, песме и приче о кестењу 
3. Среда: Спортски дан – полигон у фискултурној сали. 
4. Четвртак: Одељењски квиз 
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5. Петак: Психолошка радионица. 
26. октобар 2021.године обележавање Дана школе. Организовање радионице у 
одељењима-израда беџева, слушали смо химну наше школе, и погледали смо Јутуб видео 
у учионици поводом Дана школе, прочитали смо ученицима текст о Милошу 
Црњанском.  

У децембру 2021. године одржали смо  програм поводом  новогодишњих и божићних  
празника онлајн. Организовање програма – приредби, презентација, видео на српском  и 
на мађарском језику. 

23.12.2022. год. хуманитарна акција: ученициод I-IV разреда учествовали су у 
хуманитарној  акцији  на нивоу школе у којој су прикупљена средства за финансијску  
подршку ученицима школе. 

У децембру 2021. године -Анализа критеријумских тестова. Критеријумско тестирање из 
предмета Српски језик, Мађарски језик, Математика и Свет око нас – Природа и друштво 
урађени су према плану.Период који је тестиран је прво полугодиште тј. наставни 
садржаји обрађени уовом периоду. Задаци су били распоређени у 3 нивоа и сви су били 
истог типа,одабери један тачан одговор од понуђена три. Циљ тестирања је био провера 
савладаности  наст. садржаја из наведених предмета у првом полугодишту. Све 
учитељице су своја запажања у тестирању унеле у табелу која ће даље бити прослеђена 
директору школе. Тестирана су деца од II-IVразреда. 

27. јануар 2022. Године обележавање школске славе Савиндана, онлајн – презентација, 
ученициод I-VIII разреда учествовали су на ликовном конкурсу.  

21.2.2022. год. Међународни дан матерњег језика-тимски час (Јасмина Филеп, Немеди 
Зита, Њергеш Хермина, Лабанц Золтан, Тимеа Балинт). Сарадња са Школском 
Библиотеком. 

24. фебруар 2022. године oбележавање дана розих мајица. Организовање радионице, 
разне активности у оквиру одељења. 

28.2.2022. год. АКЦИЈA „ЧИТАЈМО ГЛАСНО”- Поводом Националног дана књиге. 
Сарадња са Школском Библиотеком. 

8. март 2022. године обележавање Дана жена. Онлајн приредба: видео је направљен, 
одржане су радионице, разне активности у оквиру одељења у реалним условима. 

15.3.2022. год. Мађарски национални празник, сећања на револуцију 1848-49 –тимски 
час (Немеди Зита, Њергеш Хермина, Лабанц Золтан, Тимеа Балинт) 

У марту 2022.год. Анализа критеријумских тестова. Критеријумски тестови се раде од 
II-IV разреда из предмета: српски језик,мађарски језик, математика, свет око нас - 
природа и друштво. Урадили смо  анализу постигнутих  резултата и податке унели у 
табелу, као и на тесторању на полугодишту.  
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У марту 2022. год.  избор уџбеничког комплета за 4. разред за шк. 2022/2023. год. Усвојен 
је предлог и донета одлука да се следеће 2022/23. шк. год. у IV разреду користе уџбеници 
издавачке куће BIGZ. 

Април 2022. године Ускршње радости, радионице у оквиру одељења.  

Мај 2022. године Песничка штафета, свечана приредба на отвореном. 

19.5.2022. год. Међународне акције и пројекат Оutdoorclassroomday, Дан учионице на 
отвореном - С природом наТи, коју организујеSemble и Савез учитеља Републике Србије 

Обележавање Дана планете Земље 22. април 2022. године, радионице, разне активности 
у оквиру одељења. 

Мај 2022. године –Смотра рецитатора.  

8. ј ун 2022. год. Спортски дан на отвореном. Тимски час смо држали са учитељицом 
Наталија Кецић и Светлана Керекеш, из предмета Физичко васпитања, направили смо 
полигон, на коју са бициклом возали ученицу 2.1, 2.2 и 2.3 разреда. 

18.6.2022. год. једнодневна екскурзија две дестинације: Нови Сад I-II. разред и Вршац 
III-IV. разред. Aнализирали смо две дестинације: Нови Сад и Вршац, које су посетили 
ученици од првог до четвртог разреда. Прочитани су извештаји са обе екскурзије и 
разговарано је о датим примедбама. 

22.6.2022. год. Организовали смо биоскоп за ученике нижих разреда, гледали смо филм 
Соник 2 у холу школе. 

Крај јуна 2022. год. свечана приредба ученика четвртог разреда: одељења IV/1,IV/2 
разреда. 

Председник Стручног већа:  

Тимеа Балинт 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И 
КОМУНИКАЦИЈУ  
 

Веће за језик, књижевност и комуникацију у школској 2021/2022. години одржало је осам 
састанка. 

На првом састанку је усвојен План рада Већа за ову школску годину и изабран нови 
председник Већа. Сваки члан изабрао је акредитовани семинар који планира да похађа 
ове школске године. Списак планираних семинара са потписима чланова предат је 



 
 

90 
 

стручним сарадницима − педагогу и психологу. Утврђен је број ученика који наставу 
похађају према ИОП-у. 

На састанку одржаном 30. децембра 2021. године анализирани сууспех и 
владањеученика накрајупрвогполугодишта и направљен је план за наредни период. 
Планирани су мотивациони поступци за постизање бољих образовно-васпитних 
постигнућа, прављен је план о припреми ученика за такмичења и разговарано о 
одржаним угледним∕тимским часовима и похађаним семинарима. 

На састанку одржаном 11. фебруара 2022. године донесена је одлука о избору уџбеника 
за 2. и 6. разред. Наставници који предају овим разредима донели су коначну одлуку о 
избору уџбеника за наредне четири школске године и навели разлог свог избора. 

На састанку одржаном 26. фебруара 2022. године чланови Већа разменили су примере 
добре праксе у настави, везано за групни рад и рад у пару. Испланирано је обележавање 
Националног дана књиге (28. фебруара) акцијом  којутрећу годину за редом организује 
ДШБС „Читајмогласно“. 

На састанку одржаном 19. март 2022. године директор школе изнела је информације о 
ванредномстању, направљен је план о изради недељних оперативних планова, начину 
уписивања часова у електронски дневник и начину реализовања наставе на даљину. 
Такође, донесена је одлука о изборууџбениказа 3. и 7. разредзашколску 2021∕2022. 
годину. 

На састанку одржаном 19. маја 2022. године директор школе говорила је о 
организацијирадашколе у јуну, послеванредногстања у држави. Донесено је мишљење 
Већа о избору уџбеника на мађарском наставном језику по новом Плану и Програму за 
следећу школску годину. Изнесена су запажања о прегледу електронског дневника. 

На састанку одржаном 22.  јуна 2022. године анализирани су успех ученика након 
такмичења, конкурса, смотри и сл., као и успех ученика на крају школске године. Такође, 
разматрана је оствареност планова о стручном усавршавању. Дискутовано је о начину 
вредновања ученика на смотри рецитатора „Песниче народа мог“. Договорено је да ће 
план рада Већа за следећу школску годину остати исти. 

На састанку одржаном 18. августа 2020. године директор школе говорила је о 
организацији и реализацијиобразовно-васпитнограда у школској 2021/2022. години, као 
и о мерама заштитез дравља ученика и запослених у школи. Било је речи и о интерној 
обуци у школи за коришћење образовне платформе Гугл учионица, као и о обуци за 
реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима. Скренута је пажња на 
важост одржавања родитељских састанака пре почетка нове школске године. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКУ 

ЧлановиСтручногвећа: Лазар Јожеф, Камраш Ференц, Маја Становић, Тепић  
Драган, Филеп Јасмина и Рајић  Татјана. 
 
Састанци Стручног већа су одржавани по редовном плану. Због немогућности окупљања 
свих чланова Стручног већа због распореда часова,  рада појединих наставника у више 
школа и епидемије Ковид 19 састанци су  сеодржавали  телефонскимпутем а контакти се 
остварују порукама, Вибером  и  мејловима. 
Према плану рада Стручног већаз а 2021/2022.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 се редовно одржавају угледни и тимски часови а наставници 
из нашег актива према својим могућностима посећују и држе исте часове. 

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

• Постигнут је договор између наставника Технике и технологи је да се 
одржио  oбавезно школско  такмичење из области саобраћаја. 

• Током друге недеље октобра организована је манифестација „Недеља 
кодирања“ на којој су учествовали сви ученици виших разреда у матичној 
школи и ИО Међа. 

 
Април:  

• Пре увођења ванредног стања троје ученика 6.-2 су у пратњи наставнице 
Јасмине Филеп били у Сенти, где је одржан тродневни тренинг камп о 
програмирању Лего робота. То је требала бити припрема за међународно 
такмичење WRO, али је оно отказано због епидемије. У школи је формирана 
секција Лего роботика јер смо на реверс добили један комплет, али рад секције 
није заживео. Надамо се већем успеху следеће године. 

• Наставница технике и технологије Маја Становић је одржала тимски угледни 
час 10.02.2022. године у 8.-1 разреду са темом „Електрични отпорник“. 

• На крају  трећег квартала и учењана даљину извршена је анализа реализације 
плана и програма из појединих предмета нашег актива и извучен је закључак 
да ученици добро раде и уче на даљину. Ученицима петог разреда је омогућено 
праћење ТВ часована РТС 3 док се са осталим ученицима  радило путем гугл 
учионица, Виберг рупа,  Скајпа и сл. Ученици V, VI VII разреда су могли да 
прате и часове информатике и рачунарства на каналу РТС 3. 

 
 
 
Јун:               
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• На крају школске године су сви ученици из појединих предмета позитивно 
оцењени, већих проблема није било и ученици су били 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 извршавали своје обавезе. 

• Анализом рада Стручног 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 свемогуће начине. 

• Добијањем и инсталацијом Смарт табли у матичној школи и оба издвојена 
одељења донета је  одлука да се настава од идуће године изводи што више уз 
употребу исте. 

• Усвојен је предлог рада Стручног већа за наредну школску годину. 
 
 

Август: 
Последњи састанак је одржан 19.08.2022. Године. На њему смо се договарали о 
следећем:  
1. На који начин ће се одржавати настава у школској 2021/22. Години  
2. Које мере заштите ће се примењивати током рада у школи, 
3. О сменском одржавању наставе - нижа одељења ће наставу похађати преподне, а 

виши разреди поподне, 
4. on-line семинари . 

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

 
 
 

 
Лазар Јожеф 

• У периодуодмартадооктобра 2021. Године семинар 
подназивом 

" Критичко мишљење и решавање проблема, дигитална 
писменост и програмирање микробит уређаја" 

•  08.01.2022. " На путу прихватања деце са сметњама 
у развоју у предшколској установи, школи и 
свакодневном животу" 

• 07.03.2022. "Климатске промене и њихов утицај на 
природу" 

 
 

 
Камраш 
Ференц 

• Присуствовао на промоцији уџбениказа 7. Разред од 
издавача Вулкан 

• Присуство на промоцији уџбеника за 7. Разред од издавача 
Едука 

• Присуство на промоцији уџбеника ЈП Завод 
 

 
 
 

Маја Становић 

 
• Присуствовала на промоцији уџбеника 
• Присуство на вебинару у току пандемије 
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Тепић Драган 

• Присуствовао на семинару у нашој школи под 
називом " Примена иновативних комуникационих 
технологија" 13.03.2022. 

• Промоција уџбеника за 7. Разред од издавача Логос 
 
 
ОписактивностинаставникаИнформатике и рачунарства: 
 

 
 
 
 
 
 
Рајић Татјана 

• 9.12.2021. похађала семинар Тестови и оцењивање. 
• 7.2.2022. промоција уџбеника издавачке куће Клетт 
• 12.3.2022.  пратила вебинар "Управљање временом у 

циљу организације часа" 
• 16.3.2022. онлајн семинар "Интернет учионица" 
• 2.4.2022. пратила вебинар "Како подстаћи скривене 

потенцијале ученика" 
• 10.4.2022. пратила вебинар Е - учиоица 
• 14.4.2022. пратила вебинар Дигитални часови 
• 11.5. – 15.6.2022. онлајн семинар Недеља кодирања – 

како почети? 
• 23.5.2022. пратила вебинар" Проговори давидим коси" 
• Била је задужена на прегледању  пробног и 

завршногтеста из математике.  
 

 
 
ФилепЈасмина 

Семинари: 

"Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8. 
Разреду основног образовања и васпитања" 

"Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8. 
Разреду основног образовања и васпитања" 

„Програм стручног усавршавања наставника, стручног сарадника и 
директора за развој кључних вештина ученика основних школа: 
критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и 
програмирање микробит уређаја“ 

"Примена робота у образовању" 

„Применаиновативнихкомуникацијскихтехнологија“ 

Образовна  академија: Учимо креативно, градимо партнерства: 
квалитетнији  рад са ученицима и њиховим родитељима (Акредитовани 
скуп) 

„Др Ранко Рајовић: Како подстаћи скривене потенцијале ученика“ 
акредитовани стручни скуп 

„МрМаркоБуразор: Невербалнакомуникација - говортела“ 
акредитованистручнискуп 

„Дигитално образовање 2020“ стручни скуп 
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„Како разумети сопствене емоције у учионици (реално и онлајн)“ 

„Проговори да видим ко си – култура говора и усмено изражавање“ 
акредитован стручни скуп 

• Камп у Сенти и програмирањеЛегоробота 
• Промоције уџбеника 
• Веб инарито компандемије 
• Информатички координатор током завршног испита 

 
 

Председник Стручног већа 
Драган Тепић 

 
  

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

Чланови већа : Злокас Владимир, Милица Грујић, Гизела Сакал Вуковић, Беата 
Борош(Кристијан Тот) и Милан Кркљеш. 

У току првог и другог полугодишта ове школске године наставници су релативно 
редовно одржавали часове додатне и допунске наставе, прилагођавајући се распореду 
часова сваког наставника понаособ. У току првог полугодишта извршен је избор ученика 
који ће представљати школу на општинском такмичењу из историје и географије. 
Одређени ученици су се сами пријавили, док је тамо где их има већи број органозовано 
тaкмичење на нивоу школе.  

Успех на општинском такмичењу остварили су: ученик одељења VII4 Сања Селешан 
која освојила 2. место, ученик одељења VII1 Маја Тепић 3. место и ученик одељења VIII1 
Филип Вираг први ранг из историје и географије. Наставници су припремали ученике и 
учествовали у реализацији такмичења и прегледању тестова. 

Ученици који раде по ИОП-у добијали су припремљен материјал и задатке на сваком 
часу а на крају школске године наставници су за сваког ученика урадили евалуацију . 

 Извршен је одабир стручних семинара и вебинара на којима су наставници учествовали, 
самостално или уз финансисјку подршку и помоћ школе. Од почетка школске године 
наставници су присуствовали бројним семинарима који су одржани у школи и ван ње и 
вебинарима: „Активно оријентисана настава – планирање и припрема“, „Кооперативно 
учење и онлајн решавање домаћих задатака“, „ Обука за планирање, спровођење, и 
праћење мера спречавање осипања ученика“, „ NTC – систем учења – примена програма 
у пракси“(први део), „ Са стручњацима на вези током пандемије – 2“, „ Професионална 
комуникација у школи“, „ Теренска настава у географији – конкретне активности“, „ 
Чувам те – национална платформа за превенцију од насиља“, „ Обука за реализацију 
наставе ориентицане ка исходима“, „ Интерактивна табла као подршка иновативним 
методама у настави“, „ Педагошка документација, свеска праћења развоја и напредовања 
ученика“, „ Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе ( Ранко Рајовић)“, “ 
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Дигитална учионица/дигиталне компетенције наставника”, „ Етика и интернет“, „Селфи 
selfie 2021 – 2022 session 2“, Обука “Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља”, “Улога установа образовања 
и васпитања у борби против трговине људима”. 

Наставници географије и историје учествовали су у изради “критеријумских“ тестова у 
форми гугл упитника које су ученици од 5 – 7 разреда радили на крају првог и трећег 
класификационог периода.  

Наставници су прошли обуку за „прегледаче“ тестова завршног испита и ангажовани као 
прегледачи. Одељенске старешине осмог разреда да су водили  ученике на полагање 
завршног испита из српског језика, математике и комбинованог теста 27.06.2022., 
28.06.2022. и 29.06.2022. године. Наставник геогграфије Владимир Злокас био је вођа 
пута екскурзије за 5. и 6. разред а учествоваће и у раду групе за израду новог плана пута 
и посета за следећу школску годину. 

Договорено је да следећи састанак актива буде одржан почетком следеће шклске године.    

 

                                                                                                                                      
Председник актива:     Милан Кркљеш 

                                                                                                                                           

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

У току првог полугодишта одржана су 3 састанка већа за природне науке. Два састанка 
су одржана путем google meet платформе, а трећи састанак у реалним условима у 
матичној школи. Сви наставници стручног већа су били присутни: 

1. Анастазија Тот-Римаи- наставник физике (Косо Чаба) 

2. Жужана Јамбор-наставник биологије (Милана Михајлов) 

3. Ивана Бојанић-наставник биологије 

4. Ерика Чоти-наставник хемије(Маристела Дробњак) 

5. Драган Тепић– наставник физике 

6. Елеонора Кашлик-наставник математике 

7. Александар Хрњаз-наставник математикe 

8. Мара Кујунџић-наставник математике 

 У току школске 2021/2022.године, стручно веће за природне науке је одржало 5 
састанака од којих су се неки одржали у реалним условима а неки путем гуглмит 



 
 

96 
 

платформе. На састанцима је и највећој мери полемисано на који начин превазићи 
потешкоће које су се јавиле у учењу а првенствено су последица сада већ вишегодишњег 
трајања пандемије ковид вируса (Онлајн наставе , честих изостанака запослених и 
ученика због обољењања или изолације). На крају школске године и након резултата 
завршник испита констатовали смо да је посао у датим условима, заједничким снагама и 
уз подршку руководства школе и стручне службе, обављен квалитетно, али да ово није 
проблем који ће се решавати ове и следеће школске године, него вишегодишњи изазов 
који је 

пред нама. Још једна новина ове школске године је одржавање kритеријумских тестова 
сваког квартала, што је по мишљењу већа одлука која у овом обиму посла је могла да 
сечека „Срећније време“ за спровођење, али су наставници са максималном озбиљношћу 
приступули и овом изазову. Критеријумски тестови су одрађени. Резултати су 
задовољавајући, али је питање у којој мери дају реалну слику њиховог знања јер су се 
дешавали случајеви непропорционалности између броја бодова и знања ученика. 
Критеријумске тестове смо у току године усагласити , како би приказ био релевантан за 
целу школу. Из већине предмета природних наука (Математике, физике, хемије, па и 
Биологије) наставници су сагласни да овакав начин рада упитника преко гугл упитника 
је веома ограничен и сужава избор задатака које је могуће поставити ученицима на овај 
начин, на пример због немогућности уписа неких математичких ознака, типова задатака 
и слично. Препорука стручног већа је да се убудуће критеријумски тестови раде као 
класичне провере знања и да се резултати и анализа уради у посебно припремљеној 
табели у MS Excell. На тај начин бисмо добили реалнији приказ ситуације , трошили 
мање времена за припрему, а припремили квалитетније тестове. Сви наставници су 
похађали мноштво семинара и стручних скупова у току године, доста више од обавезног. 
Радили су на себи и унапредили своје компетенције. Припреме за завршни испит, 
додатна и допунска настава су се одржавале редовно и у већем броју, што је донело 
пристојне резултате завршног испита и велик број диплома на такмичењима. 
Установљени су критеријуми оцењивања који су сада јасно мерљиви. Успех ученика на 
крају школске године је задовољавајућ у приближан 

вишегодишњем просеку. На крају школске године мишљење стручног већа је да је посао 
квалитетно обављен иако увек има простора за побољшање и да следеће године морам 
наставити истим интензитетом На последњем састанку ове школске године на предлог 
председника стручног већа Александра Хрњаза, за новог председника актива за школску 
2022/2023. школску годину изгласана је наставница Биологије Милана Михајлов. 

Председник стручног већа природни наука, 

Александар Хрњаз 
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ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 

2О21/2О22.ГОДИНУ 
 

Први састанак Већа за уметност одржан 27.8.2О21. године 
Дневни ред: 
1. Конституисање већа 
2. Анализа извештаја за школску 2О20/2О21.годину 
3. Предлог плана рада за наредну школску 2О21/2О22.годину 
4. Разно 
1. КОНСТИТУИСАЊЕ ВЕЋА 
Веће за уметност  чине: 

1. Актив за Музичку културу, чланови: Камелија Ћирић и Гизеле Киш; 
2. Актив за Ликовну културу, чланови: Вера Танкосић, Тијана Мунћан, која ће од 

ове школске године преузети и одељења у издвојеном одељењу у Међи, док ће 
досадашњи колега Радован Лабан отићи у пензију. 

Стручно веће за уметност се састаје најмање четири пута годишње, распоређено по 
кварталима, што је реализовано и ове године, тако што смо се састајали у данима када 
смо имали оделењско, одн. наставничко веће, јер смо тада углавном сви присутни. 
Колегинице ликовне културе Вера Танкосић, Тијана Мунћан и моја маленкост, имамо 
чешћу комунокацију због срећне околности што радимо истим данима (уторком Тијана 
и Камелија а петком Вера и Камелија). На жалост осталим данима нам се разликују 
распореди, а и све радимо у по две, три и чак четири школе, што додатно отежава нашу 
комуникацију. Ипак, сви додатно комуницирамо телефонским или електронским путем. 
Чланови већа се сатају с активима својох стручних предмета, конкретно: 
     - активом наставника музичке културе и 
     - активом наставника ликовне културе. 
Активи се , такође, састају најмање четири пута годишње а по потреби и чешће. Нарочито 
је користан актив који се организује приликом семинара, одн. презентације уџбеника, 
пошто тада срећемо колеге из читавог округа и том приликом упоређујемо и 
размењујемо разна искуства: наставна средства (уџбеници, приручници), квалитет 
наставе, стандарди, постигнућа ученика, рад са ученицима који у целини или неки 
предмет раде по ИОП-у. Веома је значајна сарадња која се на овај начин реализује међу 
школама, не само основним, већ и средњим па и специјалном школом, са којом смо 
имали посебну сарадњу приликом братимљења наша два школска хора ( у Инклизувни 
хор), и учествовању на неколико прослава, закључно са Светосавском академијом у 
Зрењанину. 
Постоји једна специфичност у раду са  децом са којом се настава реализује по ИОП-у, 
наиме и музичка и ликовна култура спадају у вештине, тако да наставу реализујемо по 
прилагођеном програму, али је свакако јако важна сарадња са осталим колегама, одн. 
активима, где ми пратимо такву децу и на нашим часовима, креативно потпомажемо 
решавању неког конкретног проблема (од опуштања па до рада на техникама које 
развијају моторику). 
Сваки кватртал има неку своју посебност, одн. активност којој посвећујемо посебну 
пажњу, као што су Дечја недеља, Дан школе, Светосавска приредба, матурско вече итд. 
 
2. АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА ЗА ШКОЛСКУ 2О21/2О22.годину 
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Члановима Већа прочитан је извештај за школску 2О21/2О22.годину, после чега је 
констатовано  да су чланови тима реализовали све активности: редовну наставу у 
потпуности, угледне и тимске часове, похађали семинаре, одржавали ликовне секције и 
хор и учествовали у активностима школе као што су Дечја недеља, Дан школе итд... 
Посебно истичемо остале активности које су искрсавале у ходу а реализовали смо их 
сходно могућностима. Првенствено мислим на учешће хора на неколико манифестација 
које нису биле планом предвиђене: 
- Учествовање хора са школском Драмском секцијом на Фестивалу драмских  
секција; као и 
- Ликовне конкурсе, такође. 
 
 3.ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 2О19/2О2O.годину 
Пошто сваки кватртал има неку своју посебност, одн. активност којој посвећујемо 
посебну пажњу, као што су: Дечја недеља, Дан школе, Светосавска приредба, матурско 
вече итд., те сходно томе креирамо и План рада. 
- Септембар: Конституисање хора, смена генерација којој сам била одељењски 
старешина  
- Октобар: Дечја недеља (друга недеља октобра), 
                    Дан Школе 26.октобар; 
- Децембар: Божићна приредба, допунска и додатна настава, секције; 
- Јануар: допунска и додатна настава, секције, Школска слава Свети Сава 27. Јануар; 
- Март или Април: Песничка штафета, Фестивал школских драмских позоришта, 
Васкршњи празници, Слава села (1О.мај); 
- Јун: Седми хорски меморијални фестивал „Слободан Бурсаћ“ у Зрењанину (2.јун 
2О22.године) и 
          Матурско вече. 
Остале активности ће искрсавати у ходу а реализоваћемо их сходно могућностима, као и 
до сада, уз свесрдну подршку директорке школе, педагошке службе као и осталих колега. 
 
4. РАЗНО: 
- Договарали смо могуће угледно-тимске часове. 
- Разменили смо искуства са семинара одржаних јула месеца – ПРОЈЕКТНА НАСТАВА.  
Други састанак Већа за уметност одржан је 25.1О.2О21.  
 
 
Дневни ред: 
1. Анализа реализације плана рада Већа за уметност за прво тромесечје школске 
2020/2О21.године 
2. Усвајање плана рада Већа за уметност за друго тромесечје школске 2О21/2О22.године 
3. Разно 
 
1. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РАДА ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ЗА ПРВО 
ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2О21/2О22.ГОДИНЕ 
 
АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2О21.године: 
- Први састанак Педагошког колегијума одржан је 29. августа 2О21.године, на којем је 
изложен план рада Већа за уметност. 
- Током првог школског месеца традиционално се одржава аудиција за Школски хор по 
свим одељењима осим у првом, али и прваке примамо током године у наш хор, ради се 
на техници дисања и упевавања. Стари чланови помажу око сређивања и слагања нота и 



 
 

99 
 

увођења нових чланова у ритам рада. Ове године, још посебно имамо смену генерације 
хорских чланова: претходна генерација којој сам била одељењски старешина завршила 
је осми разред, одабрала је Хор као изборни предмет, а при том смо имали и ту срећу да 
су сви били музички талентовани, чини се да нас срећа и даље прати, с обзиром да поново 
имамо талентовану генерацију петака.  
- Већ неколико година, за редом, колеге Милан Кркљеш, наставник историје, вероучитељ 
Илона Мартон и наставник музичке културе Камелија Ћирић, договарју тимски час о 
Реформацији и оргуљама, јер је то тема која се обрађује у 7.разреду у првом тромесечју, 
а у селу постоји Реформаторска црква која има оргуље. 
- Од 25.септембра 2О21.године имамо и смену наставника: наша колегиница Музичке 
културе на мађарском језику Гизела Киш одлази у пензију, а нови колега и члан нашег 
већа постаје наставник Роберт Кендереши.  
 
АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2О21.године: 
- Друга недеља октобра обележава се традиционално као „Дечја недеља“. Хол школе се 
украшавао ликовним радовима а хор је уз неколико пригодних песмица за млађи узраст, 
поздравио нове чланове хора. Манифестације које прате Дечју недељу углавном 
реализују учитељице с нижим разредима. 
- У оквиру Дечје недеље у Житишту је организовано такмичење у караокама, када су 
успешно наступали и наши ученици: 
     - прославили смо Дан школе уз драмски приказ "Покондирена Тиква", Јована Стерије 
Поповића. Поставку и адаптацију комада урадила је наставник српског језика Милица 
Моришан. Немерљив допринос и рад на сценографији, дала је наставник ликовне 
културе Тијана Мунћан. Раду на овом комаду прикључио се и Школски хор са 
наставником Камелијом Ћирић и репертоаром староградских песама које су дале 
завршну драж целокупној причи из 1838.године. Сви ученици учесници приредбе (и 
глумци и хористи) имали су задатак да направе и дочарају атмосферу из 1838.године, 
када је књижевник  Стерија, само дело и написао. 
Осим Химне, отпеване су следеће староградске песме: 
          1. Химна Милошу Црњанском, 
          2. Шкрипи ђерам 
          3.`Ајде Като 
          4. Ах, кад тебе љубит не смем, солисти Александар Матић и Драгутин Стелкић              
          5. Кад сам синоћ овде била, ој 
          6. Кад те видим на сокаку 
          7. Синоћ кад је пао мрак 
          8. Што се боре мисли моје, солиста Матеј Мајсторовић ученик 6. разреда 
          9. Банаћанско коло 
 
2. УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РАДА ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ЗА ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ 
ШКОЛСКЕ 2О21/2О22.године 
 
- Новембар: угледно – тимски часови 
- Децембар: Божићна приредба, допунска и додатна настава, секције, семинари 
 
3. РАЗНО 
 
Трећи састанак Већа за уметност одржан је 27.12.2О21. 
 
Дневни ред: 
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1. Анализа реализације плана за прво полугодиште школске 2О21/2О22.године; 
2. Анализауспехаи владања учениканакрајупрвогполугодишташколске 2О21/2О22.; 
3. Проналажењемотивационихпоступаказапостизањебољихобразовно-
васпитнихпостигнућа; 
4. Ваннаставнеактивности за време зимског распуста; 
5. Усвајање плана рада Већа за уметност за друго полугодиште школске 
2О21/2О22.године; 
6. Семинари; 
7. Разно 
 
1. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 
2О21/2О22.ГОДИНЕ 
 
Трећи састанак Већа за уметност одржан је за време зимског распуста када су одржани 
часови ликовне секције и хора. Састанку су присуствовале наставник Ликовне културе 
Вера Танкосић и наставник Музичке културе Камелија Ћирић а остали чланови су 
обавештени накнадно. 
Сумирале смо дешавања у првом полугодишту: 
Септембар: Аудиција нових чланова; 
Октобар: Дечја недеља (друга недеља октобра), 
                 Дан Школе 25.октобар (26.октобар је падао у суботу); 
 
-Током децембра наставница Тијана је радила и на Муралу у учионици за Техничко и 
информатичко образовање. 
- Традиционално пред Божићне празнике хол школе бива окићен радовима које су 
припремиле наставнице Ликовне културе и учитељице. Током децембра ученици на 
Музичкој култури уче Бадњеданске и Божићне песме: 

1. Ој, Бадњаче, Бадњаче, 
2. Божић, Божић, благи дан, 
3. Божићна радост, 
4. Два анђела шеташе и 
5.         Анђели певају. 

- Од јануара прошле школске године, тачније од Светосавске академије, имамо сарадњу 
са ученицима 2.разреда чији је учитељ Светлана Ћујић. Тада су са Школским хором 
имали први заједничи наступ приликом извођења Светосавске химне. Ову сарадњу 
припремамо и за наступајућу Светосавску академију тиме што деца већ вежбају уз свог 
учитеља, а током јануара би требало да се интезивирају заједничке пробе хора, освежене 
овим малишанима.  
- За време распуста су одржане планиране секције на којима смо испратили божићне 
празнике и припремали се за наступајућу Светосавску академију. 
 
 
3. ПРОНАЛАЖЕЊЕ МОТИВАЦИОНИХ ПОСТУПАКА ЗА ПОСТИЗАЊЕ БОЉИХ 
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИХ ПОСТИГНУЋА 
- Констатовано је да на ученике мотивационо утичу квизови у групном раду, решавање 
групних укрштеница, групна такмичења као и угледно – тимски часови и комбинацији с 
другим предметима, где на очигледан начин виде  пример сарадње два и више 
наставника. У ту сврху направљен је оквирни план одржавања угледно-тимских часова. 
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4.  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ за време зимског распуста; 
 
 - Часови секције Ликовне културе и хора, одржани су управо после Трећег састанка Већа 
за уметност по утврђеном распореду, 27.12.2О21.године. 
 
5. УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РАДА ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
ШКОЛСКЕ 2О21/2О22.ГОДИНЕ 
 
Усвојиле смо План рада Већа за уметност за друго полугодиште школске 
2О21/2О22.године, са следећим тачкама: 
Јануар: Школска слава Свети Сава понедељак 27. Јануар  2О22.године; 
Март или Април: Песничка штафета, Учествовање на Фестивалу школских драмских 
представа, Васкршњи празници; 
Maj: Слава села, недеља 1О.мај 2О22.године; 
Јун: Шести хорски меморијални фестивал „Слободан Бурсаћ“ у Зрењанину уторак 2.јун 
2О22.године и Матурско вече. 
Остале активности ће искрсавати у ходу а реализоваћемо их сходно могућностима, као и 
до сада. 
3. Договорено је о одржавању допунски, додатних и часова секција током зимског 
распуста, по утврђеном распореду. 
- Часови секције Ликовне културе и хора, одржани су управо после Трећег састанка Већа 
за уметност   
 
6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМИНАРА у нашој школи планирано је за почетак јануара 
2О22.године 
 
7. РАЗНО: 
- Члановима већа пренесен је договор и молба упућена на Одељењском већу од стране 
директорке школе о редовнијем и благовременом уписивању одржаних редовних и 
часова секције, изостанцима ученика, вођењу педагошке документације (речено је да се 
она води у свескама које смо добили на презентацијама уџбеника Логос, јер су оцењене 
као одговарајуће и које су препоручене и на последљем семинару који је одржан у нашој 
школи а тиче се и ове проблематике). Такође, педакошка документација треба да се води 
и у електронском дневнику, тако што се постигнућа, као и сва остала запажања о ученику 
пишу на неколико начина: 
   - приликом уноса оцене у белешци 
   - у белешкама о активностима ученика (могучност уноса знакова смајлија); 
   - у рубрици владање, такође у белешци. 
- Договарали смо могуће угледно-тимске часове, најмање по један час, као и часове у 4-
тим разредима где сваки предметни наставник представља и упознаје ученике са својим 
предметом. 
 
Планстручногусавршавањананивоу Стручног већа за уметност 

Планирани семинари у оквиру стручног усавршавања за школску 2021/2022.годину: 
 

1. Методологија рада на стицању слушних представа о хармонским функцијама и 
музичком метру 

2. Музичка  култура и модерне технологије; 
3. Значај такмичења за музички развој ученика; 
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4. Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и 
уметности; 

5. Музика уз помоћ рачунара; 
6. Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа; 
7. Популарна музика у настави музичких и општеобразовних предмета; 
8. Присуство и примена музике у медијима; 
9. Музичка култура и модерне технологије; 
10. Од школске приредбе до позоришне сцене; 
11. Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса 

основног образовања и васпитања; 
12. Уметничка вредност као критеријум избора визуелно-дидактичких средстава; 
13. Учимо у музеју – коришћење музејских ресурса у едукацији предшколскe и 

школскe деце. 
 

 
План тимских и угледних часова налази се код сваког члана појединачно у Личном плану 
професионалног усавршавања који се налази у школској документацији. 
 

Четврти састанак Већа за уметност одржан је 11.2.2022. 
 

Дневни ред: 
 
1. Одабир уџбеника за Ликовну културу и Музичку културу за 6.разред основне школе 

по новом наставном плану и програму 
 

1.ОДАБИР УЏБЕНИКА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 6. 
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПО НОВОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 
-  Настручном већу наставника за уметности звршили смо одабир уџбеника за 6. разред 
по новом наставном плану и програму, који ће се користити школске 2О22/2О23. 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 
6.разред основне школе користећи уџбеник издавачке куће Вулкан. 
 
Музичка култура: 
Издавачка кућа Вулкан 
Музичка култура 6, уџбеник 
Аутори: Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 
уз образложење : 
Уџбеник већ користим годину дана и за то време нисам променила мишљење. Оно што 
могу да поновим, то закључак од прошле године, који гласи: 
„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. 



 
 

103 
 

Још један проблем је тај што многе песме подводе под народне а да то нису. Потребна је 
консултација етномузиколога. 
Закључак 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. У ствари у том моменту, ни један уџбеник није био одобрен од стране 
Министарста, што је својеврсна манипулација. Сада ћемо морати да чекамо 2 године да 
ту грешку, због ипак наше неинформисаности (наметнуте), исправимо. Наглашавам да је 
то коментар и закључак мојих колега наставника са којима иначе сарађујем.“ Роберт 
Кендереши наставља по овом уџбенику. 
 
Музичка култура: 
Издавачка кућа Завод 
Музичка култура 6, уџбеник 
Аутор: Габриела Булатовић 
Ènek-zeneZenekönyvazàltalànosiskolàk6.osztàlyaszàmàra 
Аутор:Bulatović Gabriela 
 
Наставници ликовне културе Вера Танкосић и Емил Чорба у српским и мађарским 
одељењима у Српском Итебеју и у Међи, определили су се да наставу из овог предмета 
за 6. разред изводе по новом плану и програму за 6. разред основне школе користећи  
уџбеник издавачке куће Едука. 
 
Ликовна култура: 
Издавачка кућа Едука 
Ликовна култура 6, уџбеник 
Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић 
 
Уз 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. 
 
 

Пети састанак Већа за уметност одржан је 19.3.2О22. 
Састанак је одржан путем Вибер групе непосредно после Састанка Педагошког 

колегијума 
 
Дневниред:  
1. Ванредно стање; 
2. Недељни оперативни планови;  
3. Избор уџбеника за 3. и 7. Разред за школску 2020/2021. годину. 
4. Анализа реализације плана рада Већа за уметност за треће тромесечје школске     
2О21/2О22.године 
5. Записник са стручног већа  за уметност одржаног дана 11.2.2О22.године 
6. Усвајање плана рада Већа за уметност за четврто-последње тромесечје школске 
2О21/2О22.године, у условима „Рада на даљину“ у условима Ванредног стања 
проглашеног 16.3.2О22.године због Пандемије КОВИДОМ-19 
7. Семинари, презентације уџбеника за 6. и 7. разред 
8. Одабир уџбеника за 7.разред 
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9. Разно 
 
НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ 
Договорено  је да до четвртка припремимо недељне оперативне планове по 
предметима, како би их директор школе у петак могла послати ШУ. 
Унос часова у е-дневник вршиће свако по свом распореду. У е-дневник треба уписати 
све часове који се емитују на телевизији, а у напомени написати када је одржан. 
Такође је скренута пажња на то да наставници треба да пратете часовеса ученицима, те 
да после часа ступе у контакт са њима. 
Из својих палнова наставници треба да сажму градиво и обраде га са децом. 
Ученицима који раде по ИОП-у посебно треба доставити материјал. 
 
3. Донесена је одлука о избору уџбеника за 7. Разред за школску 2022∕2023. годину: 
КамелиjаЋирић, 23. 06. 2022.  
 
 
4.АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РАДА ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ЗА ТРЕЋЕ 
ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2О21/2О22.ГОДИНЕ 
 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ ОДРЖАНОГ 
ДАНА    19.8.2022.године 

 
Дневниред: 
1.Верификација записника са претходне седнице; 
2.Организација и реализацијаобразовно-васпитнограда у школској 2022/2023. години; 
3.Мере заштите здравља ученика и запослених у школи; 
4.Интерна обука у школи за коришћење образовне платформе гугл учионице; 
5.Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима; 
6.Текућа питања. 
 
1. ВЕРИФИКАЦИЈА ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНОГ САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА 
ЗА УМЕТНОСТ: 
- Записник са прошлог састанка стручног већа за уметност усвојен је једногласно и без 
примедби. 
- ТЕКУЋА ПИТАЊА 
- Разговарало се о искуствима из претходног периода где се настава одржавала онлајн,  
а износили су се и предлози наставника који раде у више школа. 
 

Председник стручног већа за уметност 
                                                                                     Наставник музичке културе: 

                                                                                     Камелија Ћирић 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

105 
 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 

У школској 2021-2022.г.Стручно веће за физичко и здравствено васпитање 
одржало је 5 састанка. 

 
СЕПТЕМБАР 
-Извршили смо анализу рада актива претходне школске године 
-Усвојили смо План рада за школску 2022/2023.г. 
-Извршили смо анализу календара такмичења за 2021/22. школску годину 
- Организовали смо школски крос 

 
НОВЕМБАР 
-Извршили смо анализу успеха ученика на одржаним такмичењима (крос, мали 
фудбал, тројком против порока....) 
-Направили смо план припрема за предстојећа такмичења 

 
ФЕБРУАР 
-Извршили смо анализу успеха и постигнутих резултата на крају првог полугодишта 
-Организовање угледних часова 
-Извршили смо анализу стручних усавршавања 

 
МАЈ 
-Извршили смо анализу наставе на даљину 
-Анализа онлајн семинара 

 
АВГУСТ 
Дневни ред: 
1.Верификација записника са претходне седнице; 
2.Организација и реализација образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години; 
3.Мере заштите здравља ученика и запослених у школи; 
4.Интерна обука у школи за коришћење образовне платформе гугл учионице; 
5.Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима; 
6.Текућа питања. 
 
 

Председник 
стручног већа наставник физичког 

васпитања - Еде  Ормош 
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Извештаји о раду стручних сарадника 

 
Рад психолога  и педагога заснован је на Годишњем програму рада психолога и педагога  
за школску 2021/2022. 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 
различитим областима, те су на тај начин и наведене у овом извештају. 

Унапређење образовно-васпитног рада у установи: 

Прво полугодиште 
 
Септембар 2021. године: 

• Учествовање у изради Годишњег плана рада школа. 
• Присуствовање и вођење састанака Ђачког парламетна. 
• Разговори са ученицима првог разреда о томе како се сналазе у школи и о 

актуелним дешавањима у школи. 
• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 

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

одморима. 
• Присуствовање седници Школског одбора. 
• Заказивање прегледа код логопеда у Развојном Саветовалишу у Зрењанину за 

ученике који похађају наставу у ИО Хетин 
• Телефонски разговор са педагогом ОШ „Свети Сава“ у Житишту о бившој 

ученици наше школе која је уписала њихову школу. 
• Телефонски разговор са психологом ОШ „Јован Цвијић“ у Зрењанину о бившој 

ученици наше школе која се уписала у њихову школу. 
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• 5.9.2021. године – посета часу српског језика у одељењу I-1 код учитељице Весне 
Стојић. 

• 20.9. 2021. године – посета часу српског језика у одељењу V-4 у ИО Међа, код 
наставнице Драгане Борић. 

• Прегледање електронског дневника. 
 

Октобар 2021. године 
• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 

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

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

се догодили у школи. 
• Учествовање у планирању и реализацији активности у оквиру Дечије недеље. 
• Учествовање у организацији и реализацији прославе Дана школе. 
• Вођење евиденције о насилном и неприхватљивом понашању ученика и 

учествовање у узимању изјава од учесника догађаја. 
• Прегледање електронског дневника. 
 

Новембар 2021. године 
• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 

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

одморима. 
• Давање изјаве у оквиру снимања емисије „Грађанин“ која се емитује на РТС-у. 
• Састављање анкете за ученике у којој је требало да се определе за максимално три 

такмичења на која желе да иду. 
• Вођење евиденције о насилном и неприхватљивом понашању ученика и 

учествовање у узимању изјава од учесника догађаја. 
• Саветодавни разговори са родитељима ученика наше школе о догађајима који су 

се догодили у школи. 
• Тестирање ученика тестом Великих пет плус два и писање извештаја о истом. 
• Писање извештаја и дописа за Центар за социјални рад. 
• Писање Мишљења педагошко-психолошке службе о ученику коме је заказан 

преглед код психијатра у ОБ у Зрењанину. 
• Наручивање теста Великих пет плус два за децу, писањем мејла Центру за 

примењену психологију. 
• Прегледање електронског дневника. 
• Редовна сарадња са директором и педагогом школе. 
• Редовно вођење евиденција и документације. 
• Писање и слање Извештаја Центру за социјални рад у Београду, одељење Врачар, 

о ученицима који живе у хранитељској породици у Српском Итебеју 
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• 25.11.2021. године – посета часу математике одељења II-2 код наставнице 
разредне наставе Хермине Њергеш 

• 26.11.2021. године – посета часу математике одељења I-2 код наставнице разредне 
наставе Зите Немеди. 

• 27.11.2021. године – посета часу српског језика одељења II-1 код наставнице 
разредне наставе Светлане Ћурић. 

• 27.11.2021. године – посета часу српског језика одељења I-1 код наставнице 
разредне наставе Весне Стојић. 

• 28.11.2021. године – посета часу српског језика одељења III-1 код наставнице 
разредне наставе Олгице Живков. 

• 29.11.2021. године – посета часу српског језика одељења IV-1 код наставнице 
разредне наставе Наталије Кецић. 

• 29.11.2021. године – посета часу математике одељења III-1 код наставника 
разредне наставе Золтана Лабанца. 

 
Децембар 2021. године: 

• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 
школи. 

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

• Прављење анкетног листића за ученике који ће попопуњавати након часа који је 
био посећен и опсервиран. 

• Прављење анкетног листића за родитеље који ће попуњавати након посета часа. 
• Организација наставе – замена за наставницу разредне наставе Олгицу Живков. 
• Прегледање електронског дневника. 
• Спортски дан - учествовање у одбојкашкој утакмици између екипа ученика и 

наставника. 
• Редовна сарадња са директором и педагогом школе. 
• Редовно вођење евиденција и документације. 
• Присуствовање састанку Савета родитеља. 
• Припрема материјала за спровођење Професионалне оријентације са ученицима 

8. разреда и тестирање ученика у оквиру ПО. 
• Присустовање Одељенским већима. 
• 5.12.2021. године – посета часу српског језика код наставнице разредне наставе 

Јелице Николић у одељењу III-3 у ИО у Међи. 
• 25-27.12.2021. године – семинар у просторијама наше школе „Тестови и 

оцењивање“. 
 

 
 
 
Друго полугодиште 
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Јануар 2022. године: 

• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 
школи. 

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

• Редовно вођење евиденција и документације. 
• Спортски дан - учествовање у одбојкашкој утакмици између екипа ученика и 

наставника. 
• Учествовање у организацији и реализацији обележавања Савиндана у нашој 

школи. 
• Писање Извештаја психолога и пропратног писма за Тужилаштво поводом 

пријаве коју смо добили. 
• Учешће у организацији литерарног конкурса „Светосавско перо“. 
• Пријава за семинар „Јачање професионалне улоге психолога у школи“. 
• Писање дописа Друштву психолога Србије ради обнове чланства у ДПС за 2022. 

годину. 
• Прављење упитника за ученике о њиховим ставовима у школи и писање извештаја 

о резултатима истраживања. 
• Писање дописа Центру за социјални рад у Житишту поводом доласка новог 

ученика у нашу школу, кога је тетка довела да упише, а која нема старатељство 
над њим. 

• Писање Извештаја о успеху и владању ученика и слање истих Центру за социјални 
раду у Житишту. 

• Редовна сарадња са директором и педагогом школе. 
• Вођење евиденције о насилном и неприхватљивом понашању ученика и 

учествовање у узимању изјава од учесника догађаја. 
• Прегледање електронског дневника. 
• Саветодавни разговори са родитељима ученика наше школе о догађајима који су 

се догодили у школи. 
 

Фебруар 2022. године: 
• Присуствовање састанку Удружења педагога и психолога Средњобанатског 

округа. 
• Семинар „Јачање професионалне улоге психолога у школама“, који је одржан у 

Новом Саду, у Гимназији „Јован Јовановић Змај“, у организацији Друштва 
психолога Србије. 

• 10.2.2022. – Посета заједничком часу наставница предметне наставе Анастазие 
Тот Римаи и Маје Становић. 

• Редовна сарадња са директором и педагогом школе. 
• Редовно вођење евиденција и документације. 
• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 

школи. 



 
 

110 
 

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

• Вођење евиденције о насилном и неприхватљивом понашању ученика и 
учествовање у узимању изјава од учесника догађаја. 

• Прегледање електронског дневника. 
• Саветодавни разговори са родитељима ученика наше школе о догађајима који су 

се догодили у школи 
• Разговор са психологом ОШ „Серво Михаљ“ у Мужљи о ученику који је из 

њихове школе прешао у нашу школу. 
• Прављење извештаја и презентације за састанак Савета родитеља и излагање на 

истом. 
• Писање извештаја за Центар за социјални рад у Житишту. 
 
 

Март 2022. године. 
• Телефонски разговор за запосленом у Центру за социјални рад у Зрењанину 

поводом ученика који се уписао у нашу школу, а који се преселио из Зрењанина. 
• Тестирање ученика тестом личности Великих пет плус два. 
• Редовни саветодавни разговори са ученицима у вези са актуелним дешавањима у 

школи док се настава одвијала у школи. Када је почела настава на даљину, 
контактирање ученика поводом активности везаних за наставу је настављено 
путем инстаграма и вајбера. 

• Редовни разговори са наставницима у вези са понашањем ученика на часовима и 
одморима док се настава реализовала у школи, након тога контактирање 
наставника је настављено путем мејла и телефонским путем. 

• Прегледање електронског дневника. 
• Саветодавни разговори са родитељима ученика наше школе о догађајима који су 

се догодили у школи док се настава одвијала у школи, а након почетка наставе на 
даљину, сарадња са родитељима се одвијала телефонски. 

• Присуствовање Педагошком колегијуму и информисање наставника о доступним 
дигиталним алатима које могу користити током наставе на даљину. 

• Прављење упутства за наставнике о могућностима коришћења различитих 
дигиталних алата. 

• Редовна сарадња са директором и педагогом школе у школи, а након почетка 
наставе на даљину телефонским путем и путем мејла. 

• Прављење упитника о томе какво је мишљење ученика о настави на даљину и 
прослеђивање линка гугл упитника одељењским старешинама који су даље 
упитник проследили свим ученицима школе и писање извештаја о истом. 

• Прегледање недељних извештаја рада и учествовање у писању оперативних 
недељних планова. 

• Прављење дигиталног обавештења за ученике. 
 
Април 2022. године: 
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• Редовна сарадња са директором и педагогом школе мејлом и телефонским путем. 
• Редовна сарадња и консултације са наставницима мејлом и телефонским путем. 
• Контактирање ученика преко инстаграма и вајбера о њиховим утисцима о настави 

на даљину и пружање подршке око новонастале ситуације и ванредног стања у 
нашој земљи. 

• Контактирање родитеља наших ученика телефонским путем и разговор о 
њиховим утисцима о настави на даљину и пружање подршке око новонастале 
ситуације и ванредног стања у нашој земљи. 

• Слање предлога филмова за викенд, сваког петка одељењским старешинама који 
су их даље прослеђивали ученицима. 

• Прегледање електронског дневника. 
 

 
Мај 2022. године: 

• Редовна сарадња са директором и педагогом школе мејлом и телефонским путем. 
• Редовна сарадња и консултације са наставницима мејлом и телефонским путем. 
• Контактирање ученика преко инстаграма и вајбера о њиховим утисцима о настави 

на даљину и пружање подршке око новонастале ситуације и ванредног стања у 
нашој земљи. 

• Контактирање родитеља наших ученика телефонским путем и разговор о 
њиховим утисцима о настави на даљину и пружање подршке око новонастале 
ситуације и ванредног стања у нашој земљи. 

• Слање предлога филмова за викенд, сваког петка одељењским старешинама који 
су их даље прослеђивали ученицима. 

• Прегледање електронског дневника. 
• Прављење презентација о Мишићној релаксацији и прослеђивање исте ученицима 

осмог разреда. 
• Прављење упитника за родитеље, ученике и наставнике о настави на даљину и 

прослеђивање истих одељењским старешинама/свим наставницима. 
• Присуствовање стручном већима. 
• Договор са диркторицом и планирање тестирања будућих првака у новонасталим 

условима у нашој земљи због вируса корона. 
 
Јун 2022. године: 

• Тестирање првака пред полазак у први разред. 
• Писање извештаја о тестирање два ученика пред полазак у први разред са 

предлогом за похађање наставе по измењеном програму наставе (ИОП2). 
• Присуствовање матури осмог разреда у матичној школи и у ИО у Међи. 
• Давање предлога смерова у средњим школама који одговарају њиховом профилу 

на основу професионалне оријентације. 
• Присуствовање седници наставничког већа. 
• Редовна сарадња и консултације са наставницима мејлом и телефонским путем. 
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• Контактирање ученика преко инстаграма и вајбера о њиховим утисцима о настави 
на даљину и пружање подршке око новонастале ситуације и ванредног стања у 
нашој земљи. 

• Контактирање родитеља наших ученика телефонским путем и разговор о 
њиховим утисцима о настави на даљину и пружање подршке око новонастале 
ситуације и ванредног стања у нашој земљи. 

• Редовна сарадања са директором и педагогом школе. 
• Слање предлога филмова за викенд, сваког петка, до краја наставне године, 

одељењским старешинама који су их даље прослеђивали ученицима. 
• Прегледање електронског дневника. 
• Писање извештаја о успеху и владању ученика који су у хранитељским 

породицама и слање истих Центру за социјални рад у Житишту. 
• Писање и слање планова за једносменски рад у ИО у Међи и у ИО у Хетину. 

 
Јул 20202 године 

• Тестирање првака пред полазак у први разред. 
• Расподела ученика првог разред у матичној школи који ће наставу похађати на 

српком наствном језику на два одељење. 
• Редовна сарадња са директором и педагогом школе. 
• Годишњи одмор. 

 
Август 2022. године: 

• Годишњи одмор. 
• Учествовање у прављењу Годишњег плана за школску 2022/2023. годину и 

извештаја о школској 2021/2022 години. 
• Писање извештаја о раду. 
• Писање извештаја о посећеним часовима. 
• Писање извештаја о тестирању првака. 
• Писање извештаја о професионалној оријентацији осмака. 
• Писање извештаја о анкетама за ученике, родитеље и наставнике о настави на 

даљину. 
• Састављање електронске анкете (гугл упитник) везано за избор наставе модела 

наставе (у школи или на даљину) који ће ученици похађати у школској 2020/2021. 
години и писање извештаја о истој. 

 

 

Психолог школе 
Биљана Роксандић 
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Извештај о раду педагога 

 
Сарадња са наставницима у виду пружања помоћи око попуњавања педагошке 
документације, писања ИОП-а и осталих послова везаних за припрему за почетак 
школске године. 
 Сарадња са директором школе одвијала се у виду припреме разних спискова, 
табела, извештаја и саветодавне помоћи око припреме за почетак школске године и 
уопштено за рад школе. 
 Припремљени су извештаји за Педагошки колегијум, Школски одбор и Савет 
родитеља. 
У септембру су завршена школска документа: Годишњи план рада школе и Годишњи 
извештај о раду школе. 
 Припремљена су и објављена актуелна обавештења.Огласна табла је уређена и 
садржи актуелне информације, обавештења, пригодне текстове како за ученике тако и за 
родитеље.У зборници се огласна табла редовно уређује смењивањем података. 
 У септембру су израђени спискови и испуњене табеле са актуелним подацима о 
раду школе за потребе СО Житиште и Школске управе Зрењанин у сарадњи са 
директором школе и правном службом. 
 Стручни сарадници су учествовале у раду Ученичког парламента, координирале 
Стручним тимовима, учествовале у раду Савета родитеља и извештавале на Педагошком 
колегијуму. 
            Саветодавни рад са ученицима се обављао кроз разговоре.  
Припрема распореда контролних и писмених задатака и окачила у зборницу где се прво 
наставници и учитељи уписују, све што је планирано до краја године па се касније 
прекуца и постави и на огласну таблу како би родитељи имали увид у распоред. 
           Сарађивала сам са ПС Житиште и Црвеним крстом . 
          Сарађивала сам са родитељима и старатељима у решавању и превазилажењу 
дисциплинских проблема појединих ученика. 
Учествовала сам  у припремама активности за „Дечју недељу“. 
Саветодавни рад са ученицима односио се на решавање дисциплинских проблема са 
појединим ученицима који имају проблема у понашању. 
Активно сам учествовала у организовању и реализацији активности у оквиру „Дечје 
недеље“. 
 Педагог  је сређивала и водила евиденцију о раду. 
Педагог је поделила упитнике о адаптацији ученицима петог разреда. 
Обављени су саветодавни разговори са појединим ученицима виших разреда који су 
имали дисциплинске проблеме на појединим часовима. 
 Сарадња са наставницима одвијала се у виду саветодавне помоћи око израде и 
реализације ИОП-а, израде извештаја о раду тимова, извештавање о конкурсима. 
Педагог је пратила рад и учествовала у свим тимовима и стручним активимаи, а 
координисала Тимом за инклузивно образовање и Тимом за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 26.октобра прослављен је Дан школе, а стручни сарадник школе се трудила да као 
један од домаћина угости поштоване госте. 
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 Саветодавни рад са ученицима се одвија континуирано у току школске године. 
Решавају се проблеми везани за учење, понашање, емоционални проблеми, проблеми у 
комуникацији међу ученицима или на релацији ученик-наставник, итд. 
 Сарадња са одељенским старешинама веома је важна како би се на време 
идентификовали проблеми везани за ученике и како би благовремено реаговали и 
помогли ученицима, родитељима и наставницима. 
 Сарадња са родитељима пресудна је за пружање адекватне помоћи у решавању 
проблематичних ситуација везаних за ученике. 
 Сарадња са издвојеним одељењима одвија се у информисању и пружању 
информација и документације, а преко помоћника директора у Међи и учитеља у Хетину. 
 Секретар школе сарађује са стручним сарадницима у виду размене података 
везаних за рад школе.  
 
Извештавала сам на Наставничком већу. 
Стручни сарадници су сарађивали са Центром за социјални рад.  
             Сарадња са директором школе континуирано се одвија кроз размену 
информација, достављања података, извештаја итд. 
 Педагог је обишла сва одељења првог разреда и стекла увид у напредовање 
новопридошлих ученика и адаптацију на школу. 
 Достављени су тражени подаци Заводу за унапређивање знања у сарадњи са 
правном службом. 
 Сарадња са наставницима одвијала се у пружању информација и саветодавне 
помоћи у вези ученика, наставе и попуњавања педагошке документације. 
 Стручни сарадници су уредно водиле евиденцију о раду и сређивале школску 
документацију, припремале обавештења и потребне обрасце као и информације за 
ученике и родитеље на огласној табли. 
 Саветодавни рад са ученицима у решавању текућих проблема настављен је  и 
одвија се свакодневно по потреби. 
 Стручни сарадници су упознате са радом Тима за самовредновање и пружају 
помоћ координатору тима у састављању извештаја, акционог плана, итд. 
Присуствовала сам седници Школског одбора и Савета родитеља и извештавала о успеху 
и владању.         
Присуствовала сам састанцима тимова и координисала састанцима тимова. 
Сарађивала сам са Спортским савезом Житиште, СУП-ом Житиште. 
            Свакодневно сам обављала индивидуалне разговоре са ученицима који имају 
проблем у понашању. 
 Стручни сарадик 
 
Почевши од 22. Новембра 2021.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 ученика.  
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;  
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• 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.  
 
 
 У сарадњи са руководством Школе, психологом  и одељенским старешинама, 

евидентирани су  ученици којима је потребна додатна подршка и са њима је 
континуирано рађено. 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 класификационих периода, 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 ј езаједничким залагањем 
наставника, родитеља и педагога дошло и до промена којима смо тежили.  

     Од 22. новембра до 16.марта (почетак наставе на даљину) посетила сам следеће 
часове: 

- 28.11.2021.године – одељење 4-1, матерњи јњзик са елементима националне 
културе код Беате Борош 

- 29.11.2021.године – одељење 4-2, енглески језик код Јасмине Филеп; 
- 29.11.2021.године – одељење 6-1, математика код Татјане Рајић; 
- 2.12.2021.године –одељење 5-1, техника и технологија код Маје Становић; 
- 4.12.2021.године – одељење 8-1, руски језик код Јасмине Кузмановић; 
- 5.2.2022.године – одељење 6-2, техника и техмологија код Ференца Камраша; 
- 10.2.2022.године – одељење 8-1, физика/ТИО код Анастазије Тот Римаи и Маје 

Становић 
 

Након посета часовима, заједно са предметним наставницима је анализиран ток часа и 
дати предлози како га побољшати. Континуирано је рађено на решавању  
конкретнихпроблема у пракси, помоћи одењенским старешинама у превазилажењу 
истих, уз  упознавање са развојним  карактеристикама деце одређеног узраста. 
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Идентификована су одељења у којима је потребно  унапредити међусобне односе и 
социјалну климу и договорена је сарадња, која је била реализована. 

 Саветодавни рад са ученицима одвијао се од првог дана, уз велику сарадњу 
одељенских старешина и указивање на  кој удецу 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 дате су им 
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 одељењскез аједнице 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 
ново насталих тешкоћа. Значај не 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, 
партнерскогодноса 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. Присуствовала  самсастанцима Савета 
родитеља и активно учествовала у дискусијама у циљу  превазилажења одређених 
проблема. 

 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 2021/22.години. Завршни испит је протекао у најбољем 
реду, одржан је био у С.Карађорђеву из разлога што су у том периоду школе добијале 
дојаве о бомбама и Школска управа је била ослично организована те су завршни 
испити били организовани по пунктовима.  Постигнућа на тестовима у оквиру 
Завршног испита и на крају осмог разреда, у складусу са  постигнућима током 
школовања. Податак који радује је чињеница да је велики број наших ученика, успео  
да  упише школу која је  била  прва на листи жеља.  

 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 развојн  опланирање, Тима за самовредновање, Тима  заобезбеђивањек  
валитета и развоју станове, Тима за  разво  јмеђупредметних компетенција, Тима за 
сарадњу са родитељима, а учествовала у раду и била координатор Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тима за 
инклузивно образовање. 

 Редовно сам водила писану евиденцију о разгорима са ученицима, наставницима и 
родитељима. Посета часу је анализирана и вођена кроз протокол о посети  часовима. 
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Припремала сам  се  за рад увидом у школску  докуменатцију, праћењем Закона о 
основамасистема  образовања и васпитања, важећих Правилника, упутстава и 
протокола, стручне литературе и разговорима са директором, помоћником директора, 
психологом и наставницима.  
У токушколске 2021/2022. Године похађала сам следеће семинаре:  
• Дигитална учионица  
• Обука за координатора на Завршном  испиту 
 
Учествовала сам у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/2022. 
годину и Плана рада школе за школску 2022/2023. годину.  
Сарађивала сам са Домом здравља и Центром за социјални рад Житиште. 
 
Својим радом и залагањем, трудила сам се да допринесем успешном раду школе, а у 
томе ми је помогла  свако  дневна сарадња са психологом школе,помоћником 
директора у издвојеном одељењу у Међи, секретаром школе, наставницима, 
учитељима и несебична помоћ и подршка директора школе. 
 

Педагог школе 
Дијана Тањга 

 

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: 

− у матичној школи одржан је тимски час српског и мађарског језика (анализа 
,,Љубавне песме" Рајнера Марије Рилкеа) и направљен је пано са поздравима на 
различитим светским језицима. 

− у ИО Међа ученици 8.разреда 25. и 26. септембра проналазили су реч „књига“ на 
различитим европским језицима. Направњен јепано у виду географске карте са 
заставама држава и на месту сваке државе,на том језику је уписана реч „књига“. 

ОКТОБАР: 
ОбележавањеДечијенедеље у матичној школи и у ИО Међа. 
Учешће у организацији приредбе поводом Дана школе.  

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. 
Учешће у акцијибогаћењабиблиотечкогфондаосновнихшколаизабранимпубликацијама 
коју је финансирало Министарствопросвете. 
Завођење поклоњених књига у Школску инвентарну књигу. 
У сарадњи са предметним наставницима за време зимског распуста за ученике који 
наставу похађају на мађарском наставном језику организовани су часови ваннаставних 
активности у библиотеци у Новом Итебеју. 

ЈАНУАР: 
Учешће у избору тема за литерарни конкурс „Светосавско перо“. 
ОбележавањеСветског дана читања наглас у ИО Међа.Ученици од другог до четвртог 
разреда читали су одабране песме и приче ученицима првог разреда. 
 
Завођење књига купљених из буџета Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у Школску инвентарну књигу. 
 
ФЕБРУАР: 
Уређивање књижевног фонда у зборници. 
Анимација ученика за коришћење књижевног фонда. 
 
У петак, 28. фебруара, обележен је Национални дан књиге акцијом „Читајмо гласно“, 
коју трећу годину за редом организује ДШБС. Симболично, у 5 минута до 12 часова сви 
ученици су изашли у хол школе како би присуствовали јавном часу на ком су ученици 
нижих и виших разреда гласно читали одабране текстове у циљу подстицања својих 
вршњака на читање и неговање матерњег (српског и мађарског) језика, али и на неговање 
страних језика које уче у школи (енглески и руски). У холу је постављена изложба књига, 
која је веома привукла пажњу ученика и многе подстакла да истог дана изнајме неку 
занимљиву књигу. 
 
Обележавање Дана матерњег језика у ИО Међа. 
Просторно уређење школске библиотеке ради боље искоришћености простора, 
функционалности и прилагођености потребама ученика. 

МАРТ: 
Због обуставе наставе, услед пандемије коронавируса, школска библиотека престала је 
са радом. Библиотекар је, у сарадњи са предметним наставницима, једном у месецу 
издавао потребну литературу. 
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. 
 
АПРИЛ: 
У договору са наставницима српског језика ученицима су путем различитих платформи 
прослеђивани линкови ка књижевним делима предвиђеним за домаћу лектиру. 

МАЈ: 
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У првој недељи маја ученицима који нису могли да читају дела у електронском облику 
издата су књижевна дела која је требало да читају за домаћу лектиру.  

ЈУН: 

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 набављенo је  50 књига на 

српском језику. Од тога је 37 књига купљено из буџета Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а остало је поклон школи. У библиотеку ИО Међа послате су 
4 књиге (историјски атласи) 
 

Рад школске библиотеке био је организован у складу са потребама и могућностима 
школе. Вођени су редовни библиотечки послови око увођења , класификације и 
издавање књига. Школску библиотеку у Српском Итебеју је водила Милица Моришан, 
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, 6/2020 
и 129/2021), 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 2021/2022. годину прописано је да управне, 
нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар школе и то: 
 

1) стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на 
неправилсности у раду Школе; 

2) обавља управне послове; 
3) израђује опште и појединачне правне акте; 
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4) обавља правне и друге послове за потребе Школе; 
5) израђује уговоре које закључује Школа; 
6) правне послове у вези са статусним променама у Школи; 
7) правне послове у вези са уписом ученика; 
8) правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском 

службом Школе; 
9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора; 
10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора; 
11) прати прописе и о томе информише запослене; 
12) обавља друге послове по налогу директора. 

 
 
У току школске 2021/2022. 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 2021/2022. годину; 
 

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 лица задуженог за праћење 
поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, 
Решење о именовању лица за заштиту података о личности, Решење о именовању лица 
за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, Решење о 
одређивању ментора за полагање стручног испита, Решење о именовању тимова за 
школску 2021/2022. годину, Решење о именовању инвентарских комисија за попис 
имовине 2022. године, Решење о коришћењу годишњег одмора за 2021. и 2022. 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 именовању лица 
задуженог за пружање додатне 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; 
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- захтева за попуњавање упражњеног радног места, која су се сваког месеца 
достављала Школској управи – Радној подгрупи; 

- захтева за добијање сагласности за школску 2022/2023. годину (за одељења, 
групе, продужени боравак) на основу Стручног упутства о формирању одељења и 
начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2022/2023. годину – 
упућених Школској управи Зрењанин; 

- захтева за добијање личних пратилаца за школску 2022/2023. годину – 
упућених Општинској управи Житиште; 

- захтев за увећања броја извршилаца на радном месту домара/мајстора 
одржавања; 
           - молби и уговора о донацији.  

 
3. Припремала сам седнице: 
- Савета родитеља које су се одржавале дана 6.9.2021.  године, дана 7.4.2022 

године, дана 17.5.2022. године и дана 15.8.2022. године;,  
- као што сам припремала, присуствовала и водила записнике на седницама 

Школског одбора које су се одржавале дана 14.9.2021 године, дана 2.11.2021. године, 
дана 25.2.2022. године, дана 29.3.2022. године, дана 14.4.2022. године  и дана 14.7.2022. 
године, обављала сам телефонски седнице дана 23.12.2021. године, дана 31.1.2022. 
године, дана 17.2.2022. године, дана 10.6.2022. године и дана 23.6.2022. 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, конкурсима, у Информациони систем 
„Доситеј“ у електронској форми; 

 
5.  Попуњавала сам недељне извештаје о реализацији рада; 
 
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 2021/2022. године и 
исти проследила у електронској и одштампаној форми Просветном инспектору,  - 
Годишњи статистички извештај за основне школе са стањем на крају школске 2020/2021. 
године и са стањем на почетку школске 2021/2022. 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 
2021/2022. години и исти проследила у штампаној форми Просветном инспектору; 
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- 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. 
 
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 7.3.2022. године, након којих сам благовремено на основу записника 
израдила Извештаје о предузетим мерама, уколико је било потребе за отклањањем мера. 

18. Присуствовала сам редовном инспекцијксом надзору од стране санитарног 
инспектора дана 1.6.2022. године.  

 
19. Давала сам правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем 

њихових послова. 
 

20. Учествовала сам у спровођењу завршног испита у школској 2021/2022. 
години. 
 

21.  Припремала сам понуде осигуравајућих кућа за осигурање ученика у 
школској 2021/2022. години. 

 
22. Учествовала сам у: 
- изради и реалилзацији пројекта за Конкурс НИС компаније „Комплетна замена 

расвете у школи“ у 2021. години, као члан Тима на пројекту, а затим сам на основу 
добијених средстава по пројекту учествовала Позива за подношење понуда, Одлуке о 
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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 суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП 
Војводине за 2022. годину – Наставник за 21. век“., 

- изради пројекта за конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице„Извођење радова текућег 
одржавања на објекту издвојеног одељења у Хетину“, а затим сам на основу добијених 
средстава по пројекту спроводила јавну набавку и припремала сву потребну 
документацију. 

- изради пројекта за конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и 
васпитања на територији АП Војводине  у 2022. години, „Намештај за учионице“ и 
припремала сам потребну докунтацију поводом спровођења наведеног.    

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

општим актом школе и уговором о раду. 
          

 
Секретар школе 

Јована Хрњаз 
 
 

Извештај о раду Савета родитеља за школску 2021/2022. Годину 

 

Савет родитеља у школској 2021/2022. години чинило је 27 чланова. Делујући у 
оквиру својих надлежности дефинисаних чланом 120. Закона основама система 
образовања и васпитања Републике Србије које у првом реду подразумевају разматрање 
извештаја (о остваривању програма образовања и васпитања, завршном испиту, успеху 
и владању ученика итд.), разматрање и праћење услова за рад школе, услова за одрастање 
и учење као и безбедност и заштиту ученика, давање сагласности на програм и 
организовање екскурзија као и разматрање извештаја  о њиховом остваривању, овај сазив 
је кроз четири седнице одржане током школске године дискутовао и одлучивао о 
наведеним питањима. 

 

На првом, конститутивном састанку  Савета који је одржаном дана 06.09.2021. 
године изабран је председник Савета родитеља (Љиљана Мркшић) а за заменика је 
именована Габријела Маринков.  
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Изабрани су чланови савета родитеља представници Савета у школским тимовима и то: 

1. Ана Маковић – Тим за професионални развој  
2. Јована Стојановић – Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
3. Владимир Вишковић – Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 
4. Ливиа Сакал – Тим за самовредновање рада школе  
5. Габријела Маринков – Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  
6. Љиљана Мркшић – Тим за развојно планирање 

 

Чланови Савета родитеља су на овом састанку упознати са Правилником о раду Савета 
и Планом рада Савета за школску 2021/2022. годину који је једногласно усвојен. 
Предстваљен је календар рада за предметну школску годину као и списак планираних 
наставних и ваннаставних активности везаних за обележавање празника и значајних 
датума.  

 

Чланови су упознати са кључним детаљима из Извештаја о раду школе за претходну 
наставну годину и Годишњим планом о раду школе за 2021/2022. школску годину.  

 

Психолог школе Биљана Роксандић је презентовала Извештај о успеху и владању 
ученика у претходној школској години као и остварене резултате ученика на 
такмичењима на којима је школа узела учешће у школској 2020/2021. години. 

 

Разматране су пристигле понуде четири осигуравајуће куће за склапање уговора о 
осигурању ученика од последица несрећног случаја. Упоредном анализом износа 
премије, врста несрећних случајева које полиса покрива и висине осигуране суме која је 
предвиђена за реализацију одређених осигураних случајева из све четири понуде 
одабрана је осигуравајућа кућа Миленијум Осигурање а.д.о. Београд са премијом у 
износу од 300 динара. 

 

Тачке дневног реда другог састанка Савета родитеља одржаног 07.04.2022. године 
релевантне за састављање овог Извештаја биле су: 

 

- Обавештавање чланова Савета о избору уџбеника за четврти и осми разред на 
српском и мађарском језику, о избору уџбеника за седми разред за предмет 
Техника и технологија за школску 2022/2023. Годину као и о избору дигиталних 
уџбеника на српском језику (од првог до четвртог разреда) за предмет Физичко и 
здравствено васпитање. Обзиром да је изнета примедба родитеља на садржај и 
квалитет уџбеника за предмет Билогија за VIII разред издавачке куће БИГЗ 
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школство доо Београд и дат предлог да избор буде уџбеник издавачке куће Клет 
издавачка кућа доо Београд, директор школе Ђурђевка Ракић се обавезала да 
предлог изнесе на наредној седници Наставничког већа. Обзиром да је предметни 
наставник инсистирао на уџбенику издавачке куће БИГЗ школство доо Београд, 
усвојен је тај предлог уз могућност ревизије избора у наступајућој школској 
години. 

- Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају трећег квартала 
школске 2021/2022. године који је усвојен уз примедбу родитеља на реалност 
одељенског старешине одељења VII1 у процени успеха и владања ученика. 
Примедба је усвојена и Извештај је у том смислу коригован од стране наставника. 

- За потребе прикупљања понуда и избор туристичке агенције преко које ће бити 
реализоване екскурзије у школској 2021/2022. години именовано је осам чланова 
у четири дела Комисије која спроводи организацију школске екскурзије у 
школској 2021/2022. години, по два члана редом за први и други разред, трећи и 
четврти, пети и шести и седми и осми. 

 

 Трећи састанак Савета родитеља одржан дана 17.05.2022. године сазван је ради 
разматрања предлога Школског програма за период 2022 – 2026. године. Наставница 
Јасмина Филеп је детаљно и врло концизно презентовала Школски програм: 
Историјат школе, мисија и визија школе, Циљеви школског програма, Наставни план 
основног образовања и васпитања – у склопу су обухваћени палн наставе и учења за 
први и други циклус основног образовања и васпитања, Програми обавезних и 
изборних предмета по разредима (од I доVIII). Разматрали су се и начини остваривања 
школског програма, наведено је следеће: У склопу планирања ради се 
глобално,оперативно,тематско,дневно, пројектно.У склопу школског програма 
реализују се посебни програми: Програми културних активности школе, програм 
школског спорта  и спортских активности, програм заштите од насиља,злостављања и 
занемаривања; Програм превенције дискриминације; Програм професионалне 
оријантације; Програм здравствене заштите ученика; Програм заштите животне 
средине; Програм сарадње са локалном самоуправом; Програм сарадње са породицом; 
Програм рада библиотеке; Продужени боравак; Екскурзије и настава у природи; 
Програм безбедности и здравља на раду; Програм остваривања додатне подршке за 
ученике школе (Индивидуално – образовни планови и програми). Сваки од сегмената 
Школског програма дат је члановима савета родитеља на увид. Након презентације 
Школског програма од стране наставнице Јасмине Филеп, родитељи су се једногласно 
сложили да се нови Школски програм за период 2022-2026. године  усваја. 
 
 

Четврта седница Савета родитеља одржана дана 17.08.2022. године за основни 
циљ је имала избор три члана Школског одбора из редова чланова Савета родитеља. 
Од пет предложених чланова тајним гласањем у првом кругу изабрани су следећи 
родитељи за чланство у Школском одбору: Гордана Матић, Илдико Патаи и Љиљана 
Мркшић. 
 
Презентован је Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2021/2022. 
године за све ученике у Матичној школи и издвојеним одељењима у Међи и Хетину, 
на српском и мађарском језику. 
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По завршеној евалуацији Извештаја о реализованој екскурзији у протеклој школској 
години примедбе родитеља су унете у записник и узете у разматрање од стране 
присутног члана Комисије која спроводи организацију школске екскурзије у 
школској 2022/2023. години, учитељице Хермине Њергеш како би се по њима 
поступало у процесу организације екскурзије за наредну школску годину. Примедбе 
су се односиле првенствено на динамику активности на екскурзијама диктирану 
искључиво водичима агенције Минос травел доо Зрењанин којој је поверена 
организација екскурзије. 
 
Чланови савета су једногласно дали пуну подршку организовању рада деце са 
логопедом који нам је понуђен од стране ОСШ „9 мај“. 
 
Психолог школе Биљана Роксандић представила је упоредни преглед података о 
успеху ученика на завршним испитима за претходних девет узаступних година на 
основу кога се може закључити да већих одступања у оствареним резултатима 
протекле школске године у односу на просек посматраног периода није било. 
 
 У закључку Извештаја о раду Савета родитеља за школску 2021/2022. годину 
важно је истаћи да су сви састанци протекли у најбољем и примереном реду уз 
колегијалност и апсолутно разумевање за сваку примедбу и сугестију сваког од 
чланова без угрожавања сврхе и без злоупотребе указаног поверења. Посебну 
захвалност дугујемо психологу школе Биљани Роксандић ма уложеном труду за 
састваљање исцрпних извештаја који су у многоме допринели формирању целовите 
слике о структури ученика по когнитивним способностима, социјалној структури, 
потребама и смерницама за даљи рад у циљу унапређења квалитета програма 
образовања и васпитања који ученицима можемо да приуштимо.  
Кристалише се потреба за активнијим радом стручних тимова школе обзиром да 
постоји иницијатива директора, родитеља и стручних сарадника а да су то општи 
услови и прилике онемогућавали и у протеклим годинама. 
 
 
         Љиљана Мркшић 
        Председник Савета родитеља 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У 
ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА  I/1 

     Одељење I/1 има 26 ученика, 15 дечака и 9 девојчица од којих 1 дечак  ради по ИОП - 
у 2 из свих предмета.     

    Наставни план и програм за текућу наставну годину остварен је у потпуности кроз 
часове редовне и  допунске наставе као и ван наставних активности. Активности које су 
се реализовале током школске године биле су прилагођене специфичностима ученика. 
Сви ученици су били укључени у рад слободних активности, а 13 ученика је било 
укључено у допунску  наставу из српског језика  и 9 из математике .    

     Сарадња и дружење међу децом је било добро, а у складу са препорученим 
епидемиолошким мерама. 

    Пре почетка школске године родитељима су подељени параметри за употребу ес 
дневника, а са ученицима и родитељима је спроведена  обука везана за рад у Гугл 
учионици. 

    Током наставне године деци је за време болести и одсуствовања из школе пружена 
могућност да наставу похађају путем Мита. 

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

     Од укупно 26 ученика, на крају првог  разреда  5 ученика напредује самостално уз 
стално ангажовање, 4 ученика напредује стално уз повремено ангажовање, 5 ученика 
напредује уз мању помоћ  и стално ангажовање, 4 ученика напредује уз мању помоћ и 
повремено ангажовање, 2 ученика напредују уз већу помоћ и стално ангажовање и 6 
ученика напредује уз већу помоћ и повремено ангажовање. 

    Четири ученика је учествовало у програму добродошлице за песника Угљешу 
Шајтинца у оквиру манифестације Песничка штафета. Пет ученика је награђено на кросу 
РТС-а, а један ученик на Малим олимпијским играма. 

     Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске 
године организовано је 6 родитељских састанака: 30.8.2021., 4.11.2021., 28.12.2021., 
5.4.2022. 17.6.2022. , 30.6.2022. Углавном су сви родитељи били  присутна на тим 
састанцима. Редовно су одржавани индивидуални контакти са родитељима, као и 
комуникација путем Вибер групеа. Сарадња са родитељима је била увек у интересу деце. 

     Индивидуални разговори су обављани углавном телефоном,али је било и долазака у 
школу. 
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     Ученици  I/1 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 

4.10.2022.-10.10.2022.-Дечја недеља- Дете је дете,да га волите и разумете 

4.10.2022.-Општински крос у Банатском Двору 

26. 10. 2022.-Обележавање Дана школе 

23.12.2022.-Божићна и новогодишња приредба 

27. 01. 2022.-Обележавање Светог Саве-школске 

23.2.2022.-Дан розе мајица 

11.5.2022.-Песничка штафета 

13.5.2022.-Крос РТС-а 

23.5.2022.-Дечија представа-Звездан 

25.5.2022.-Мале олимпијске игре 

3.6.2022.-Мале олимпијске игре на општинском нивоу 

18.6.2022.-Једнодневни излет-посета Новом Саду 

22.6.2022.-Гледање авантуристичког филма ,,Соник 2,, 

23.6.2022.-Ликовна колонија. 

    Током целе школске године остваривана је сарадња са: 

-директором школе око организације наставе 

-педагогом школе  

-психологом школе 

-школском администрацијом. 

  

                                                                                                 Одељењски старешина: 

 Олгица Живков 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА  I/2 

     Одељење I/2 има 7 ученика, 4 дечака и 3 девојчица од којих 1 дечак и једна девојчица  
ради по ИОП - у.     

    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.    

     Сарадња и дружење међу децом је било добро, а у складу са препорученим 
епидемиолошким мерама. 

    Пре почетка школске године родитељима су подељени параметри за употребу ес 
дневника, а са ученицима и родитељима је спроведена  обука везана за рад у Гугл 
учионици. 

    Током наставне године деци је за време болести и одсуствовања из школе пружена 
могућност да наставу похађају путем Мита. 

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

     Од укупно 7 ученика, на крају првог  разреда  3 ученика напредује самостално уз 
стално ангажовање, 2 ученика напредује стално уз повремено ангажовање, 2 ученика 
напредује уз мању помоћ  и стално ангажовање. 

     Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске 
године организовано је 6 родитељских састанака: 30.8.2021., 
4.11.2021.,28.12.2021.,5.4.2022. 17.6.2022. , 30.6.2022. Углавном су сви родитељи били  
присутна на тим састанцима. Редовно су одржавани индивидуални контакти са 
родитељима, као и комуникација путем Меssenger групе. Сарадња са родитељима је била 
увек у интересу деце. 

     Индивидуални разговори су обављани углавном телефоном, али је било и долазака у 
школу. 

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

4.10.2022.-10.10.2022.-Дечја недеља- Дете је дете,да га волите и разумете 

4.10.2022.-Општински крос у Банатском Двору 

26. 10. 2022.-Обележавање Дана школе 

23.12.2022.-Божићна и новогодишња приредба 

27. 01. 2022.-Обележавање Светог Саве-школске 
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23.2.2022.-Дан розе мајица 

15.3.2022.-Полагање венаца 

13.5.2022.-Крос РТС-а 

23.5.2022.-Дечија представа-Звездан 

25.5.2022.-Мале олимпијске игре 

3.6.2022.-Мале олимпијске игре на општинском нивоу 

18.6.2022.-Једнодневни излет-посета Новом Саду 

22.6.2022.-Гледање авантуристичког филма ,,Соник 2,, 

23.6.2022.-Ликовна колонија. 

    Током целе школске године остваривана је сарадња са: 

-директором школе око организације наставе 

-педагогом школе  

-психологом школе 

-школском администрацијом. 

 

                                                                                         Одељењски старешина: 

                                                                                           Золтан Лабанц 

 

Извештај о раду одељењског старешине комбинованог одељења II и IV разреда у 
ИО у Међи 

 

На почетку школске године у други разред уписана су два ученика, један дечак и једна девојчица. 
Миа Ђери и Милан Николић су напредовали према својим могућностима. Углавном су савладали 
предвиђено градиво.Милану су у наредном периоду неопходне вежбе читања а Мији недостаје 
систематичност у раду. На почетку школске године у четврти разред уписана су три ученика, 
један дечак и две девојчице. У току месеца марта ученица Тереза Викторија Ковачевић, са којом 
се рад одвијао у кућним условима, исписана је из наше школe због измештања из хранитељске 
породице.           

План наставе остварен је кроз часове редовне, додатне и допунске наставе.Ученици су били 
укључени у обогаћен једносменски рад као и рад продуженог боравка.На часовима су били 
активни и радо су помагали једни другима.Своја знања и умења ученици су показали на 
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приредбама које су биле организоване у току школске године.Ученици су у току школске године 
радо учествовали и у разним активностима:почетком октобра обележена је Дечја недеља, 
средином априла Песничка штафета. Учествовали смо и на конкурсу који је организовала 
библиотека Бранко Радичевић из Житишта.Лука Томић је за свој рад награђен књигом.На 
школском такмичењу из математике Лука је освојио прво место и награђен је књигом. 

21. 6. реализована је и једнодневна екскурзија. Обишли смо Петроварадин, Сремску Каменицу 
као и центар Новог Сада.                                                                                                                                 

 1. 7. уместо, уобичајене, прославе поводом завршетка четвртог разреда, ученици четвртог 
разреда и учитељица су организовали излет до Зрењанина.Дружење је почело у јутарњим сатима 
а завршило се у раним вечерњим сатима. Дружење је било лепо и занимљиво. Од учитељице, на 
поклон, ученици су добили комплет лектира за пети разред.                                                                           

У току школске године одржана су четири родитељска састанка. Сарадња са родитељима је била 
добра.Редовно је вођена педагошка документација.                                                                                 

Предметни наставници су у току школске године држали часове у 4. разреду, како би се упознали 
са будућим петацима. Мојим "великим ђацима" много среће у даљем 
школовању.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                    
                                                                                                  Одељењски старешина       

                                                                                                  Слађана Савић                                       

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 3/4 и 2/5 

 

Одељење 2/5 има 2  ученикa ,1 девојчица која ради по ИОП- у 1 и 1 дечак који је ИОП-2. 
.У 3/4  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 другог разреда је постигао одличан успех док је други ученик врлодобар.. 
Ученик трежег  разреда је постигао врлодобар  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. 



 
 

132 
 

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 5 
организовано је  родитељска састанка: 31.8.2021. , 4.11.2021.  ,  29.12.2021.  ,  1.4.2022.,  
30.6.2022.. Сви родитељи су били  присутна на тим састанцима.  

|Индивидуални разговори су обављани углавном онлајн. 

 

Ученици 2/5 и 3/4 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 

30.9.2021.  - Безбедно у саобраћају 

4-8.10.2021. – Дечја недеље  

25.11.2021. - Позоришна представа 

23.12.2021.  Подела пакетића 

27.1.2021. Светосавски конкурс 

12.3.2021. Општинско такмичење из математике. 

15.3.2021. – Општинска смотра рецитатора                

                                                                                      Одељењски старешина  

Јелена Ивановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 1/4 и 4/4 

 

Одељење 4/4 има 4 ученика, 3 дечака и 1 девојчица од којих 1 девојчица ради по ИОП у 
1 из математике.У 1/4 одељењу има 1 ученк,  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.  
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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. 

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

У ћетвртом  разреду два ученика су скроз одлична ,а два врлодобра од тога 1 ученик ради 
по ИОП -у . У првом  разреду 1  ученик напредује спорије али је напредовање стално. 

Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске године 
организовано је 5 родитељска састанка:31.8.2021. , 4.11.2021.  ,  29.12.2021.  ,  1.4.2022.,  
30.6.2022.  Сви родитељи су били  присутна на тим састанцима. 

|Индивидуални разговори су обављани углавном онлајн.. 

Ученици 4/4 и 1/4 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима:. 

30.9.2021.  - Безбедно у саобраћају 

4-8.10.2021. – Дечја недеље  

25.11.2021. - Позоришна представа 

23.12.2021.  Подела пакетића 

27.1.2021. Светосавски конкурс 

12.3.2021. Општинско такмичење из математике. 

15.3.2021. – Општинска смотра рецитатора 

                                                                             

                                                                                      Одељенски старешина Тања Мичета 

 

 

  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА  II-1 

Одељење  II-1 има 15 ученика,  5  дечака  и  10  девојчица    којих два  ученика  раде  по  
ИОП-у  (Мартин  Ковач ИОП-2 и Фатиме  Краснићи ИОП-1)  из  српског  језика  и  
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математике. 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  настава  се одвијала  редовно  уз поштовање   мера превенције  
због  пандемије  корона  вируса.У  току  ове  школске  године   ученици  су  радили  
критеријумске  тестове  из 3 предмета:српског језика, математике  и света око нас. 
Ученицима  су  тестови  били  занимљиви  и није  било  проблема  приликом решавања. 
Након  анализе  тестова видели  смо на чему  треба порадити ,шта  вежбати  или поновити. 

Ове  школске  године  организована  је  ученичка  ексурзија. Посетили  смо музеј  Ј.Ј. 
Змаја  у  Сремској  Каменици, природњачки   музеј  у  Новом  Саду  и  обишли  
петроварадинску  тврђаву.Екскурзија  је  ученицима  била  поучна , занимљива  и  
интересантна. Видели  су  и  научили  нешто  ново  и  упознали  другаре  из  Међе. 

Као  одељенски  старешина  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.  Од  15  ученика  8  ученика  постигли  је  одличан  
успех, 4  врло  добар  и 3  добар. 

Сарадња  са  родитељима  одвијала  се  према  предвиђеном  плану. У  току  школске  
године  одржано  је  5  родитељских  састанака. Сви  родитељи  су  редовно  
присуствовали  тим  састанцима. 

Ученици  су  учествовали  у следећим  активностима. 

24.9.2021.  Крос 

4.- 8.10.2021.  Дечија  недеља  

26.10.2021.   Дан  школе 

23.12.2021.  Божићна и Новогодишња  онлајн  приредба 

11.5.2022.  Песничка  штафета 

13.5.2022.  Крос  РТС-а 

23.5.2022.  Позоришна  представа  „ Звездан „ 

25.5.2022.  Мале  олимпијске  игре 

3.6.2022.  Фестивал  цвећа  и  спорта 

8.6.2022.  Бициклима  на  полигону  спретности 
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22.6.2022.  Гледање  филма  „ Соник  2 „ 

                                                                                                           Одељенски  старешина 

                                                                                                            Наталија  Кецић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА  II/2 

 

     Одељење II/2 има 16 ученика, 7 дечака и 9 девојчица од којих 1 девојчица  ради по 
ИОП - у 2 из српског језика и математике.Једна ученица је радила индивидуализоване 
наставне садржаје 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 слободних активности, а 4 ученика је било 
укључено у допунску  наставу из математике и српског језика.    

     Сарадња и дружење међу децом је било добро, 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 другог  разреда 9 ученика је остварило одличан успех,3 
ученика врло добар успех, 3 ученика добар успех. Један ученик је неоцењен, за њега је издата 
преводница, али још увек није стигао извештај о упису у другу школу. 

     Три ученика су учествовала на општинској смотри рецитатора,једна ученица је 
похваљена.Шест ученика је учествовало у програму добродошлице за песника Угљешу 
Шајтинца у оквиру манифестације Песничка штафета.Четири ученика је награђено на кросу 
РТС-а,а једна ученица на Малим олимпијским играма. 

     Сарадња са родитељима се одвијала према предвиђеном плану. У току школске 
године организовано је 6 родитељских састанака: 30.8.2021., 3.11.2021., 29.12.2021., 
7.4.2022. 17.6.2022. , 30.62022. Углавном су сви родитељи били  присутна на тим 
састанцима. Редовно су одржавани индивидуални контакти са родитељима,а сарадња са 
родитељима је била увек у интересу деце. 

     Индивидуални разговори су обављани углавном телефоном,али је било и долазака у 
школу. 



 
 

136 
 

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

4.10.2022.-10.10.2022.-Дечја недеља- Дете је дете, да га волите и разумете 

4.10.2022.-Општински крос у Банатском Двору 

26. 10. 2022.Обележавање Дана школе 

23.12.2022.-Божићна и новогодишња приредба 

27. 01. 2022.-Обележавање Светог Саве-школске 

23.2.2022.-Дан розе мајица 

7.3.2022.-Општинска смотра рецитатора 

11.5.2022.-Песничка штафета 

13.5.2022.-Крос РТС-а 

23.5.2022.-Дечија представа-Звездан 

25.5.2022.-Мале олимпијске игре 

3.6.2022.-Мале олимпијске игре на општинском нивоу 

18.6.2022.-Једнодневни излет-посета Новом Саду 

23.6.2022.-Ликовна колонија 

.Током целе школске године остваривана је сарадња са: 

-директором школе око организације наставе 

-педагогом школе  

-психологом школе 

-школском администрацијом. 

 

Одељењски старешина 

Светлана Керекеш 

 

 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА  II/3 
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Одељење II .3 чини 9 ученика, 2 девојчица и 7 дечака. 
Обавезни предмети које похађају сви ученици су: мађарски језик, српски језик, 
енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичко 
васпитање. 
Изборни предмети: дигитални свет, верска настава- реформаторска (6), католичка (2), 
православ (1). 
Ваннаставне активности: слободна активност, допунска настава из мађарског језика, 
допунска настава из математике и ЧОС. 
На часовима одељењског старешине од почетка наставне године одржано је како је и 
предвиђено 36 часова. 
План рада одељењског старешине другог разреда школске 2021/2022. године 
Септембар 
1. Упознавање са мерама предвиђеним за превенцију ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Поново у школи, подсећање на правила понашања у школи 
3. Избор руководства ОЗ 
4. Важност физичког вежбања, здраве исхране и личне хигије 
Октобар 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Шта је хуманост? 
3. Лепо понашање - бонтон 
4. Да ли је само оцена важна? 
Новембар 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Учимо о толеранцији 
3. Да ли је важно ко су нам преци? 
4. Правила понашања у великим групама људи. 
Децембар 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Случајеви доброг и лошег понашања у школи и ван ње 
3. Разговор о успеху и владању током 1. полугодишта 
4. У сусрет Новој години 
Јануар 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Како смо провели зимски распуст 
Фебруар 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Ко су наше особе од поверења? 
3. Колико поштујемо правила понашања 
4. Да ли нам прети опасност када користимо интеренет? 
Март 
 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Посета пошти 
3. Прочитао сам занимљиву књигу, видео на ТВ 
4. Бити у туђим ципелама – шта је емпатија? 
Април 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Априлске шале – час у природи 
3. Добре и лоше тајне 
4. Важност тимског духа и ферплеја 
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Мај 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Да ли су сви страхови лоши? 
3. Како се дружимо у нашем одељењу? 
4. Да ли реч може заболети као ударац? 
Јун 
1. Важност мере превенције ширења вируса SARS-CoV-2 
2. Анализа успеха на крају школске године 
3. Час је ваш – покажи шта знаш 
У току првог полугодишта у 4.октобру Емилија Немеди је учествовала на општинском 
кросу у Банатском Двору, где није остварила резултат. Ученици 2.3 разреда су 
учествовали у активностима током Дечје недеље, онлине приредбу смо правили 
поводом Божића и Нове године. Онлајно приредба поводом Дана жене. Радионица 
поводом Ускрса. 
Били смо на излет: Нови Сад, Каменица 19.6.2022.г. 
Држали смо тематски дани у току школске године: 
1. Међународни дан матерњег језика- тимски час (Јасмина Филеп, Немеди Зита, 
Њергеш Хермина, Тимеа Балинт) 21.2.2022.г 
2. Дан розих мајица - Прeвенција и борба против насиља 23.2.2022.г 
3. АКЦИЈA „ЧИТАЈМО ГЛАСНО”- Поводом Националног дана књиге 28.2.2022.г 
4. Мађарски национални празник, сећања на револуцију 1848-49 –тимски час (Немеди 
Зита, Њергеш Хермина, Лабанц Золтан, Тимеа Балинт) 15.3.2022.г. 
5. Међународне акције и пројекта Оutdoor classroom day, Дан учионице на отвореном - 
С природом на Ти, коју организује Semble и Савез учитеља Републике Србије. 
19.5.2022.г 
Психолошка радионица смо органјизовали са школском психологом: Биљана 
Роксандић. 27.5.2022.г. 
Тимски час смо држали са учитељицом Наталија Кецић и Светлана Керекеш, из 
предмета Физичко васпитања, направили смо полигон, на коју са бициклом возали 
ученицу 2.1, 2.2 и 2.3 разреда. 
 
У дечије новине „Mézeskalács” реддовно смо послали дечије радове: цртеже, песме и 
приче. 
Извођење онлине наставе за време пандемија: Новембар 2021., Јануар 2022. и Фебруар 
2022.г. 
Од почетка наставне године одржала сам 6 родитељска састанка, на којима су 
присуствовали сви родитељи. 
 
На крају другог полугодишта ученици су остварили следећи успех: 9 позитивно 
оцењених – 7 одличних, 2 врло добра. 
Сви ученици имају примерно владање. 
Имају 343 оправдан изостанака. 
 
Сарадња са родитељима је на задовољавајућем нивоу. Имамо редовну комуникацију 
путем СМС порука и преко Месенџера. 
 

                                                                                                 Одељењски старешина                                
Тимеа Балинт 

 
 



 
 

139 
 

ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА O РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. год. у 
одељењу III 1 
 
 
Име и презиме наставника: Весна Стојић 
Разред ( разредна настава ): III 1 
Школска година: 2021/2022. год. 
Наставни план и програм у одељењу III 1 реализован је на основу планарада за школску 
2021/2022. год. Редовна настава, обавезни предмети: из српског језика и математике по 
180 часова, природе и друштва 72 часа, ликовне културе 72 часа, музичке културе 72 
часа, физичког и здравственог васпитања 108 часова, енглеског језика 71 час. Изборни 
предмети и секција: из пројектне наставе 36 часова, еколошке секције 36 часова, 
грађанског васпитања 36 часова, верске наставе-православни катихизис (обавезни 
изборни) 36 часова, верске наставе – верско васпитање реформатске хришћанске цркве 
(обавезни изборни) 35 часова, мађарског језика са елементима националне културе 
(изборни) 72 часа, допунске наставе из српског језика, као и допунске наставе из 
математике. Час Одељенског старешине: 35 часова. Часови су реализовани у учионици, 
фискултурној сали и школском дворишту. 
 
Сви наставни садржаји, из свих наведених предмета, који су планирани планом и 
програмом за ову школску 2021/2022. годину, у потпуности су реализовани. Ученици су 
усвојили предвиђене садржаје из свих наведених предмета кроз теоријски и практични 
рад и стекли знање на основу својих способности и хтењима, као и формираних радних 
навика. 
ЕВАЛУАЦИЈА ИОП-а 
Дуња Јосић, ученица која је од почетка школске године радила по ИОП 1 планиране 
садржаје из математике, успешно је и у већој мери савладала сабирање и одузимање 
датих бројева до броја 100. Елена Будимир, ученица која је такође од почетка школске 
године радила по ИОП 1 планиране садржаје из математике, успешно је и у нешто већој 
мери савладала сабирање и одузимање датих бројева до броја 100. Број часова допунске 
наставе и број ученика на допунској настави.  
Процена ефикасности  
Реализовано је укупно 38 часова допунске наставе из српског језика и математике. 
Часовима је присуствовало 8 ученика. Рад на овим часовима помогао је ученицима да 
усвоје садржаје који су им представљали потешкоће у раду. Успех ученика на 
такмичењима и Смотри рецитатора 24. 09. 2021. год. на школском кросу, Матеја 
Марковић, ученик из овог одељења, стигао је први до циља, као и Дуња Врањин, док је 
Ања Усковић била трећа која је стигла до циља. 13. 05. 2022. год. на Кросу РТС-а кроз 
Србију, Ања Усковић и Дуња Врањин освојиле су 1. место, а Матеја Марковић 3. место. 
За постигнуте пласмане поменути ученици су добили дипломе и пригодне поклоне од 
наше школе. 25. 05. 2022.год. одржане су у нашој школи Мале олимпијске игре. На овом 
такмичењу највише успеха постигла су два ученика из овог одељења. Дуња Врањин и 
Михаило Стаменковић, први су прешли радни полигон, те су на самом крају такмичења 
добили дипломе за освојена 1. места. Уједно, 3 ученика из овог одељења, припремала су 
се за 52. Смотру рецитатора ,,Песниче народа мог&quot;: Маша Петровић, Сара Пунгул 
и Анђела Марков. На Општинској смотри рецитатора, поменути ученици су добили 
захвалницу за учешће коју им је доделила туристичка организација општине Житиште. 
Уједно, Маша Петровић је освојила 1. место на општинском нивоу. На 52. Зонској смотри 
рецитатора ,, Песниче народа мог&quot; северо банатског округа у Чоки, под 
покровитељством Савеза уметничког стваралаштва аматера Војводине и Културно-
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образовног центра ,, Чока &quot; ученица Маша Петровић, из овог одељења, добила је 
захвалницу за учешће и диплому за освојено 1. место на регионалном такмичењу и за 
учешће на 52. Покрајинској смотри рецитатора ,, Песниче народа мог &quot; одржаном 
у Сечњу од стране Савеза уметничкогстваралаштва аматера Војводине. Сара Пунгул је 
20. 02. 2022. год. на Општинском такмичењу из математике освојила 2. место, те је из тог 
разлога учествовала на Окружно такмичење из математике које се одржало 12. 03. 2022. 
год. У Зрењанину. У сколопу Дечје недеље, коју смо обележавали пет дана, 4. 10. 2021. 
год. одржали смо ликовну радионицу на којој су ученици правили кишобран. Другог 
дана обележавања ученици су правили животиње од кестења и пластелина, Трећег дана 
је одржан спортски дан. Том приликом су ученици прелазили радни полигон, а на самом 
крају такмичења, извршена је подела захвалница за учешће и постигнуте резултате. 
Четвртог дана је одржан квиз на којем су ученици решавали задатке. Након тога је 
извршена подела диплома за освојена места. И на самом крају Дечје недеље, одржана је 
психолошка радионица у сарадњи са школским психологом. 25.11. 2021.год. ученици су 
имали прилику да у школском холу погледају позоришну представу о пријатељству. 20. 
12. 2021. год. одржана је ликовно - литерарна радионица посвећена новогодишњим 
празницима. Том приликом су ученици правили новогодишње честитке. 27.01. 2022. год. 
одржана је ликовно - литерарна радионица посвећена Савиндану. У склопу ове 
радионице представљена је презентација на 
тему: Школска слава - Савиндан. Након тога је уследила израда 
ликовних радова. 
23. 02. 2022. год. обележен је Дан розе мајица. На самом почетку представљена је 
презентација на тему: Дан роземајица – Међународни дан борбе против вршњачког 
насиља. Након тога је уследило представљање презентације на тему: Превенција и борба 
против насиља коју је припремио педагог наше школе. 
 
7. 03. 2022. год. одржана је ликовно - литерарна радионица. За ту прилику ученици су 
правили честитке за Дан жена. 
11. 04. 2022. год. одржана је ликовно - литерарна радионица. Том приликом су ученици 
правили ускршње честитке и корпице, као и обележивач за књиге. 
11.05, 2022. год. у нашој школи обележена је Песничка штафета. На тој свечаности, 
учествовало је пар ученика из овог одељења у драмском игроказу, као и у плесној тачки 
коју су креирале задужене учитељице за ову свечаност. Ања Усковић, ученица из овог 
одељења, изабрана је да учествује на завршној приредби која је одржана у Зрењанину. 
Анђела Марков, такође, ученица из овог одељења, изабрана је да се даље такмичи са 
песмом коју је, у склопу ове свечаности, прочитала. 
23.05. 2022. год. у холу наше школе одржана је позоришна представа ,, Звездан “. Том 
приликом су сви ученици присуствовали овој представи. 
22. 06. 2022. год. у холу наше школе ученици су имали прилику да погледају пројекцију 
филма ,, Соников2”. 
10. 05. 2022. год. обележена је сеоска слава. Том приликом су ученици посетили храм. 
23. 06. 2022. год. ученици су посетили ликовну колонију која је била смештена у 
ресторану ,, Мркшићеви салаши “. 
 
- Стручно усавршавање: 
 
24. 08. 2021. год. присуствовала сам онлајн стручном скупу-вебинару: Дигитални свет, у 
трајању од 1 сат и 30 минута; број уверења DS-21/829; KLETT друштво за развој 
образовања, Београд. 28-29. 08. 2021. год. присуствовала сам на обуци стручног 
усавршавања: Активно-оријентисана настава - планирање и припрема у трајању од 16 
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сати; број уверења 16101; Удружење наставника ,, ВЕТ Форум “ - Параћин. 
10. 09. - 12. 11. 2021. год. присуствовала сам на обуци стручног усавршавања: 
Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака у трајању од 24 сата; 
број уверења 16762; Удружење наставника ,, ВЕТ Форум “ - Параћин. 
18. 11. 2021. год. присуствовала сам онлајн стручном скупу-вебинару: Авантура ума на 
школском часу, у трајању од 1 сат и 30 минута; број уверења ОА22-1/3148; KLETT 
друштво за развој образовања, Београд. 
30. 11. 2021. год. присуствовала сам вебинару: Онлајн презентација уџбеничког комплета 
за 4. разред основне школе издавачке куће KLETT у трајању од 1 сата и добила потврду. 
02. 12. 2021.год. присуствовала сам стручном скупу - трибини ( онлајн ): Образовне 
неуронауке у школи - пут од науке до праксе, у трајању од 1 сат и 30 минута; број уверења 
ОА22-2/2059; KLETT друштво за развој образовања, Београд. 
15. 12. 2021. год. присуствовала сам стручном скупу - трибини ( онлајн ): Педагошка 
документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика, у трајању од 1 сат и 30 
минута; број уверења ОА22-3/2387; KLETT друштво за развој образовања, Београд. 
17.12. 2021.год. присуствовала сам веринару ( онлајн ) Вулкан знања: 
Презентација уџбеника за 4.разред основне школе, у трајању од 1 сат и 
добила сам потврду. 
 
28. 12. 2021. год. учествовала сам на вебинару ( онлајн ): Васпитна улога установе у 
превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика / Изазови у 
превенцији злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци; Институт за 
економију и право, Београд, број потврде: 128. 
28. 12. 2021. год. учествовала сам на онлајн радионици под називом ,, Новогодишња 
чаролија за наставнике: Радионица лепих украса”; организатор: STEM zbornica, и добила 
сам потврду која доноси 2 бода стручног усавршавања ван установе; организатор: 
Образовни центар STEM и Мрежа наставника .STEM зборница. 
20. 01. 2022.год. учествовала сам на онлајн предавању под називом ,, 3D технологија у 
вртићима, основним и средњим школама “; организатор: STEM zbornica, и добила сам 
потврду која доноси 2 бода стручног усавршавања ван установе; организатор: Образовни 
центар STEM и Мрежа наставника .STEM зборница . 
02. 02. 2022. год. присуствовала сам стручном скупу - трибини ( онлајн ): Формативно 
оцењивање: методе, технике и инструменти, у трајању од 1 сат и 15 минута; број уверења  
 
                                                                                       Одељењски старешина Весна Стојић 
  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 3/2 

Одељење 3/2 има 11 ученика,  8 дечака и 3 девојчица. План наставе и учења остварен је 
у потпуности кроз часове редовне наставе, допунске наставе и ваннаставних 
активности. Сви ученици су током целе школске године напредовали својим темпом. 
Радни су и оцене су показатељи њиховог труда.  

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. 

Посебну похвалу наставничког већа за постигнутим изузетним резултатима добили су: 
Роланд Варју из математике, Ференц Сакал из математике, Ема Јожа из енглеског 
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језика и Михаела Домјан из физичког и здравственог васпитања, сви су добили по једну 
књигу на поклон. 

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

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. У току школске године 
организованo je шест родитељских састанака: 1.9.2021., 4.11.2021., 29.12.2021., 
5.4.2022., 16.6.2022. и 30.6.2022.  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 866 оправданих изостанака и 2 неоправдана изостанка.  
Свих једанаест ученика има позитиван успех и примерно владање. Просек одељења је 
одличан 4,73. Осам ученика је остварило одличан успех, а три ученика врлодобар успех. 

Ученици 3/2 учестовали су и у следећим  активностима: 

24.9.2021. Школски крос – Роланд Варју и Ема Јожа су освојили 2. место. 

4.-8.10.2021. Учествовање у активностима током Дечје недеље 

23.10.2021. Обележавање сећања на октобарску револуцију у мађарској 1956. 

26.10.2021. Обележавање дана школе  

25.11.2021. Гледали смо позоришну представу (Житиште)  

3.12.2021. Школско такмиченје из математике – Роланд Варју је освојио 3. место, 
Ференц Сакал је похваљен. 

9.12.2021. Погледали смо луткарску представу поводом Светог Николе на мађарском 
језику. 

18.12.2021. Учествовали смо у сеоској божићној приредби у Новом Итебеју. 

27.1.2022. Учествовали смо у ликовном конкурсу Поводом Светог Саве. 

10.2.2022. Погледали смо зимску луткарску представу на мађарском језику. 

20.2.2022. Учествовали смо на општинском такмиченју из математике. 

23.2.2022. Учествовали смо у акцији против насилја – Дан розих мајица 

28.2.2022. Учествовали смо у акцији „Читајмо гласно“ 

8.3.2022. Прослава и онлајн приредба поводом дана жена. 
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15.3.2022. Радионица и учествованје на полаганју венца поводом мартовске револуције 
1848/49. у Мађарској. 

11.5.2022. Погледали смо програм песничке штафете. 

13.5.2022. Учествовали смо у РТС кросу. Михаела Домјан је освојила 3. место. 

23.5.2022. Погледали смо позоришну представу „Звездан“ 

25.5.2022. Учествовали смо у малим олимпијским играма. 

1.6.2022. Психолошка радионица у одељењу. 

21.6.2022. Шетња и сладолед у Српском Итебеју. 

22.6.2022. Погледали смо цртани филм Соник 2 у школи. 

23.6.2022. Посетили смо ликовну колонију у ресторану „Мркшићеви Салаши“ у 
Српском Итебеју. 

24.6.2022. Опраштајно друженје са 4.2. 

  

  Одељењски старешина: Зита Немеди 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА I,III-3 

Одељење I,III-3 у Међи је на почетку школске године имало 12  ученика.У првом 
разреду два дечака и четири девојчице,а у трећем разреду три дечака и три 
девојчице..Пред крај школске године у трећи разред је уписан још један ученик који се 
доселио из Неузине.   Комбиновано одељење,нарочито кад је у њему 1.разред захтева 
посебну организацију,припрему и начин рада.Сви ученици првог разреда су у већој или 
мањој мери савладали технику почетног читања и писања.Ученици Глорији Станковић 
је потребна додатна подршка из српског језика и математике.Примењивана је 
индивидуализација,која није дала одговарајуће резултате па је уведен ИОП-1. 

Од седам ученика трећег разреда 3 ученика су постигла одличан успех,три врло добар 
и један ученик добар успех.Ученица Анђела Милосављевић похађа наставу из 
математике по ИОП-1.Ученици Миљан Маркош и Тара Стевановић су награђени за 
успех на такмичењу из математике.Тара Стевановић је награђена и на литерарном 
конкурсу који је расписала библиотека из Житишта. 

Сви ученици у одељењу имају примерно владање.
  

 За успех из физичког и здравственог васпитања награђени су: ЛукаБогосављев,Анђела 
Милосављевић,Олга Димовић,Андрија Сарваш и Ерне Фодор. 
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Већи број ученика похађа обогаћен једносменски рад,а поједини похађају и продужени 
боравак. 

Програм наставе и учења је у потпуности остварен у непосредној настави ,у школи. 

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. Током школске године 
одржано  је пет родитељска састанка.  На њима смо радили према предвиђеном дневном 
реду. Већина родитеља је била присутна. У мањој мери су родитељи долазили на 
индивидуалне разговоре. Најчешће теме су биле напредовање ученика,  правдање 
изостанака ученика, владање, саветодавни рад и слично. 

 

                                                                          Одељењски старешина Биљана Станковић 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕНСКОГ  СТАРЕШИНЕ  4-1 

 

Одељење 4-1 има 27 ученика,15 девојчица и 12 дечака. 

Ове школске године остварили смо планиране исходе и циљеве ,кроз часве 
редовне,допунске и додатне наставе.Активности су биле прилагођене 
способностима,особеностима и интересовањма ученика. 

Радили смо у позитивној атмосфери ,где је свако имао право да слободно мисли и 
говори. 

Ученици су радо учествовали у заједничким активностима и пројектима 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,одржано је пет родитељских састанака. 

31.8.2021.          Информације везане за почетак 
                                    школске године –осигурање,ужина ... 
1.11.2021.             Анализа успеха и владања,након првог 
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                                    квартала ,школске 2021./2022.годину 
29.12.2021.          Анализа успеха и владања ,на крају  
                                     првог полугодишта ,текуће године 
5.4.2022.             Анализа успеха и владања ,на трећем 
                                     кварталу ,текуће године  
30.6.2022.           Анализа успеха и владања ,на крају  
                                     школске 2021./2022.године 

ЗАПИСНИЦИ  О АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА  У  ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  И 
ЛОКАЛНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 

24.9.2021.                Јесењи крос 

4.10.2021.                Дечја недеља 

26.10.2021.              Дан школе 

25.11.2021.              Позоришна представа за децу  
                                    ,,Пипи Дуга Чарапа,, 

3.12.2021.                 Новогодишњи пакетићи 

20.2.2022.                 Општинско такмичење из  
                                     математике у Житишту. 

7.3.2022.                    Такмичење рецитатора у  
                                      Житишту 

10.5.2022.                   Посета цркве у Српском Итебеју 

11.5.2022.                   Песничка штафета  

13.5.2022.                   Крос 

23.5.2022.                   Позоришна представа за децу  
                                      ,,Звездан,, 

25.5.2022.                   Мала олимпијада 

3.6.2022.                     Мале олимпијске игре у  
                                      Житишту 

16.6.2022.                   Завршна приредба 4-1 

18.6.2022.                   Ђачка екскурзија –Вршац 

23.6.2022.                    Поета ликовној колонији  

 

                                                                                                     Одељенски старешина : 
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                                                                                                            Светлана Ћурић 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 4/2 

Одељење 4/2 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 до краја.  

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 
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 5 родитељска састанка: 31.8.2021., 2.11.2021., 29.12.2021., 
4.4.2022., 3.6.2022. и 30.6.2021. 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 4/2 одељења учествовали су у следећим ваннаставним активностима: 

24.09.2021. – Јесењи крос  

04.10.2021. – Општински крос 

04.10.2021. – Дечја недеље (Ликовна радионица) 

05.10.2021. – Дечја недеља (Фигуре од кестена) 

06.10.2021. – Дечја недеља (Спортски дан: Полигон) 

07.10.2021. – Квиз 

08.10.2021. – Психолошка радионица 

26.10.2021. – Дан школе  
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25.11.2021. – Ликовна радионица 

02.12.2021. – Дечја представа 

09.02.2022. – Луткарска представа 

13.12.2021. – Школско такмичење из математике 

27.01.2022. – Школска слава Свети Сава  

10.02.2022. – Луткарска представа 

20.02.2022. – Општинско такмичење из математике 

21.02.2022. – Међународни дан матерњег језика 

23.02.2022. – Дан розих мајица 

28.02.2022. – Читајмо гласно 

15.03.2022. –  Час поводом обележавања националног празника Мађара 

11.05.2022. – Песничка штафета    

13.05.2022. – Безбедност деце на интернету 

13.05.2022. – Крос РТС-а 

23.05.2022. – Дечја представа 

25.05.2022. – Мале спортске олимпијске игре 

15.06.2022. - Тестирање 

18.06.2022. – Екскурзија 

22.06.2022. – Гледање филма 

23.06.2022. – Ликовна колонија 

24.06.2022. – Завршна приредба 

                                                                             Одељенски старешина Хермина Њергеш 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ V-1 

 

Одељење V-1 у матичној школи има 16 ученика, 11 девојчица и 5 дечака. Ове школске 
године одељење је имало две одељењске старешине: Ерику Чоти (од 1.09.2021 до 
27.01.2022. ) и Маристелу Дробњак (од 28.01.2022. до краја школске године). План 
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наставе и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне наставе, допунске наставе, 
додатне наставе и ваннаставних активности. Ученици су у складу са својим 
могућностима били активни и ажурни. Као одељењски старешина редовно сам водила 
дневник образовно-васпитног рада, педагошку евиденцију о активностима ученика, 
њиховом ангажовању и извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. Била 
сам у честом контакту са родитељима, односно хранитељима, предметним наставницима 
и школским педагогом и психологом, како би се ученицима олакшала реализација 
редовне наставе и пружила подршка у учењу. У току другог полугодишта у сарадњи са 
педагогом школе одржане су четири педагошке радионице: 

1. Карактерне особине мог друга из клупе 

2. Турнир емоција 

3. У туђим ципелама 

4. Контрола беса 

Сарадња са родитељима и хранитељима реализована је по предвиђеном плану. Одржано 
је пет родитељских састанака: 1.9.2021., 5.11.2021., 29.12.2021., 5.4.2022., 30.6.2022. 
Родитељи су долазили на индивидуалне састанке, уз честу комуникација путем Вајбер 
групе и индивидуалних телефонских позива. Ученици одељења V-1 током школске 
године учествовали су у следећим активностима: 

24.9.2021. Школски јесењи крос 

4.10.2021. Дечија недеља под слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“ 

 одржана у организацији Ученичког парламента и педагошко психолошке службе. 

26.10.2021. Дан школе-прослава у складу са епидемиолошком ситуацијом 

1.12.2021. Кићење јелке 

3.12.2021. Постављање кутија у које ће се убацивати поруке и честитке поводом 

Нове године. 

9.12.2021. Прављење Снешка Белића од пластичних чаша 

13.до 17.12.2021. Хуманитарна акција у којој ће се прикупљати средства 

ученицима којима је тренутно најпотребнија помоћ. 

 

22.12.2021. Отварање кутија са честиткама и порукама 



 
 

149 
 

23.12.2021. Дељење пристиглих честитки и новогодишњи биоскоп(филмови за ученике 
првог и другог циклуса у различитим терминима. Са наставником историје су одиграли 
један квиз, и одгледали су новогодишњи програм који су они сами одрадили. 

23.2.2022. Дан розе мајица 

11.5.2022. Песничка штафета 

13.5.2022. Крос РТС – а 

18.6.2022. Екскурзија. Ове године ученици су ишли на једнодневну екскурзију у Београд. 
Обишли смо ботаничку башту, храм Светог Саве, војни музеј, били смо на Калемегдану, 
и на крају уживали у вожњи бродом док смо разгледали знаменитости Београда. На крају 
школске године сви ученици су позитивно оцењени и сви имају примерно владање. Два 
ученика је наставо похађало па ИОП-1 прораму. Сви изостанци су оправдани. 

 

 

Одељењски старешина, Маристела Дробњак 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ V-2 

Одељење V-2 у матичној школи има 6ученика. Укупно 3 девојчица, 3 дечака. 

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

допунске наставе, додатне наставе и ваннаставних активности.   

С обзиром на све околности, ученици су постигли веома добар успех на крају 

школске године. У складу са својим могућностима били су активни и ажурни. Ученици 
са 

индивидуалним образованим планом су у већој мери остварили планиране исходе, који 
су 

прилагођени њиховим могућностима.  

Као одељенски старешина редовно сам водиo дневник образовно-васпитног рада, 

педагошку евиденцију о активностима ученика, њиховом ангажовању и прилагођавању, 

извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. Биo сам у честом контакту 
са 

родитељима, предметним наставницима и школским педагогом и психологом, како би 
се 

ученицима олакшала реализација редовне наставе и пружила подршка у учењу. 
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Сарадња са родитељима и хранитељима реализована је по предвиђеном плану, 

обављана редовна сарадња са стручним сарадницима педагогом и психологом школе. 

Ученици одељења V-2 током школске године учествовали су у следећим 

активностима:  

24. 9. 2021. Održan školski kros 

 

4. 10. 2021. Дечија недеља под слоганом &quot;Дете је дете, да га волите и 
разумете&quot; одржана 

је у организацији Ученичког парламента и педагошко психолошке службе. 

26. 10. 2021. Obeležen Dan škole 

 

3. 11. 2021. Пројекат-Унапређење животног окружења од стране пословног круга- 

&quot;ЗРЕПОК&quot; из Зрењанина 

6. 12. 2021. Обележавање новогодишњих и божићних празника у организацији 

Ученичког парламента 

21. 1. 2022. Наставничко веће школе расписује конкурсе, литерарни под називом 

&quot;Светосавско перо&quot; и ликовни конкурс под називом &quot;Слике о животу и 
раду Светог Саве&quot;! 

22. 2. 2022. Dan roze majica 

15. 3. 2022. Годишњица револуције 1848. године 

11. 5. 2022. Pesnička štafeta 

 

13. 5. 2022. Kros RTS-a 

 

19. 5. 2022. Sportska olimpijada školske omladine 

 

3. 6. 2022. Jun, mesec mentalnog zdravlja 



 
 

151 
 

На  крају школске 2021/2022. године сви ученици позитивно су оцењени. Одличан 
успех има 3 

ученика, врлодобар 3. 

Сви ученици имају примерно владање.  

На крају школске године  ученици су имали укупно 451 изостанка. 

 

Одељењски старешина,  

Еде Ормош 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ V-3 

 

Одељење V-3 у издвојеном одељењу у Међи има 8 ученика, 5 девојчица и 3 дечака. План 
наставе и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне наставе, допунске наставе, 
додатне наставе и ваннаставних активности. Ученици су у складу са својим 
могућностима били активни и ажурни. 

Као одељењски старешина редовно сам водио дневник образовно-васпитног 

рада, педагошку евиденцију о активностима ученика, њиховом ангажовању и 

извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. Био сам у честом 

контакту са родитељима, односно хранитељима, предметним наставницима и 

школским педагогом и психологом, како би се ученицима олакшала реализација 

редовне наставе и пружила подршка у учењу.  

Сарадња са родитељима и хранитељима реализована је по предвиђеном плану. 

Одржано је пет родитељских састанака: 1.9.2021., 29.10.2021., 27.12.2021., 

1.4.2022., 30.6.2022. Родитељи су долазили на индивидуалне састанке, уз честу 

комуникација путем Вајбер групе и индивидуалних телефонских позива. 

Ученици одељења V-3 током школске године учествовали су у следећим 

активностима: 

24.9.2021. Школски јесењи крос 

4.10.2021. Дечија недеља под слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“ 

одржана у организацији Ученичког парламента и педагошко психолошке службе. 
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1.12.2021. Кићење јелке 

3.12.2021. Постављање кутија у које ће се убацивати поруке и честитке поводом 

Нове године. 

9.12.2021. Прављење Снешка Белића од пластичних чаша 

13.до 17.12.2021. Хуманитарна акција у којој ће се прикупљати средства 

ученицима којима је тренутно најпотребнија помоћ. 

22.12.2021. Отварање кутија са честиткама и порукама 

23.12.2021. Дељење пристиглих честитки и новогодишњи биоскоп(филмови за 

ученике првог и другог циклуса у различитим терминима.  

23.2.2022. Дан розе мајица 

11.5.2022. Песничка штафета 

13.5.2022. Крос РТС – а 

18.6.2022. Екскурзија. Ове године ученици су ишли на једнодневну екскурзију у 

Београд. Обишли смо ботаничку башту, храм Светог Саве, војни музеј, били смо 

на Калемегдану, и на крају уживали у вожњи бродом док смо разгледали 

знаменитости Београда. 

На крају школске године сви ученици су позитивно оцењени и сви имају примерно 

владање. Једна ученица је наставу похађала па ИОП-1 прораму. Сви изостанци су 

оправдани. 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ VI-1 

 
 
 
Одељење је на почетку школске године имало 14 ученика до исписивања ученика Гагић 
Андреја услед пресељења у другу средину 27.09. 
На крају школске године сви ученици су оцењени позитивно. Два ученика одлично, 8 
ученика врло добро, два ученика добро и један ученик довољно. 
У току школске године одржано је часова одељенског старешине колико је и планирано 
– 36, на којима су се обрађивале темо по плану рада одељењског старешине прописаног 
од 
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стручне службе школе. Исто тако су се решавале и обрађивале актуелне теме и решавали 
проблеми за које су ученици тражили помоћ, да ли у међусобним односима, око оцена 
или 
проблемима са другим ученицима школе. 
Одржано је укупно 4 родитељска састанка на којима је остварена коректна сарадња са 
родитељима и на који ма се дискутовало о понашању ,учењу и напредовању ученика као 
и 
пружане актуелне информације о раду школе. 
Индивидуални разговори су обављани у континуитету и редовно како су родитељи 
имали потребу за тим, што ради информације о напредовању ученика или обавештавању 
мене као 
одељенског старешине о здравственом стању ученика или некој другој врсти саветодавне 
подршке ученицима или родитељима, што у школи што путем телефонских разговора. 
Родитељима сам био доступан када год је то било потребно. 
У току године заједно са ученицама одељења водио рачуна о уплатама ученика на име 
ужина, екскурзије, уџбеника, фотографија, са ученицима учествовао у хуманитарном 
раду и 
сакупљању средстава за помоћ другој деци. 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ VI-2 

 

 Одељење VI-2 у матичној школи има 14 ученика. Укупно 7 девојчица, 7 дечака. 

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

 С обзиром на све околности, ученици су постигли веома добар успех на крају 
школске године. У складу са својим могућностима били су активни и ажурни. Ученици 
са индивидуалним образованим планом су у већој мери остварили планиране исходе, 
који су прилагођени њиховим могућностима.  

 Као одељенски старешина редовно сам водила дневник образовно-васпитног 
рада, педагошку евиденцију о активностима ученика, њиховом ангажовању и 
прилагођавању, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. Била сам у 
честом контакту са родитељима, односно хранитељима, предметним наставницима и 
школским педагогом и психологом, како би се ученицима олакшала реализација редовне 
наставе и пружила подршка у учењу. 

 Сарадња са родитељима и хранитељима реализована је по предвиђено плану, 
обављана редовна сарадња са стручним сарадницима педагогом и психологом школе. 
 
 Ученици одељења VI-2 током школске године учествовали су у следећим 
активностима:  
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• 24.9.2021. године Јесењи крос 
• 4.10.2021. године Дечија недеља под слоганом „Дете је дете да га волите и 

разумете" 
• 4.10.20121. године општински крос у Банатском Карађорђеву 
• 20.10.20121. године спортско такмичење у атлетици у Житишту 
• 26.10.2021. године Дан школе 
• 3.11.2021. године пројекат „Унапређење животног окружења“ од стране 

пословног круга „ЗРЕПОК“ из Зрењанина  
• 24.11.2021. године манифестација „Корачај смело без порока“ у основној школи 

у Житишту 
• 6.12.2021. године обележавање новогодишњих и божићних празника у 

организацији Ученичког парламента  
• 12.1.2022. године литерарни конкурс под називом „Светосавско перо“ и ликовни 

конкурс под називом „Слике о животу и раду Светог Саве“  
• 22.2.2022. године обележен „Међународни дан борбе против вршњачког насиља“ 

под називом „Дан розе мајица“ 
• 14.4.2022. године обележен „Дан сећања на Доситеја Обрадовића“ 
• 11.5.2022. године Песничка штаета 
• 13.5.2022. године Крос РТС-а 
• 2.6.2022. године обележен „Јун, месец менталног здравља“ у матичној школи 

 На  крају школске 2021/2022. године сви ученици позитивно су оцењени. Одличан успех 
има 2 ученика, врлодобар 7, добар 3 и 2 довољан. Двоје ученика наставу је похађало по 
ИОП-у – двојица по ИОП-у 1. Сви ученици имају примерно владање.  На крају школске 
године  ученици су имали укупно 1023 изостанка. 

Одељењски старешина,  
Славица Симић 

 
 
  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ VI/3 

  
 
Одељење 6.3у матичној школи има 7 ученика.Сви ученици су девојчице. План наставе 
и учења остварен је у потпуности кроз часове редовне наставе,допунске 
наставе,додатне наставе и баннаставних активности. Услед пандемије коронавируса 
ученици и наставфници су имали бише одсуства. 

Као одељењски старешина редовно сам водила дневник образовног-васпитног 
рада,педагошку евиденцију о активностима ученика,извештају о раду одељенских већа 
и одељенског старешине. Била сам у честом контакту са родитељима, предметним 
наставницима и школским педагогом и психологом, како би се ученицима олакшали 
реализацију наставе  

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/542658/show
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Одржани су родитељски састанци: 
31.08.2021.,03.11.2021.,29.12.2021.,12.03.2021.,5.4.2022.,30.06.2022. 

 Од 08.11.2021 до 12.11.2021 је продужен јесењи распуст због епидемиолошке 
ситуације. 

 Од 24.12.2021. до 15.01.2022. је трајало зимски распуст.27.01.2022.је нерадни дан 
Свети Сава. 

 14.02.2022. и 18.02.2022. је трајало Сретење распуст. 

 15.04.2022.до 25.04.2022. су били нерадни дани  због Баскрњих празника по 
Грегоријанском календару. 

2.5.2022. и 3.5.2022.су нерадни дани.  

                                                                                                                   Одељењска 
старешина: 

Гизела Вуковић Сакал 

  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 6/4 

 

Одељење 6/4 у Међи има 8 ученика, 1 дечака и 7 девојчица. 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 шестог 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 
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одељењског старешине. 

Сарадња са родитељима се одвијала предвиђеном динамиком. У току школске године 

организованo je четири родитељска састанака:01.09.2021, 28.10.2021, 27.12.2021, и 

30.06.2022. Родитељски састанци су одржани у школи 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 441 оправданих изостанака, док неоправданих изостанака 

има 23. Свих осам ученика има примерно владање. Просек ученика на крају школске 

године је врлодобар – 3,87. Од осам ученика, два ученика је остварило одличан успех, 
два 

ученика врлодобар успех, а четири ученика добар успех. 

Два ученика је похваљено за одличан успех и примерно владање: Маша Ружин и 
Милица 

Николић. 

 

                                                                                                                Одељенски 
старешина: 

                                                                                                                                Дуња Травар 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ КАМЕЛИЈЕ ЋИРИЋ О УСПЕХУ И 
ВЛАДАЊУ ОДЕЉЕЊА 7/1 у школској 2021/2022.години 

 

У одељењу 7/1 има 17 ученика: 9 дечака и 8 девојчица. 

Свих 17 ученика школску годину је завршило позитивним успехом. 
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Примерно владање такође има свих 17 ученика, пошто су на предлог одељењског 

старешине, смањене оцене из владања Данијелу Димићу и Владимиру Шћурићу, 

одлуком Одељењског већа поправљене са врло добар (4) на одличан (5). 

Успех ученика је следећи: 

Милица Војнов..................3,87 

Манојло Глигорин............3,27 

Данијел Димић..................3,73 

Немања Јашин..................3,20 

Катарина Косо...................4,53 

Драган Лисица..................5,00 

Александар Матић...........4,53 

Јована Павлов...................3,33 

Мирјана Павлов................3,20 

Јован Павловић.................3,67 

Сања Попов........................4,73 

Рафајела Раду.....................2,67 

Мануел Ранковић............,.2,40 

Смиљка Ранковић.............2.33 

Драгутин Стелкић.............5,00 

Маја Тепић..........................5,00 

Владимир Шћурић.............3,40 односно 

 

У одељењу има 6 одличних ученика (35,29%) и то 3 скроз одлична ученика (17,65%): 

Драган Лисица...................5,00 

Драгутин Стелкић.............5,00 

Маја Тепић..........................5,00 

Сања Попов.........................4,73 
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Катарина Косо....................4,53 

Александар Матић............4,53 

Врло добрих – 3 ученика (17,65%): 

Милица Војнов...................3,87 

Данијел Димић....................3,73 

Јован Павловић..................3,67 

Добрих - 6 ученика (35,29%): 

Владимир Шћурић..............3,40 

Јована Павлов......................3,33 

Манојло Глигорин...............3,27 

Немања Јашин.....................3,20 

Мирјана Павлов...................3,20 

Рафајела Раду.......................2,67 и 

Довољних – 2 ученика (11,76%): 

Мануел Ранковић.................2,40 и 

Смиљка Ранковић................2,33. 

Просечна оцена разреда износи врло добар (3,76), да подсетим да је у петом разреду 

просечна оцена на крају школске године износила 3.62, а на крају шестог разреда 

3.89. 

У одељењу има укупно 2182 оправданих изостанака. 

Два ученика похађају наставу по ИОП-2 програму, а то су: Мирјана Павлов и 

Мануел Ранковић. 

Сви планирани часови реализовани су у потпуности. 

 

Одељењски старешина 

Камелија Ћирић 
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  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ VII/2 

 
 
Извештај о раду Одељенског старешине за 2021/22 годину 
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 
  
Обрад Становић 
Одељенски старешина 7-2 
 
Извештај о раду одељенског старешине одељења 7-4 
 
ИО Међа 
 
Школски план и програм школске 2021/2022. године је у овом одељењу реализован 
у потпуности, непосредним радом у школи. 
Укупан број ученика овог одељења је 12 – 6 дечака и 6 девојчица. Након завршеног 
шестог разреда, ученик Ђорђо Маринковић се одселио, а дошла нам је нова ученица – 
Милица Миљевић. Двоје ученика наставу похађа по индивидуалном образовном плану. 
Сви ученици имају примерно владање, а успех је следећи: Одличних – троје, врло 
добрих 
– петоро, добрих – четворо. У одељењу је у трећем кварталу спроведен појачан 
образовно- 
васпитни рад. Ученици, поштујући сва правила, на дневном нивоу су могу да освоје 2 
бода. Делимично поштовање правила доносило је 1 бод. Кршење ових правила 
понашања 
доносило је 0 бодова. Бодовање ученика почело је у периоду од 17.3.2022. године, а 
траје 
до 14.4.2022. године. До краја другог полугодишта ученици су могли да сакупе 
максимално 44 бода (свако за себе). Уколико би ученици сакупили мање од 40 бодова, 
имали би смањену оцену из владања. 
За праћење бодова био је задужен одељењски старешина, Милица Грујић 
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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. 
Родитељи су долазили на родитељске састанке у школу, такође и на индивидуалне 
разговоре. Током целе школске године корисне информације су добијали и путем 
поруке 
на Вибер платформи. 
У одељењу је било укупно 1266 изостанака током целе године – 1246 оправданих и 
20 неоправданих. 
Укупан број одржаних седница Одељенског већа је четири, родитељских и 
индивидуалних састанака је девет, индивидуалних долазака у школу 14 . 
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... 
На Општинском такмичењу из географије ученица Сања Селешан је освојила друго 
место, док су ученици Сара Стојановић и Виктор Кинчеш освојили други и трећи ранг. 
Ученица Милица Миљевић је учествовала на такмичењу из хемије, а ученице Сара 
Стојановић и Сања Селешан на општинској смотри рецитатора. 
 
                                                                                                              Одељењски старешина 
                                                                                               Милица Грујић, Мастер географ 
 
 
                    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 7/3 
 
Одељење 7/3 има 5 ученика, 2 дечака и 3 девојчицe. Школски план и програм школске 
2021/2022. године је реализован у потпуности. Ученици су за време наставе 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. 2021., 1.11.2021., 
29.12.2022. , 14.3.2022.,5.4.2022., 30.6.2022. Са родитељима је комункицаја била 
изванредна и честа током целе школске године , углавном путем Мессенгер групе која 
одлично функционише од петог разреда, а ове школске године и уживо у реалним 
условима у школи.. Од почетка школске године дискутовало се о напредовању ученика, 
,о начинима помоћи у учењу, правдању изостанака, владању ученика. 
 
Ученици 7/3 учестовали су и у следећим ваннаставним активностима: 
 24. 9. 2021. Спортски дан -крос 
 4. 10. 2021. Дечија недеља 
 26.10.2021. Дан школе 
 27. 1. 2021. Школска слава Свети Сава 
 6.12.2021. Обележавање новогодишњих и божићних празника у организацији 
Ученичког парламента 
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 23.2.2022. Обележавање међународног дана превенције вршњачког насиља 
 од фебруара до маја 2022, такмичења разних нивоа. 
 12.05.2022. Крос РТС 
Резултати : 
 Ученица Корина Виг је освојила друго место на школском и друго место на 
општинском такмичењу из математике из мађарског језика прво место на 
општинском такмичењу и из физичког и здравственог васпитања 300 м 3 место на 
општинском такмичењу, 
 Виктор Асталош треће место на школском, прво место на Општинском и похвалу 
на окружном такмичењу из математике, из историје 3 ранг на општинском 
такмичењу, и 3. место на општинском такмичењу из биологије. 
 Њитраи Давид је освојио треће место на школском такмичењу из математике и 
похвалу на општинском такмичењу из хемије. 
 Сакал Ева је освојила 2. место на општинском такмичерњу из мађарског језика, и 
похвалу на школском такмичењу из математике. 
 
 Укупан број изостанака, на крају школске године је 568, оправданих 568 и нема 
неоправданих часова.. 
 Владање код свих ученика је примерно. 
 
 Успех ученика, на крају школске 2021/2022. 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. 
 Добра 1 – Наташа Јамбор 
 
Одељенски старешина 
Елеонора Кашлик 
 

  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ VIII-1 

 Одељење VIII-1 у матичној школи има 22 ученика. Једна ученица је 17. маја 
прешла из ОШ ,,Никола Тесла“ ИО Честерег. Одељење је ове школске године имало две 
одељењске старешине: Наду Шкондрић (од 1. септембра до 21. марта) и Милицу Зубовић 
(од 22. марта до краја школске године). 

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

 С обзиром на све околности, ученици су постигли веома добар успех на крају 
школске године. У складу са својим могућностима били су активни и ажурни. Ученици 
са индивидуалним образованим планом су у већој мери остварили планиране исходе, 
који су прилагођени њиховим могућностима.  

 Као одељенски старешина редовно сам водила дневник образовно-васпитног 
рада, педагошку евиденцију о активностима ученика, њиховом ангажовању и 
прилагођавању, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. Била сам у 
честом контакту са родитељима, односно хранитељима, предметним наставницима и 
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школским педагогом и психологом, како би се ученицима олакшала реализација редовне 
наставе и пружила подршка у учењу. 

 Сарадња са родитељима и хранитељима реализована је по предвиђено плану, уз 
чешћу комуникацију крајем школске године због припрема око завршног испита и 
матурске вечери. Родитељски састанци одржани су 31. августа 2021. године, 5. новембра 
2021. године, 29. децембра 2021. године, 5. априла 2022. године, 16. маја 2022. године и 
22. јуна 2022. године. Чести су били појединачни доласци родитеља, односно хранитеља, 
као и комуникација путем Вајбер групе и индивидуалних телефонских позива. Од 
почетка школске године дискутовало се о владању ученика, односу према раду, својим 
друговима и наставницима, о њиховом успеху и напредовању, видовима помоћи у учењу, 
правдању изостанака, матурској свечаности, завршном испиту и упису у средњу школу. 
 
 Ученици одељења VIII-1 током школске године учествовали су у следећим 
активностима:  

• 24.9.2021. године Јесењи крос 
• 4.10.2021. године Дечија недеља под слоганом „Дете је дете да га волите и 

разумете" 
• 4.10.20121. године општински крос у Банатском Карађорђеву 
• 20.10.20121. године спортско такмичење у атлетици у Житишту 
• 26.10.2021. године Дан школе 
• 3.11.2021. године пројекат „Унапређење животног окружења“ од стране 

пословног круга „ЗРЕПОК“ из Зрењанина  
• 3.11.2021. године посета Спортског савеза општине Житиште и секретара 

општинске организације Црвеног крста Драгана Пушаре  
• 24.11.2021. године манифестација „Корачај смело без порока“ у основној школи 

у Житишту 
• 3.12.2021. године школско такмичење из математике у матичној школи 
• 6.12.2021. године обележавање новогодишњих и божићних празника у 

организацији Ученичког парламента  
• 12.1.2022. године литерарни конкурс под називом „Светосавско перо“ и ликовни 

конкурс под називом „Слике о животу и раду Светог Саве“  
• 20.2.2022. године општинско такмичење из математике у Житишту   
• 22.2.2022. године обележен „Међународни дан борбе против вршњачког насиља“ 

под називом „Дан розе мајица“ 
• 26.2.2022. године општинско такмичење из српског језика у матичној школи  
• 7.3.2022. године општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ у Житишту  
• 12.3.2022. године окружно такмичење из математике у ОШ „2.октобар“ у 

Зрењанину  
• 19.3.2022. године општинско такмичење из географије у ИО Међа 
• 20.3.2022. године општинско такмичење из историје у ОШ „Никола Тесла“ ИО 

Честерег  
• 10.4.2022. године општинско такмичење из биологије у ОШ „Никола Тесла“ у 

Банатском Карађорђеву  

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/542658/show
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• 10.4.2022. године окружно такмичење из енглеског језика у Зрењанину  
• 14.4.2022. године обележен „Дан сећања на Доситеја Обрадовића“ 
• 7.5.2022. године окружно такмичење из биологије у ОШ ,,Јован Јовановић Змај" 

у Зрењанину 
• 8.5.2022. године републичко такмичење из енглеског језика у ОШ ,,Павле Савић" 

у Београду 
• 11.5.2022. године Песничка штаета 
• 13.5.2022. године Крос РТС-а 
• 2.6.2022. године обележен „Јун, месец менталног здравља“ у матичној школи 
• 27.6.2022. године завршни испит – тест из српског језика 
• 28.6.2022. године завршни испит – тест из математике 
• 29.6.2022. године завршни испит – комбиновани тест  
• 6.7.2022. године писање листе жеља образовних профила за упис у први разред 

средње школе (у матичној школи преко платформе „Моја средња школа“)   
• 14.7.2022. године електронски упис у први разред средње школе преко 

платформе „Моја средња школа“ (у матичној школи за ученике који нису ишли 
лично на упис у средњу школу) 

 На  крају школске 2021/2022. године сви ученици позитивно су оцењени. Одличан успех 
има 7 ученика, врлодобар 10, добар 4 и један довољан. Троје ученика наставу је похађало 
по ИОП-у – двојица по ИОП-у 1, а ученица која је у мају прешла из ОШ „Никола Тесла“ 
ИО Честерег по ИОП-у 2. Она је завршила 8. разред у складу са чланом 76. став 6. тачка 
2. ЗОСОВ.  Троје ученика није наставило даље школовање. За две ученице директор 
школе добила је сагласност Министарства да редовно наставе средњу школу, иако су 
напуниле 17 година.  

 Ученица која је прешла из ОШ ,,Никола Тесла" ИО Честерег упућена је на разредни 
испит из немачког језика јер није имала довољан број оцена за извођење закључне оцене. 
Испит је одржан 13. јуна и положен је оценом добар (3). Нико није упућен на поправни 
испит. 

 Сви ученици имају примерно владање. Шест ученика је у току школске године имало 
опомену одељењског старешине. За двојицу ученика вођен је План појачаног васпитног 
рада због непоштовања правила понашања у школи. 

 Школска година за ученике 8. разреда завршена је у петак, 10. јуна. Наредне две недеље 
ученици су долазили у школу на часове припремне наставе за полагање завршног испита.  

 Матурска свечаност одржана је у суботу, 18. јун. Тада су ученицима уручене дипломе и 
награде за постигнут успех у току школовања. Сведочанстава 5-8. разреда, ђачке 
књижице, Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању и Уверење о 
обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању подељени су после 
завршног испита, на дан писања листе жеља образовних профила.  

  Добитници посебних диплома: 

а) Љубомир Живков: српски језик, математика, историја, биологија, физика, ликовна 

култура и музичка култура; 
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б) Јелена Јовичин: српски језик, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура и 

музичка култура; 

в) Мирослав Стаменковић: енглески језик и ликовна култура; 

г) Маријана Павловић: физичко и здравствено васпитање и музичка култура; 

д) Теодора Маринков: физичко и здравствено васпитање и ликовна култура; 

ђ) Бојан Симић: физичко и здравствено васпитање; 

е) Димитрије Лисица: физичко и здравствено васпитање; 

ж) Радмила Митровић: ликовна култура и музичка култура; 

з) Матеј Мајсторовић: музичка култура; 

и) Анђела Марковић: музичка култура. 

 дипломе „Вук Караџић“ јесу Љубомир Живков и Јелена Јовичин. 
 
Добитник похвале „Ученик генерације“ је Љубомир Живков. 
Добитници 
Добитник похвале „Спортиста генерације“ је Теодора Маринков. 
 
Добитници похвале за одличан успех и примерно владање: Љубомир Живков, Јелена 
Јовичин, Радмила Митровић, Мирослав Стаменковић, Филип Вираг, Матеј 
Мајсторовић и Димитрије Лисица. 
 
Добитник похвале за испољавање посебних способности и склоности: Љубомир 
Живков - хемија.  

На крају школске године  ученици су имали укупно 2535 изостанка, од чега 1778 у првом 
полугодишту и 757 у другом полугодишту. Неоправдано је 19 изостанака. 
 

 
 

Одељењски старешина, Милица Зубовић 
 

 
Извештај о раду одељењског старешине,  

одељење VIII-2 
 

 Одељење VIII-2, у матичној школи, које је наставу похађало на мађарксом 
наставном језику, има 7 ученика.  

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

 С обзиром на све околности, ученици су постигли веома добар успех на крају 
школске године. У складу са својим могућностима били су активни и ажурни. Ученици 
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са индивидуалним образованим планом су у потпуности остварили планиране исходе, 
који су прилагођени њиховим могућностима.  

 Као одељенски старешина редовно сам водила дневник образовно-васпитног 
рада, педагошку евиденцију о активностима ученика, њиховом ангажовању и 
прилагођавању, извештаје о раду одељенских већа и одељенског старешине. Била сам у 
честом контакту са родитељима, предметним наставницима и школским педагогом, 
психологом и директором школе, како би се ученицима олакшала реализација редовне 
наставе и пружила подршка у учењу. 

 Сарадња са родитељима реализована је по предвиђено плану, уз чешћу 
комуникацију крајем школске године због припрема око завршног испита и матурске 
вечери. Родитељски састанци одржани су 31. августа 2021. године, 5. новембра 2021. 
године, 29. децембра 2021. године, 5. априла 2022. године, 16. маја 2022. године и 22. 
јуна 2022. године. Чести су били појединачни доласци родитеља, као и комуникација 
путем Вајбер групе и индивидуалних телефонских позива. Од почетка школске године 
дискутовало се о владању ученика, односу према раду, својим друговима и 
наставницима, о њиховом успеху и напредовању, видовима помоћи у учењу, правдању 
изостанака, матурској свечаности, завршном испиту и упису у средњу школу. 
 
 Ученици одељења VIII-1 током школске године учествовали су у следећим 
активностима:  

• 24.9.2021. године Јесењи крос 
• 4.10.2021. године Дечија недеља под слоганом „Дете је дете да га волите и 

разумете" 
• 4.10.20121. године општински крос у Банатском Карађорђеву 
• 20.10.20121. године спортско такмичење у атлетици у Житишту 
• 26.10.2021. године Дан школе 
• 3.11.2021. године пројекат „Унапређење животног окружења“ од стране 

пословног круга „ЗРЕПОК“ из Зрењанина  
• 3.11.2021. године посета Спортског савеза општине Житиште и секретара 

општинске организације Црвеног крста Драгана Пушаре  
• 24.11.2021. године манифестација „Корачај смело без порока“ у основној школи 

у Житишту 
• 3.12.2021. године школско такмичење из математике у матичној школи 
• 6.12.2021. године обележавање новогодишњих и божићних празника у 

организацији Ученичког парламента  
• 12.1.2022. године литерарни конкурс под називом „Светосавско перо“ и ликовни 

конкурс под називом „Слике о животу и раду Светог Саве“  
• 20.2.2022. године општинско такмичење из математике у Житишту   
• 22.2.2022. године обележен „Међународни дан борбе против вршњачког насиља“ 

под називом „Дан розе мајица“ 
• 26.2.2022. године општинско такмичење из мађаркосг језика  
• 13.5.2022. године Крос РТС-а 
• 2.6.2022. године обележен „Јун, месец менталног здравља“ у матичној школи 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/542658/show
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• 27.6.2022. године завршни испит – тест из српског језика 
• 28.6.2022. године завршни испит – тест из математике 
• 29.6.2022. године завршни испит – комбиновани тест  
• 6.7.2022. године писање листе жеља образовних профила за упис у први разред 

средње школе (у матичној школи преко платформе „Моја средња школа“)   
• 14.7.2022. године електронски упис у први разред средње школе преко 

платформе „Моја средња школа“ (у матичној школи за ученике који нису ишли 
лично на упис у средњу школу) 

 На  крају школске 2021/2022. године сви ученици позитивно су оцењени. Одличан успех 
има  ученика, врлодобар , добар. Један ученик наставу је похађао по ИОП-у 2.  

 Сви ученици су имали примерно владање.  

 Школска година за ученике 8. разреда завршена је у петак, 10. јуна. Наредне две недеље 
ученици су долазили у школу на часове припремне наставе за полагање завршног испита.  

 Матурска свечаност одржана је у суботу, 18. јуна. Тада су ученицима уручене дипломе 
и награде за постигнут успех у току школовања. Сведочанстава 5-8. разреда, ђачке 
књижице, Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању и Уверење о 
обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању подељени су после 
завршног испита, на дан писања листе жеља образовних профила.  

 Добитници дипломе „Вук Караџић“ је Кристијан Филеп. 
 
Добитник похвале „Ученик генерације“ је Кристијан Филеп. 
Добитник похвале „Спортиста генерације“ је Река Б. Варга. 
Добитници похвале за одличан успех и примерно владање:  
Добитник похвале за испољавање посебних способности и склоности:  

 
 

Одељењски старешина 
Анастазиа Тот Римаи 
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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 
 
 

 Екскурзије 2021/2022. године 3 и 4 разред 

 

Дестинација екскурзије је била Вршац, агенција која је организовала екскурзију Минос 
травел - Зрењанин. Превозник Мат траде – Зрењанин. Време трајања екскурзије од 7:30ч. 
до 16:30ч. Датум: 18.6.2022. 

Садржај тока екскурзије: Полазак је био у 7:30 из Хетина, а 7:45 из Српског Итебеја. 
Окупљање испред Основне школе. По доласку у Врашац прво смо обишли катедралу Св. 
Терхарда. Даца су упозната са кратком историјом настанка катедрале. Прешетали смо се 
центром града и обишли Природњачки музеј. Деца су уз водича обишла поставку. 
Посетили смо и музеј „Апотека на степеницама“. Деца су могла да виде део посућа које 
су пре користили у апотакама при изради лекова, као и препариране животиње, што им 
је било јако занимљиво. Након одласка ових знаменитости градаупутили смо се у 
Вршачке куле. Ученици су уживали и у самом пењању, како и у погледу који се пружао 
са кула. Ручак је био у дечјем одмаралишту „Црвеног крста“. Био је јако укусан. Након 
ручка обишли смо и манастир Месић. Ту нас је дочекала монахиња која је испратила 
историју настанка манастира. Повратак је био по предвиђеној сатници. Општа оцена 
екскурзије је одлична. Успешно је реализована. Примедби није било. Понашање ученика 
је углавном било добро. Једино имамо примедбу на саму дестинацију. Сматрамо да би 
Београд као дестинација била боља за овај узраст деце. 

 

Извештај саставила вођа пута Хермина Њергеш 
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Екскурзије 2021/2022. године 5 и 6 разред 

 

Дестинација екскурзије је била Београд, агенција која је организовала екскурзију 
Минос травел - Зрењанин. Превозник Мат траде – Зрењанин. Време трајања екскурзије 
од 8:00ч. до 20:00ч. Датум: 18.6.2022. 
 
Садржај тока екскурзије: Полазак у 8:00 за Београд. Долазак у Београд, обилазак 
Ботаничке баште , након тога посета храму „Светог Саве“. Одлазак на Калемегдан и 
обилазак војног музеја, након тога ресторан и ручак. Одлазак на кеј код хотела 
Југославија и обилазак Београда са воде. Полазак кући у 18:30 и долазак у Итебеј око 
20:00. Општа оцена екскурзије је да је екскурзија успешно реализована. Нема примедби 
на агенцију, превозника и водича. Што се тиче понашања ученика на екскурзији 
потребно је радити на култури групног пуновања. 

 

Извештај саставио вођа пута Владимир Злокас 

 

Екскурзије 2021/2022. године 7 и 8 разред 

 

Дестинација екскурзије је била Нови Сад, Сремска Каменица, агенција која је 
организовала екскурзију Минос травел - Зрењанин. Превозник Мат траде – Зрењанин. 
Време трајања екскурзије од 7:30ч. до 18:00ч. Датум: 17.6.2022. 

Садржај тока екскурзије: посета музеју и кући Ј.Ј.Змаја у Сремској Каменици; 
Разгледање центра Новог Сада; Природњачки музеј; Ручак у ресторану „Дом војске“; 
Одлазак на Петроварадинску тврђаву. Општа оцена екскурзије: екскурзија је прошла по 
плану. Путовање је прошло без проблема. Примедбе: водич је беспотребно пожуривао 
ученике пред полазак кући. Ученици су се коректно понашали на екскурзији.  

Извештај саставила вођа пута Биљана Станковић 

 

Екскурзије 2021/2022. године 7 и 8 разред 

 

Дестинација екскурзије је била Смедерево – Виминацијум Сребрно језеро, агенција која 
је организовала екскурзију Минос травел - Зрењанин. Превозник Мат траде – Зрењанин. 
Време трајања екскурзије од 6:45ч. до 21:45ч. Датум: 17.6.2022. 
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Садржај тока екскурзије: Прво смо стигли у Виминацијум. Обишли смо археолошкко 
налазиште у пратњи кустоса. Наставили смо пут до Сребрног језера. Овде смо имали 
ручак у ресторану „Сидро“. После ручка смо прошетали обалом језера. Ту смо мало 
одмарали, деца су јела сладолед и куповала сувернире. Трећа, а уједно, и последња 
дестинација нам је било Смедеревска тврђава. Ту су нас је водич и наставник историје 
Милан Кркљеш упознали са историјатом тврђаве. У парку смо мало одмарали, опет јели 
сладолед, наставници попили кафу. У 18:45 кренули смо према Српском Итебеју. Општа 
оцена екскурзије: екскурзија је садржајна, свашта смо видели, само смо пуно времена 
провели у аутобусу. Примедби на агенцију, превозника и водича није било. Понашање 
ученика оцењујем као добро, само су мало постали нестрпљиви када смо сатима били 
заглављени у аутобусу. Сугестија за будуће екскурзије била би да избаце обилазак 
галерије Милене Павловић Барили (као што смо и ми урадили уз договор), јер немамо 
довољно времена за све дестинације и овако је екскурзија трајала предуго.  

 

Извештај саставила вођа пута Анастазија Тот Римаи 

 
 

Извештај рада Ученичког парламента 

 
Ученички парламент конституисан је 2007. године када је донет и Правилник о раду. На 
основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ број: 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2022) и члана 34. став 1. тачка 1 Статута Основне школе „Милош Црњански“ 
Српски Итебеј број 1258/2017 од дана 16.11.2017. године, Школски одбор је донео 
Пословник о раду Ученичког парламента. 

Током школске 2021/2022. године. одржано је 9 састанка Ученичког парламента, 
5 у првом полугодишту и 4 у другом. 

Пре првог састанка Ученичког парламента ученици одељења 7. и 8. разреда су се 
договорили ко ће бити њихови представници у Ученичком парламенту.  

Чланови Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину су били: 

1. Маја Тепић VΙΙ-1 

2. Јован Павловић VΙΙ-1 

3. Виктор Стаменковић VΙΙ-2 

4. Марко Кордин VΙΙ-2 
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5. Корина Виг VII-3 

6. Ева Сакал VII-3 

7. Сара Стојановић VII-4 

8. Сања Селешан VII-4 

9. Јелена Јовичин VIII-1 

10. Бојан Симић VIII-1 

11. Кристиан Филеп VIΙI-2 

12. Норберт Швелер VIII-2 

13. Тијана Игњатовић VIII-3 

14. Марко Димовић VIII-3 

 

На 1. састанку Ученичког парламента за председника Ученичког парламента изабран је 
Марко Димовић, а за заменика Јелена Јовичин. За записничара је изабрана Тијана 
Игњатовић, а за заменика Сара Стојановић. Након тога гласањем су изабрани 
представници Ученичког парламента у Тимовима и Стручном активу, на предлог других 
чланова. Сви предлози су једногласно усвојени. 

• Стручни актив за Развојно планирање – Виктор Стаменковић, 
• Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Корина Виг 
• Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривањеа – Кристијан Филеп, 
• Тим за међупредметне компетенције – Сара Стојановић, 
• Тим за самовредновање – Јован Павловић. 

Наког тога су једногласно усвојени Извештаји о раду Ученичког парламента за школску 
2020/2021. годину и Програм рада Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину. 
Ученици су упознати са Правилником о раду Ученичког парламента. А на 1. састанку 
постигнут је договор и о динамици састајања. 

На наредном састанку Ученичког парламента, чланови Ученичког парламента су дали и 
једногласно усвојили предлоге активности у оквиру Дечје недеље за матичну школу и за 
ИО у Међи. Током целе недеље се пуштала музика за време одмора и реализована је 
замена улога наставника и ученика. Ученици су ишли у шетњу са одељењским 
старешинама, одржан је Дан сивих одела и шешира, направљен је плакат на тему дечијих 
права, реализована је музичка игра, одржан је турнир у игри Човече не љути се и школски 
биоскоп, одржана је презентација на тему превенције медијске злоупотребе деце. Поред 
набројаних, у ИО у Међи су још реализовани квиз, вашар, лов на благо и спортски дан. 
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Следећа активносту Ученичког парламента је била организација обележавања Дана 
школе у складу са епидемиолошком ситуацијом, а уз поштовање свих превентивних мера 
заштите. Чланови Ученичког парламента су у договору са психологом школе, ментором 
Ученичког парламента, постигли договор око активности поводом обележавања Дана 
школе у оквиру којих је пуштана химна Милошу Црњанском, читан је текст, пуштен 
снимљени рецитал ученика поводом Дана школе, а пуштена је и снимљена честитка 
директора школе, Ђурђевке Ракић и заменице директора школе, Анастазие Тот Римаи. 

У децембру 2021. године, чланови Ученичког парламента су заједнички, уз подршку 
ментора Ученичког парламента, Биљану Роксандић, донели план активости поводом 
обележавања предстојећих божићних и новогодишњих празника у окциру којих је 
кићена јелка, направљен Снешко Белић од пластичних чаша и пуштана музика током 
свих одмора последње недеље у полугодишту. Организовано је прикупљане честитки и 
порука за новогодишње и божићне празнике и чланови Ученичког парламента су исте 
поделили ученицима и наставницима који су их добили. Организована је хуманитарна 
акција, током које су прикупљена новчана средстава од којих су се  у другом 
полугодишту купили два мобилна телефона, за Луку Јашина из 8.2 из матичне школе и 
Спасенију Стојков из 7.3 из ИО у Међи, радни сто и столица, за Мирјану (7.1) и Јовану 
Павлов (6.2) из матичне школе и едукативна кутија, за Виктора Поповића из 2. разреда, 
комбинованог одељења II/III у ИО у Хетину. Последњег дана у 1. полугодишту одржан 
је школски биоскоп. 

 

Током другог полугодишта, у организацији Ученичког парламента је обележен 
Међународни дан борбе против вршњачког насиља, Дан розе мајица, тако што су 
чланови Ученичког парламента и ученици из ИО у Међи који похађају активности у 
оквиру обогаћеног једносмеснког рада „Сигурно и безбедно тинејџ доба, представили 
презентације на тему превенције вршњачког насиља и 23.2.2022. су ученици и запослени 
носили розе мајице, или неки други одевни предмет. 

Након тога, обележени су Дани љубави, такође презентацијама ученика, чланова 
Ученичког парламента, на тему љубави. У оквиру Дана љубави, организован је и 
школски биоскоп. 

Између пролећног распуста и распуста поводом обележавања 1. маја, у организацији 
Ученичког парламента је одржана журка за све ученике од 5 – 8. разреда. 

На предлог чланова Ученичког парламента, ради развијања еколошке свести, ученици су 
осмислили еколошке поруке које ће бити залепљене у свакој учионици, а предлог за 
наредну школску годину је да се зидови у школским двориштима у Српском Итебеју и 
Међи ће бити такође осликани еколошким мотивима, јер се због временских услова 
данима када су у школи наставници ликовне културе, то ове школске године није 
реализовало. 
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Поред свих претходних активности, чланови Ученичког парламента су донели 
једногласу одлуку  и дали мишљење да се слажу са садржајем Школског програма за 
период од школске 2022/2023. године, до школске 2026/2027. године. 

Такође, чланову Ученичког парламента су донели одлуку и дали мишљење да се за 
Ученика генерације прогласе Љубомир Живков и Кристијан Филеп, а за Спортисту 
генерације Река Б. Варга и Теодора Маринков. 

 

Урађена је усмена евалуација рада Ученичког парламента, тако што су се ученици 
изјашњавали о томе како они виде рад Ученичког парламента од почетка школске 
године, на крају 1. полугодишта и на крају школске године. Сви ученици су се изјаснили 
да су задовољлни радом Ученичког парламента, а посебно што се организују заједнички 
састанци на којима уживо учествују и ученици из матичне школе и из ИО у Међи. 
Ученици су такође нагласили да су задовољни што смо имали више заједничких 
активности него ранијих година и што су имали више активности који су ученици 
организовали. Председник Ученичког парламета, Марко Димовић, на крају школске 
године се захвалио свим члановима Ученичког парламента на сарадњи и свима пожелео 
срећу у даљем школовању и животу. 

 

 На основу свега наведеног може се закључити да је Ученички парламент 
током школске 2021/2022. године радио добро, да су све активности реализоване у 
складу са епидемиолошком ситуацијом и уз поштовање превентивних мера заштите. Као 
напредак у односу на претходне школке године, може се истаћи већа активности чланова 
Ученичког парламетна у свим сферама функционисања школе, јер су они били велика 
помоћ и подршка током свих активности које су се одржавале у школи. Читали су 
редовно књигу обавештења, били домаћини на такмичењима у матичној школи и ИО у 
Међи, носили поклоне ученицима којима су додељени у хуманитарној акцији, били 
домаћини на органозованим спортским данима и журкама, домаћини ученицима из ИО 
у Међи који похађају активности у оквиру обогаћеног једносменког рада, а који су 
долазили да реализују презентације на разне, битне теме. Током наредне школске године 
би требало да се реализује осликавање зидова еколошким мотивима у школском 
дворишту у матичној школи, у ИО у Међи и у ИО у Хетину. Такође је врло битно да се 
настави континуитет активног рада Ученичког парламента у наредној школској години. 

 
Председник                                                                            Ментор Ученичког парламента 
Ученичког парламента            Психолог школе 
Марко Димовић   
 
                                                                 Биљана Роксандић 
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Извештај о донацијама и пројектима који су реализовани у току 
школске године 

 
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 

19.10.2021. 10.000,00 

2.  „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 21.10.2021. 5.000,00 

3.  ЗЗ „МРКШИЋЕВИ САЛАШИ“ 
СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

05.11.2021. 5.000,00 

4.  ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

24.01.2022. 15.000,00 

5.  „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 27.01.2022. 5.000,00 

6.  ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

31.05.2022. 20.000,00 

7.  „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 31.05.2022. 5.000,00 

 
Добијена новчана средства су у школској 2021/2022. години трошена у складу са 

закљученим уговорима о донаторству  а  употребљена су за: организацију такмичења, 
матуре, обележавање дана школе, трошкове провизије.  

 
 
II. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ДАТУМ 
ПРИЈЕМА 
ДОНАЦИЈЕ 

ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ 
У ДИНАРИМА 

1.  ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

29.09.2021. 70.999,00 

2.  КОМПАНИЈА НИС 
„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2021“ 

23.11.2021. 2.000.000,00 

3.  ДОО „СВС“ХЕТИН 07.06.2022. 20.000,00 
4.  ЗЗ „БУДУЋНОСТ“ ХЕТИН 03.06.2022. 40.000,00 
5.  ФОДОР АГРАР ДОО ХЕТИН 06.06.2022. 20.000,00 
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6.  НАСИОНАЛНИ САВЕТ 
МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ 

07.06.2022. 50.000,00 

 
1. ЗЗ „Братсво и јединство“ из Новог Итебеја донирао је школи средства за 

куповину и уградњу клима уређаја. Средства су у потпуности утрошена и 
набављен је клима уређај за ликовни кабинет у матичној школи. 

2. У сарадњи са ресорним министарствима Републике Србије, Компанија НИС је 
донела одлуку да у 2021. години средства опредељена за реализацију пројеката у 
оквиру програма „Заједници заједно“, усмери на област заштите животне 
средине. Школи је наведеним конкурсом опредељен новчани износ од 2.000.000 
динара за комплетну замену расвете у матичној школи како би се побољшала 
енергетска ефикасност. Средства су у потпуности утрошена у мају 2022. године. 
Учешће Општине Житиште у суфинансирању радова на комплетној замени 
расвете у матичној школи износи 1.115.834,80 динара 

3. ДОО „СВС“Хетин, ЗЗ „Будућност“Хетин, ФОДОР АГРАР ДОО Хетин, 
донирали су школи новчана средства у укупном износу од 80.000 динара за 
набавку школског намештаја у ИО Хетин. Средства утрошена у јуну 2022. 
године. 

4.  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 50.000 динара. 
Реализација пројекта је у току.  

 
III. Донације у роби-добрима 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ПРЕДМЕТ ДОНАЦИЈЕ ВРЕДНОСТ 
У 
ДИНАРИМА 

1.  „Зрењанински пословни круг -
ЗРЕПОК“ 

Садницe дрвећа, жбуња и 
цвећа 

55.900.00 

2.  Физичко лице-Јосић Слађана Клима уређај 25.000,00 
3.  ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ 

Српски Итебеј 
Робна донација у виду 
школског прибора ради 
награђивања ученика 
поводом ликовног и 
литерарног конкурса 

12.000,00 

4.  АД „ББ ТРАДЕ“ Житиште Робна донација у виду 
светосавских пакетића за 
ученике у ИО Међа 

5.969,47 

5.  МЗ Српски Итебеј и МЗ Нови 
Итебеј 

Светосавски пакетићи за 
ученике у Матичној 
школи 
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6.  АД „ББ ТРАДЕ“ Житиште Прехрамбени производи за 
потребе организације 
прославе „мале матуре“ за 
ученике 8.разреда ИО 
Међа 

5.000,00 

7.  ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ 
Српски Итебеј 

Роба у виду сухомеснатих 
производа и пецива за 
потребе организације 
прославе „мале матуре“ за 
ученике 8.разреда 
 

 

 
 
 

Преглед пројеката Основне школе „Милош  Црњански“ Српски Итебеј у 
школској 2021/2022 години: 

 
 
  

1. Богаћење библиотечког фонда -Новчана средства додељена Одлуком министра 
просвете, науке и технолошког развоја број:610-010-699/2021-07/1 од 4.10.2021. 
године, у износу од 22.500,00 динара, из буџета Републике Србије за 2021. 
годину, за откуп публикација за богаћење библиотечког фонда. Пројекат 
реализован у децембру 2022. године 

2. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-
00848/2021-07 од 11.05.2021. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја определио је школи новчана средства у износу од 85.000,00 
динара за обележавање јубилеја школе, 250 година. Наведени новчани износ је 
у потпуности утрошен у децембру 2022. године за израду монографије школе. 

3. 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. Пројекат реализован у децембру 2022.године 

4. У складу са Уговором о додели новчаних средстава из текуће буџетске резерве 
АП Војводине за 2021. годину број 128-454-346/2021-04 од 4.10.2021. године  
школи су опредељена средства у износу од 8.260.538,50 динара за извођење 
радова текућег одржавања на објекту издвојеног одељења у Хетину. Радови 
на школској згради у Хетину су завршени у мају 2022. године и обухватили су 
санацију крова, замену прозора ПВЦ столаријом, постављање гипсаних плоча на 
таваницама у учионицама, глетовање, кречење, поплочавање ходника и 
санитарних чворова, замену санитарија, замену улазних врата, санацију фасаде 
зграде и постављање нових олука. Општина Житиште је суфинансирала радове на 
текућем одржавању школе у Хетину у износу од 1.730.199,50 динара. 

5. Усавршавање наставника- Уговором о додели  новчаних средстава из буџета 
АП Војводине за 2022. годину, број 128-451-389/2022 од 14.4.2022. године, 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- 
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националне заједнице, је школи определио 80.000,00 динара за усавршавање 
наставника. Реализација пројекта у току. 

6. Инвестиционо одржавање расвете- замена расвете у ИО Међа је пројекат 
укупне вредности од 2.709.033,60 динара. Уговором о додели бесповратних 
подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта штедљиве 
расвете број: 143-401-5702/2022-02 од 24.05.2022. године Покрајински 
секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, школи је за реализацију 
наведеног пројекта обезбедио новчана средства у износу од 1.705.335,12 динара. 
Преостали износ од 1.003.698,48 динара обезбеђен је у буџету Општине Житиште 
за 2022. годину. 
Реализација пројекта је у току. 

7. Намештај за учионице - на основу Уговора о додели новчаних средстава из 
буџета АП Војводине за 2022. годину, број 128-451-2652/2022-01 од 18.07.2022. 
године,  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине- националне заједнице, доделио је школи новчана средства  за 
финансирање набавке опреме- школског намештаја износ од 250.000 динара. 
Након поступања школе у складу са Законом о јавним набавкама, прибављања 
најповољније понуде, сачињен је Анекс уговора број 128-451-2652/2022-01-1 
којим је утврђен коначан износ новчаних средстава опредељен школи за набавку 
школског намештаја а који износи 249.984,00. Реализација пројекта у току.  

8. У сарадњи са Минстарством просвете и Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација стигли смо до 3. фазе пројекта "Информационо-
комуникациона инфраструктура за установе образовања- Повезане школе". 
У школи су постављене нове инсталације за функционисање брзог жичаног и 
бежичног интернета, који ће унапредити дигитализацију наставног процеса. 
Реализација пројекта је завршена у матичној школи и издвојеним одељењима. 

9. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је кроз програм 
модернизације школа у летњем периоду у 2022. години предало школи на трајно 
коришћење следећу дигиталну опрему: у првој распоедели 5 тесла лаптопова, 2 
пројектора и двоје покретних колица за опрему, у другој расподели 32 лаптопа 
леново за ученике и у трећој расподели 28 леново рачунара и монитора и 1 
штампач. Информацију о вредности испоручене дигиталне опреме добићемо до 
краја календарске 2022. године. 
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Додела дипломе “Вук Караџић“, 

 Ученици одељења VIII-1: 

1. Добитници дипломе „Вук Караџић“: 
 

a) Љубомир Живков 
б)   Јелена Јовичин 

 
2. Добитник похвале „Ученик генерације“ 

 
      а)   Љубомир Живков 
 

3. Добитник похвале „Спортиста генерације“: 
 

     а)    Теодора Маринков 
 
 

ПОХВАЛЕ „УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“, 
ПОХВАЛЕ „СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ“, ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

И ПОХВАЛА ЗА ОДЛИЧАН УСПЕХ И ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ 
 

 
4. Добитници посебних диплома: 

 
а) Љубомир Живков – српски језик 
         -  математика 
         - историја 
         - биологија 
         - физика 
         - ликовна култура 
         - музичка култура 
 
б) Јелена Јовичин – српски језик 
     - физичко и здравствено васпитање 
     - ликовна култура 
     - музичка култура 
в) Мирослав Стаменковић – енглески језик 
        - ликовна култура 
г) Маријана Павловић  -  физичко и здравствено васпитање 
             - музичка култура 
д) Теодора Маринков – физичко и здравствено васпитање 
           - ликовна култура 
ђ) Бојан Симић – физичко и здравствено васпитање 
е) Димитрије Лисица – физичко и здравствено васпитање 
ж) Радмила Митровић – ликовна култура 
            - музичка култура 
з) Матеј Мајсторовић – музичка култура 
и) Анђела Марковић – музичка култура 

 
5. Добитници похвале за одличан успех и примерно владање: 
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 а)   Љубомир Живков 
 б)   Јелена Јовичин 
 в)   Радмила Митровић 
 г)   Мирослав Стаменковић 
 д)    Филип Вираг 
 ђ)    Матеј Мајсторовић 
 е)    Димитрије Лисица 
 

6. Добитник похвале за испољавање посебних способности и склоности: 
 

                               а) Љубомир Живков - хемија 
 
 
     Ученици одељења VIII-2: 
  

1. Добитник дипломе „Вук Караџић“:  
 

 а) Кристијан Филеп 
 

2. Добитник похвале „Ученик генерације“: 
   

              а) Кристијан Филеп 
 
3. Добитник похвале „Спортиста генерације“: 

 
              а) Река Б. Варга 
      

4. Добитници посебних диплома: 
 

      а) Река Б Варга– физичко и здравствено васпитање           
             - ликовна култура 
 
 
     б) Кристијан Филеп – мађарски језик 
                   - географија 
        - физичко и здравствено васпитање       

 
5. Добитници похвале за одличан успех и примерно владање: 

 
             а) Кристијан Филеп 
             б) Река Б. Варга 

 в) Даниел Њитраи  
 г) Даниел Швелер 
 

6. Добитник похвале за постигнуте изузетне резултате на такмичењима из 
физичког и здравственог васпитања: 
 

     а)  Норберт Швелер 
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7. Добитници похвала за испољавање посебних способности и склоности: 
 

      а)   Кристијан Филеп- информатика и рачунарство 
                        б)  Река Б. Варга- информатика и рачунарство 

      в) Вивиен Шимон – информатика и рачунарство  
 

Ученици одељења VIII-3: 

1. Добитници посебних диплома: 
 

      а)   Тијана Игњатовић – ликовна култура 
            - музичка култура 
      б)   Марко Димовић – физичко и здравствено васпитање 
 

2. Добитници похвала за одличан успех и примерно владање: 
 

а)  Тијана Игњатови 
 

НАГРАДЕ 
 
Награде за „Ученика генерације“: 
 
1. Љубомир Живков – књига „Српски реалисти“, ручни сат и наруквица 

(каучук) 
2. Кристијан Филеп – књига „Српски реалисти“, ручни сат и наруквица 

(каучук) 
 

Награде за „Спортисту генерације“: 
 
1. Река Б. Варга – књига „Српски реалисти“, ручни сат и сребрне минђуше 
2. Теодора Маринков - књига „Српски реалисти“, ручни сат и сребрне 

минђуше 
 

Награде за добитнике „Вукове дипломе“: 
 
1. Јелена Јовичин - књига „Српски реалисти“ и сребрне минђуше 
 
Награде за добитнике посебних диплома: књига „Српски реалисти“ за 
укупно 10 ученика. 
 
Награда за добитника похвале за одличан успех и примерно владање: 
књига „Српски реалисти“ за 3 ученика. 
 
Награде за добитнике похвала за испољавање посебних способности и 
склоности: 
књига „Српски реалисти“ за 1 ученика. 
 

 
                                                                                                                 Директор школе 
                                                                                                                  Ђурђевка Ракић 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

Извештај о спроведеном тестирању деце за упис у први разред 

школске 2021/2022. године 

 
Тестирање будућих првака је обављено током априла и маја 2022. године у једној 

од учионица у матичној школи у Српском Итебеју. 
 Тестирано је укупно 43 будућих првака, а од тога 36 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 43 испитаника, ученици 
по резултатима процентуално распоређени по категоријама на следећи начин:  

• I (A) – 8% (2% мање од очекиваног за узорак деце која припадају 
сеоској средини) 

• II (B) – 22% (2% више од очекиваног за узорак деце која припадају 
сеоској средини) 

• III (C) – 22% ( 18% мање од очекиваног за узорак деце која припадају 
сеоској средини) 

• IV (D) – 19% ( 1% мање од очекиваног за узорак деце која припадају 
сеоској средини) 

• V (E) –  29% ( 19% више од очекиваног за узорак деце која припадају 
сеоској средини). 

Увидом у овакву расподелу испитаника по категоријама, може се закључити да у I 
категорију спада приближно очекиван проценат будућих првака, односно само 2% мање 
од очекиваног за узорак деце која припадају сеоској средини. Такође, у II и IV категорији 
приближно очекиваном за узорак деце која припадају сеоској средини, а у V категорију 
по резултатима спада чак 19% 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. Већина породица ученика 
живи у кућама које су у њиховом власништву. Стопа запослености родитеља: 



 
 

181 
 

• 57% родитеља је запослено, 
• 8% родитеља се бави пољопривредом, а  
• 35% родитеља је незапослено. 

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

• 11% родитеља нема завршену ни основну школу, 
• 27% родитеља има завршену само основну школу, 
• 44% родитеља има завршену средњу школу, а тек 
• 14% 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 28%, 
• рачунар или лаптоп је 34% и 
• таблет је такође 28%. 

Позитивно је што 97% 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 велики 
број 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 Стефан 
2. Арсић Вања 
3. Барбул Николија 
4. Барбул Петар 
5. Вираг  Нађа 
6. Вукоњански Дарија 
7. Димовић Дејан 
8. Доменик Кристијан 
9. Ђурђев Милан 
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10. Игњатов  Огњен 
11. Илијин Слађана 
12. Јамбор Синтија 
13. Јосић Марија 
14. Кордин Михајло 
15. Марковић Андреј 
16. Машић  Нађа 
17. Мета Емра 
18. Мркшић  Никола 
19. Нађ Милан 
20. Павлов Милорад 
21. Петрин  Никола 
22. Петров Владимир 
23. Петровић Душан 
24. Тешић Јован 
25. Торњански Славко 
26. Фаркаш Кристијан 
27. Ферковић Лена 
28. Филипов Марсел 
29. Чонти Марко 

  
I-2 – Матична школа - мађарски наставни језик 

Ред. бр. Презиме Име 
1. Гуљаш Роберто 
2. Доменик Атила 
3. Ковач Николина 
4. Немеди Ева 
5. Секе Евелин 
6. Шимон Хана 

 
I разред – ИО Међа, српски наставни језик 

Ред. бр. Презиме Име 
1. Јамбор Андреј 
2. Миљевић Михаило 
3. Попадић Огњен 
4. Симић Марија Лена 
5. Тимин Софија 
6. Тодоровић Викторија 

  
I разред– ИО Хетин, српски наставни језик 

Ред. бр. Презиме Име 
1. Бунић Василије 
2. Милетин Алекс 

I разред– ИО Хетин, мађарски наставни језик 
Ред. бр. Презиме Име 

1. Чапо Ленард 
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Психолог школе 

Биљана Роксандић 
 

Извештај о професионалној оријентацији ученика осмог разреда 

 

Извештај о спроведеној Професионалној оријентацији ученика  
8. разреда школске 2021/2022. године 

 
Активности у оквиру Професионалне оријентације ученика 8. разреда школске 

2020/2021. године су обављене током новембра 2021. и маја 2022. 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 пробном завршном 
испиту. Сви тестови су лиценцирани тестови издати од стране Друштва психолога 
Србије и тестирање је обавила психолог школе. Поред наведених, ученици су 
попуњавали упитнике из приручника о професионалној оријентацији издате од стране 
Националне службе за запошљавање. На основу свих прикупљених и обрађених 
података за сваког ученика је направљена предложена листа жеља са образовним 
профилима који су одговарајући за појединачног ученика по способностима, успеху и 
интересовањима. Број бодова на основу кога је рађена листа жеља је успех ученика из 
школе и успех на пробом завршном испиту. Предлози листе жеља су предати ученицима 
на родитељском састанку који је одржан пре завршног испита. 
Поводом професионалне оријентације ученика осмог разреда, у току марта нашу школу 
су посетили представници Хемијско-технолошке школе из Суботице, а 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. Такође, 
ученици наше школе су ишли у средњу школу „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи. 
 Од укупно 31 ученика осмог разреда, сви су изашли на завршни испит и њих 28 је 
уписало средњу школу.  
Од 28 ученика који су уписали средњу школу, 71% ученика је уписало смер који је био 
наведен на предложеној листи жеља, с тим што су две ученице уписале предложени 
образовни профил, али у другој средњој школи. Треба узети у обзир да је предлог листе 
жеља рађен на основу бодова постигнутих на пробном завршном испиту, те су неки 
смерови изостављени са листе жеља, јер ученици нису успуњавали критеријуме за упис 
истих. Такође, приликом попуњавања листе жеља, ученици су морали да изоставе 
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смерова за које нису испуњавали здравствене услове. Такође, на одабир образовних 
профила које су ученици ставили на листу жеља, утицали су и родитељи, а анализа је 
рађена само на основу рада са ученицима, те остаје простор на се професионална 
оријентација унапреди укључивањем родитеља у процес. На основу овакве анализе 
можемо закључити да су предложене листе жеља биле од користи ученицима 8. разреда, 
с тим што и даље постоји простор за унапређење процеса професионалне оријентације. 
 
 

Списак ученика 8. разреда по одељењима са предложеним листама жеља и уписаним 
образовним профилима у средњим школама: 

 
VIII-1 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Стефан Аврамов VIII-1 62,39 
Предлог школе:    
Техничка школа – Руковалац постојењима за добијање нафте и гас 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Пољопривредна школа – Руковалац механичар пољопривредне технике 
Техничка школа – Возач моторних возила  
Техничка школа – Бравар - заваривач 
Уписан профил: 
Техничка школа - Техничар друмског саобраћаја 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Филип Вираг VIII-1 76,82 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
Техничка школа – Техничар мехатронике 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Техничка школа – Механичар моторних возила 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
Уписан профил: 
Техничка школа – Техничар мехатронике 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Анђела Дели VIII-1 57,75 
Предлог школе:    
Медицинска школа – Козметички техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Средња школа „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
Пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 
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Уписан профил: 
Медицинска школа – Медицинска сестра – техничар (мађарски језик) 

 
 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Љубомир Живков VIII-1 86 
Предлог школе:    
Зрењанинска гимназија – Општи смер 
Зрењанинска гимназија – Природно-математички смер 
ЕГШ "Никола Тесла" – електротехничар информационих технологија 
ЕГШ "Никола Тесла" – електротехничар аутоматике 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Уписан профил: 
Зрењанинска гиманзија – Природно-математички смер 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Душан Јелић VIII-1 49,08 
Предлог школе:    
ОСШ „9. мај“ - Бравар 
ОСШ „9. мај“ – Припремач хране 
ОСШ „9. мај“ – Цвећар – вртлар 
ОСШ „9. мај“ – Аутолимар 
ОСШ „9. мај“ – Шивач обуће 
  Уписан профил: 
ОСШ „9. мај“  

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Александро Јовановић VIII-1 58,63 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Кувар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Конобар 
Пољопривредна школа – Руковалац - механичар пољопривредне технике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Сервисер термичких и расхладних уређаја 
СШ „Ђура Јакшић“  - Трговац 
ХПТШ „Урош Предић“ – Прехрамбени техничар 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ - Електричар 

 
Име и презиме Одељење Бодови 
Јелена Јовичин VIII-1 79,17 
Предлог школе:    
Медицинска школа – Медицинска сестра -техничар 
Медицинска школа – Козматички техничар 
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Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијско-рачуноводствени техничар 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Туристички техничар 

 
 
 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Димитрије Лисица VIII-1 78,29 
Предлог школе:    
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијско-рачуноводствени техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
Уписан профил: 
Техничка школа – Техничар мехатронике 

 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Матеј Мајсторовић VIII-1 73,63 
Предлог школе:    
Зрењанинска гимназија – Друштвено-језички смер 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
Уписан профил: 
Зрењанинска гиманзија – Друштвено-језички смер 

 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Теодора Маринков VIII-1 61,88 
Предлог школе:    
Техничка школа – Возач моторних возила 
Техничка школа – Техничар мехатронике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар енергетике 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
Уписан профил: 
Техничка школа – Техничар друмског саобраћаја 
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Име и презиме Одељење Бодови 
Данијел Маринковић VIII-1 35,75 
Предлог школе:    
Техничка школа – Механичар моторних возила 
Техничка школа – бравар-заваривач 
ЕГШ "Никола Тесла" – Оператер грађевинских радова 
ЕГШ "Никола Тесла" – Електричар 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
Уписан профил: 
/ 

 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Анђела Марковић VIII-1 70,71 
Предлог школе:    
Медицинска школа – Козметички техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Туристички техничар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Радмила Митровић VIII-1 77,54 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијско-рачуноводствени техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Медицинска школа – Медицинска сестра-теничар 
Техничка школа - Техничар друмског саобраћаја 
Уписан профил: 
Медицинска школа – Медицинска сестра-теничар 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Садмира Османи VIII-1 43,83 
Предлог школе:    
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар-модела одеће 
ХПТШ „Урош Предић“ – Прехрамбени техничар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
ХПТШ „Урош Предић“ – Пекар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
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Уписан профил: 
/ 

 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Дејан Павловић VIII-1 43,07 
Предлог школе:    
Техничка школа – Механичар моторних возила 
Техничка школа – бравар-заваривач 
ЕГШ "Никола Тесла" – Оператер грађевинских радова 
ЕГШ "Никола Тесла" – Електричар 
Пољопривредна школа – Руковалац-механичар пољопривредне технике 
Уписан профил: 
/ 

 
 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Маријана Павловић VIII-1 64,85 
Предлог школе:    
СШ „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
ХПТШ „Урош Предић“ – Прехрамбени техничар 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за заштиту животне средине 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Бојан Симић VIII-1 67,36 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонки техничар 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
Техничка школа – Техничар друмског саобраћаја 
Уписан профил: 
Техничка школа – Техничар друмског саобраћаја 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Мирослав Стаменковић VIII-1 73,58 
Предлог школе:    
Зрењанинска гиманзија – Друштвено-језички смер 
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
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ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Уписан профил: 
СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Симона Стан VIII-1 54,06 
Предлог школе:    
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар-моделар одеће 
ХПТШ „Урош Предић“ – Прехрамбени техничар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
ХПТШ „Урош Предић“ – Пекар 
Пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар-моделар одеће 

 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Менди Стојков VIII-1  
Предлог школе:    
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар-моделар одеће 
ХПТШ „Урош Предић“ – Прехрамбени техничар 
ХПТШ „Урош Предић“ – Оператер у прехрамбеној индустрији 
Пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
Пољопривредна школа – Цвећар-вртлар 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар-моделар одеће 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Миаела Тот VIII-1  
Предлог школе:    
ОСШ „9. мај“ – Цвећар – вртлар 
ОСШ „9. мај“ – Припремач хране 
ОСШ „9. мај“ – Шивач обуће 
Уписан профил: 
ОСШ „9. мај“ – Шивач обуће 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Валентино Ферковић VIII-1 58,42 
Предлог школе:    
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СШ „Ђура Јакшић“ – Електротехничар информационих технологија 
Техничка школа – Механичар моторних возила 
Техничка школа – Возач моторних возила 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Сервисер термичких и расхладних уређаја 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Руковалац грађевинском механизацијом 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ - Кувар 

 

  



 
 

191 
 

VIII-2 
 

Име и презиме Одељење Бодови 
Река Б. Варга VIII-2 69,77 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Пољопривредна школа – Техничар хортикултуре 
СШ „Ђура Јакшић“ - Економски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Туристички техничар 
Уписан профил: 
Економска школа „Боса Милићевић“, Суботица – Туристички техничар, срп.ј. 

 

Име и презиме Одељење Бодови 
Лука Јашин VIII-2 66,39 
Предлог школе:    
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за полимере 
ЕТШ „Никола Тесла“ - Кувар 
Уписан профил: 
ХПТШ „Урош Предић“ – Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 

 

Име и презиме Одељење Бодови  
Даниел Њитраи VIII-2 76,27 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Архитектонски техничар 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија, мађ.ј. 

 

Име и презиме Одељење  Бодови 
Кристијан Филеп VIII-2 85,52 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информатичар информационих технологија 
Техничка школа – Техничар мехатронике 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар  
Техничка школа – Техничар друмског саобраћаја 
Уписан профил: 
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Техничка школа – Техничар мехатронике 
 

 

Име и презиме Одељење  Бодови 
Даниел Швелер VIII-2 76,98 
Предлог школе:    
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар аутоматике 
Техничка школа – Техничар мехатронике 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Технича школа – Техничар за компјутерско управљање cnc машина 
  Уписан профил: 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Електротехничар информационих технологија 

 

Име и презиме Одељење  Бодови 
Норберт Швелер VIII-2 63,09 
Предлог школе:    
Техничка школа – Техничар мехатронике 
Технича школа – Техничар за компјутерско управљање cnc машина 
Пољопривредна школа – Пољопривредни техничар 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
СШ „Ђура Јакшић“ – Економски техничар 
  Уписан профил: 
Технича школа – Техничар за компјутерско управљање cnc машина 

 

Име и презиме Одељење  Бодови 
Вивиен Шимон VIII-2 73,22 
Предлог школе:    
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Туристички техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно.пословни техничар 
Техничка школа – Техничар мехатронике 
Техничка школа – Техничар друмског саобраћаја 
Пољопривредна школа – Ветеринарски техничар 
Уписан профил: 
Економска школа „Боса Милићевић“, Суботица – Туристички техничар, мађ.ј. 
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VIII-3 

Име и презиме Одељење  Бодови 
Марко Димовић VIII-3 59,67 
Предлог школе:    
Техничка школа - Бравар-заваривач 
Техничка школа – Механичар моторних возила 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Руковалац грађевинског механизацијом 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Сервисер термичких и расхладних уређаја 
ЕГШ „Никола Тесла“ – Оператер основних грађевинских радова 
  Уписан профил: 
Техничка школа - Бравар-заваривач 

 

Име и презиме Одељење  Бодови 
Тијана Игњатовић VIII-3 76,34 
Предлог школе:    
Медицинска школа – Медицинска сестра – техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијско-рачуноводствени техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Правно-пословни техничар 
Медицинска школа – Фармацеутски техничар 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Економски техничар 
Уписан профил: 
ЕТШ „Јован Трајковић“ – Финансијско-рачуноводствени техничар 

 

 
Психолог школе 

Биљана Роксандић 
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Извештај о резултатима завршног испита на крају  основног 
образовања и васпитања у школској 2021/2022. години 

 
 

На завршном испита на крају основног образовања и васпитања школске 
2021/2022. године присуствовали су сви ученици 8. разреда, односно укупно 31 ученик. 

 
• 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 6,22 (47,85%).   

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог 
одељења просечан број бодова је 5,27 (40,54%) .  

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог 
одељења просечан број бодова је 7,45 (53,21 %). 

• Одељење  VIII-2 

На тесту из матерњег језика (мађарски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова 
у оквиру целог одељења просечан број бодова је 8,96 (68,92%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог 
одељења просечан број бодова је 6,41 (49,31%) .  

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог 
одељења просечан број бодова је 8,45 (60,36%). 

• Одељење  VIII-3 

На тесту из матерњег језика (српски језик) од укупно 13 бодова просечан број бодова у 
оквиру целог одељења просечан број бодова је 4,39 (33,77%).  

На тесту из математике просечан број бодова од укупно 13 бодова у оквиру целог 
одељења просечан број бодова је 4,88 (37,54%) .  

На комбинованом тесту од укупно 14 бодова просечан број бодова у оквиру целог 
одељења просечан број бодова је 6,65 (47,5%). 

• Укупно 

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

• матерњи језик – 6,72 (51,69%) 
• математика – 5,5 (42,31%) 
• кобиновани тест – 7,62 (54,43%) 
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Приликом тумачења ових резулатата, потребно је узети у обзир социо-економски 

статус породица, као и њихову функционалност. Велики број деце живи у непотпуним 
породицама, где су одвојени од једног родитеља, или је родитељ преминуо. Од укупно 
31 ученика, њих 7, односно 22,58% живи у хранитељским породицама, што нам говори 
о томе да су ти ученици преживели неко трауматско искуство, те самим тим су 
сензитивнији и потребна им је додатна подршка, коју су имали од стране хранитеља и 
школе. Али и поред те подршке, велики број ученика је усвојио дисфункционалне 
обрасце понашања и вредности који не наглашају значај образовања у целокупном 
животу и одрастању сваког појединца. Такође, у оквиру осмог разреда је било 11 
ученика (35,48%) ромске популације, што је више од 1/3 укупног броја ученика. 
Ученици из ових породице су имали недовољну стимулацију од стране својих 
примарних породица, те нису усвојили навике и вредности значајне за редовно учење и 
напредовање у формалном образовању. Такође, велики утицај на успех на завршном 
испиту је имала и онлајн настава, како и скраћени часови у претходном периоду, а од 
почетка пандемије корона вируса (март 2020.године), када су садашњи осмаци били  
друго полугодиште 6. разреда. У наредним годинама, потребно је уложити више рада 
на усвајању потребних знања за полагање завршног испита, али и јачању мотивације за 
учење, као и на укључивању родитеља у рад са осмацима и на јачање свести читавих 
породица о значају образовања за сваког појединца, али и читаву заједницу у којој 
живимо.  
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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 2021/22.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 2021/22.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. 

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). 
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Извештај о похађаним семинарима 

 
 
 

СТРУЧНИ СКУПОВИ 
 

1. Стручни скуп: „Представљање, анализа примене и евалуација уџбеника 
Дигитални свет за први разред ОШ и Дигитални свет за други разред ОШ“ 
Одржан: 25.8.2021.     Број бодова: 1 
 
1.Балинт Тимеа 
2. Стојић Весна 
 
 

2. Стручни скуп: „Са стручњацима на вези - безбедно током пандемије“ 
Одржан: 14.9.2021.     Број бодова: 1 
      21.9.2021. 
 
1. Роксандић Биљана 
2. Иштван Ибоља 
3. Немеди Зита 
4. Воденичар Ивана 
5. Грујић Милица 
6. Борић Драгана 
 

 
  3.  Стручни скуп: „Дигитални свет“ 
  Одржан: 26.8.2021.     Број бодова: 1 
 
1. Кецић Наталија 
2. Стојић Весна 
 
4.  Стручни скуп: „69. Конгрес психолога Србије“ 
Одржан: 29.09.2021. – 01.10.2021.   Број бодова: 6 
 
1. Роксандић Биљана 
 
5. Стручни скуп: „Авантура ума на школском часу“ 
Одржан: 18.11.2021.     Број бодова: 1 
 
1. Хрњаз Александар 
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2. Филеп Јасмина 
3. Рајић Татјана 
4. Борић Драгана  
5. Стојић Весна 
 
6. Стручни скуп: „Формативно оцењивање - од законске регулативе до праксе“ 
Одржан: 1.12.2021.     Број бодова: 1 
 
1. Рајић Татјана 
 
7. Стручни скуп: „Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак ка 
инклузивној школи“ 
Одржан: 17.1.2022.     Број бодова: 1 
 
1. Роксандић Биљана 
 
8. Стручни скуп: „Професионална заједница учења као механизам креирања 
мреже подршке запосленим у ов и во установама“ 
Одржан: 6.11.2021.     Број бодова: 1 
 
1. Тот Кристијан 
2. Шаренац Мануела 
 
9. Стручни скуп: „Са стручњацима на вези 2 - безбедно током пандемије“ 
Одржан: 23.12.2021.     Број бодова: 1 
 
1. Воденичар Ивана 
2. Ракић Ђурђевка 
 
10. Стручни скуп: „Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено 
неприхватљивих понашања ученика / Изазови у превенцији злоупотребе 
психоактивних контролисаних супстанци“ 
Одржан: 28.12.2022.     Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
2. Ћирић Камелија 
 
11. Стручни скуп: „Образовне неуронауке у школи - пут од науке до праксе“ 
Одржан: 02.12.2021.      Број бодова: 1 
 
1. Ивановић Јелена 
2. Мичета Тања 
3. Филеп Јасмина 
4. Борић Драгана 
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5. Стојић Весна 
6. Шкондрић Нада 
7. Рајић Татјана 
 
12. Стручни скуп: „Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти“ 
Одржан: 02.02.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Ивановић Јелена 
2. Мичета Тања 
3. Тот Кристијан 
4. Балинт Тимеа 
5. Кецић Наталија 
6. Стојић Весна 
7. Рајић Татјана 
 
 
13. Стручни скуп: „Педагошка документација: свеска праћења, развоја и 
напредовања ученика“ 
Одржан: 15.12.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Тот Римаи Анастазија 
2. Борић Драгана 
3. Ивановић Јелена 
4. Филеп Јасмина 
5. Стојић Весна 
 
14. Стручни скуп: „Комуникацијске вештине у школској арени“ 
Одржан: 23.02.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Борић Драгана 
2. Кецић Наталија 
15. Стручни скуп: „Дигитална настава - корак напред или назад?“ 
Одржан: 10.03.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Борић Драгана 
2. Кецић Наталија 
3. Стојић Весна 
4. Балинт Тимеа 
 
16. Стручни скуп: „Ко се боји медијске писмености још....“ 
Одржан: 26.05.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
2. Кецић Наталија 
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3. Рајић Татјана 
4. Јасмина Филеп 
 
17. Стручни скуп: „Мапа ума - начин да учење буде игра“ 
Одржан: 11.05.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
2. Кецић Наталија 
3. Јасмина Филеп 
 
18. Стручни скуп: „Природне науке кроз НТЦ методологију“ 
Одржан: 13.04.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
2. Кецић Наталија 
3. Мичета Тања 
4. Ивановић Јелена 
5. Борић Драгана 
6. Јасмина Филеп 
 
19. Стручни скуп: „Отворена врата едукације 3 "Образовање за ново доба“ 
Одржан: 19.03.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
 
20. Стручни скуп: „Знати своје границе је пола добре комуникације“ 
Одржан: 29.03.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
2. Кецић Наталија 
3. Рајић Татјана 
4. Јасмина Филеп 
21. Стручни скуп: „Дигитално образовање 2022“ 
Одржан: 8-9.04.2022.      Број бодова: 4 
 
1. Роксандић Биљана 
2. Јасмина Филеп 
 
 
22. Стручни скуп: „Наставни материјали у инклузивном одељењу“ 
Одржан: 31.03.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Грујић Милица 
2. Борић Драгана 



 
 

201 
 

3. Балинт Тимеа 
4. Ивановић Јелена 
5. Мичета Тања 
6. Рајић Татјана 
 
23. Стручни скуп: „Примена ИКТ уређаја у Војвођанским основним школама“ 
Одржан: 07.04.2022.      Број бодова: 2 
 
1. Тот Римаи Анастазија 
2. Филеп Јасмина 
 
 

 
 

ОБУКЕ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 
 
 

1. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке за 
оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према 
здрављу, очување здравља и безбедности ученика“ 
Одржан: 6.7.2021.      Број бодова: 12 
 
1. Јосић Слађана 
 
2. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Конструктивно 
превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног 
здравља“ 
Одржан: 27.11.2021.      Број бодова: 8 
 
1.Бојанић Ивана 
 
 
3. Обука програма сталног стручног усавршавања: “Кооперативно онлајн учење 
онлајн решавање домаћих задатака“ 
Одржан: 10.09. - 12.11.2021.      Број бодова: 24 
 
1. Ракић Ђурђевка 
2. Тот Римаи Анастазија 
3. Филеп Јасмина 
4. Сакал Вуковић Гизела 
5. Чоти Ерика 
6. Борић Драгана 
7.Становић Маја 
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8. Стојић Весна 
9. Хрњаз Александар 
10. Ћурић Светлана 
11. Кркљеш Милан 
12. Чорба Емил 
13. Немеди Зита 
14. Шаренац Мануела 
15. Савић Слађана 
16. Воденичар Ивана 
17. Керекеш Светлана 
18. Ивановић Јелена 
19. Мичета Тања 
20. Њергеш Хермина 
21. Кецић Наталија 
22. Кузмановић Јасмина 
 
4. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Активно оријентисана 
настава-планирање и припрема“ 
Одржан: 28-29.08.2021.     Број бодова: 16 
 
1. Грујић Милица 
2. Борић Драгана 
3. Хрњаз Александар 
 
5. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Обука за планирање, 
спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика“ 
Одржан: 22-24.10.2021.     Број бодова: 24 
 
1. Грујић Милица 
 
 
 
 
6. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ 
Одржан: 01.11.2021.      Број бодова: 24 
                23.11.2021. 
 
1. Кујунџић Мара 
2. Тот Кристијан 
3. Михајлов Милана 
4. Становић Милош 
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7. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Обука школских 
администратора основних и средњих школа за рад у систему за управљање 
учењем мудл“ 
Одржан: 03.12.2021.      Број бодова: 32 
 
1. Филеп Јасмина 
 
 
8. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке НТЦ систем 
учења - примена програма у пракси“ 

Одржан: 25.12.2021.      Број бодова: 8 

1. Грујић Милица 
2. Тот Кристијан 
3. Тот Римаи Анастазија 
 
9. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке за полагање 
испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања“ 

Одржан: 05.06.2021. – 18.01.2022.    Број бодова: 104 

1. Ракић Ђурђевка 

10. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Наши ученици у свету 
критичког мишљења и медијске писмености“ 

Одржан: 17.02.2022.      Број бодова: 40 

1. Становић Маја 

11. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Настава у облаку“ 

Одржан: 14.03.2022.-14.04.2022.    Број бодова: 34 

1. Грујић Милица 

 

 

12. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Стручни библиотечки – 
информациони рад у школској библиотеци“ 

Одржан: 29.04.2022.      Број бодова: 8 

1. Филеп Јасмина 

13. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке за дежурне 
наставнике на завршном испиту у основном образовању“ 
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Одржан: 20.06.2022.      Број бодова: 8 

1. Шкондрић Нада 
2. Роксандић Биљана 
3. Становић Маја 
4. Ивановић Јелена 
5. Мичета Тања 
6. Станковић Биљана 
7. Тепић Драган 
8. Лабанц Золтан 
9. Балинт Тимеа 
10.  
14. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке за 
супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту“ 

Одржан: 20.06.2022.      Број бодова: 8 

1. Ракић Ђурђевка 
2. Хрњаз Јована 
3. Тањга Дијана 
4. Јасмина Филеп 
5. Травар Дуња 
6. Њергеш Хермина 
 
15. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Етика и интегритет“ 
Одржан: 07.04.2022.      Број бодова: 8 
 
1. Грујић Милица 
2. Бојанић Ивана 
3. Вуковић Сакал Гизела 
 
 
 
 
16. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке за запослене 
у образовању/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ 
Одржан: 13.04.2022.      Број бодова: 19,5 
 
1. Вуковић Сакал Гизела 
2. Керекеш Светлана 
3. Становић Обрад 
4. Бојанић Ивана 
5. Николић Јелица 
6. Шаренац Мануела 
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7. Кркљеш Милан 
8. Ормош Еде 
9. Кујунџић Мара 
10. Становић Милош 
11. Дробњак Маристела 
 
17. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке наставника 
разредне наставе за предмет Дигитални свет 1 
Одржан: 15.09.2021.      Број бодова: 16 
 
1. Живков Олгица 
 
18. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Програм обуке наставника 
разредне наставе за предмет Дигитални свет 2 
Одржан: 27.09.2021.      Број бодова: 16 
 
1. Керекеш Светлана 
2. Кецић Наталија 
3. Савић Слађана 
4. Балинт Тимеа 
 
 

ПОСЕБАН ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 
 
 
 

1. Посебан облик стручног усавршавања у установи: “Формативно оцењивање – 
примери из праксе за основне и средње школе“ 
Одржан: 6.12.2021.      Број бодова: 1 
      2.2.2022. 
 
1. Шкондрић Нада 
2. Савић Слађана 
3. Кујунџић Мара 
 
 
2. Посебан облик стручног усавршавања у установи: “Поромоција међународног 
такмичења Мост математике“ 
Одржан: 26.11.2021.      Број бодова: 1 
 
1. Рајић Татјана 
 
3. Посебан облик стручног усавршавања у установи: “Употреба дигиталног 
уџбеника у настави математике и коришћење дигиталних учионица“ 
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Одржан: 30.11.2021.      Број бодова: 1 
 
1. Хрњаз Александар 
 
4. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Заштита деце са сметњама у 
развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља“ 
Одржан: 07.02.2022.      Број бодова: 16 
 
1. Становић Маја 
2. Становић Обрад 
3. Роксандић Биљана 
4. Тот Римаи Анастазија 
5. Злокас Владимир 
6. Воденичар Ивана 
7. Грујић Милица 
8. Тот Кристијан 
9. Кујунџић Мара 
 
 
5. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Улога установа образовања и 
васпитања у борби против трговине људима“ 
Одржан: 07.02.2022.      Број бодова: 16 
 
 
1. Становић Маја 
2. Становић Обрад 
3. Тот Римаи Анастазија 
4. Злокас Владимир 
5. Воденичар Ивана 
6. Тот Кристијан 
7. Кујунџић Мара 
8. Грујић Милица 
 
 
 
 
6. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Обука за запослене-
породично насиље“ 
Одржан: 08.02.2022.      Број бодова: 16 
 
1. Становић Обрад 
2. Тот Кристијан 
3. Кујунџић Мара 
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7. Обука програма сталног стручног усавршавања: “ Обука за запослене - 
Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ 
Одржан: 08.02.2022.      Број бодова: 16 
 
1. Становић Обрад 
2. Тот Кристијан 
3. Кујунџић Мара 
 
8. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Поступак самовредновања 
"SELFIE 2021-2022, session 2" у оквиру Селфи инструмента“ 
Одржан: 08.03.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Злокас Владимир 
2. Травар Дуња 
 
9. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Обука за запослене у 
предшколским установама - Стварање сигурне и подстцијане средине за развој и 
учење у вртићу“ 
Одржан:22.05.2022.      Број бодова: 16 
 
1. Становић Маја 
 
10. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Обука за запослене-Безбедно 
коришћење дигиталне технологије-превенција дигиталног насиља“ 
Одржан: 22.05.2022.      Број бодова: 16 
 
1. Становић Маја 
 
 
11. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Новогодишња чаролија за 
наставнике: Радионица лепих украса“ 
Одржан: 28.12.2021.      Број бодова: 2 
 
1. Стојић Весна 
 
 
 
12. Обука програма сталног стручног усавршавања: „3Д технологија у вртићима, 
основним и средњим школама“ 
Одржан: 20.01.2022.      Број бодова: 2 
 
1. Стојић Весна 
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13. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Родитељи и СТЕМ: Забавни 
експерименти у кућним условима“ 
Одржан: 14.04.2022.      Број бодова: 2 
 
1. Стојић Весна 
 
14. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Медијска писменост: 
Промишљено и проверено“ 
Одржан: април 2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
 
15. Обука програма сталног стручног усавршавања: „СТЕМ кроз различите 
приступе подучавања“ 
Одржан: 18.05. 2022.      Број бодова: 2 
 
1. Стојић Весна 
 
16. Обука програма сталног стручног усавршавања: „СТЕМ експерименти који су 
одушевили моје ученике“ 
Одржан: 23.06. 2022.      Број бодова: 2 
 
1. Стојић Весна 
 
 
17. Обука програма сталног стручног усавршавања: „Наставни материјали у 
инклузивном одељењу“ 
Одржан: 31.03.2022.      Број бодова: 1 
 
1. Стојић Весна 
2. Рајић татјана 
3. Балинт Тимеа 
 
 

Директор школе 
             Ђурђевка Ракић 
 

 

 

 

 



 
 

209 
 

Извештај о раду Тима за професионални развој 

 

У току школске године Тим за професионални развој је одржао четири састанка. 

На почетку школске 2021/2022. 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 2020/2021. годину и 
израђен и усвојен План рада Тима за школску 2021/2022. годину. За  координатора Тима 
изабрана је Ђурђевка Ракић, директор школе. 

Испитивање интересовања наставника за стручно усавршавање је извршено и утврђено 
из личних планова професионалног развоја наставника и из планова стручног 
усавршавања на нивоу планова стручних већа. На основу тога израђен је План стручног 
усавршавања наставника за школску 2021/2022. годину. 

Сви наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници су израдили и 
проследили директору школе Лични план професионалног развоја, који креирају на 
основу компетенција потребних за професију наставника и њиховог професионалног 
развоја, оних које поседују и које желе да усаврше у току текуће школске године.  

 

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 

На основу Личних планова професионалног развоја наставници су се пријављивали на 
акредитоване обуке у текућој школској години.  

У току школске године директор школе и чланови Тима су пратили реализацију Личних 
планова професионалног развоја и План стручног усавршавања наставника. 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. године у Школи је организованa једна 
акредитована обука сталног стручног усавршавања наставника, тако што је један дан 
обуке био реализован у реалним условима у школи, а остале активности на даљину, 
односно онлајн у трајању од месец дана: 
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10.9.-12.11.2021. године – Кооперативно онлајн учење, онлајн решавање домаћих 
задатака – 24 бода. 

Осим ове обуке наставници су присуствовали и другим обукама стручног усавршавања 
ван школе или онлајн. На основу сертификата/уверења, која су наставници доставили и 
која се чувају у личним досијеима, састављен је Извештај о савладаној обуци програма 
стално стручног усавршавања у школској 2021/2022. години (стручни скупови, 
семинари) је прилог овом Годишњем извештају о раду Тима за професионални развој. 

Анализом Извештаја о похађаним облицима стручног усавршавања утврђено је да су 
наставници присуствовали на 23 акредитована стручна скупа са 77 појединачних 
присуствовања, на 18 акредитованих семинара са 74 појединачна присуствовања ван 
установе, а у установи на 17 обука програма сталног стручног усавршавања са 41 
појединачним присуствовањем.  

У другом полугодишту, у августу, одржан је последњи састанак Тима. На састанку се 
евалуиране све активности Тима реализоване током целе школске године и дискутовано 
је о предлогу Плана рада Тима за наредну школску годину и Плана стручног 
усавршавања наставника за школску 2022/2023. годину. 

Препоруке Тима за унапређење стручног усавршавања наставника су: 

- 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, …); 

- Неопходно је учесталије и у већем броју међусобно посећивање угледних часова и 
часова редовне наставе у циљу професионалног напредовања 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 

Директор школе 
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Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

У току школске 2021/2022. Године Тим за инклузивно образовање одржао је укупно 6 
састанака. 
 
На првом састанку, који ЈЕ одржан 12.9.2021. године, смо: 

- Усвојил иплан радаТима  зашколску 2021/2022. годину, 
- Усвојили Извештај о раду Тима за  школску 2020/2021. годину, 
- одредили и усвојилиброј 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 3.12.2021. године, смо: 

- усвојили  образце праћења и вредновања индивидуалних образовних планова за 
ученике који су 1.9.2021. године почели да похађају наставу по индивидуалним 
образовним плановима први пут, те се због тога индивидуални образовни план 
израђује на временски период од 3 месеца. 

- Усвојили нове индивидуалне образовне планове за ученике за које је претходни 
индивидуални образовни план донет на 3 месеца, 

- Усвојили нове индивидуалне планове за нове  ученике и нове предмете за 
поједине ученике и 

- Усвојили нови број ученика који наставу похађају по индивидуалном образовном 
плану. 

 
На трећем састанку, који је оджан 3.2.2022. године, урадили смо следеће: 

- Педагог школе Дијана Тањга прочитала је Записник са претходне  седнице. 
Записник је једногласно усвојен. 

- Прегледали смо индивидуалне  образовне плановесвих ученика и изменили тамо 
где је то било потребно. 

- Усвојене су полугодишње евалуације индивидуалних образовних планова за  све  
ученике осим оних за које је индивидуални образовни план израђен 3.12.2021. 
године, а на временски период од 3 месеца. 

- Усвојени  су индивидуални  образовни планови за друго полугодиште; 
- Усвојен је нови број ученика који  наставу похађају по индивидуалном 

образовном плану након вредновања индивидуалних  образовнихпланова и 
израде нових. 

 
На четвртом састанку, којијеодржан 2.3.2022. године, урадили смо следеће: 

- Педагог школе Дијана Тањга прочитала је Записник са претходне седнице. 
Записник је једногласно  усвојен. 
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- Прегледали смо индивидуалне образовне планове  свих ученика и изменили 
тамо где је то било потребно. 

- Усвојене су полугодишње  евалуације индивидуалних  образовних  планова за  
све ученике осим оних за које је индивидуални образовни план израђен 
3.12.2021. године, а на временски период од 3 месеца. 

- Усвојени су индивидуални образовни планови за друго полугодиште; 
- Усвојен је нови број ученика који наставу похађају по индивидуалном образовном 

плану након вредновања индивидуалних образовних планова и израде нових. 
 
 
На петом састанку, 16.4.2022. године, урадили смо следеће: 

-  Педагог школе Дијана Тањга прочитала је Записник са претходне седнице. 
Записник је једногласно  усвојен. 

- Усвојен је нови број ученика који наставу похађају по индивидуалном образовном 
плану након вредновања индивидуалних образовних планова и израде нових. 

 
 
На шестом састанку, одржаном 26.6.2022. године, смо: 

- Усвојили евалуације индивидуалних образовних планова за сваког ученика 
појединачно, из сваког предмета  закоји се писао индивидуални образовни план; 

-  
УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ ПО ИОП-У  

ШКОЛСКА 2021/2022 ГОДИНА 
МАТИЧНА ШКОЛА  

БР. ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

ОДЕЉЕЊСКИ 
СТАРЕШИНА 

ПРЕДМЕТИ 
ПО ИОП-У 

ВРСТА 
ИОП-А 

1. I-1 Иван Барбул Олгица Живков сви предмети ИОП2 
2. I-2 Едвард Ормош Золтан Лабанц мађарски језик, 

математика 
ИОП2 

3. I-2 Ержебет Лоци Золтан Лабанц мађарски језик ИОП1 

4. II-1 Мартин Ковач Наталија Кецић српски језик, 
математика 

ИОП2 

5. II-2 Самуела 
Филипов 

Светлана Керекеш српски језик, 
математика 

ИОП2 

6. II-3 Мате Ердеш Тимеа Балинт мађарски језик, 
математика 

ИОП1 

7. II-3 Жолт Швелер Тимеа Балинт мађарски језик, 
математика 

ИОП1 

8. III-1 Дуња Јосић Весна Стојић српски језик, 
математика 

ИОП1 

9. III-1 Елена Будимир Весна Стојић српски језик, 
математика 

ИОП1 

10. III-2 Даниел Ковач Зита Немеди мађарски језик, 
математика 

ИОП1 

11. III-2 Тибор Перки Зита Немеди мађарски језик, 
математика 

ИОП2 

12. IV-1 Надица 
Ранковић 

Светлана Ћурић српски језик, 
математика 

ИОП1 
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13. IV-1 Николина 
Кашлик 

Светлана Ћурић српски језик, 
математика 

ИОП1 

14. IV-2 Ребека Фодор Хермина Њергеш сви предмети 
 

ИОП2 

15. V-1 Маријан 
Ферковић 

Ерика Чоти српски језик, 
математика, 
енглески језик 

ИОП1 

16. V-1 Мета Бајрамша Ерика Чоти српски језик, 
математика, 
енглески језик 

ИОП1 

17. VI-1 Елдиса Османи Владимир Злокас српски језик, 
математика 

ИОП1 

18. VI-1 Николић 
Немања 

Владимир Злокас Српски језик ИОП1 

19. VI-2 Александар 
Барбул 

Славица Симић српски језик, 
математика 

ИОП1 

20. VI-2 Златко Стојков Славица Симић Српски језик ИОП1 

21. VI-3 Енике Патаи Гизела С.Вуковић  физичко 
васпитање 

ИОП2 

22.       VI-3 Кристина 
Швелер 

Гизела С.Вуковић Математика, 
Физика,историја 

ИОП1 

23. VII-1 Мирјана Павлов Камелија Ћирић сви предмети 
осим вештина и 
уметности 

ИОП2 

24. VII-1 Мануел 
Ранковић 

Камелија Ћирић сви предмети 
осим вештина и 
уметности 

ИОП2 

25. VII-2 Добринко 
Вулеташ 

Обрад Становић Математика 
 

ИОП1 

26. VII-2 Ђорђо 
Маринковић 

Обрад Становић српски језик, 
математика 

ИОП1 

27. VIII-1 Дејан Павловић Нада Шкондрић српски језик, 
математика, 
физика, хемија 

ИОП1 

28. VIII-1 Михаела Тот Милица Зубовић Сви предмети ИОП 2 
29. VIII-1 Душан Јелић Нада Шкондрић српски језик, 

математика, 
физика, хемија 

ИОП1 

30. VIII-2 Лука Јашин Анастазиа 
Т.Римаи 

сви предмети ИОП2 

УКУПНО:  
 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У МЕЂИ 
БР. ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 
ОДЕЉЕЊСКИ 
СТАРЕШИНА 

ПРЕДМЕТИ 
ПО ИОП-У 

ВРСТА 
ИОП-А 

1. IV Тереза Викторија 
Ковачевић 

Слађана Савић сви предмети ИОП2 
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2. III Анђела 
Милосављевић 

Биљана 
Станковић 

српски језик, 
математика 

ИОП1 

3 I Глорија 
Станковић 

Биљана 
Станковић 

 ИОП1 

4. III Тара Стевановић Биљана 
Станковић 

српски језик, 
математика 

ИОП3 

5. V-3 Лаура Стојичић Јелица Николић српски језик, 
математика 

ИОП1 

6. VI-4 Ивана Стојков Дуња Травар српски језик, 
математика 

ИОП1 

7. VII-4 Спасенија 
Стојков 

Милица Грујић српски језик, 
математика 

ИОП1 

8. VII-4 Станоје Симић Милица Грујић српски језик, 
математика 

ИОП1 

УКУПНО:  
 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ХЕТИНУ 
БР. ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 
ОДЕЉЕЊСКИ 
СТАРЕШИНА 

ПРЕДМЕТИ 
ПО ИОП-У 

ВРСТА 
ИОП-А 

1. I Вукашин 
Павловић 

Тања Мичета српски језик ИОП1 
 

2. II Виктор Поповић Јелена Ивановић сви предмети ИОП2 
 

3. II Јована 
Недељковић 

Јелена Ивановић српски језик, 
математика 

ИОП1 

4. IV Гоца 
Недељковић 

Тања Мичета српски језик, 
математика 

ИОП1 

УКУПНО:  
 

 

 
- Сачинили Извештај о раду Тима за инклузивно образовање за школску 2021/2022. 

годину; 
- Направили предлог Плана рада Тима за инклузивно образовање за школску 

2022/2023. годину. 

Координатор Тима 
Педагог школе Дијана Тањга 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

 
Маја 2022. године, Школски одбор је донео Школски програм, у складу са наставним 
планом и програмом, на период од 4 године. На реализацији Школског програма су 
радили сви чланови стручног актива. 
Рад Стручног актива је првенствено био усмерен на праћење, реализацију и унапређење 
Школског програма, као и мењање одређених делова по потреби, како би био усклађен 
са Законом, Развојним планом школе и Годишњим планом рада школе. 
Услед измене у кадровским условима, на предлог Стручног актива за развој Школског 
програма, Школски одбор је донео Анекс 1 на Школски програм 03.9.2022. године. 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/20202. ГОДИНУ 

 
 

На почетку школске 2021/2022. године, на седниици Наставничког већа, 
предложени су чланови Стучног актива за развојно планирање и именовани Решењем 
директора школе, Ђурђевке Ракић. 

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 2020/2021. 
годину и израђени и усвојени План рада и Акциони план Стручног актива за школску 
2021/2022. 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. 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 Припремна наставе се одржава за сва одељења 8. разреда. 
- 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 
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рад образовно-васпитним потребама ученика, а све у складу са 
прописаним епидемиолошким мерама заштите здравља свих који 
учествују у образовно-васпитном процесу. 

o Часови су опсервирани од стране директора, помоћника директора, 
педагога и психолога школе. Након сваке посете часу наставницима су 
дате смернице за даље унапређење извођења наставе. 

- 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 

o Професионална оријентација ученика 8. Разреда је почела у октобру 
месецу. Ученици су тестирани тестовима КОГ3 и Тестом 
професионалних интересовања и на основу резултата ће бити 
састављени предлози листе жеља за упис у средње школе. 

o Одржано је предавање Црвеног крста на тему повећања безбедности 
деце у саобраћају, а у сарадњи са припадницима ПС Житиште и Савета 
за безбедност саобраћаја у општини Житиште.  

- Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 
разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 
ученика 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 (ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3). 

- 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. Повећање сарадње 
на релацији ученик-родитељ-наставник и превенције насиља вршено је 
и континуираним вођењем саветодавно-инструктивних разговора 
педагога и психолога школе а ученицима, родитељима и наставницима. 

- Мере превенције осипања ученика 
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o Организована је заједничка садња садница добијених на конкурсу у 
коме су учествовали ученици, наставници, директор школе, 
спремачице и домари. 

- Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 
o Наставници разредне и предметне наставе у реализацији часова 

користили су дигиталне технологије током наставe.  
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, Дана школе и предпразничних активности. 
Континуирано је праћено напредовање ученика и редовно је прегледан електронски 
дневник. Обележавање битних датума у школи, одржавање тимских, угледних и 
тематских часаова, као и одржавање спортских догађаја било је организовано у мањој 
мери, него ранијих година због поштовања мера прописаних због епидемиолошке 
ситуације у нашој земљи. 
 
Као и претходнегодине и следеће године су приоритети: 
• Побољшање образовних постигнућа 
• Подизање квалитета наставе и учења 
• Подизање квалитета опште  атмосферешколе – Етоса 
 

 
 

Извештај о раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе 

 
Током школске 2021/2022. Године Тим  засамовредновање обрадио је област Настава 
и учење. 

За процену  тренутног стања на почетку школске године испланиране су посете 
часова  од стране директора школе, педагога и психолога. 
Након спроведене опсервације планираних часова на састанку Тима 
прочитан је и анализиран извештај од стране директора школе и  педагога и 
психолога.  
 
- Састављене су  анкете које ће попуњавати ученици од  петог до осмог разреда 
на тему настава и учење. ( у прилогу ) 
- На основу досадашињих резултата самовредновања израђен је акциони план за 
унапређивње рада у настави. ( у прилогу ) 
- Прочитан је извештај о анализи добијених резултата обрађених анкета на крају 
прошле школске године (Селфи – извештај у прилогу) 

Чланови тима који су похађали ПРОГРАМ ОБУКЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – 
ПОДРШКА  САМОВРЕДНОВАЊУ  пренели су  нове информације и сазнања осталим 
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члановима тима. Са њима су упознати и остали  чланови колектива на одељенским 
већима. 

На основу  добијених резултата урађених анкета од стране ученика и ново стечених 
знања и информација израђена је допуна акционог плана. Наставницима  су  дате 
препоруке и предлози активности  за рад на часу:  

- Унапредити рад наставника и активности ученика на часу 

• Припрема наставника 
• Примена разноврсних облика, техника, поступака и  метода рада 
• Употреба  разноврсних наставних средстава 
• Континуирано праћење напредовања и постигнућа ученика 

 
- Континуирано праћење напредовања и постигнућа  ученика 

• Петоминутне провере на крају сваког часа 
• Квалитетно вођење педагошке документације о формативном 

оцењивању 
• Развој самопроцењивања 

 
- Стручно усавршавање у установи-  интензивирати одржавање и 

присуствовање угледним/огледним часовима 
 
Договорено је да и остали чланови тимова за самовредновање и  обезбеђивање 
квалитета и развој установе заједно са директором, психологом и педагогом школе 
иду  на опсервацију часова. Након одржаног часа и наставник који је држао час 
попуњавао  oбразац за посматрање и вредновање школског часа. Такођеје у плану 
да се направе и прилагођене табеле које ће попуњавати ученици након опсервације 
часа. Израђен је план опсервације часова у наредном периоду. 

 
Психолог школе 

Биљана Роксандић 
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ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ 
ЦРЊАНСКИ ” СРПСКИ ИТЕБЕJ 2021/ 2022. ГОДИНА 

 

 

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: 

Планом самовредновања обухватили смо област ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ стандарда квалитета рада образовно васпитне установе. 

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2021/2022. 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

 Ђурђевка Ракић, директор Школе 
 Биљана Станковић, наставник разредне наставе/помоћник директора и ИО Међа 
 Татјана Рајић, професор информатике 
 Елеонора Кашлик, наставник математике 
 Слађана Савић – наставник разредне наставе, 
 Олгица Живков, наставник разредне наставе, 
 Ливиа Сакал, представник Савета родитеља, 
 Јован Павловић, представник ученичког парламента, 
 Сузана Ћулибрк, представник локалне самоуправе 

 

Увод 

 

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

На првом састанку Tима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне 
области. Констатовано је да је област настава и учење била последња коју је Tим 
обрадио. С обзиром да ове школске године предстоји израда Школског програма, након 
консултација са директором Школе, Tим је одлучио да вреднује област 1. Програмирање, 
планирање и извештавање, како би се на основу добијених резултата израдио квалитетан 
Школски програм. Очекивања су да након завршеног процеса самовредновања и 
одређивања јаких и слабих страна дамо предлоге за унапређење израде школске 
документације, као и планирања и извештавања који ће потпуно бити у функцији 
унапређења рада школе. 

 

ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА 
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1. Интервјуисање.  Индивидуални разговори са 
наставницима и представницима актива, 
тимова и већа 
Презентовање рада тима;  
Сугестије. 

2. Посматрање Чек листа школске документације 
3. Анализирање Чек листе, Годишњи план рада школе, 

правилници, записници, евиденције. 

Извори доказа: 

 Школски акти ( правилници, записници итд.) 
 Евиденција образовно-васпитног рада 
 Развојни план школе 
 Школски програм за школске 2018/2019. – 2021/2022. годину 
 Годишњи план рад школе 
 Годишњи извештај о раду школе на крају школске 2020/2021.године 
 Глобални и оперативни планови наставника 
 Припрема за час 
 Анкета за избор слободне наставне активности 

Што се глобалних, оперативних планова и припрема за час тиче, посматрање и 
анализирање је вршено на плановима и припремама 30 наставника – 10 разредне наставе 
и 20 предметне наставе. Интервјуисани су координатори Стручног актива за школско 
развојно планирање, Стручног актива за израду Годишњег плана рада школе, и Стручног 
актива за израду школског програма. Извршена је анализа школске документације и 
евиденције образовно-васпитног рада. 
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Област квалитета  Стандарди и 
индикатори 

Коментари Процена 
остварен 
ости % 

1. ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОГРАМИРАЊЕ 

И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.1.. Програмирање 
образовно-
васпитног рада је у 
функцији 
квалитетног рада 
школе.  
1.1.1.. Школски 
програм се заснива 
на прописаним 
начелима за израду 
овог документа .  
1.1.2 У изради 
развојног плана 
установе учествовале 
су кључне циљне 
групе (наставници, 
стручни сарадници, 
директор, ученици, 
родитељи, локална 
заједница).  
1.1.3 Садржај 
кључних школских 
докумената одржава 
специфичности 
установе.  
1.1.4 Програмирање 
рада заснива се на 
аналитичко-

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе су урађени у складу са 
Законом и садрже све прописане садржаје. Свим елементима је дат 
одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање 
наставних планова и програма у складу са потребама ученика и родитеља, 
школе и града и заснован је на реалним потенцијалима школе. При изради 
Годишњег плана рада школе 2021/2022. године, пошло се од:  
- Закона о основном образовању и васпитању,  
- Закона о основама система образовања и васпитања  
- Правилника о Наставном плану и програму,  
-Уредби о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског 
васпитања, 
-Правилника о школском календару 2021/2022.,  
- Правилника о норми часова непосредног рада, 
- Статута школе,  
-Школског програма 2018-2022,  
- Развојног плана школе 2018-2023.. 
- Резултата спољашњег вредновања  
-Резултата самовредновања рада школе,  
-Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања.  
- свих Правилника у складу са Законом  
У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе и у 
складу са потребама и могућностима исте донет је развојни план.  
 
Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе: 
 Око 30% ученика потиче из породица које припадају 

маргинализованим друштвеним групама   

100% 
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истраживачким 
подацима и 
проценама квалитета 
рада установе.  
1.1.5 У 
програмирању рада 
уважавају се узрасне, 
развојне и 
специфичне потребе 
ученика. 

 Ученицима наше Школе потребна је подршка наставника у учењу и 
психосоцијалном развоју (уредна документација ИОП -1, ИОП - 2; 
ИОП – 3)  

  Програми продуженог боравка којим се обухватају ученици I и II 
разреда 

  Пројекат обогаћеног једносменског рада који пружа могућности 
разноврсних ваннаставних активности ученицима  
 

Програмирање рада школе заснива се на аналитичко - истраживачким 
активностима и прикупљању података кроз анкете за родитеље, ученике и 
наставнике и акциона истраживања које спроводе наставници, стручни 
сарадници и директор Школе. Заснива се на евалуацији рада школе у свим 
сегменатима (настава, ваннаставне активности, сарадње школе, рада тимова, 
органа, анализа рада Ученичког парламента, анализа постигнућа ученика на 
такмичењима и завршном испиту, као и упису у средње школе, опремљеност, 
донације). 
У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 
ученика које су подржане индивидуалним и индивидуализованим плановима 
рада кроз поменуте начине подршке у образовању и васпитању ученика и кроз 
подршку за социјалне, здравствене и психолошке потребе . Годишњи план 
рада школе садржи посебне програме васпитног рада (План заштите ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања, Ученичких организација, 
професионална оријентација, план заштите и унапређења здравља, животне 
средине и хуманих односа међу половима, План здравстевне и  социјалне 
заштите, План школског спорта, сарадња са друштвеном средином, План 
школског маркетинга).  
 
На основу анализе доказа дошло се до закључка да је програмирање 
образовно-васпитног рада у функцији квалитетног рада школе. На 
прецизан и оперативан начин су предвиђени време, место, начин и 
носиоци остваривања програма уважавајући све специфичности школе. 



 
 

223 
 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Сви индикатори су у потпуности остварени. 
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Област квалитета  Стандарди и индикатори Коментари Процена 
остварен 
ости % 

1. ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОГРАМИРАЊЕ 

И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.2. Планирање рада 
органа, тела и тимова је 
у функцији ефикасног и 
ефективног рада у 
школи  
1.2.1. Годишњи план рада 
донет је у складу са 
школским програмом, 
развојним планом и 
годишњим календаром  
1.2.2. У оперативним 
/акционим плановима 
органа, тела, тимова, 
стручних сарадника и 
директора, 
конкретизовани су 
циљеви из наставног 
плана и школског 
програма и уважене су 
актуелне потребе школе  
1.2.3.Планови органа, 
тела и тимова јасно 
одсликавају процесе рада 
и пројектују промене на 
свим нивоима деловања. 
1.2.4.Оперативно 
планирање органа, тела и 
тимова предвиђа 
активности и механизме 

1.2 Циљеви и задаци петогодишњег развојног плана унети су у годишњи 
план рада који је донет у складу са школским програмом. У 
оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
директора планиране активности су углавном у складу са циљевима 
развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе 
школе. Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама 
школе. У плановима органа, тела и тимова који јасно одсликавају 
процесе рада недостаје предвиђање промена, као део процеса анализе 
реализације. Оперативни планови органа тела и тимова углавном не 
предвиђају активности и механизме за праћење рада и извештавање. Из 
прегледаних записника са седница стручних већа види се да стручна 
већа након анализе успеха, редовности у похађању наставе не раде и 
анализу предузетих мера, њиховог ефекта нити раде на даљим 
предлозима мера за побољшање у оквиру усвојених мера на нивоу 
школе.  
Годишњи извештај садржи потребне информације о раду школе и 
потпуно је усклађен са садржајем годишњег плана рада. У годишњи 
план рада школе је уграђен акциони план школског развојног плана и 
оперативно су разрађени структурни елементи школског програма.  
 
Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног рада 
школе. У годишњи план рада је уграђен акциони план школског 
развојног плана, разрађени су структурни елементи школског 
програма, али у оперативним плановима нису програми наставних 
предмета међусобно садржајно усклађени. Око 80% оперативних 
планова не предвиђа активности праћења и развојних промена. 
Од 5 индикатора 2 су потпуно остварена, а 3 делимично. За њих је 
потребно предложити мере за побољшање. 

80% 
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Област квалитета  Стандарди и индикатори Коментари Процена 
остварен 
ости % 

1. ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОГРАМИРАЊЕ 

И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.3.Планирање 
образовно/васпитног рада 
усмерено је на развој и 
остваривање циљева 
образовања и васпитања 
стандарда постигнућа, 
исхода у наставним 
предметима и општих 
предметних и 
међупредметних 
компентенција. 
1.3.1.Наставници користе 
међупредметне и 
предметне компентенције и 
стандарде за глобално 
планирање наставе и 
исходе постигнућа за 

1.3. У глобалним плановима наставника користе се међупредметне и 
предметне компентенције за планирање наставе као и исходи за 
оперативно планирање наставе. Не користе сви наставници у 
глобалном планирању предметне и међуредметне компетенције и 
стандарде.  
У оперативном планирању већина користи исходе постигнућа и код 
већине наставника у оперативним и дневним припремама присутне 
су и видљиве методе и технике које доприносе активном учешћу 
ученика на часу узимајући у обзир разлику ученика у напредовању, 
знању и искуству. (ЗАСТУПЉЕНОСТ ОКО 60%) 
Планирање допунске наставе и додатног рада је засновано на 
праћењу постигнућа ученика и њиховим потребама које процењују 
предметни наставници и учитељи. Додатна настава се организује за 
ученике који показују посебна интересовања и испољавају изразите 
способности за поједине наставне области. Допунска настава се 
организује за ученике који повремено заостају у раду, због 
неуједначеног претходно стеченог знања, различитих способности 
ученика и дужег одсуствовања са наставе.  

70% 

за праћење рада и 
извештавање током 
школске године.  
1.2.5. Годишњи извештај 
садржи релевантне 
информације о раду 
школе и усклађен је са 
садржајем годишњег 
плана рада 
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оперативно планирање 
наставе.  
1.3.2. У оперативним 
плановима наставника и у 
њиховим дневним 
припремама видљиве су 
методе и технике којима је 
планирано активно учешће 
ученика на часу 
1.3.3.Планирање допунске 
наставе и додатног рада је 
функционално и засновано 
је на праћењу постигнућа 
ученика. 
1.3.4.У планирању 
слободних активности 
уважавају се резултати 
испитивања интересовања 
ученика  
1.3.5. Планирање 
васпитног рада са 
ученицима засновано је 
аналитичко/истраживачким 
подацима, спецфичним 
потребама ученика и 
условима неповољног 
окружења.  
1.3.6. Припреме за 
наставни рад садрже 
самовредновање рада 
наставника и/или напомене 

У планирању слободних активности ученика се уважавају резултати 
писане анкете испитивања ученичког интересовања. Анкета се 
саставља на основу прописa којима се утврђују наставни планови и 
програми у основној школи, ученик на основу писменог изјашњавања 
родитеља, односно хранитеља, а у складу са ресурсима којима школа 
располаже и одлуком школе, може изабрати једну од предвиђених 
слободних наставних активности.  
Планирање васпитног рада засновано је на 
аналитичко/истраживачким подацима, специфичним потребама 
ученика, њиховом окружењу и видљиво је кроз активности: 
Ученичког парламента, тематске наставе, Програм заштите ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и актуелним 
дешавањима и потребама.  
У припремама наставника постоји област самовредновање 
релаизације активности. Потребно је урадити самовалуацију и 
оствареност образовних стандарда и чему се посветити у даљем 
наставном процесу и укључити осавремењавње наставе. Постоји у 
формулару припреме, али још увек међу наставницима није заживело 
попуњавање тог дела. 
 
Годишњи план рада школе омогућава развој циљева и стандарда 
образовања и васпитања. Планирање је функционално и засновано 
је на праћењу конкретних специфичности и потреба школе. Нису 
у свим оперативним плановима наставника видљиви исходи, 
методе и технике којима је планирано активно учешће ученика 
на часу.  Не користе сви наставници у глобалном планирању 
предметне и међуредметне компетенције и стандарде. 
Наставници не врше самоевалуацију на обрасцима припреме за 
час, нити евалуацију остварености садржаја и активности из 
оперативних планова. Због тога изостаје евидентирање разлога за 
одступање, начини прилагођавања наставног плана за свако 
одељење.  
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о реализацији наставних 
активности. 

Од 6 индикатора 1 је потпуно остварен, 4 делимично, један није 
остварен.  
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Закључак о евалуацији са 
образложењима и 

доказима 

Од укупно 16 показатеља остварености стандарда квалитета, 8 је у потпуности остварено, 7 на 
задовољавајућем нивоу из њих ће се предложити мере за корекцију и унапређење, као и за 1 индикатор 
који није остварен. 

Кључне снаге • Обученост наставника  
• Редовно стручно усавршавање 
• Добра сарадња чланова колектива, 
• Подршка педагошко-психолошке службе и директора Школе 
• Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 
• У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни 

сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). 
• Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе. 
• Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима, 

специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења. 
• У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. 
• Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим 

календаром. 
• Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим 

нивоима деловања. 
• Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем 

годишњег плана рада. 
• У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика. 

 
Кључне слабости  Нису у свим оперативним /акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора, конкретизовани циљеви из наставног плана и школског програма.   
 Нису у свим оперативним плановима наставника видљиви исходи, методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу.  
 Не користе сви наставници међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 
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Закључак о процени квалитета стандарда и области у целини 

 

 

  

 Планирање допунске наставе и додатног рада је делимично функционално и засновано је на праћењу 
постигнућа ученика. 

 У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова делимично су конкретизовани  циљеви из 
развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе. 

 Оперативно планирање органа, тела и тимова требало би да предвиђа активности и механизме за 
праћење рада и извештавање током школске године. 

 Припреме за наставни рад не садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализациjи 
планираних активности. 
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Предлог мера за унапређивање на основу изведених закључака и начини  праћења 
остваривања предложених мера 

 

На основу резултата самовредновања и односа јаких и слабих страна школе у областима 
квалитета предлог мера је следећи: 

 Сви наставници приликом планирања и припремања морају да користе методе и 
технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Планирати стручно 
усавршавање на тему активне методе рада/учења на часу, обуке за коришћење савремене 
опреме за рад којом школа располаже. 

 Временске термине за допунску и додатну наставу потребно је ускладити са реалним 
временским могућностима ученика и наставника. 

 Укључити ученике у креирање и организовање додатне наставе и слободних 
активности, 

 Стално подсећати ученике на термине одржавања часова додатне и допунске наставе 
и стално их мотивисати да их редовно похађају.  

 На почетку школске године урадити распоред одржавања додатне, допунске наставе 
као и секција. Распоред треба да буде изложен како на огласној табли у зборници тако и 
на огласној табли за родитеље у холу и на сајту школе. 

 Побољшати сарадњу колега у оквиру припремања ученика за такмичења.  

 Након сваког месеца написати укратко о остварености оперативног плана, 
евентуалним одступањима и разлозима одступања што зависи од индивидуалног 
напредовања у оквиру једног одељења. 

 Потребно је урадити самоевалуацију и оствареност исхода и чему се посветити у 
даљем наставном процесу и укључити осавремењавање наставе. Постоји у формулару 
припреме, али још увек међу наставницима није заживело попуњавање тог дела. 
Потребно је редовно вршити преглед планова рада наставника и припрема за час. 

 Обавеза стручних већа за област предмета је да након анализе успеха, редовности у 
похађању наставе раде и анализу предузетих мера за унапређење, њиховог ефекта и дају 
предлог других мера за побољшање, у оквиру усвојених мера на нивоу школе. 

 

 



 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Активност/мера Временска 
динамика 

Носиоци 
активности 

Начин праћења 
остварености 

Коришћење међупредметних 
компетенција приликом 
глобалног планирања и исхода 
постигнућа за оперативно 
планирање наставе. 

Септембар Стручна већа  Записници са 
састанака 
стручних 
већа,Глобални 
планови, 
Годишњи план 

У оперативним плановима 
наставника и у њиховим 
дневним припремама видљиве 
су методе и технике којима је 
планирано активно учешће 
ученика на часу.  

Током 
године 

Наставници 
педагог 
Чланови Тима 
за 
самовредновање 

Оперативни 
планови и 
припреме 
наставника 

Планирање допунске наставе и 
додатног рада је функционално 
и засновано је на праћењу 
постигнућа ученика.  

Током 
године 

Стручна већа 
наставници 
Чланови Тима 
за 
самовредновање 

Дневник рада 

Планирање васпитног рада са 
ученицима засновано је на 
аналитичко-истраживачким 
подацима, специфичним 
потребама ученика и условима 
непосредног окружења. 

Септембар 
октобар  

Стручна већа 
Чланови Тима 
за 
самовредновање 

Записници 
стручних већа, 
Годишњи план за 
школску 
2022/2023. 

Анализа остварености 
оперативног плана, 
евидентирање евентуалних 
одступањима и разлога 
одступања  

Током 
школске 
године  

Наставници 
Педагог 
Чланови Тима 
за 
самовредновање 

Оперативни 
планови 
наставника 

Имплементирање 
самовредновања рада 
наставника и/или напомене о 
реализациjи планираних 
активности у припреме 
наставника. 

Током 
школске 
године  

Наставници 
Педагог 
Чланови Тима 
за 
самовредновање 

Припреме 
наставника 
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Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у првом 
полугодишту одржао је 6 састанка и евидентирано је укупно 6 случајева насиља, а у другом 
полугодишту је одржанo 2 састанka. Укупно у токушколске 2021/2022. Године Тим је одржао 8 
састанака.  
 
На првом састанку, који јео држан 12.9.2021. године, смо: 
- упознати са Извештајем о раду Тима за школску 2020/2021. годину, 
- усвојили план рада Тима за школску 2022/2023. годину, 
- упознали нове чланове са Протоколом о поступању у случају насиља и 
- израдили Акциони план Тима. 
 
На  другомсастанку, који је одржан 26.9.2021. године, чланови Тима су упознати са случајем насиља 
између ученика из (VIII-1) и ученика (VII-1) и донете су мере.  
 
На трећем састанку, који јео држан 2.10.2021. године, чланови Тима су упознати са случајем насиља 
између ученика осмог разреда. Поштоје у овомслучају утврђенода се ради о тежој повреди обавеза 
ученика, учесници догађаја су дали писане изјаве и директор школе је покренуо васпитно – 
дисциплински поступак против ова два ученика. За оба ученика је донет  План појачаног  васпитног 
деловања. 
 
На четвртом састанку, којије одржан 29.10.2021. године, чланови Тима су упознати саслучајевима 
насиља који су се догодили између: 
1.  ученика IV-1 одељења 
2.  Ученици одељења VI-1 
Предузете су одговарајуће мере. 
 
На петом састанку, који је одржан 5.11.2021. године, чланови Тима су упознати са случајем насиља 
између ученика одељења VI-1. У овај случај је укључен и Центар за социјални рад, а мајци је 
предложен одлазак са учеником на преглед код неуропсихијатра. 
 
На шестом састанку, који је одржан 2.12.2021. године, чланови Тима су упознати са случајевима 
насиља из претходног периода у којима је учествовао Дејан Павловић. 
 
На седмом састанку, одржаном 5.2.2022. године, педагог школе је упознала присутне са 
дешавањима која су претходила овом  састанку, а односе се на понашање ученика Бориса Симића у 
претходном периоду. Ученик од почетка другог  полугодишт асвакодневно омета наставу, на  скоро 
свим часовима. Не поштује наставникову реч, не извршава своје обавезе и често улази у вербалне и 
физичке сукобе саученицима, углавноммлађимодњега. Задиркује, провоцира, а накрају, када му 
буде враћено, чак и физички  се обрачунава.  Члановима Тима је предочен педагошки профил 
ученика.  Представник Савета родитеља, Сузана Пунгул, са  становишта родитеља је изјавила да све 
креће од куће и од родитеља и уколико се став родитеља не промени, неће бити позитивног утицаја 
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ни на дете. Предузете су одговарајуће мере. За ученика  јеизрађен План појачаног васпитног  рада, 
који  није ступио на  снагу јер је ученик био одсутан због сезонског грипа. 
 
На осмом састанку, одржаном 26.6.2022. године, извршили смо евалуацију рада Тима и сачинили  
Извештај о раду Тима за  школску 2021/2022. годину, као и предлог Плана рада Тима за школску 
2022/2023. годину. 

Координатор Тима 
Педагог школе  

Дијана Тањга 
 
 
 

Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

 
У току школске 2021/22.године Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је 
одржао 4 састанка: 
На првом састанку, одржаном 12.9.2021. године, смо: 

• усвојили План рада Тима за школску 2020/21.годину; 
• договорили се око спровођења активности у наредном периоду, а које се односе на 

подстицање наставника да припремају и изводе часове који развијају међупредметне 
компетенције (извођењем Тимских и угледних часова), да што више наставника присуствује 
тим часовима, као и чланови Тима.  

Очекивани исходи су: 
- да ученик повезује оно што учи са оним што зна, повезује садржаје различитих предмета,  
-ученик кроз рад и сарадњу са ученицима и наставницима, кроз дискусију и размену мишљења, 
долази до сазнања 
- ученик самостално изводи закључке и 
- примењује знање у реалним ситуацијама. 

• Планирали сарадњу са осталим тимовима, посебно са Тимом за самовредновање и Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе; 

• Планирали сарадњу са Тимом за сарадњу са родитељима и Ученичким парламентом (договор 
око продајне изложбе коју би припремили за вашар у Житишту, у оквиру Дечје недеље). 

На другом састанку, одржаном 15.10.2021. године: 
• Сумирали смо утиске након Дечје недеље и вашара у Житишту, као и колачијаде која је 

одржана 10.10.2021. године у издвојеном одељењу у Међи, а у склопу Дечје недеље. Ове 
активности су спроведене у сарадњи са родитељима, а учествовали су ученици од 1. до 8. 
разреда, а имале су за циљ развијање предузетничких компетенција код ученика кроз забаву. 

• Разговарали смо о могућности да присуствујемо обукама у области развијања 
предузетничких компентенција код наставника и ученика за реализацију предузетништва у 
основним школама. 

• разговарали о плану и организацији за Божићни вашар у Новом Итебеју. 
На трећем састанку, одржаном 13.2.2022.године: 

• сумирали смо утиске након Божићног вашара који је одрђан у Новом Итебеју; 
• сачинили смо Извештај о раду Тима за прво полугодиште школске 2019/2020.године; 
• разговарали смо о планирању активности за Ускршњу продајну изложбу; 
• разговарали смо о сарадњи са месним заједницама, а везано за акцију прикупљања и продају 

пластичних флаша у којој ће учествовати запослени, ученици и родитељи; 
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• правили план посете тимских часова у сарадњи са Тимом за самовредновање и Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе. 

На четвртом састанку, одржаном 26.6.2022. године, смо: 
• разговарали о реализованим активностима (неке од активности нису реализоване због 

пандемије и прекида наставе у реалним условима 16.3.2022.године); 
• сачинили Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 
• сачинили предлог Плана рада Тима за наредну школску годину на основу активности које 

нису реализоване и на основу активности за које смо закључили да је потребно 
интензивирати. 

Координатор  Тима 
наставник  ТИО, Маја Становић 

 
 
 

 

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Чланови тима су: 

ЂурђевкаРакић директор,  

Биљана Роксандић помоћник директора у ИО Међа, 

Дијана Тањга педагог школе, 

БиљанаРоксандић психолог, 

АнастазијаТот-Римаи наставник физике, 

Јелена Ивановић наставник разредне наставе,  

Тања Мичета наставник разредне наставе,  

Љиљана Мркшић председник Савета родитеља,  

Тибор Кашлик представник Ученичког парламента,  

Дијана ПоповПредставник локалне самоуправе. 

Активности: 

1. Праћење остваривања Школског програма 
2. Праћење остваривања циљева и стандарда постигнућа 
3. Развој компетенција 
4. Вредовање резултата наставника, васпитача и стручних сарадника 
5. Праћење и утврђивање резултата рада ученика и одраслих 
6. Сарадња са тимом за самовредновање 

Целе школске године прати школску документацију, и остваривање школског програма. 
Углавном директор и стручни сарадници. 
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Током првог полугодишта смо сви пратилио стваривање циљева и стандарда постигнућа, али 
углавном квартално помоћу критеријумских тестова и тако смо могли утврдити како деца 
напредују и шта су научили. У другом полугодишту су углавном радили онлине и тако смо 
радили и неке тестове. 

Наставници су се током полугодишта усавршавали и тако развили компетенције, а ми као тим 
смо пратили ко је колико бодова сакупио током стручних усавршавања и на којим семинарима 
су били присутни. Свако води свој Лични план професионалног развоја, у децембру смо имали 
у школи семинар под називом Тестови и оцењивање, где су наставници наше школе 
присуствовали на овом семинару,  после смо имали још један семинар 13.марта где смо могли 
развити компетенције и вештине у вези инторматике. 

Директорица и стручни сарадници као и чланови нашег тима заједно са чалновима тима за 
самвредновање посећивали су часове током првог полугодишта и на почетку другог. Све смо 
завршили што смо испланирали за посећивање часова. Попунили документацију и консултовали 
после часова. На тим часовима могли су да присуствују и други наставници који су исто додали 
своје мишљење и тако побољшали рад колега.  

Као што сам већ споменула наставници прате рад ученика, током школске године, на часовима 
помоћу контролних задатака, тестова, усмених доприноса, колико су активни на часовима итд. 
А успут пратимо и како деца напредују на такмичењима, резултате такмичења можемо увек да 
пратимо јер је током увек истакнуто на огласној табли и можемо да пратимо успехе наших ђака.  

Током наставе на даљину исто смо сарађивали ту смо били увек да помогнемо једни другима, 
тамо где је било потребно. Имали смо семинера онлине које смо могли да пратимо и да се 
усавршавамо и током наставе на даљину.   

Последњи састанак смо имали заједно са тимом за самовредновање, и тамо смо се договорили 
да ћемо следеће године исто тако да сарађујемо. Наш заједнички циљ је да побољшамо рад у 
школи са децом и да настава буде све боља и ефикаснија. Трудићемо се да што више часова 
посетимо да анализирамо и да учимо једни од других. 

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

Извештај о 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 је и: 
- 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 

 
3.10.2021. год. – Предавање о безбедности у саобраћају, намењено ученицима I разреда 
(у сарадњи са МУП-ом) – организовно у ОШ „Свети Сава“ у Житишту и излазак на семафор 
Вршац 
 

Извештај о сарадњи са МУП-ом 

 
3.10.2021.. – Предавање о безбедности у саобраћају, намењено ученицима I разреда 
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24.5.2022. год – Предавање припадника ватрогасних јединица о пословима које они обављају као и 
о поступцима у току пожара, како да се заштите и како да потраже помоћ ако им је потребна. 
У току школске године одржана су предавања у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“. 
Предавања су била намењена за 4. и 6. разред и одржана су у матичној школи и издвојеним 
одељењима. 
Нашу школу редовно обилази полицајац Драган Сурла, који сарађује са педагошко – психолошком 
службом и брине о безбедности деце. 
 
 
 

Извештај о сарадњи са Домом здравља Житиште 

 
У току 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 Житишту код педијатра, др Зоранке Влатковић 
за децу која иду на спортска такмичења, а у организацији Спортског савеза Житиште; 
Мај 2022. – Мале олимпијске игре „Корачај смело“ у организацији Спортског савеза општине 
Житиште 
 
 
 
 

Резултати ученика на такмичењима и ваннаставним активностима провера 

 
Ред.
бр. 

Ученик Предмет Школс
ко 

Општ
ин. 

Окру
г 

Репуб
л. 

1.  Наталија Дракслер Физичко  
васпитање-крос 

- 2. 
место 

- - 

2.  Анђела 
Милосављевић 

Физичко 
васпитање-крос 

- 3. 
место 

- - 

3.  Милана Станојев Физичковаспита
ње-крос 

- 2. 
место 

- - 

4.  Сара Пандуров Српскијезик-
рецитаторско 

 1.мест
о 

Плас
ман 

- 

5.  Емил Ормош Математика 1.мест
о 

- - - 
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6.  РебекаЧех Математика 2.мест
о 

- - - 

7.  МартинК инчеш Математика Похвал
а 

- - - 

8.  РанкоТомић Математика 3.мест
о 

- - - 

9.  Хана Сарваш Математика Похвал
а 

- - - 

10.  Стефан Јамбор Физичковаспита
ње-крос 

- 3. 
место 

- - 

11.  Дуња  Бунић Математика 2.мест
о 

- - - 

12.  Кристин Павлов Математика Похвал
а 

- - - 

13.  Дарко Вираг Физичковаспита
ње-крос 

- 1. 
место 

- - 

14.  Николина Бодо Математика 1.мест
о 

- - - 

15.  Иван Марковић Математика Похвал
а 

- - - 

16.  Синтиа Илијин Математика Похвал
а 

- - - 

17.  ЕмаЛехец Математика 2.мест
о 

Похва
ла 

- - 

18.  Милица Николић Математика 3.мест
о 

- - - 

19.  Маша Ружин Математика Похвал
а 

Похва
ла 

- - 

20.  Стефаниа  Милош Математика Похвал
а 

- - - 

21.  Стефан Павловић Математика 1.мест
о 

Похва
ла 

- - 

22.  МајаТепић Физичковаспита
ње-крос 

- 2. 
место 

- - 

23.  ЈованаПавлов Физичковаспита
ње-крос 

- 3. 
место 

- - 

24.  Иван Живанов Физичковаспита
ње-крос 

- 1. 
место 

- - 

  Математика 3.мест
о 

3.мест
о 

- - 

25. Драгутин Стелкић Математика 2.мест
о 

Похва
ла 

- - 

26. Драган Лисица Математика Похвал
а 

- - - 

27. Вукашин Шурањи Математика Похвал
а 

- - - 

28. Виктор Асталош Математика 1.мест
о 

Похва
ла 

- - 

29. Ева Сакал Математика - 3.мест
о 

- - 
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30. Корина Виг Математика - Похва
ла 

- - 

31. Кристиан Филеп АТЛЕТИКА-300 
м 

- - 3. 
место 

- 

32. Давид Дарабош АТЛЕТИКА-100 
м 

- - 3. 
место 

- 

33. ТеодораМаринков АТЛЕТИКА-
штафета 

- 2. 
место 

- - 

34. ДанијелМ 
аринковић 

Физичковаспита
ње-крос 

- 1. 
место 

- - 

35. Марко Димовић АТЛЕТИКА800 
м 

- 3. 
место 

- - 

36. Јелена Јовичин Математика 1.мест
о 

- - - 

  Српскијезик-
рецитаторско 

 1.мест
о 

Плас
ман 

- 

37. Љубомир Живков Физика - 1.мест
о 

Плас
ман 

- 

  Математика 2.мест
о 

3.мест
о 

- - 

  Српскијезик-
рецитаторско 

 1.мест
о 

Плас
ман 

- 

38. Димитрије Лисица Математика 3.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 ''Светосавскозвонце'', ''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 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
 
 
У току школске 2021/2022. године наша школа је имала редовне прегледе од стране просветне и 
санитарне  инспекције и надзоре од стране одељења за ванредне ситуације у Зрењанину. 
 
Преглед просветне инспекторке Јелене Будимир обављен је: 
дана 2.9.2021. године у издвојеном одељењу у Међи,  дана 9.12.2021. године у издвојеном одељењу 
у Хетину и дана 7.3.2022. године у матичној школи у Српском Итебеју. 
Утврђено је да није било неправилности, те није било наложених мера за отклањање истих. 
 
Прегледи санитарног инспектора Милана Андријина обављени су дана: 
16.9.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
22.10.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
18.11.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
13.12.2021. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
20.1.2022. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и  у ИО Хетин; 
10.2.2022. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и  у ИО Хетин; 
8.3.2022. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин; 
7.4.2022. године у Матичној школи Српски Итебеј, у ИО Међа и у ИО Хетин, 
12.5.2022. године у ИО Међа и 
20.6.2022. године у Матичној школи Српски Итебеј и у ИО Хетин. 
 
Редован инспекцијски надзор санитарног инспектора Милана Андријина обављен је дана 1.6.2022. 
године у Матичној школи у Српском Итебеју. 
Утврђено је да није било неправилности, те није било наложених мера за отклањање истих. 
 
Надзор од стране одељења за ванредне ситуације у Зрењанину обављен је дана 23.11.2021. године у 
Матичној школи у Српском Итебеју. 
Утврђене су мере за отклањање неправилности и то: 

1. Испитивање паничне расвете у објекту школе у Српском Итебеју и сачињавање извештаја о 
томе; 

2. Контролисање стабилне инсталације за детекцију експлозивних и запаљивих гасова у гасним 
котларницама у објекту школе у Српском Итебеју и у објекту ИО у Међи, и сачињавање 
стручног извештаја о томе; 

3. Израда плана заштите од пожара; 
4. Организовање спровођења превентивних мера заштите од пожара и службу са потребним 

бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара; 
5.  Провера знања запослених радника из области заштите од пожара и сачињавање записника 

о томе. 
Надзор од стране одељења за ванредне ситуације у Зрењанину обављен је дана 3.1.2022. године 
у Матичној школи у Српском Итебеју. 
Утврђено је да су мере за отклањање неправилности под тачком 2 и 5, благовремено извршене. 
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Надзор од стране одељења за ванредне ситуације у Зрењанину обављен је дана 4.5.2022. године 
у Матичној школи у Српском Итебеју. 
Утврђено је да су мере за отклањање неправилности благовремено извршене, те да нема 
неизвршених мера. 
 

 
 

Секретар школе 
Јована Хрњаз 

 
 
 
 

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. 
 
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 
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