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На основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр, 

88/2017,27/2018 –други закони и  10/2019) Основна школа „Гоце Делчев“ из Јабуке донела је 

Извештај о реализацији плана и програма образовно-васпитног рада ОШ “Гоце Делчев“ у 

Јабуци за школску 2018/2019. годину, који је усвојен на седници Наставничког већа одржаној 

27.08.2019. године и на седници Школског одбора одржаној 12.09.2019.  године. 
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I УВОД 

 

 1.1 Полазне основе рада  школе 

 

 Основна школа „Гоце Делчев“ из Јабуке, сазидана је 1912.године. При школи су 

формирана одељења на српском, немачком и мађарском наставном језику. На тим наставним 

језицима и редовна одељења изводила су наставу све до 1946.године. 

 Тренутно имамо одељења на срском наставном језику од I до VIII разреда. У школи је 

формиран и продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда 

 Данас школа има три групе припремног предшколског програма где је у протеклој 

школској години било 53 полазник, једно одељење продуженог боравка и 23 одељења од I до 

VIII разреда са укупно 515 ученика.  

 Основна школа „Гоце Делчев“ из Јабуке организована је као самостална установа 

решењем Привредног суда у Панчеву ФИ 193/66 од 09.04.1966.године и уписана у судски 

регистар под матичним бројем 08006300, шифре подгрупе 8520 (школско) и 8510 

(предшколско), као и шифра врсте организације 85. 

 Седиште школе је у Јабуци, у улици Трг Бориса Кидрича број 10. 

  

1.2  Материјално –технички и просторни услови рада 

Васпитно-образовни рад у протеклој школској години одвијао се у четири школске 

зграде, и то у: 

 Централној згради (из 1912. године) у којој се налази 9 учионица класичног типа у 

којима се одвија настава за ученике од првог до осмог разреда, затим зборница, 

кабинет психолога, канцеларија секретара и аминистративног радника и канцеларија 

директора, библиотека, фискултурна сала, магацински простор и два санитарна чвора. 

 Топлом везом, стара зграда је повезана са новијом (из 1963. године) у којој се налази 

такође 9 учионица, од којих је једна информатички кабинет, модерно опремљен ове 

године; затим, санитарни чвор и у продужетку је нова спортска хала од 1500 

квадратних метара. 

 У трећој згради се налазе две учионице предшколске установе, учионица за продужени 

боравак, школска кухиња  и санитарни чвор. 

 У четвртој згради је дечји вртић.  

 

 

1.3 Кадровски услови 

 

У протеклој школској години план и програм реализовало је 26 наставника предметне 

наставе, 12 наставника у разредној настави, и 7 васпитача (3 у предшколској установи, 4 у 

дечјем вртићу и један учитељ у продуженом боравку). Кадрови су сведени на оптималан број 

колико нам Министарство признаје.  

 

                   Прилог: Табела прегледа запослених 
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РАЗРЕДНА НАСТАВА И ВАСПИТАЧИ  

Редни 

број  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

   

1.  Спировски Вера учитељица 

2.  Јованов Љиљана учитељица 

3.  Леу Лидија учитељица 

4.  Ердељанац Силвија учитељица 

5.  Поповић Светлана учитељица 

6.  Савић Маријана учитељица 

7.  Јовчић Тања учитељица 

8. Стојановић Ружица учитељица 

9.  Спасић Вања учитељица 

10. Петковски Биљана учитељица 

11.  Спиридонов Лепосава учитељица 

12. Јасмина Веса Васпитач у ППП 

13. Наташа Бокун Васпитач у ППП 

14. Весна Анђеловић Васпитач у ППП 

15. Светлана Илић Васпитач вртић 

16. Митковски Тања Васпитач вртић 

17. Златковић Јадранка Васпитач вртић 

18. Тренговски Сања Васпитач вртић 

19. Петров Бранкица продужени боравак 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  

Редни 

број  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ПРЕДМЕТ  

1.  Николина Николић  српски језик  

2. Цветковић Александра српски језик 

3. Јадранка Глигоров српски језик 

4.  Ивана Лашић  енглески језик 

5. Владана Дејановић-Војводић енглески језик 

6.  Лазаревић-Петровић Сузана  немачки језик 

7. Горан Лишанин француски језик 

8.  Миле Спировски ликовна култура 

9.  Злата Хришћан музичка култура 

10. Шарац Радмила  историја 

11. Симовић Зоран  географија 

12. Чакован Александра  физика  

13. Трогранчић Станислав  математика  

14. Тасковски Љиљана математика 

15.  Кристина Балан  биологија 

16.  Драгана Јакшић  хемија и домаћинство 

17.  Снежана Грбић  ТИО 

18.   Горан Спировски  математика 

19.   Драган Вулин физичко васпитање 

20.   Блазовић Миљан  физичко васпитање 

21.   Иван Барајевац вероучитељ  

22.    Милена Мркела   енглески језик 

     23.  Љиљана Репајић    енглески језик 

     24.   Данијела Врховац   информатика 

     25. Александра Карић биологија 

     26. Далибор Симоновић ТИО 
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СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1.   Ана Марковић  психолог 

2.   Данијела Ивановски  педагог 

3.   Весна Загорац библиотекар 

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 

1.   Лидија Јасић   секретар 

2.  Александра Стефановски  адм. тех. рад. 

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ 

1.  Филип Анфеловски 

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

1.  Дејановски Јовица  домар 

2.  Каранфиловски Драгиша домар 

3.  Илић Душан  домар 

4.  Илић Светлана  сервирка 

5. Дејановски Илина куварица  

6. Евић Марица спремачица 

7. Соколовски Румена спремачица 

8. Ристемовски Весна спремачица 

9. Цветковић Велика спремачица 

10. Спасевски Сања спремачица 

11. Кузмановић Драгана спремачица 

12. Милошевић Гордана спремачица 

13. Стефановски Гордана спремачица 

ДИРЕКТОР 

1.  Милосав Урошевић  
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    УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ:  65 

 

1.4  Услови средине у којој школа ради 

 

Основна школа „Гоце Делчев“ ради у мултиетничкој средини где већинско становништво 

чине Срби и Македонци, и остале нацоналности (Румуни, Мађари, Роми). Школа је, као и до 

сада, активно учествовала у свим манифестацијама које су се одржавале у локалној средини. 

Такође, успешно смо сарађивали са амбасадом Македоније и канцеларијом Македонског 

националног савета у Јабуци и Панчеву. 

 

 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

2.1   Бројно стање ученика и одељења  

 

У школску  2018/2019. години уписано је 473 ученика. 

Ученици су били распоређени у 23 одељења. Настава се изводила на српском 

наставном језику. 

Сви ученици од I до VIII разреда као страни језик изучавали су  енглески језик од 1. 

разреда, односно француски или немачки као други страни језик од 5. разреда. 

 

Одељење Укупно уч. Дечака Девојчица ИОП ИОП2 Понављача Рома 

I1 18 6 12 1   1 

I2 20 10 10    2 

I3 21 11 10    2 

Укупно 59 27 32 1   5 

II1 21 10 11    1 

II2 23 11 12    1 

II3 22 11 11    1 

Укупно 66 32 34    3 

III1 18 10 8 1 1  2 

III2 18 8 10  1  1 

III3 17 7 10 3 2  2 

Укупно 53 25 28 4 4  4 

IV1 22 11 11    1 

IV2 22 12 10    1 

IV3 23 12 11    1 

Укупно 67 35 32    3 

Укупно I – 

IV 
245 119 126 

5 4 
 12 
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Одељење Укупно уч. Дечака Девојчица ИОП ИОП2 Понав 

љача 

Рома 

V1 25 12 13    - 

V2 25 11 14    1 

Укупно 50 23 27    1 

VI1 22 11 11 2  - 1 

VI2 24 10 14   - 1 

VI3 23 11 12    2 

Укупно 69 32 37 2   4 

VII1 20 10 10    1 

VII2 21 7 14  2 - 2 

VII3 20 9 11   1 1 

Укупно 61 26 35 2  1 4 

VIII1 23 13 10  1 - 2 

VIII2 27 13 14    3 

VIII3 25 14 11 1   3 

Укупно 75 40 35 1   9 

Укупно 

V – VIII 

255 121 134 5 1 1 18 

Укупно I 

– VIII 
500 240 260 10 5 1 30 

 

Табела бр. 2: Ученици који путују 

 

разред број ученика путника место становања ученика путника 

 Нема ученика путника  

 

 

 Образовни ниво родитеља-табеларно 

ОДЕЉЕЊЕ ОШ КВ ССС ВСШ ВСС 

I1, I2, 18 4 51 26 2 

II1, II2,II3 33 6 68 3 2 

III1, III2, III3 13 20 55 4 5 

IV1 IV2 IV3 20 20 55 4 3 

V1V2V3 10 22 20 3 4 

VI1VI2 VI3 8 17 22 5 3 

VII1 VII2  VII3 7 15 15 5 4 

VIII1  VIII2 VIII3 5 18 13 7 5 
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 Табела бр. 2: Дефицијентност породице 

 

одељење 
Укупан број 

ученика  

 

број ученика који 

живе у потпуној 

породици 

број ученика који 

живе са једним од 

родитеља(мајком) 

број ученика 

који живе са 

једним од 

родитеља(оцем) 

број ученика 

који живе 

код 

старатеља 

I1 25 23  2  

I2 25 23 2   

 50     

II1 17 15 1 1  

II2 19 19    

II3 18 17  1  

 54     

III1 21 21    

III2 21 20 1   

III3 22 22    

 64     

IV1 22 21  1  

IV2 21 20  1  

IV3 23 23    

 66     

V1 17 17    

V2 20 20    

V3 19 17  2  

 56     

VI1 18 17 1   

VI2 21 21    

VI3 22 22    

 61     

VII1 19     

VII2 19 17 2   

VII3 17     

 55     

 22     

VIII1 22 18 3 1  

VIII2 23 20 2  1 

VIII3 22 21  1  

 67     

Укупно: 473     
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2.2  Успех ученика 

 

Ученици школе су на крају школске 2018/2019.год. постигли следећи успех и владање: 

 

Од укупно  ученика школе од 1.до 8.разреда одличних је , врлодобрих , добрих 7 довољних .  

У јуну месецу су  организовани  разредни испит  за  ученицу  7. разреда, која је оправдано 

изостала са наставе. 

 

Од  481 ученика школе,  има примерно владање, док  ученика има врло добро владање. 

АНАЛИЗА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА 

        

Вукове дипломе                                          Специјалне дипломе 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ 
НЕДОВОЉАН 

УСПЕХ 
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

о
д

ељ
е-

њ
е 

У
к

у
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н
о
 

у
ч

ен
и
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л
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 3

 

сл
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ењ

е
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х
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о
б
р

о
 

д
о
б
р

о
 

за
д

о
в

о
љ

а
в

а
 

н
е 

за
д

о
в

о
. 

I 54         54     

II1 21 12 7 2      21     

II2 20 14 3 3      20     

II3 22 13 5 4      22     

III1 22 13 5 1   3   19 3    

III2 20 10 7 2 1     20     

III3 23 9 8 4 2     23     

IV1 17 9 5 / 3     17     

IV2 19 8 9 / 2     19     

IV3 19 9 8 2      17 2    

V1 18 3 11 4      16 2    

 V2 21 13 3 5      21     

V3 22 5 12 5      22     

VI1 18 5 10 3      17 1    

VI2 19 10 3 6      17 2    

VI3 17 6 9 2      17     

VII1 21 7 9 5      21     

VII2 23 10 7 6      20 3    

VII3 22 5 9 8      21 1    

VIII1 23 7 12 4 -     23     

VIII2 20 8 11 1      20     

VIII3 20 12 4 4      20     
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Ученик  

Илијевски Бојан Илијевски Бојан 

Вељановски Софија Вељановски Софија 

Тасевски Миљан Тасевски Миљан 

Пешић Ивана Пешић Ивана 

Јамбрушић Андреј Јамбрушић Андреј 

Зувић Кристијан Зувић Кристијан 

Смиљковић Филип Смиљковић Филип 

Мутић Ања Мутић Ања 

Орловић Ана Орловић Ана 

Савић Јана Савић Јана 

Ђорђијевски Миљан Ђорђијевски Миљан 

Додевски Ена Додевски Ена 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ:  Орловић Ана 

 

 

 

2.3. Календар рада школе 

 

Школска година почела је  03.09.2018. године и одвија се према календару који је донео 

Покрајински секретаријат образовања: 

– 03.09.2018. године, реализован  је свечани пријем првака 

Прво полугодиште почело је у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршило  се у 

петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 

Друго полугодиште почело је  у  уторак, 15. јануара 2019. године и завршило  се:  

- у петак 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 

наставних дана, 

- у петак, 31. маја 2019. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана. 

-Први квартал има 40,други 40, трећи 49 наставних дана, четветврти квартал има 51 

наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  41 наставна дана за ученике осмог 

разреда. Крај првог квартала је 26.10.2018.год., крај трећег квартала је 22.03.2019.год. 

-У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

-Зимски распуст почињао је  у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у 

понедељак, 14. јануара 2019. године. 

-У току другог полугодишра проглашен је ванредни распуст, због епидемије грипа и 

трајао је од 18-,22.02-3019.год. Због овог распуста школска година има једну радну недељу 

мање, а часови су надокнађени по плану надокнаде. 

-Пролећни распуст почео је у петак, 19. априла 2019. године, а завршио  се у четвртак, 

02. маја 2019. године.За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео је  у 

понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године. За ученике 

осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 

31. августа 2019. године. 

-27.01.2019. године прославили смо  школску славу, Светог Саву 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 14 

-У школи се радило следеће радне суботе: 

1.У суботу, 17. новембра 2018. године настава се изводилала према распореду часова за 

понедељак,  

2, у суботу 19. јануара 2019. године настава изводила према распореду часова за петак,  

3. у суботу 04. маја 2019. године настава се изводила према распореду часова за понедељак  

4. у суботу 06. октобар 2018. године реализовао се излет-Дани Руја 

5. у суботу 25. маја 2019. године реализује се спортски дан у оквиру недеље посвећене 

прослави Дана школе 

-Дан школе прославили смо  15.05.2019.год.,као радни и наставни дан, а целе недеље одвијале 

су се тематске културне манифестације, спортске активности, посвећене прослави Дана 

школе. 

-Ученици осмог разреда полагали су  пробни завршни испиту петак, 12.04.2019. године и у 

суботу, 13.04.2019. године, а завршни испит у понедељак, 17.06.2019. године,  среду, 

19.06.2019. године и четвртак 20.06.2019. године  . 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

У школи су  се обележавали : 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у недељу 21. октобра 

2018. године, нерадни је и ненаставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у недељу, 11. новембра 2018. године 

обележава се првог наредног радног дана, понедељак 12. Новембар2018. Године као нерадни 

и ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, који пада у петак и суботу, 15. и 16. фебруара 2019. године, 

нерадни су и ненаставни дани  

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату, који пада у понедељак, 22. априла 2019. године, радни је и наставни дан 

- Празник рада, који пада у среду и четвртак 1. и 2. маја 2019. године, нерадни су и 

ненаставни дани 

- Дан победе, који пада у четвртак, 9. маја 2019. године, као радни и наставни  дан, 

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у петак, 28. јуна 2019. године и радни 

је дан. 

-У школи се обележава и Дан просветних радника, који пада у четвртак, 8. новембра 

2018. године, радни је и наставни дан.             

– 28.06.2016. године предвиђа се подела ученичких књижица. 

 

 

2.4  Ритам радног дана 

Школа је и ове школске године одржавала наставу у две смене. Настава је почињала у 

7,30 часова у преподневној смени, велики одмор је трајао од 9,05 до 9,25 часова. 

Поподневна смена је почињала у 13 часова када су нижи разреди, односно у 12,30 када 

су виши разреди у смени (због наставника који путују), са великим одмором у 14,35, односно 

у 14,05 код виших разреда.  

Школска библиотека је радила сваког дана од 9,00 до 15 часова. 

Предшколска одељења су радила у две смене, пре подне од 7,30 до 11,30, а поподне од 12 до 

16 часова. 

Дечји вртић је радио такође у две смене, од 6 часова до 15,30. 
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2.5  Подела одељења на наставнике 

 

 

 

 

Презиме и име 

 

разред 

 

предмет 

 

старешинство 

1. Спасић Вања 2-1 разредна настава 2-1 

 2. Спиридонов Лепосава 2-2 разредна настава 2-2 

 3. Петковски Биљана 2-3 разредна настава 2-3 

4. Вера Спировски 3-1 разредна настава 3-1 

5.  Љиљана Јованов 3-2 разредна настава 3-2 

6. Лидија Леу 3-3 разредна настава 3-3 

7. Ердељанац Силвија 4-1 разредна настава 4-1 

8. Поповић Светлана 4-2 разредна настава 4-2 

9. Савић Маријана 4-3 разредна настава 4-3 

10. Димић Ружица 1-1 разредна настава 1-1 

11. Бранкица Петров боравак разредна настава  

12. Тања Јовчић 1-2 разредна настава 1-2 

13. Мркела Милена од 1.до 4. енглески језик  

13. Лашић Ивана од 5 - 8. енглески језик 7-1 

14. Лазаревић Сузана од 5-8. немачки језик  

15. Лишанин Горан од 5-8. француски језик  

16. Jaдранка Глигоров од 5-8.       српски језик 8-2 

17. Александра Цветковић од 5-8. српски језик 5-2 

18. Николина Николић 5-2 српски језик 6-2 

19. Снежана Грбић од 5-8. ТИО 6-3 

20. Чакован Александра од 6-8. физика 7-3 

21. Горан Спировски од 5-8. математика,информат

ика 

 

22. Балан Кристина од 5-8. билогија  

23. Симовић Зоран од 5-8. географија 8-1 

24. Трогранчић Станислав од 5-8. математика  

25. Тасковски Љиљана од 5-8. математика 6-2 

26. Миљан Блазовић од 5-8. физичко 5-1 

27. Драган Вулин од 5-8. физичко 8-3 

28. Иван Барајевац од 1.до 8. вероучитељ  

29. Филип Ангеловски од 1. до 8. пед.асистент  

30. Драгана Јакшић од 5 – 8. хемија  

31. Радмила Шарац од 5 – 8. историја 7-2 

32. Миле Спировски од 5 – 8. ликовна култура  

33. Владана Дејановић од 5-8. енглески језик  

34. Злата Хришћан од 5 – 8. музичка култура 5-3 

35. Јасмина Репајић од 1-4 енглески језик  

36.    Далибор Симоновић од 5 – 8. ТИО  
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2.6 Остала задужења наставника 

 

 Поред обавезних наставних активности у оквиру радне недеље, наставници су имали одређен 

проценат за припреме, допунску и додатну наставу, старешинство, друштвено користан рад, 

слободне активности, дежурство, писмене задатке и др. 

 

 

 

III РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

3.1  Редовна настава 

 

Назив предмета I II III IV V VI VII VIII 

1. Српски језик 180 180 180 180 180 144 144 136 

2. Енглески језик 72 72 72 72 72 72 72 68 

3. Ликовна култура 36 72 72 72 72 36 36 34 

4. Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

5. Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

6. Свет око нас 72 72       

7. Природа и друштво   72 72     

8.Историја     36 72 72 68 

9.Географија     36 72 72 68 

10.Физика      72 72 68 

11.Биологија     72 72 72 68 

12.Хемија       72 68 

13.Техничко и 

информатичко образовање 
    72 72 72 68 

14.Немачки/ Француски     72 72 72 72 

14.Информатика и 

рачунарство 
    36    

14.Физичко васпитање 108 108 108 72 72 72 72 102 

 

 

 

3.2  Допунска настава 

 

Допунски образовно-васпитни рад реализовао се целе школске године из свих предмета 

(сем вештина) за ученике који  нису постизали успех на часовима редовнe наставе и за 

ученике који из оправданих разлога нису похађали наставу и тиме савладали део програма. 

Допунски образовни рад је организован у зависности од потреба ученика и према процени 

наставника. Највећи број часова је одржан у нижим разредима и то из српског језика и 

математике. Резултати тог рада се огледају у позитивном успеху готово свих ученика нижих 
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разреда. У предметној настави, часови су одржани из српског, математике, биологије, 

историје, географије, страног језика( и обавезног и изборног), хемије и физике.  

У школској 2018/19.години укупно је одржано 1314 часова допунске наставе. 

 

 

Назив предмета I II III IV V VI VII VIII 

1. Српски језик 54 54 54 54 36 36 36 36 

2. Математика 54 54 54 54 56 56 45 48 

3. Немачки језик     18 18 18 10 

4. Енглески  језик         12 12 12 12 

5. Француски језик     5 5  5 

6. ТИО     6 6 6  

7. Историја     10 10 9 9 

8. Географија     8 8 7 7 

9. Физика      15 15  

10. Биологија     9 9 9 9 

укупно 108 108 108 108 160 175 157 136 

  

 

 

3.3 Реализација додатне наставе и такмичења 

 

 Додатна настава реализована је кроз додатно залагање како ученика тако и наставника 

приликом припрема за учешће на такмичењима: 

 Додатна настава организована је из српског језика, математике, географије, физике, 

биологије, француског језика, историје и спортских активности.  

У току школске 2018/19. ученици трећег, четвртог. петог, шестог, седмог и осмог разреда, 

учествовали су на бројним такмичењима и остварили следеће резултате:  

 

Награђени ученици школске 2018/19 

 

3.4 Изборна настава 

 

Грађанско васпитање и верска настава 

Грађанско васпитање и верска настава спадају у обавезне изборне предмете. Грађанско 

васпитање и верска настава се реализују са по једним часом недељно, што укупно износи по 

36 часова, односно за ученике 8. разреда 34 часова, годишње у одељењима. 

 

Немачки и француски језик спадају у обавезан изборни предмет и реализовани су са по два 

часа недељно за ученике од 5. до 8. разреда, односно са по 72 / 68 часова годишње. 

 

Изабрани спорт – рукомет, одбојка, кошарка реализовани су за ученике 6,7 и 8. разреда са по 

једним часом недељно, што укупно износи 36/ 34 часа годишње. 

 

Информатика и рачунарство – изборни предмет 
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Ученици виших разреда од 6 до 8. похађали су наставу из овог предмета са по једним часом 

недељно. 

 

 Домаћинство-изборни предмет  

Ученици седмих и осмих разреда похађали су једном недељно наставу домаћинства 

 

Македонски језик- ученици нижих разреда два пута недељно похађали су часове македонског 

језика 

 

Чувари природе – изборни предмет 

Ученици 2. и 4. разреда похађали су наставу из изборног предмета чувари природе са по 

једним часом недељно, односно 36 часова годишње. 

 

Народна традиција – изборни предмет 

Ученици 3. разреда похађали су наставу из изборног предмета народна традиција са по једним 

часом недељно, односно 36 часова годишње. 

 

Лепо писање – изборни предмет за 1. разред 

Ученици су имали по 1 час недељно, дакле 36 часова укупно у току ове школске године. 

 

3.5  Припремна настава 

 

Припремну наставу за полагање завршног испита школа је реализовала за ученике осмог 

разреда.  

Предмет Број часова 

Српски језик 20 

Биологија 12 

Историја 20 

Географија 30 

Физика 15 

Хемија 19 

Математика 10 

 

 

3.6 Пројектна настава 

 

Пројектна настава реализује се у 1.разреду, једном недељно. 

Пројектна настава омогућује ученицима да прошире и обогате своја искуства, да овладају 

стилом учења који им највише одговара и да се осамостаљују. 
 

Основне идеје:   

Пројектна настава уз ИКТ подршку у извођењу пројекта. 

Измештање сарадње и комуникације у простор интернета и креирање мултимедијалних 

садржаја. 

Учествовање ученика у планирању часа и активно презентовање резултата пројекта 
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Знања ученика морају да имају практичну применљивост и вредност 

Циљеви и задаци: 

Представљање и презентовање резултата, продуката учења и начина рада у пројекту уз 

подршку ИКТ-а. 

Развијање функционалних знања ученика 

Аутентичност садржаја који се обрађују, интердисциплинарност пројектних тема  

Тимски рад, сарадња, комуникација ученика међусобно, затим, ученика, наставника, 

одељењског старешине и родитеља  

Истицање ефеката пројекта 

Ослобађање од треме у јавним наступима и излагању пред ширим аудиторијумом; развијање 

вештине презентовања.   

Подстицање ученика и родитеља да мењају свој однос и учине га бољим.  

Јачање односа и унапређивање сарадње свих актера пројекта и родитеља; упознавање 

родитеља са начинима рада 

Подршка родитеља деци у њиховој самосталној реализацији пројекта 

Унапређивање комуникације родитеља и наставника и њихово боље упознавање. 

Очекивани исходи пројекта:   

Ученици су мотивисани да истражују.  

Ученици су способни да раде у групи (тиму), да сарађују, помажу другима, уче од других и 

уче друге. 

Ученици су способни да самостално и у групи организују свој рад.  

Ученици су способни да се критички односе према садржајима, али и према властитом и 

туђем раду. 

Ученици су способни да одлучују у свим аспектима рада.  

Ученици су способни да примењују нове методе рада и да употребљавају савремена 

средства комуникације. 

Ученици су способни да презентују пред ширим аудиторијумом  свој рад који ће бити јаван. 

Активности ученика током пројекта биле су:  

Припрема за пројекат је услов да се пројекат спроведе.  
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Припрема и доноси материјал 

Истражујее, претражује, користи информације  

Фотографише, снима 

 

 

 

Договора се за састанак/радионицу са родитељима 

Учествује у уређивању блога на којем промовише свој рад 

Оцењује читав процес, самовреднује  

Сагледава своју улогу и допринос у пројекту 

Осмишљава маркетинг 

Спроводи предузетничке активности 

Развија социјалне вештине 

Активности наставника : 

Предлаже теме 

Обавља организациони део и формира групе 

Конкретизује задатке.  

Допуњава и прецизира активности и сарадњу са ученицима.  

Консултује се са ученицима и договора око начина рада. 

Прегледа радове ученика 

Саветује и даје додатне потребне информације  

Припрема у сарадњи са ученицима реализацију заједничких радионица са родитељима   

Предлаже начин на који ће се презентовати резултати пројекта  

Прати и надгледа ток пројекта 
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Обрађује фотографије и видео снимке 

Објављује на youtube  

Уређује блог  

Пружа е-mail подршку 

Мотивише додатно, јер је неким ученицима потребна таква помоћ.  

Прати динамику извршавања обавеза и поштовање рокова у којима је морала да се завриши 

поједина фаза пројекта  

Припрема материјал и радне истраживачке задатке  

Обезбеђује услове за одржавање радионица са родитељима и услове за одржавање јавног 

презентовања радова 

Методе и облици рада: 

Пројектана настава као облик наставе и рада остварена је групним, тимским радом у оквиру 

којег постоји индивидуални рад сваког ученика одређен склоностима и способностима и 

конкретним задацима за сваког ученика. По потреби и рад у пару када је то у интересу групе 

и бољег организовања рада и поделе задужења 

Вредновање постигнућа ученика  

Оствареност циљева и задатака пројекта, процењиван је праћењем рада ученика током 

пројекта. 

Коришћени су инструменти за процењивање и вредновање процеса рада (предлаже идеје, 

прихвата туђе идеје, активан, сарађује, доноси материјал, помаже другима, поштује правила 

понашања). 

Коришћени су инструменти за процењивање и вредновање продуката рада (садржај одговара 

теми, јасан је и потпун). 

Добијени продукти су видљиви - представљени другима 

Напомена: 

У првом разреду основне школе неопходан је већи ангажман наставника који преузима на 

себе неке делове пројектних активности, али оставља доста простора и за ученике. Важно је 

све ученике активирати и ангажовати у складу са индивидуалним способностима. 
 

Активност наставника зависи од његовог избора активности, жеље, мотивације, а 

превасходно од  одлуке хоће ли уопште улагати труд, напор и креативност у припремању 

часова какву захтева пројектна настава. 
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3.7 ЧОС 

 

У оквиру осталих наставних  активности организовани су часови одељењског 

старешине  и то: I разред 72 часова, II разред 108 часова, III разред 108 часова, IV разред 108 

часова, V разред 108 часова, VI разред 108 часова, VII разред 108 часова и VIII разред 102 

часа. Укупно од I до VIII разреда реализовано је 822 часова одељењског старешине.  

 

Табеларни приказ реализације наставе и ваннаставних активности 

Реализована настава Реализовано напомена 

Обавезне наставе 18504 По предмету дозвољено 

одступање +-2 часа 

Обавезне изборне наставе 1254 По предмету дозвољено 

одступање +-2 часа 

Изборне наставе 2030  

Допунске наставе 559 Неки наставници су 

реализовали више од 

планираних часова 

Додатне наставе 749 Неки наставници су 

реализовали више од 

планираних часова 

Припремна настава 96  

Пројектна настава 72  

Секције/слободне активности 103  

ЧОС/ЧОЗ 822  

 

3.8 Корективни рад са ученицима 

 

Корективни рад је у протеклој школској години обухватао оне ученике који имају сметње у 

психофизичком развоју. То су деца која имају оштећење слуха, вида, телесна оштећења, 

хронична обољења, поремећај у развоју  говора, специфичне интелектуалне, сметње у 

емоционалном и социјалном развоју, односно тешкоће у учењу и социјалном прилагођавању. 

Третмани појединих ученика захтевали су сарадњу са Заводом за ментално здравље, Центром 

за социјални рад и Домом здравља.  

Ученици код којих су установљене тешкоће у савладавању процеса читања и писања, 

недовољно развијене језичке структуре (што се у појединим случајевима запажа до петог 

разреда) обухваћени су часовима допунске и корективне наставе предметних наставника. 

 

3.9  Друштвено користан рад 

 

Друштвено користан рад био је реализован кроз уређење школског простора и 

простора у околини школе. Поводом 5.јуна Светског дана заштите животне средине и акције 
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„Очистимо Србију“ ученици наше школе организовали су сакупљање смећа у школском 

дворишту и парку.  

Од ове школске године друштвено користан рад користи се и као васпитно'дисциплинска 

мера ученика који крше школска правила и норме понашања. Израђен је Правилник о 

 О ОБАВЉАЊУ , ЕВИДЕНТИРАЊУ  И ПРАЋЕЊУ  ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА 

И ИЗВЕШТАВАЊУ О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА 

Активности друштвено корисног и хуманитарног рада 

 

Изрече

на 

васпит

но 

дисци

плинс

ка 

мера 

 

 

Активност друштвено корисног, тј.хуманитарног рада 

Траја

ње  

Учеста

лост  

О
п

о
м

ен
а 

-продужетак обавезе редара 

– брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање 

учионице, библиотеке, продуженог боравка, трпезарије, свечане 

сале; помоћ у размештању клупа, одржавању простора и др.); 2
 н

ед
ељ

е 

2
 п

у
та

 

н
ед

ељ
н

о
 

У
к
о
р
 о

д
ељ

ењ
ск

о
г 

ср
ар

еш
и

н
е 

– брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање 

учионице, библиотеке, продуженог боравка, трпезарије, свечане сале 

и сл; помоћ у размештању клупа; помоћ у одржавању простора и 

др.); 

– помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком 

одржавању школе (чишћење снега, лишћа и др.); 

– помоћ у дежурству у продуженом боравку; 

– истраживање, помоћ одељенском старешини, односно наставнику у 

прикупљању материјала за остваривање предавања на одређену 

тему;  

3
 н

ед
ељ

е 

2
 п

у
та

 н
ед

ељ
н

о
 

У
к
о
р
 о

д
ељ

ењ
ск

о
г 

в
ећ

а 

– помоћ стручном сараднику (нпр. у припреми радионице, 

остваривању радионице, припреми предавања/материјала за 

остваривање предавања – нпр. дељење материјала, техничка 

подршка приликом презентације, предавања, радионице и др.); 

– помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, 

прекуцавање текстова и др. 

-организовање посебне хуманитарне акције 

3
 н

ед
ељ

е 

3
 п

у
та

 н
ед

ељ
н

о
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У
к
о
р
 д

и
р
ек

то
р
а 

– укључивање у припрему материјала и израду летописа школе, 

школског часописа и сл.;  

– приказ о значају важности евиденције и јавних исправа у 

одељењима или на састанку ученичког парламента; 

– приказ историјских догађаја у којима је уништавана значајна 

документација; 

– израда презентације и приказ те презентације у одељењима на тему 

чувања имовине, како личне тако и школске, породичне и имовине 

других; 

– помоћ у изради брошуре/флајера (нпр. ,,Петарде нису играчке” и 

дистрибуција по одељењима, разредима и др., интернет 

дистрибуција и др.); 

– припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са 

одређеним понашањем и системом вредности који желимо да ученик 

промени, односно усвоји; 

– учествовање у предавањима/трибинама које остварују стручњаци 

из одговарајућих области; 

– одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисање о 

превенцији кроз сарадњу са родитељима; 

– помоћ дежурном наставнику у остваривању дежу 

– припрема презентације, предавања, радионице за ученике школе и 

остваривање у одељењима рства. 
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– помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на 

тему у вези са повредом; 

– израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе; 

– помоћ дежурном наставнику; 

– помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са 

заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. уређење 

парка и простора око школе – чишћење снега, лишћа, окопавање 

цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.); 

– помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигијене око 

сређивања просторија у школи и упознавање са овим занимањем, као 

и заштитом на раду за послове које обављају (нпр. одлагање смећа, 

заштитна опрема, рециклажа и др.); 

– помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању 

активности у вези са безбедношћу, у складу са узрастом и статусом 

ученика (брига о безбедности млађих ученика уз присуство 

наставника, припрема презентација, радионица, предавања, 

реализација предавања/радионица у одељењу и др.); 

– израда презентације и држање предавања уз подршку наставника 

на тему Заштита личних података на интернету; 
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Повреда забране  Активност друштвено корисног, тј.хуманитарног рада 

Забрана дискриминације 

 

 

 

 

– организовање предавања/презентације на тему људских 

права, као и права деце; 

– организовање предавања/презентације за ученике на неку 

од тема у вези са грађанским правима, обавезама и 

одговорностима; 

– организовање предавања/презентације за родитеље на неку 

од тема у вези са грађанским правима, обавезама и 

одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или 

наставником;  

– учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ 

и подршку угроженима (Црвени крст, Свратиште, Установе 

Забрана насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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 заштите деце без родитељског старања и др.); 

– подршка педагошком асистенту или личном пратиоцу у 

пружању подршке ученицима. 

Забрана понашања које 

вређа част, углед и 

достојанство 

 

 

3.10 Професионална оријентација и реализација завршног испита  

 

На реализацији програма професионалне оријентације ради се од забавишта па до VIII 

разреда, кроз наставне и ваннаставне активности. Наставници су усмеравали ученике за 

будуће позиве. 

 На часовима одељењског старешине и одељенске заједнице вођени су разговори и 

консултације о интересовању ученика за будућа занимања. 

 Ученици су усмеравани да испитају себе у односу на свет рада и провере своје 

могућности и интересовања у циљу даљег професионалног развоја. 

 Посебан облик рада на професионалној оријентацији дат је на професионалном 

испитивању и саветовању ученика осмог разреда. 

 У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда у овој школској години 

је посебна пажња посвећена је информисању ученика о начину уписа у средње школе. 

 Школски психолог је у току године радио на групном и индивидуалном саветодавном 

раду са ученицима. Спроведно је испитивање ученика различитим упитницима о избору 

будућег занимања, као и препознавању и усклађивању ученичких способности, интересовања 

и могућности са избором средње школе, односно будућег занимања.  Са ученицима и 

родитељима који су исказали потребу вођени су индивидуални саветодавни разговори. 

 На родитељским састанцима родитељи су упознати од стране разредног старешине о  

начину уписа и полагању завршног испита у матичним основним школама.  

 У циљу потпунијег информисања ученика у школи је организовано и представљање 

појединих средњих школа за које су ученици показали интересовање. У школама које се нису 

представиле, психолог је заказивао посете ученика који су се интересовали за дату школу.  

        Школске 2018/2019. године полаган је завршни испит из три дела, српског језика, 

математике и комбинованог теста.  

На завршни испит из наше школе изашло је 66 ученика. Из матерњег језика 

остварили смо 14,2, из математике 11.3, из комбинованог теста 12,3, што претставља 

изузетан резултат. 
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IV РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

4.1   Слободне активности ученика  

 

 

 

назив секције 

 

часови 

 

реализатор 

1. Литерарна секција I-IV разред       36 Милена Мркела 

2. Литерарна и драмска V-VIII разред 37 Јадранка Глигоров 

3. Спортска секција-фудбалска секција       42 Драган Вулин 

4. Спортска секција-рукометна секција 36 Миљан Блазовић 

5. Ликовна секција 36 Миле Спировски 

7. Математичка секција I-IV разред 36 Светлана Поповић 

8. Математичка секција V-VIII разред 36 Љиљана Тасковски 

 

 

Литерарна секција I I I - VIII разред 

 

Секцију је похађало 54 ученика. Укупно је одржан 31 час секције. Ученици су активно 

учествовали на свим приредбама током школске године. 

 

Драмска и литерарна секција - V-VIII разред 

 

Рад секције одвијао се четири пута месечно, по два наставна часа за драмску и по два 

за литерарну секцију. Секцију су сачињавали ученици виших разреда. Секција је имала 

наступе поводом Дана школе, школске славе и других пригодних манифестација. У раду 

секције учествовало је  29 ученика виших  разреда. Такође, секција је активно учествовала на 

свим литерарним конкурсима.Ученички радови су објављивани у часопису „Панчевац“ и 

неколико дечјих часописа намењених школарцима. Такође, ђаци су учествовали на 

Општинском и Регионалном такмичењу из рецитовања. 

Руководилац секције је Александра Цветковић. 

 

 Спортска секција –Фудбалска секција 

 

Фудбалску секцију је похађало 46 ученика нижих разреда и 62 ученика виших разреда. 

Ученици су били подељени на старију и млађу групу, а секција је одржавана једном недељно, 

односно укупно је одржано 36 часова фудбалске секције. У току године одржана су два 

турнира у малом фудбалу где су наши ђаци освојили прво место. 

 

Информатичка секција 

У раду секције је учествовало 37 ученика од V до VIII разреда. Школске 2018/19. год. 

ученици су  оспособљавани за самостално припремање текста  и фотографија за WEB 

презентацију. Упознати су са програмом за израду WEB презентације Microsoft Front Page. 

Уређен је и сајт школе.  

 

4.2        Дечији савез 

Сви ученици наше школе су укључени у Дечији савез. У току школске године ученици 

су припремили приредбу добродошлице за ђаке прваке, учествовали у организацији  турнира, 
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хуманитарних акција и акција солидарности, у раду редакције школских новина, у 

организацији Дечје недеље и акцији Друг другу. 

 

Црвени крст 

 

У току школске 2018/19. године планирале су и оставарене бројне активности у школи и ван 

ње. Неке од активности су спроведене по први пут, а у некима наша школа већ традиционално 

узима учешће.  

У октобру месецу наша школа се одазвала позиву Црвеног крста и учествовали смо у „Трци 

за срећније детињство“ у склопу обележавања Дечје недеље. Трка је организована 5.октобра у 

Народној башти у Панчеву. На трци су ученици наше школе оставрили запажен резултат и 

освојили: Милица Богдановски-  2. место, Николај Орловић -  2.место, Михајло Влајкиновски 

-  3.место, Стефан Трајчевски -  4.место, Марко Максимовић – 5.место и Милица Цветановић 

– 6.место. 

Првог новембра 2018. године, у школи је реализован пројекат „Волонтери Црвеног крста у 

акцијама међугенерацијске подршке“. Том приликом ученици 7. разреда наше школе 

учествовали су на једнодневном семинару (радионици). Ученици су упознати са идејом 

волонтирања и са тиме како они као појединци могу да помогну старијим суграђанима. 

И ове године у новембру месецу расписан је конкурс „Сунчана јесен живота“. Тема 

овогодишњег литерарног и ликовног конкурса је била „Старије особе су шампиони у својим 

вештинама“. Из наше школе је и на овај конкурс послат велики број радова. 

У априлу месецу ученици 7. разреда  наше школе су традиционално узели учешће у квизу 

„Шта знам о здрављу?“ Квиз је организован 7.4.2019. године у склопу обележавања Светског 

дана здравља. У квизу су учествовале: Милица Богоевска 7-1, Јелена Грубач 7-2, Милица 

Младеновски 7-3. Ментор ученицама је била наставница биологије Кристина Балан. 

У току маја месеца, такође је било активности везаних за Црвени крст. Осмог маја је 

обележен Светски дан Црвеног крста. Том приликом у градском парку је организован дечји 

сајам превенције трговине људима, а поред тога ученици су имали прилику да присуствују 

показним вежбама из прве помоћи. На овој манифестацији учешће је узело дванаест ученика 

наше школе из виших разреда.  

Пред сам крај школске године нашим ученицима су 14.6.2019. на платоу испред Градске 

општине уручене награде у вези са учешћем на литерарном конкурсу „Крв живот значи“. Ово 

је конкурс на коме наша школа традиционално учествује, а ове године смо имали изузетан 

резултат. Учествовали су ученици од 1-8 разреда. У нижим разредима, награде су освојиле: 

Невена Златевски 2-1 (1. место) и Нина Брзевски 2-1 (2. место). Ментор ученицама је била 

учитељица Вања Спасић.У вишим разредима: Филип Стојоски 5-3 (1.место), Ема 

Димитриевски 6-2 (2.место) и Сара Грујоски 6-2 (3.место). Ментори ученицима су биле 

наставнице српског језика и књижевности Јадранка Глигоров и Николина Николић. 

У сарадњи са Црвеним крстом троје ученика наше школе ће бити послато у Летњу школу, у 

одмаралиште Црвеног крста на Вршчком брегу у периоду од 29.6-5.7.2019. године. Iзабрани 

су примерни ученици лошијег материјалног стања. 

 

У Јабуци, 20.6.2019. 

 Сарадник Црвеног крста, координатор за школу, наставник српског језика и књижевности, 

Николина Николић 
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4.3 Продужени боравак 

 

Организован је за ученике 1. и 2. разреда и радио је без проблема. 

Свакодневни рад са децом одвијао се кроз израду домаћих задатака, утврђивање наставних 

садржаја, проверу освојености градива и вежбање. На тај начин су сви образовни задаци били 

остварени. Поред учења, своје слободно време деца су испуњавала играма у просторији 

(разним квизовима, друштвено-забавним  играма, цртањем, читањем....) и на терену (шетње, 

прескакање вијаче, играње школице, трчање...). 

 Осим поменутих образовних задатака, у продуженом боравку  се остварују  и васпитни 

циљеви. Деца треба да усвоје одређена правила понашања, да развију критичко и 

самокритичко мишљење. Треба да науче да се понашају у групи, тимском раду. Поред 

радних, деца треба да стичу културне и хигијенске навике (одржавање личне  хигијене и 

хигијене просторије у којој бораве, неговање примерног понашања у учионици, трпезарији и 

школском дворишту). 

 Сви васпитно-образовни циљеви и задаци предвиђени годишњим планом рада су у 

потпуности  остварени. 

 Уз до сада  наведени садржај остварена је сарадња са учитељима и психологом и 

педагогом. Кроз индивидуалне посете и разговоре, постигнута је и сарадња са родитељима. 

   

4.4 Спортска активност 

Спортска активност ученика реализована је у протеклој школској години са по једним 

часом седмично у сваком разреду од III до VIII разреда. Ученици нижих разреда су 

учествовали у акцији „Покренимо нашу децу“ 

У школи је организован јесењи и пролећни крос. 

У оквиру спортске активности реализовано је следеће: 

- утакмице у малом фудбалу, 

- у оквиру спортских активности за Дан школе турнир у малом фудбалу и рукомету, 

- организована је обука непливача за ученике другог разреда 

- најбржи основац. 

- орјентиринг 

  

 

4.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

  

Вршњачки тим је тело настало у школи током пројеката „Школа без насиља“ и ДИЛС 

пројекта. 

Формиран је 2014. године и обухвата  по два ученика од петог до осмог разреда који се боре 

против насиља у школи.  Они сваке године пролазе обуку за Вршњачки тим у трајању од пет 

дана уз помоћ сарадника Ане Марковић и Ане Раките. 

Након формирања ВТ реализована је радионица СТВАРАМО СЛИКУ НАШЕГ 

ВРШЊАЧКОГ  ТИМА на којој су се чланови тима међусобно упознали, договорили о 

правилима рада, препознали снагу коју имају чланови тима и осмислили визију деловања. 

 

 

Реализовали смо све активности предвиђене планом. 
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Септембар -Избор ученика 5. разреда у ВТ -Превентивне радионице са новим члановима - 

Сарадња са наставницима разредне наставе -Помоћ ученицима 5. разреда у прилагођавању на 

предметну наставу -Сарадња са Ученичким парламентом Октобар -Уочавање проблема у 

школи и ван ње -Превентивне радионице са новим члановима -Правила и реституција -

Формирање мањих група по интересовањима у ВТ Новембар -Обележавање Дана школе -

Анализа евиденције насиља по нивоима /тромесечје/, - Сарадња са Ученичким парламентом - 

Појачан рад са родитељима Децембар - ,,Недеља лепог понашања“-акција -Новогодишња 

акција „Поклон за друга у одељењу“ - Новогодишња јелка ВТ -Анализа евиденције насиља по 

нивоима / полугодиште /, - Сарадња са Ученичким парламентом Јануар -Прослава 

Светосавског празника -Анализа изостанака ученика - Хуманитарна акција „ Обрадуј некога 

драгог“  |Фебруар -Припрема и спровођење акције - “Недеља лепих речи“ -Писање парола и 

истицање лепих речи и порука на свим језицима ''Недеља лепих речи!'' Март - Такмичења – 

здрава конкуренција - Редовно похађање часова допунске и додатне наставе - Кашњење на 

часове и однос родитеља према тој појави Април -Предлог ВТ, критеријума за избор Ученика 

генерације -Предлог теме за Малу матуру -Анализа евиденције насиља по нивоима 

/тромесечје/, са Ученичким парламентом Мaj -Плакат са лепим жељама нашим осмацима -

Припреме за организовање матурске прославе Јун -Бирамо најбољег такмичара за школску 

2016/2017 -Анализа евиденције насиља по нивоима /крај школске године/ -Анализа 

изостанака ученика , са Ученичким парламентом Сарадња је остварена са: Ученичким 

парламентом, Школским тимом против насиља ,злостављања и занемаривања, свим 

ученицима и родитељима , директором школе, одељењским старешинама, ППслужбом, 

библиотекаром, Наставничким већем, помоћним особљем, Школским одбором, Саветом 

родитеља. 

Тим се окупљао 2 пута месечно. Уз помоћ Сандучета поверења и међусобних разговора 

долазили смо до битних информација , позивали смо ученике на разговор и без имало 

оптужбе, критике, казне, ученици покушавају да своје другаре усмере на решење проблема. 

ВТ се у нашој школи показао као најплодотворнија активност ДИЛС пројекта, а одмах за њим 

и спортски турнири који су од сад сваке године у плану и програму рада школе. 

Током ове године успешно смо учествовали у решавању ситуација насиља, као и 

предупредили неколико могућих и озбиљних облика насиља. Највише успеха постигли смо у 

решавању ситуација десоцијализације ученика, вербалног , психолошког, као и електронског 

насиља. У оквиру својих одељења ученици су организовали предавање и презентацију на тему 

дигиталног насиља. 

На међународни дан борбе против вршњачког насиља органиѕовали смо активност где су 

ученици из ВТ носили беле мајице и беџеве промовишући ненасилно решавање сукоба. 

Израдили смо и нашу огласну таблу 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

5.1  Настава у природи 

 

У октобру 2018. године организована је седмодневна настава у природи на 

Дивчибарама, за 3 група ученика нижих разреда. У мају 2019. организована је настава у 

природи на Дивчибарама за 6 група ученика нижих разреда. 
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VI СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ И УПРАВНИ ОРГАНИ 

 

6.1 Рад Наставничког већа 
 

У протеклом периоду Наставничко веће је радило као највиши стручни орган школе 

кога сачињавају сви наставници и стручни сарадници школе који изводе образовно-васпитни 

рад у школи. Наставничко веће радило је на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања и Статута школе.  

 

Рад се одвијао на седницама. Активности Наставничког већа биле су следеће: давање 

предлога Плана и Програма школе, примена Плана и Програма и прилагођавање наставних 

садржаја истом, анализа рада појединих наставника у школи, организовање и обележавање 

празника, периодична анализа успеха ученика и одлуке о њиховом похваљивању, 

награђивању и изрицању васпитно-дисциплинских мера, усвајање поделе предмета на 

наставнике, доношење одлуке о подели разредног старешинства и други послови из делокруга 

Плана и Програма.  

 

Седници  наставничког већа председавао је и водио Директор школе. У току школске 

године одржано је 10 седница. На седницама су разматрана следећа питања: 

– школски календар 

– норма часова рада наставника 

– подела предмета и одељењског старешинства 

– избр руководилаца разредних већа и стручних већа 

– годишњи Извештај о раду школе 

– годишњи програм рада школе 

– завршни испит и стандарди знања ученика 

– поправни испити 

– именовање комисија за попис инвентара, именовање стручних тимова  

– акциони план у оквиру процеса самовредновања рада Школе 

– кућни ред школе 

– набавку уџбеника и школског прибора за наставнике и социјално угрожене ученике,     

Роме 

– ученичка давања,осигурање ученика 

– извештаји о успеху и владању ученика на класифкационим и полугодишњим 

седницама 

– изрицање васпитно-дисциплинских мера за  теже повреде обавеза ученика 

– организовање  наставе у природи  

– прослава школске Славе Светог Саве 

– молбе ученика и родитеља 

– предлог чланова  комисија 

– административни послови одељењских старешина 

– дипломе за изузетан успех ученика 8.разреда 

– планирање учешћа на семинарима и стручном усавршавању настаника, директора и 

стручних сарадника 

– спровођење припремне наставе за ученике 8. разреда и планирање уписа у средњу 

школу 
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– прослава Дана школе 

– додела специјалних диплома и дипломе „Вук Караџић“ 

– анализа остварених резултата на општинском, регионалном и репбличком такмичењу 

ученика 

– инвестиционо одржавање и опремање школе 

– кадровска питања 

– организовање пријема првака 

 

 

 

6.2  Рад Одељенског већа 
 

На почетку године одељенска већа усвојила су своје планове и програме рада, током 

године пратили су и координирали њихову релаизацију. Периодично, већа су утврђивала 

успех и владање ученика и давали предлоге за Наставничко веће, извршено је планирање и 

програмирање наставних и ваннаставних активности ученика, одвијала се сарадња са 

родитељима и пратио план и програм одељенских старешина и одељенских заједница. У току 

протекле школске године одељенско веће нижих разреда одржало је 5 седница, а одељењска 

већа виших разреда одржала су по 6 седница. 

 

 

Нижи разреди 

Садржај рада Месец Носиоци активности 

Усвајање  годишњег плана  рада већа          

План одржавања родитељских састанака   

Усвајање распореда школских писмених задатака и 

других писаних провера 

Предлог плана за угледне часове ( у оквиру актива ) 

Остала питања 

Септембар Чланови одељенских већа 

Анализа  успеха ученика на крају тромесечја 

Социјално економски услови ученика  

Реализација индивидуализоване 

наставе                            

Реализација допунске наставе 

Остала питања 

Новембар Чланови одељенских већа 

Педагог 

Изостајање ученика са наставе 

Анализа оцена по предметима и успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

Резултати допунске наставе 

Реализација са угледних часова 

Остала питања 

Јануар Чланови одељенских већа 

Педагог 

Анализа успеха ученика на крају другог тромесечја 

Реализација индивидуализоване 

наставе                            

Анализ резултатата са школских такмичења 

Предлог о коришћењу уџбеника у наредној школској 

Април Чланови одељенских већа 

Педагог 
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Виши разреди 

 

Садржај рада Месец Носилац активности 

Избор председника стручних већа 

Предлог плана за угледне часове ( у оквиру актива 

) 

Усвајање плана израде писмених 

задатака, распореда додунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности 

Остала питања 

Септембар Чланови одељенског већа 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог  периода 

Разматрање и усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Разматрања оптерећености ученика и распореда 

писмених вежби 

Остала питања 

Новембар Чланови одељенског већа 

Педагог 

Анализа  успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

Анализа реализације свих облика васпитно- 

образовног рада 

Предлагање и изрицање васпитно- дисциплинских 

мера 

Предлог мера  за побољшање успеха  ученика 

Организовање такмичења 

Припреме за прославу Дана Светог Саве 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

Јануар Чланови одељенског већа 

Педагог 

години 

Остала питања 

Анализа успеха ученика на крају наставне године 

Реализација планова и програма 

Анализа тестова за ученике четвртог разреда 

Похвале и награде ученика 

Реализација са угледних часова 

Остала питања 

Јун Чланови одељенских већа 

Педагог 

Анализа рада одељењског већа у протеклој школској 

години 

Извештај координатора Стручних  већа и Тимова  

Извештај са угледних часова 

Усвајање планова рада  

Остала питања 

Август Чланови одељенских већа 
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Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода 

Реализација ИОП - а                            

Општинска и окружна такмичења - 

праћењепостигнућа 

Предлог о коришћењу уџбеника у наредној 

школској години 

Остала питања 

Април Чланови одељенског већа 

Педагог 

Анализа успеха ученика 8. на крају наставне 

године 

Припреме за завршни испит 

Предлог о додели посебних и диплома “ Вук 

Караџић “ за ученике 8. разреда 

Остала питања 

Мај Чланови одељенског већа 

Педагог 

Анализа успеха ученика на крају наставне године 

Реализација планова и програма 

Похвале и награде ученика 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

Јун Чланови одељенског већа 

Педагог 

Анализа  поправних испита 

Анализа завршниог  испита 

Анализа рада Одељењског већа у протеклој 

школској години 

Разматрање планова рада за нову школску годину 

Извештај са угледних часова 

Остала питања 

Август   

 

6.3  Рад Одељењског старешине 

 

 Рад одељенског старешине као педагошког, организационог и одељенског 

руководиоца обухвата следеће групе послова: 

1. старање о успеху ученика; 

2. васпитање и васпитни утицај; 

3. сарадња са родитељима; 

4. уредно и благовремено вођење педагошке евиденције и документације одељења, 

достављање извештаја и осталих потребних података о раду одељења. 

 

Одељенске старешине у протеклој школској години бавиле су се следећим задацима: 

- проналазиле су најпогодније облике за развијање здравог одељенског колектива; 

- старале се о правилном васпитању ученика; 

- помагале су рад одељенске заједнице ученика и  друге облике ученичког рада; 

- пружале су помоћ при савлађивању наставног програма од стране предметних наставника; 

- пружале су помоћ ученицима приликом укључивања у ваннаставне активности, 

- посећивали су часове наставе свог одељења и саветовале се са предметним наставницима, 

ради побољшања успеха и дисциплине ученика; 

- сазивале су родитељске састанке и организовале друге видове сарадње са родитељима 

ученика; 
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- одржавале су часове одељенског старешине; 

- решавале су образовно-васпитне и друге проблеме одељења; 

- изрицале су усмене похвале и примењивале су васпитно-дисциплинске мере; 

- старале су се о стицању културних и хигијенских навика ученика; 

- сарађивале су са родитељима ученика ради саветовања о успеху и дисциплини ученика 

- и по потреби посећивале њихове домове или их позивале у школу. 

 

 

 

6.4  Стручни сарадници 

 

         Рад школског педагога и психолога 

У току протекле 2018/2019. школске године, сходно Правилнику о програму свих 

облика рада стручних сарадника (Службени гласник бр. 5/2012), стручни сарадници радили су  

на свим подручјима рада садржаним у програмским основама. 

Програмом рада стручних сарадника предвиђено је 9 подручја рада, са орјентационом 

сатницом и то: 

 

 

Психолог 

 

Педагог 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ недељно месечно годишње    
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

3 12 120 1,5 6 60 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

3 12 120 1,5 6 60 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 6 24 240 4 16 160 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 10 40 400 4 16 160 
РАД СА РОДИТЕЉИМА 3 12 120 1,5 6 60 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, 

ОДНОСНО УЧЕНИКА 

1 4 40 0,5 2 20 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 
ТИМОВИМА  

 

1 4 40 0,5 2 20 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1 4 40 0,5 2 20 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

 

12 48 480 6 24 240 

       
Текући ситуациони послови по потреби 
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УКУПНО 
40 160 1600 20 80 800 

 

 

1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада  

Сходно програму рада стручних сарадника, у погледу планирања и програмирања 

педагог и психолог су  учествовали у изради Годишњег програма рада школе, Програма рада 

припремног предшколског програма и Програма рада дечјег вртића, као и Извештаја о раду 

школе у протеклој години. 

Поред тога извршене  су неопходне припреме за почетак нове школске године, 

пружајући помоћ наставницима око планирања наставних садржаја. Педагоги психолог 

радиле су на сачињавању сопствених годишњих и месечних планова и програма рада, 

сарађивале са наставницима у изради планова редовне, додатне и допунске наставе, 

одељењских заједница, секција, екскурзија, излета, приредби. Радиле  су на изради и 

реализацији планова и програма унапређивања образовно-васпитног рада, посебно васпитног 

рада са ученицима. Такође,  предложен је планове рада Одељењских већа и планове рада 

Одељењског старешине, које су колеге усвојиле и реализовале. Учествоваоле су и у изради 

планова рада Наставничког већа, стручних органа и тимова школе, Ученичког парламента, 

Вршњачког Тима, планова сарадње школе и породице. 

Планирање и програмирање у току године односило се највише на помоћ наставницима, 

као и наставницима приправницима, око израде Годишњих планова рада, припрема за 

одређени месец, до припрема за реализацију конкретног часа, као и у писању индивидуалних 

образовних планова за децу којима је потребна додатна подршка. 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  

Током године педагог и психолог су вршиле систематско праћење и вредновање 

реализације в.о. рада као и  васпитно-образовног, односно наставног процеса развоја и 

напредовања ученика. Акценат је стављен на праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана. Такође, педагог је са наставницима 

учествовао и пружао помоћ у праћењу и процени реализације остварености општих и 

посебних стандарда постигнућа ученика и пратио поступке и ефекте оцењивања током целе 

године. Праћење се огледало и у анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима уз предлагање мера за њихово побољшање, као и у праћењу успеха ученика у 

ваннаставним активностима, такмичењима, завршним испитима за упис у средње школе. 

Праћење и вредновање васпитно образовне праксе у школи се заснивало на посматрању 

стања, реализовано је и обиласком наставе, тестирањем ученика  четвртог разреда - Тестом 

примене знања из математике, српског језика и природе и друштва,  као и испитивањем стања 

у области брзине читања  у другом и трећем разреду из области српског језика.  

Праћење се реализовало и прегледом педагошке документације и Дневника образовно 

васпитног рада као и Књига васпитно образовног рада васпитача. 

 

3. Рад са наставницима  

Сарадња са наставницима се кретала од помоћи наставницима у свакодневној сарадњи  

до тимског решавања проблема. 

Свакодневна сарадња односила се на припрему часова редовне наставе, допунске и 

додатне наставе, секција, вођењу евиденције - Дневника рада и Матичне књиге, помоћи у 
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изради контролних задатака, одређивању критеријума за оцењивање, упознавање наставника 

са новим, активним методама рада, новим Правилником о оцењивању, саветовања о методама 

поступања према ученицима-међуљудска комуникација, решавања специфичних проблема и 

помоћ око успостављања позитивног односа ученик-наставник. 

Педагог и психолог  су радиле на популаризацији нове педагошко-психолошке 

литературе код наставника и на информисању наставника о стручном усавршавању. И ове 

године вођена је евиденција о стручном усавршавању наставника.  

Сарадња са одељењским старешинама била је најинтензивнија. Та сарадња почела је још 

у септембру, као помоћ при формирању ученичких колектива, а током године сарадња се 

односила на откривање и превазилажење проблема у учењу и понашању појединих ученика, 

групни рад са ученицима и одељењским старешинама, помоћи око реализовања неких часова 

одељењског старешине, као и реализовање родитељских састанака, а у циљу превазилажења 

постојећих проблема. Као и сваке године, педагог је присуствовао сваком Одељењском већу 

одржаном у току школске 2018/2019. год..Одржане су радионице за наставнике на тему 

Дигиталног насиља и радионице „Шта наставник треба да зна да би учење ученика било 

успешније“, као и радионица „Одељењски старешина“ 

Педагог је обавила преглед Дневника рада свих одељења, након сваког тромесечја. 

Педагог је реализовао 31 обилазака наставе, психолог 12 обилазака наставе. 

У овом периоду обишли смо је 26 предметних наставника, 11 наставника разредне 

наставе и 7 васпитача. Приоритет обиласка и циљ, био је упознавање са методама рада 

посебно нових наставника и наставника приправника. Посебан приоритет појединих 

обилазака биле су жалбе ученика и родитеља на рад наставника.  После сваког посећеног 

часа, следила је анализа часа са наставником.  

Током године педагог је сарађивао и пружао професионалну и саветодавну помоћ 

студенту на пракси, као и наставницима приправницима за полагање испита за лиценцу. 

Стручна служба  је заједно са предметним наставницима учествовала у припремању и 

реализовању часова који су подразумевали тематско, интердисциплинарно планирање и 

реализацију.  

Сарадња са наставницима, нарочито одељењским старешинама, била је веома 

интензивна у оквиру малих тимова за инклузивно образовања. Наставницима је пружана 

помоћ у изради и реализацији индивидуалних образовних планова за поједине ученике, као и 

у раду са њима, изради контролних задатака, изради критеријума за усмено испитивање. 

Сарадња са наставницима односила се и на пружању помоћи наставницима у 

проналажењу начина за имплементацију општих и посебних стандарда постигнућа ученика; 

пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у 

развоју);мотивисању наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци; оснаживање наставника за тимски рад кроз 

њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија.  

 

4. Рад са ученицима  

. Стручна служба  је са ученицима радила индивидуално, по питањима учења најчешће, 

организације радног дана, постигнућа, мотивације за учење, оспособљавање ученика за 

самостално и рационално учење, као и по питању личних и породичних проблема ученика, 

који им отежавају школско учење. Већи део рада са ученицима био је посвећен ученицима 
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који имају тешкоћа у учењу и не показују школски успех. Саветодавни рад се одвијао и са 

новим ученицима, ученицима који су поновили разред. 

И у току ове школске године настављено је праћење и рад са ученицима који наставни 

садржај усвајају по индивидуалном образовном плану. Психолог је учествовао у изради 

педагошког профила детета за ученике којима је потребна додатна подршка- израда 

индивидуалног образовног плана. 

Током године са тим ученицима се радило  индивидуално, као и у оквиру групе, 

одељења. Индивидуални образовни планови реализовани су успешно током целе године.   

Рад са  ученицима који постижу натпросечне резултате се односио на припрему за 

такмичења и ослобађање од треме. 

У току године педагог је пратио оптерећеност ученика наставним и ваннаставним 

активностима, у циљу помоћи ученицима и стварању повољне климе за мотивационо учење. 

Бавио се и пружањем помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење слободног времена. 

 

У сарадњи стручна служба  током целе године интензивно се радило на појачаном 

васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостају са наставе пет часова, 

односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права.  

Одвијао се саветодавни рад са ученицима који су имали повреду обавеза у школи, као и 

са одељењима када је повод био неки проблем, или са групама ученика који су имали сличне 

потешкоће са учењем или понашањем.  

Групни рад са ученицима такође је био заступљен у раду ове године. Групни облици 

рада са ученицима били су заступљени кроз предавања, презентације, радионице. Одржана су 

предавања на тему сиде, наркоманије, насиља; презентације на тему успешног учења, избора 

занимања; радионице на тему метода и техника учења, успешне комуникације на релацији 

ученик- наставник, ученик- ученик, ученик- родитељ, решавања сукоба; превенцију насиља у 

школи; дечјих права; лепог понашања; одговорности, осећања, интересовања, вредности.  

Организовано је предавање за ученике, на тему припреме за Завршни испит, као и 

симулација завршног испита за 8. разред.  

Током године, одвијао се и саветодавни рад са ученицима који испољавају тешкоће у 

прилагођавању на живот и рад у школи, који имају проблема у породици, проблема у 

емоционалном функционисању, проблема у односима са вршњацима и других личних 

проблема. 

Групни рад са циљем корекције понашања или навика учења одвијао се са ученицима 

нижих и  виших разреда, углавном по питањима усредсређене концентрације, пажње, 

изговора гласова, корекције читања и писања. Са ученицима нижих разреда групно је  рађено  

на усвајању одређених садржаја које у редовној настави нису успели да савладају, а по 

пријави њихових учитељица. 

У сарадњи са школским психологом, педагог је учествовао у раду и активностима 

Ученичког парламента, као и у одржавању радионица на тему Професионалне орјентације као 

и реализацију „реалних сусрета“ Учествовао у раду и активностима Вршњачког тима. 

И ове школске године стручна служба је интензивно радила на питањима безбедности 

ученика, како превентивно, тако и кроз рад са ученицима који су показивали или испољавали 

проблеме у понашању. У циљу повећања безбедности настављен је рад Тима за заштиту 

ученика од насиља, при школи. Током године организована су предавања за ученике у 
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сарадњи са МУП  Панчево на тему Безбедности у саобраћају и вршњачког насиља, са 

Црвеним крстом на тему Трговине људима, и безбедности ученика у саобраћају. 

 

5. Рад са родитељима  

Сарадња са родитељима првака започела је у септембру на састанку родитеља приликом 

пријема првака. Прве информације родитељи су добили о основама програма и о ономе шта 

њихову децу и њих очекује у прва четири разреда школовања. Том приликом родитељи су 

добили и анкетне листиће о изборним предметима.  

У току септембра месеца, стручна служба  је одржала родитељске састанке, и то, за 

родитеље првака, са темом Формирање радних навика и организација радног дана ученика, а 

за родитеље ученика петог разреда, са темом Прелазак са разредне на предметну наставу. 

Психолог  је у 1.разреду реализовала едукативне радионице за родитеље: Шта родитељ да 

уради да би учење деце било ефикасније, као и 2 едукативне радионице за родитеље 

припремно предшколског програма о значају радних навика за касније учење. 

Индивидуални рад са родитељима одвијао се током целе године, било на иницијативу 

педагога или на иницијативу самих родитеља. Индивидуална сарадња одвијала се углавном са 

родитељима чија деца не постижу школски успех и имају проблеме у учењу и понашању, а 

имала је за циљ пружање помоћи тим родитељима и њихово оспособљавање за решавање 

проблема. Са родитељима деце из вртића организован је родитељски састанак на тему 

подстицања и развијања интелектуалних способности деце, а у циљу развијања мишљења код 

деце и постизања касније школског успеха. Велики број родитеља сарађивао је и очекивао 

решење социјалног питања ученика и у сарадњи са организацијом „Црвеног Крста“ школе 

успели смо да им изађемо у сусрет и ове школске године. 

И ове године иницирана је сарадња са родитељима ученика непохађача. Интензивно се 

сарађивало са родитељима чија су деца учинила повреду обавеза у школи и против којих је 

био покренут васпитно-дисциплински поступак. 

 

6. Рад са директором и стручним сарадницима  

Сарадња са директором и стручним сарадницима огледала се у: 

 -Сарадњи на истраживању постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење,  

 -Сарадњи у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација,  

-Сарадња на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду школе,  

-Сарадња на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава,  

-Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи,  

-Сарадња на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција,  

- Сарадња по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и владања. 
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7. Рад у стручним органима и тимовима  

Рад у стручним органима односио се на редовно присуствовање свим седницама 

стручних органа школе, подношење извештаја на крају сваког класификационог периода. 

Настојало се да се рад стручних органа школе унапреди.  

 Стручна служба  активно, као члан, учествује у раду Тима за инклузивно образовање, 

Тима за заштиту деце/ученика од насиља, Тима за самовредновање и вредновање рада школе. 

Током године радило се на сарадњи између стручних већа и тимова, размени искустава, 

заједничких решења. Подстицани су наставници на тимски рад кроз њихово учествовање на 

реализацији заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија. 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе  

У току свог рада стручна служба се сусретала са проблемима који су захтевали 

интердисциплинарни приступ. У циљу решавања таквих проблема интензивно смо 

сарађивали са стручним институцијама у Панчеву и Новом Саду, Дечијим диспанзером , 

Заводом за ментално здравље, Здравственим центром Јужни Банат, Центром за социјални рад, 

Домом за напуштену децу „Споменак“, Заводом за тржиште рада, Центром за професионалну 

орјентацију Београд поводом тестирања ученика 8. разреда, ОШ „Мара Мандић“ Панчево, 

Заводом за унапређење васпитања и образовања, Заводом за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Канцеларијом за младе Панчево у домену професионалне 

орјентације ученика, Националном службом за запошљавање. 

Поред сарадње са стручним институцијама у току протекле године остварили смо 

сарадњу са свим институцијама у месту, посебно са МЗ Јабука и Амбулантом Јабука. 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

О свом раду стручна служба  води одговарајућу педагошку документацију: годишњи и 

орјентациони план рада, документацију о извршеним истраживањима, евиденцију о сарадњи 

са ученицима, наставницима и родитељима. 

Дневник рада школског педагога и психолога садржи све активности реализоване у току 

ове школске године и налази се у архиви. 

Припремање и планирање се односило на све области рада и све реализоване циљеве и 

задатке. 

Стручно усавршавање школски педагог је и ове школске године реализовао кроз стручну 

литературу, рад Актива стручних сарадника Панчева и стручне семинаре.  

 

 

Рад школског  библиотекара 

 

Школска библиотека радила је сваког радног дана од 9,00 до 13 часова. 

Рад библиотеке се одвијао у следећим областима: 

Информисање ученика и наставника о новоизашлим књигама, припрема и реализација 

изложби, праћење и евиденција коришћења библиотечког материјала и корисника, вођење 

библиотечког пословања ( сигнирање, каталогизација и класификација ( инвентарисање ), 

набавка књига и осталог библиотечког фонда. 
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Образовно-васпитна делатност је спроведена кроз следеће облике рада: Подношење извештаја 

о раду, сачињавање годишњег програма рада и оперативног плана,  пријем првака у 

библиотеку, учлањивање и тумачење Правилника око преузимања, чувања и враћања књига.  

Школска библиотека постала је богатија новим књигама.  

Наставник задужен за рад школске библиотеке је Весна Загорац. 

 

 

6.5   Рад Савета родитеља 

У претходној школској години Савет родитеља је одржао 4 седница и организовао је 

следеће садржаје: 

- усмеравао је и подстицао рад одељенских одбора родитеља и прихватао њихове 

сугестије 

- подстицао је родитеље на сарадњу са наставницима и ученицима током читаве 

године 

- сарађивао је са одељенским и Наставничким већем, стручном службом школе и 

осталим органима на реализацији њихових задатака 

- помагао је рад заједнице ученика школе и одељењских заједница 

- периодично разматрао успех ученика 

- давао мишљење и разматрао извештаје о извођењу екскурзија и наставе у природи 

- давао предлог за изборне предмете и уџбенике 

- разматрао и усвајао извештаје о самовредновању рада школе и извештаје о примени 

Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- обављао и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

 

6.6  Школски одбор 

Школски одбор је у току школске 2018/19. године одржао 8 седница.  

Школски одбор као орган управљања школом у протеклом периоду из своје надлежности, а 

на основу Закона и статута, реализовао је следеће: 

- донео је Годишњи  план рада школе за школску 2018/19.год., 

- донео је Годишњи план рада предшколске установе за школску 2018/19.год., 

- усвојио је извештај о раду школе за школску 2017/18. годину, 

- усвојио је извештај о раду предшколске установе за школску 2017/18. годину 

- усаглашавао је права, обавезе и одговорност радника, 

- одлучивао је о пословању школе, 

- донео финансијски план установе 

- усвојио извештај о пословању и  годишњи обрачун  

- усвојио  извештај о извођењу  наставе у природи; 

- разматрао и усвојио Статут школе 

- разматрао и усвојио: Правилник о раду, Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, Правилник о 

мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих 

активности које организује школа, Кућни ред школе 
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- разматрао и усвајао извештаје о самовредновању рада школе и извештаје о примени 

Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- разматрао и усвајао периодичне извештаје о раду директора школе 

- одлучивао је о коришћењу средстава из инвестиционог одржавања у складу са законом и 

средствима која су му била на располагању, 

- разматрао и анализирао записнике  просветне инспекције, 

- разматрао је успех ученика и предузимао мере за побољшање услова рада школе и 

остваривање образовно-васпитног рада према могућностима школе и 

- обављао  и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

 

6.7  Директор школе  
 

Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама система 

образовања и васпитања, Статуту ОШ "Гоце Делчев", као и Годишњем  плану  рада школе 

за 2018/2019. школску годину. 

Током школске 2018/2019.. године рад директора Школе био је усмерен на:  

 Планирање и програмирање рада школе 

 Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим 

планом рада школе 

 Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки 

колегијум, Наставничко веће, стручна већа) 

 Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 

 Информисање радника и ученика школе 

 Педгагошко-инструктивни рад са наставницима 

 планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за стицање 

звања наставника, васпитача и стручног сарадника; 

 Аналаза успеха ученика и мере за побољшање истих 

 Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада 

школе (педагошкa служба, секретаријат, рачуноводство, помоћни радници школе). 

Све активности су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње са  запосленима 

Школе. Све наведене активности су документоване. 

 Поред наведених редовних послова велики број активности усмерен је ка: 

1. обезбеђењу бољих услова за рад 

2. подстицању вишег нивоа квалитета наставе  

3. квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима 

4. укључивању у реформски процес образовања 

5. успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем 
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1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

У току школске 2018/2019.. године остварено је следеће: 

Организован је рад школе:  

 Подела предмета на наставнике, подела рада у едукативно-корективним радионицама  

 Подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и стручне службе 

 Усвајање распореда часова 

 Урађени су годишњи планови за сваки предмет и све активности школе 

Урађен је Годишњи плана рада Школе за школску 2018/2019.. годину, који је једногласно 

усвојен на седници Наставничког већа и састанку Школског одбора.  

   Током школске 2018/2019.. године колектив школе је успешно реализовао  све 

задатке предвиђене Годишњим планом  рада школе и Школским програмима. 

    У циљу успешне реализације задатака из Годишњег плана и програма рада школе, 

праћење реализације се обављало плански и систематично, преко свих елемената датих 

Годишњим планом рада. 

    Подаци о условима рада Школе и материјално-техничкој опремљености детаљно су 

изнети у Извештају о реализацији плана рада школе за 2018/2019.. школску годину. 

 Извештај  о реализацији плана рада школе и Извештај о раду директора школе за 

школску 2018/2019.годину усвојени су једногласно на седницама Наставничог већа и  

Школског одбора. 

               Настава је организована у две смене. Промена смена је на две недеље. За одељења 

првог  и другог разреда организован је продужени боравак и за њих је организован ручак у 

трпезарији Школе. 

Спроведене су активности за извођење екскурзије и наставе у природи прописане 

Правилником. Све планиране наставе у природи су успешно реализоване регресираним 

боравком на Дивчибарама.  Обављени су планирани систематски прегледи ученика у сарадњи 

са Домом здравља. Обављени су планирани стоматолошки прегледи ученика.Одржано је  

пробно тестирање за ученике 8. разреда. Ученици су полагали комбиновани тест из наука: 

биологије, историје, географије, физике и хемије.,као и пробни завршни испити из српског 

језика и математке. Успешно су спроведене све активности везане за спровођење завршног 

испита током јуна  2019. године и захваљујући томе 64 ученика осмог разреда су приступили 

полагању завршног испита, положили завршни испит и самим тим завршили основно 

школовање.  

 

2 . ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА, САМОВРЕДНОВАЊЕ,  ОСТВАРИВАЊЕ 

СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

У току школске 2018/2019. године   вредноване  су три кључне области Постигнућа ученика и 

Настава и учење и планирање и програмирање  Развојни план Школе, такође садржи ове 

области. Тим за самовредновање је након извршеног самовредновања сачинио извештај, са 

којим су упознати сви органи школе. 

 За сва подручја вредновања предвиђене су одређене мере које за циљ имају још бољу 

и унапређенију реализацију образовно-васпитног рада у наредном периоду.  
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3. ОСТВАРИВАЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 

 

План развоја је донет новембра 2015.године и траје до краја 2020. године. 

Евалуацијом, на основу утврђених критеријума успеха у остваривању постављених циљева и 

задатака, утврђено је да је развојни план успешно реализован. Стручни актив за развојно 

планирање  је  пратио  реализацију постојећег развојног плана,о чему је редовно подношен 

извештај.  

       Формиране су радне групе, састављене од по једног члана стручног актива за 

развојно планирање  и тима за самовредновање,  које су  извршиле  вредновање.  На основу 

извештаја о самовредновању, извештаја о остварености стандарда постигнућа,потребама 

ученика, родитеља и локалне заједнице, урађен је нови развојни план школе за период од пет 

година и акциони развојни план за следећу школску годину. На основу анализа и потребa 

школе у развојном плану  бавићемо се унапређивањем следећих области:, настава и учење, 

комуникација и међуљудски односи, подршка ученицима, безбедност ученика и 

унапређивање материјално техничких услова . 

           

 

1. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОM 

 

Пажљиво су планирана средства добијена из буџета града Панчева за  унапређивање услова 

рада и квалитета наставе. Значајна средства су потребна за финансирање редовних  трошкова 

за потребе наставе. 

  Све одлуке о обезбеђивању додатних средстава  доношене су  у договору са Саветом 

родитеља и Школским одбором.;  

 Директор се:                                                                                                                   

 *  старао се о материјалним условима за рад школе 

 обезбедио финансијска средства од покрајинског секретаријата за образовање,прописе  и 

националне мањине за набавку рачунарске опреме и  пројектора 

 прикупљао средства за набавку савремене школске опреме  

 водио рачуна о текућем и материјалном одржавању објекта и опреме ( извршена је 

припрема објеката за почетак школске године, спроведен интернет у све 

кабинете,купљена два компјутера, замењене плочице у ходнику школе и под у трпезарији 

вртића, водио рачуна о материјалним средствима школе и њиховом рационалном 

коришћењу 

 учествовао у опремању учионица дидактичким средствима 

 Обезбеђивао средстава за раднике школе: 

- деци радника за Нову годину дељени су пакетићи, из сопствених средстава школе 

            -обезбедио пригодне поклон женама за 8.март, из сопствених средстава школе 

 

 

5.САРАДЊА СА ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА 
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Успешна и корисна сарадња је остварена са  Градским секретаријатом за образовање, 

Школскпм управом у Зрењанину и Панчеву, Заводом за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, Градским заводом за заштиту здравља, Месном заједницом Јабука , МУП-

Панчево, Дечјим културним центром, Домом здравља Јабука, организацијом Црвеног крста, 

Градским зеленилом, Домом културе Јабука, туристичким агенцијама, издавачким кућама 

итд... 

         Спроведене су и успешно реализоване  све планиране хуманитарне акције. 

        Подржана је реализација програма Министарства просвете РС под називом 

Покренимо нашу децу, који је веома озбиљно спровођена, а ученици су показали велико 

занимање за све програмске активности. Такође је подржано учешће ученика у пројектима 

„Дигитално насиље“ , „За чистије и зеленије школе Војводине“  

  

6. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ УВИД У ПРАЋЕЊУ 

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ И МЕРЕ 

ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА. 

      

   У оквиру педагошко-инструктивног увида и надзора, у циљу унапређивања рада и 

усавршавања наставника и стручних сарадника, посећивани су часови приправника, 

новопримљених наставника као и свих осталих колега. После посете часовима обављани су 

консултативни разговори . 

              Остварен је увид у дневне припреме наставника за час, њихове месечне и 

годишње програме рада, као и увид у вођење педагошке документације . Прегледавани су у току 

школске године сви дневници рада и матичне књиге и евентуални пропусти су достављени 

разредним старешинама, како би се правовремено отклонили.       

Директор је, у сарадњи са стручном службом у октобру и марту месецу извршио 

обилазак свих наставника, као и васпитача и свеобухватним увидом стекао увид у васпитно 

образовни рад, што је изнешено на Наставничком већу кроз три анализе. 

У оквиру педагошко-инстрктивног рада и сарадње са наставницима на унапређивању 

образовно-васпитног рада, педагог, психолог и директор школе пружали су помоћ у избору 

и примени иновативних метода и облика рада.Пратили су дидактичко-методичку 

заснованост часова, упућивали наставнике на коришћење стручне литературе,унапређивали 

конпензационе облике наставе (додатна и допунска настава), радили са приправницима и 

сарађивали са надзорницима. Обилазак наставе од стране школске стручне службе и 

директора био је добра основа за стручно усавшавање једнoг дела наставника, чији рад је 

био предмет надзора. Са појединим наставницима директор периодично обавља 

индивидуалне разговоре и саветовања у циљу предузимања мера за унапређивање в.о. рада у 

одељењу. У циљу предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника 

директор је извршио анализу остварених резултата у протеклој школској години (годишњи 

извештај рада) у сарадњи са ПП службом, вршио анализу остварених резлтата на крају 

појединих класификациних перида у току школске године  сарадњи са педагогом школе, 

вршио анализу остваривања годишњег програма рада школе,вршио анализу осваривања 

појединачних програма рада (унапређивање наставног рада,стручно 

усавршавање),учествовао у раду стручних органа и  већа,вршио анализу реализације школе 

у природи,екскурзије и излета, вршио анализу диактичко-методичке заснованости посећенх 

часова у разредној и предметној настави у сарадњи са ПП службом 
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7.ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

                    Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника је планирано је у складу 

са потребама Школе и правилима о сталном стручном усавршавању и стицању звања. Урађен  

Правилник о стручном усававршавању у Школи. 

-  У складу са планом стручног усавршавања, у фебруару и марту  су 

организовани за све наставнике,  једнодневни семинари,  под називом  
„Птази , процени и објективно оцени“ и  „Претпоставке успешне наставе“ 

по препоруцу Тима за вредновање квалитета рада школе. 

Осим овог,  наставници су похађали и стручне семинаре по плану и потребама 

Школе. На основу анализе извештаја педагога о примени наученог током стручног 

усавршавања наставника, њиховим личним плановима, као  и потребама школе, урађен је 

план стручног усавршавања за следећу школску годину . 

       У циљу праћења новина у образовању и сталног личног стручног усавршавања 

присуствоваo сам следећим семинарима на тему : 

Одржано је 13 угледних часова на којима су обрађиване разноврсне области из различитих 

области. Дискусије у вези садржаја и реализације угледних часовa су најчешће остварене у 

оквиру Одељенских већа, иако је планирано да на угледним часовима присуствују и други 

наставници и учитељи. 

 Израдом јединствене евиденције стручног усавршавања директор је омогућио увид свима 

у своје стање у вези са сатима стручног усавршавања 

 омогућио (финансијски) присуствовање стручним семинарима свим заинтересованим 

радницима. 

 Похађао стручне семинаре и скупове у циљу унапређења вас.обр. рада школе 

 Посећивао часове редовне наставе у  циљу праћења примене нових метода рада, научених 

на семинарима 

 Обезбедио континуирано усавршавање запослених у информатичкој писмености 

 разматрао кадровске услове рада у школи (мере за унапређивање и стручно усавршавање) 

 омогућио увођење наставника и приправника у наставни и радни процес уз помоћ ПП 

сужбе. 

 Покрајинском секретеријату за образовање и културу пријављиваo приправнике и 

запослене који су стекли услов за полагање лиценце 

 Запосленима омогућавао да се припреме за полагање испита за лиценцу 

 

8. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ ЗАБРАНА ИЗ ЧЛАНА 44. ДО 46. 

ЗАКОНА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ И ЊЕГОВОГ 

НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА УЧЕНИКЕ  

 

 У току школске године због понашања ученика покренуто је 8 васпитно-

дисциплинских поступака. 7 је завршено изрицањем васпитно-дисциплинске мере и 

одређивањем друштвено корисног рада. Ове дисциплинске мере и појачан васпитни рад дале 

су позитивне резултате. Тим за заштиту обраћао се и Центру за социјални рад „Солидарност“ 

за помоћ и са центром остварује добре односе, у најбољем интересу ученика. 
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9. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗВРШАВАЊА НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА 

И ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА, КАО И ДРУГИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ 

 

 У току школске године је било 2 инспекцијска прегледа просветне инспекције и 

1  преглед санитарне инспекције и 5  завода за јавно здравље где је извршена контрола 

хигијенског стања објеката и испитивање исправности воде и хране.. 

 Просветна инспекција  је  извршила редовну инспекцијску контролу 

припремљености школе за рад , записник од 08.03.2019.године, и 1 ванредни 

инспекцијски преглед , записник од 17.04.2019.год. Нису наложене мере, и нусу нађене 

неправилности у раду. Сходно одредбама Закона о садржају овог записника обавестио 

сам Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор.  

 

  

10. БЛАГОВРЕМЕНОСТ И ТАЧНОСТ УНОСА И ОДРЖАВАЊА АЖУРНОСТИ БАЗЕ 

ПОДАТАКА О УСТАНОВИ У ОКВИР У ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА ПРОСВЕТЕ 

 

У току године испуњавао сам све налоге Министарства просвете и Покрајинског 

секретеријата за овразовање и културу и националне заједнице у погледу ажурности базе 

података. По потреби Министарства просвете  и по потреби Покрајинског секретеријата за 

образовање и културу у делу везаном за школске и предшколске установе. Такође, води се 

рачуна о тачном и ажурном односу према Заводу за Статистику.  

 

11. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, 

УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА, СТРУЧНИХ ОРГАНА И 

ОРГАНА УПРАВЉАЊА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАД УСТАНОВЕ 

И ОВИХ ОРГАНА 

 

 Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и 

ефикасан рад установе.   

 Обавља се: 

 на седницама Школског одбора  

 на седницама Наставничког већа 

 на седницама Педагошког колегијума 

 на седницама стручних већа 

 на састанцима тимова који су формирани за различите потребе 

 путем огласне табле у зборници 

 путем сајта школе 

 читањем обавештења по одељењима 

 на родитељским састанцима 

 на састанцима Савета родитеља 

 путем поштанских услуга 
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Свим наставницима и стручним сарадницима је дата структура 40-часовне радне недеље. 

Свим запосленима уручена су решења о зарадама, решења о коришћењу годишњег 

одмора. 

12. САЗИВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

НАСТАВНИЧКОГ, ОДНОСНО ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 

 

Директор је припремао и руководио радом седница Наставничког већа на којима су 

разматрана и решавана следећа питања : 

- Извештај о припремној настави и резултати поправних испита 

- Општи успех ученика на крају школске 2018/2019. године (табеларни преглед, анализа, 

закључци и предлози за будући рад) 

- Усвајање плана рада oдељењских већа и стручних већа за текућу школску годину 

- Разматрарање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину 

- Непосредна организација и извршене припреме за почетак нове школске године 

- Утврђивање и усвајање распореда часова редовне наставе за школску 

2018/2019.годину 

- Разматрање и усвајање полугодишњих и годишњих Извештаја о раду Школе и 

дирекора Школе школској 2018/2019. години 

- Праћење рада Ученичког парламента  

- Планирање и реализација екскурзија и наставе у природи 

- Анализа садржаја наставних програма појединих предмета - уџбеници 

- Анализа успеха и васпитно-дисциплинске мере ученика на крају класификационих  

- периода - предлози мера 

- Анализа реализације програмских садржаја-редовна настава, други облици рада 

- Тема из стручног усавршавања наставника 

- Реализација програмских задатака из садржаја Програма рада школе - редовна   

настава, часови допунске наставе, додатног рада, рад секција, часови одељењског   

старешине 

- Анализа рада стручних већа: иновације у настави, угледна, огледна предавања, 

проблеми у раду 

- Организација и припреме за извођење  наставе у природи и екскурзија 

- Такмичења ученика - школска, општинска 

- Припрема за израду концепта предлога Годишњег плана рада школе за следећу 

школску годину, утврђивање школских програма од 1. до 8. разреда  

- Анализа тестирања ученика у оквиру елемената методичког прилаза сагледавања 

степена усвојених наставних садржаја 

- Текућа питања везана за наставу и ваннаставне активности 

- Похвале и награде. Избор ученика генерације.  

- Анализа остварених резултата рада из Школског програма 

- Предлог Плана рада школе за следећу годину(подела предмета на наставнике, 

разредно старешинство, друга задужења) 

- Организација припремне наставе и испита, формирање комисија 

- Доношење одлуке о употреби уџбеника у школској 2018/2019. години 

- Остала актуелна питања из наставе 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 49 

- Праћење остваривања развојног плана  

- Самовредновање рада школе и разматрање извештаја 

- Усвајање документа о вредновању сталног стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у установи 

Педагошки колегијум је у школској 2018/2019 години одржао 9 седница. Педагошки 

колегијум  је у потпуности реализовао свој годишњи план и програм рада, а на седницама  су 

разматране све теме од важности за живот и рад школе, посебно везано за унапређење 

наставе, квалитет и реализацију наставних планова и програма, израду и реализацију 

школских програма, постигнућа и успех ученика,  итд.   

 

13. СТРУЧНИ ТЕЛА И ТИМОВИ, УСМЕРАВАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА 

СТРУЧНИХ ОРГАНА У УСТАНОВИ 

 

                        Ради боље организације рада Школе и квалитетнијег рада,  су формирани 

стручни тимови и комисија. То су: комисија за културну делатност,  комисија за заштиту 

ученика од насиља, тим за самовредновање,  комисија за организацију  такмичења,, комисија 

за попис,  комисија за израду општих аката, комисија за спровођење завршног испита, 

комисије за пријем уџбеника, комисија за израду и спровођење плана интегритета,Тим за 

реализацију програма Професионалне оријентације, Тим за инклузивно образовање. 

                  Осим тога у школи раде ученичке организације : ђачки парламент, Вршњачки 

тим Црвени крст, a у томе помажу за то одређени наставници. 

                  Поред рада ових , редовно учествујем у раду стручних већа за предмете  и стручних 

актива:  за развој школског програма и  развојног планирања,  

    На плану укључивања у рад стручних и управних органа Школе, коструктивно 

учествовала у раду Школског одбора на свим одржаним седницама. На исти начин сам  

доприносила на седницама Савета родитеља школе. 

Присуствовао сам и узео учешће у раду редовних састанака Актива директора 

панчевачких основних школа. Присуствовао је свим састанцима организованим у општини 

Панчево, састанцима  у организацији Градског секретаријата за образовање одржаваних у 

Општини града .  

 

14. САРАДЊА С РОДИТЕЉИМА 

          

                  Сарадњу са родитељима и старатељима ученика обављана је свакодневно,  кроз 

директне контакте и посредно, преко разредних старешина , предметних наставника и 

стручних сарадника. Решавање проблема и жалби, саветодавни рад,  када је  потребан, 

допринело је разумевању и поверењу који су неопходни за квалитетан рад и добру атмосферу 

у Школи. Остварена је добра  сарадња са Саветом родитеља . Међусобно разумевање и 

сагласност о заједничким циљевима чине да се увек проналазе најбоља решења и доприноси 

да живот и рад у Школи буду унапређени у интересу ученика, родитеља и наставника. 

                       Посебно сам сарађивао са родитељима ученика којима је била потребна додатна 

подршка у раду, а када је то било потребно, укључивала сам и надлежне службе: центар за 

социјални рад, службу за друштвене делатности, полицијску управу Панчево . 

Радила сам  на повећавању учествовања родитеља у свим сегментима рада школе.  

Родитељи су укључени у самовредновање рада школе, школско развојно планирање. 

Организовано је неколико  заједничких састанака за родитеље ученика осмог разреда ради 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 50 

упознавања са  свим детаљима око спровођења завршног испита и уписа у средње школе, као 

и договора око организације прославе поводом завршетка основног школовања. 

Обезбеђено је редовно су одржавање  састанака Савета родитеља у складу са 

Годишњим плном рада школе. 

Родитељи су анимирани да се укључе у побољшање материјално-техничких услова 

рада у школи.  

 

15. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

 

Посебно сам редовно пратио све активности везане за реализацију плана и програма у 

првом разреду, набавку бесплатних уџбеника, уџбеника за роме, анкетирање родитеља у вези 

изборних предмета и вођењу дневника, описног оцењивања, адаптације ученика на први 

разред и прихватања новог облика рада. Поводом пријема првака одржана је пригодна 

свечаност на којој је директор срдачним говором поздравио нове ђаке и њихове родитеље. 

Такође је редовно праћена и адаптација ученика петог разреда на предметну наставу 

кроз посте часовима и разговоре са ученицима.Наставници виших разреда одржали су часове 

упознавања са ученицима четвртих разреда. 

Ангажовао се и на плану пружања помоћи у вези такмичења ученика, праћења 

такмичења и обезбеђивања услова за одлазак наставника и ученика на градска и републичка 

такмичења.   

   Посебно се ангажовао, као председник Комисије, при организацији и спровођењу 

завршног испита  у основном образовању и  уписа ученика у средње школе који су и ове 

године прошли без икаквих проблема и жалби. Задовољавајући успех су наши ученици 

остварили ове године: просек бодова на тесту из математике 5,56, просек бодова на тесту из 

српског 7,11 просек бодова  на комбинованом тесту 7,74 и укупан просек 20,41 

Пратио и подржавао рад Ученичког парламента и Вршњачког тима. На њиховим 

седницама су редовно  разматрана питања која интересују ученике и давани су  предлози за 

решавање изложених проблема, а наставници су помагали у даљим корацима.  

Такође ученици су били у потпуности укључени у школске прославе и као учесници и 

као посматрачи: приредбу поводом пријема првака, прославу школске славе  Светог Саве, 

прославу Дана школе, прославу Нове године, прославу Мале матуре итд.  

Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим 

проблемима, ако за то имају потребе. 

 

16. ИЗВЕШТАВАЊЕ О СВОМ РАДУ И РАДУ УСТАНОВЕ ОРГАНУ УПРАВЉАЊА  

 

Извештавање директора о свом раду и о раду установе органу управљања је у складу 

са ЗОСОВ (Сл. гласник РС 72/09, 52/11,55/13, 68/15,88/17) обављано најмање два у току  

године. Извештаји су усвајани на седницама Школског одбора. 

 На сваком класификационом периоду подносио сам  извештаје о успеху, владању, 

изостајању ученика као и активностима планираним и реализованим у школи.  

Школски одбор је редовно извештаван о финансијском пословању школе. 

 

 

17. ОПШТИ АКТ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА   
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У оквиру својих активности стараo сам се о припреми општих аката и других 

материјала о којима одлучују Савет родитеља, Школски одбор и стручни органи Школе. 

Иницираo сам многе актуелне теме и учествоваo на свим седницама Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског одбора. Захваљујући заједничком раду  директора, Стручних 

већа, Савета родитеља и Школског одбора доношене су одлуке које су доприносиле 

успешном раду Школе. 

 

18. ОДЛУКЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И 

ЗАПОСЛЕНИХ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА 
 

Није било потребе за покретањем дисциплинских поступака против запослених.  

.                  У складу са законом одлучиваo  о правима  

запослених (обим задужења свих запослених у школској години, пријем нових радника, 

престанку радних односа, годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, о исплатама 

зарада и отпремнинама и другим правима ) у складу са овим и посебним законима и 

колективним уговором у сарадњи са синдикатом.       

                          На седницама стручних органа се одлучивало о похвалама  за ученике, а такође 

и о васпитним мерама за ученике који се не придржавају правила понашања у школи. У овом 

процесу се посебно залажем да се обезбеде сви услови за остваривање права ученика : на 

квалитетан образовни и васпитни рад, уважавање личности, подршка за свестрани развој 

личности, афирмација талената, заштита од дискриминације , насиља , информисање о 

правима и обавезама ученика, учествовање у раду органа  школе (ученички парламент) и 

правично поступање школе према ученику. 

                      

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦ

ИЈА 
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ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ  

 

- РАД НА ИЗРАДИ  ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

РАДА ШКОЛЕ 

 

- ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВА 

ШКОЛЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ДИРЕКТОРА 

 

- ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

- ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 

ШК.2017/2018.ГОД. 

 

- ИЗРАДА АНЕКСА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

- УВИД У ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ И 

ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА РАДА 

НАСТАВНИКА И ДРУГИХ ПОСЛОВА 

 

- ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА 

ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

- ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ИЗРАДА ПЛАНА 

НАБАВКИ ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА,НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И 

ОПРЕМЕ 

 

- УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ ГРАДА ПАНЧЕВА „УЗ 

МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА“ 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ,СЕП

ТЕМБАР 

 

 

АВГУСТ 
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ОРГАНИЗАЦИОНО 

УПРАВНИ ПОСЛОВИ 

СВИ ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ 

ЗА  НОРМАТИВЕ ТЕКЛИ 

СУ ПО ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

ПРОЦЕДУРИ И НА 

ВРЕМЕ СУ ДОНЕТИ И 

УСВОЈЕНИ 

ПРАВИЛНИЦИ ИЛИ 

ЊИХОВЕ ИЗМЕНЕ. 

 

 

 УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА 

РЕДОВНЕ НАСТАВЕ, ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ, РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ 

ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

 ИЗРАДА РАСПОРЕДА ДЕЖУРСТВА  

 

 ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ 40-

ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

 

 ПРИЈЕМ И УПУЋИВАЊЕ У РАД НОВИХ 

НАСТАВНИКА 

 

 ОРГАНИЗОВАЊЕ И СТАЛНО ПРАЋЕЊЕ РАДА 

ПОМОЋНОГ ОСОБЉА 

 

 ОРГАНИЗОВАЊЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА,РАСПОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ 

УЏБЕНИКА,НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И 

ОПРЕМЕ 

 

 ОРГАНИЗОВАЊЕ И СТАЛНИ УВИД У РАД 

ФИНАНСИЈСКЕ,АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПП 

СЛУЖБЕ 

 

 РУКОВОЂЕЊЕ НАСТАВНИЧКИМ ВЕЋЕМ, 

ПЕДАГОШКИМ  КОЛЕГИЈУМОМ, 

ПРИСУСТВОВАЊЕ СЕДНИЦАМА 

ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ 

РАЗРЕДА;ПРАЋЕЊЕ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА И РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ 

 

 САРАДЊА СА ТИМОМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

НАСИЉА И ПРИМЕНА ПРОТОКОЛА О 

ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 САРАДЊА СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 

 

АВГУСТ 

АВГУСТ 

АВГУСТ 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

ТОКОМ 

ЦЕЛОГ 

ПЕРИОДА 

 

АВГУСТ,СЕП

ТЕМБАР 

 

 

 

 

ТОКОМ 

ЦЕЛОГ 

ПЕРИОДА 
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ПЕДАГОШКО – 

ИНСТРУКТИВНИ И 

САВЕТОДАВНИ РАД 
У ОВОЈ ОБЛАСТИ РАДА 

ПРАЋЕНА ЈЕ И 

КОНТРОЛИСАНА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА, 

КАКО СТРУЧНИХ ТЕЛА ТАКО 

И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ РЕГУЛИСАНИХ 

СТАТУТОМ ШКОЛЕ И 

ДРУГИМ АКТИМА.ВРШЕНА 

ЈЕ ПРОВЕРА АЖУРНОСТИ И 

КВАЛИТЕТА РАДА 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКОГ 

ОСОБЉА ДА БИ СЕ ИМАО 

УВИД У ОДРЖАВАЊЕ 

ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА И 

ДВОРИШТА. 

 

 ПРЕГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ УРЕДНОСТИ 

ВОЂЕЊА ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

НАСТАВНИКА И ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 УНАПРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ(ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД) 

 

 СТАЛНО ПРЕГЛЕДАЊЕ КЊИГЕ ДЕЖУРНИХ 

НАСТАВНИКА 

 

 ПОСЕТА ЧАСОВИМА У САРАДЊИ СА 

ПСИХОЛОГОМ И ПЕДАГОГОМ  

 

 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАСТАВНИЦИМА И 

АНАЛИЗА ПОСЕЋЕНИХ 

ЧАСОВА(РАЦИОНАЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАСА,КОМУНИКАЦИЈА И 

САРАДЊА,КОРЕЛАЦИЈА И ПРИМЕНА ЗНАЊА, 

НАЧИН УЧЕЊА, ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА, 

ОЦЕЊИВАЊЕ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА) 

 ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 ПРАЋЕЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ и ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 

 

 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 

 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 

 

 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 

 

 

ПОСЛЕ 

ПОСЕЋЕНИХ 

ЧАСОВА-

ОКТОБАР,НО

ВЕМБАР 

 

 

 

 

  

 УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА 

РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:13 

 

 4 УЧИТЕЉИЦЕ И 9 НАСТАВНИКА 

 

 

ОКТОБАР-

НОВЕМБАР 
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АНАЛИТИЧКИ РАД  АНАЛИЗА ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ КАО И АНАЛИЗА 

УСПЕХА УЧЕНИКА ВРШЕНА ЈЕ НА КРАЈУ 

ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА И нА 

КРАЈУ 1.ПОЛУГОДИШТА НА СЕДНИЦАМА 

ОДЕЉЕНСКОГ И НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА.РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА ПРАТИЛИ СМО У ТОКУ ПРВОГ 

ПОЛУГОДИШТА, ВРШИЛИ АНАЛИЗУ УСПЕХА 

УЧЕНИКА И УПОРЕЂИВАЛИ СА РАНИЈИМ 

УСПЕХОМ УЧЕНИКА КВАРТАЛНО И 

ПОЛУГОДИШЊЕ.НА ОСНОВУ ТИХ АНАЛИЗА 

ПРЕДУЗИМАНЕ СУ МЕРЕ КАКО БИ 

РЕЗУЛТАТИ РАДА БИЛИ ШТО 

БОЉИ.ОСНОВНЕ ТЕМЕ КОЈЕ СУ СЕ 

РАЗМАТРАЛЕ НА СЕДНИЦАМА СТРУЧНИХ 

ТЕЛА ШКОЛЕ И ИЗ КОЈИХ СУ ИЗВЛАЧЕНИ 

ОДРЕЂЕНИ ЗАКЉУЧЦИ И УСМЕРЕЊА КА 

КВАЛИТЕТНИЈЕМ РАДУ БИЛЕ СУ:АНАЛИЗА И 

УТВРЂИВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИХ 

ЧАСОВА РЕДОВНЕ,ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ,ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ,АНАЛИЗА И 

УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА 

УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

КЛАСИФ.ПЕРИОДА,ПРВОМ ПОЛУГ АНАЛИЗА 

И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАЊА И ПРИПРЕМАЊА 

НАСТАВНИКА У ЦИЉУ УНАПРЕЂИВАЊА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА,УПОЗНАВАЊЕ И 

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОМ 

ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ГРАДСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ,РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ У ПРИРОДИ И 

ЗИМОВАЊУ УЧЕНИКА, ПЛАНИРАЊЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈА  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА,АНАЛИЗА И УТВРЂИВАЊЕ 

УСПЕХА УЧЕНИКА 5. И 7. РАЗРЕДА НА 

ИНИЦИЈАЛНОМ ТЕСТИРАЊУ  

 РАЗМАТРАН АКЦИОНИ ПЛАН ВРЕДНОВАЊА 

И САМОВРЕДНОВАЊА У ОБЛАСТИ НАСТАВА 

И УЧЕЊЕ, А НА САСТАНЦИМА ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ АНАЛИЗИРАН АКЦИОНИ 

ПЛАН И ДОНОШЕНЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

НАСТАВЕ 

 АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА 

 

 

 

 

 У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП-А,  

ОРГАНИЗОВАО РЕАЛИЗАЦИЈУ СЕМИНАРА 

„Превенцијом против насиља, организовањем 

интерактивних родитељских састанака  

 

 

СЕПТЕБАР-

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕБАР-

август 
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РАД У СТРУЧНИМ И 

ДРУГИМ ОРГАНИМА 

ШКОЛЕ 

 РАД У СТРУЧНИМ И РУКОВОДЕЋИМ 

ОРГАНИМА ШКОЛЕ САСТОЈАО СЕ У 

ПРИПРЕМИ СЕДНИЦА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА,ПЕДАГОШКО-

ИНСТРУКТИВНИХ ПОСЛОВА У РАДУ 

СТРУЧНИХ ВЕЋА,ПРИПРЕМЕ И ВОЂЕЊА 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА,ИНСТРУКЦИЈА У ВОЂЕЊУ 

ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,СТВАРАЊУ 

РАДНЕ АТМОСФЕРЕ,МЕЂУСОБНОГ 

ПОШТОВАЊА,УВАЖАВАЊА И 

ПОМАГАЊА,ИНСТРУКЦИЈА У ПРИМЕНИ 

ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА,АНАЛИЗЕ 

РАДА СВИХ СТРУЧНИХ ВЕЋА И 

ОРГАНА,ЊИХОВИХ 

САДРЖАЈА,АКТИВНОСТИ,ВРЕМЕНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

СВОЈИХ ПРОГРАМА,А ТО СВЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОМ ЦИЉУ ДА ШТО 

ОРГАНИЗОВАНИЈЕ И СТРУЧНИЈЕ ТЕЧЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОЦЕС У ШКОЛИ. 

СЕПТЕБАР-

АВГУСТ 

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УНОШЕЊЕ 

ЕЛЕМЕНАТА 

САВРЕМЕНЕ 

ОБРАЗОВНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ У 

НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ: 

 СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА И СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА –

УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА 

АКРЕДИТОВАНИМ СЕМИНАРИМА И 

ТРИБИНАМА. 

 

 ЗАПОСЛЕНИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ  НА 

СЕМИНАРИМА ВАН УСТАНОВЕ И У 

УСТАНОВИ 

 У СКЛОПУ ОСАВРЕМЕЊАВАЊА НАСТАВЕ 

КУПЉЕНА СУ НОВА НАСТАВНА СРЕДСТВА И 

ДАТО НА КОРИШЋЕЊЕ НАСТАВНИЦИМА 

 СТАЛНО ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА НА КОЈИМА СЕ 

ЗАСНИВА РАД ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

ШКОЛОМ 

 

 

 ОРГАНИЗОВАО И ПОХАЂАО СЕМИНАР У 

ОКТОБРУ  „Превенцијом против насиља, 

организовањем интерактивних родитељских 

састанака; Развијање социјалних вештина у 

школи 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

НАСТАВНИК

А ПРАТИ СЕ 

И 

ЕВИДЕНТИР

А.СВИ 

НАСТАВНИЦ

И И СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ 

ИМАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

ДОСИЈЕЕ О 

СТРУЧНОМ 

УСАВРШАВА

ЊУ. 
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КУЛТУРНА И ЈАВНА 

ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

ИМАЛЕ СУ ЗА ЦИЉ ПОБОЉШАЊЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА И АФИРМАЦИЈЕ КУЛТУРНО-

УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА НАШИХ 

УЧЕНИКА. ЗАЈЕДНО СА МЕСНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ И ДОМОМ КУЛТУРЕ ЈАБУКА 

ОРГАНИЗОВАНИ ДАНИ ЈАБУКЕ 

ОКТОБАР-

АВГУСТ 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ 

(ТУМАЧЕЊЕ ЗАКОНА) И ШКОЛСКОМ 

УПРАВОМ (ТЕХНОЛОШКИ 

ВИШКОВИ,ФИНАНСИРАЊЕ,ПЛАН 

УПИСА,ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИКА,ИЗВЕШТАЈИ…) 

 СТАЛНА САРАДЊА СА ГРАДСКОМ УПРАВОМ 

И ОДЕЉЕЊЕМ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ(ТЕХНОЛОШКИ 

ВИШКОВИ,ФИНАНСИРАЊЕ, ПЛАН 

УПИСА,СТАЛНА РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА..) 

 САРАДЊА СА ПРОСВЕТНОМ 

ИНСПЕКЦИЈОМ(РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ 

НАДЗОРИ) И ПОСТУПАЊЕ ПО НАЛОЗИМА 

 САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ 

СЛУЖБАМА(ПРОТИВПОЖАРНА 

ЗАШТИТА,САНИТАРНА 

ИНСПЕКЦИЈА,КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА…) 

 СТАЛНА САРАДЊА СА ПРОСВЕТНИМ 

САВЕТНИКОМ (ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ШКОЛЕ И РАДУ ДИРЕКТОРА, ПОМОЋ У 

ТУМАЧЕЊУ ЗАКОНА, РАЗМЕНА 

ИНФОРМАЦИЈА…) 

 СТАЛНА САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА 

 САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА У ГРАДУ 

КАО И СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ  

 СТАЛНА САРАДЊА СА МЕДИЈИМА 

ПОВОДОМ РАЗНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

И ГРАДУ (ТВ ПАНЧЕВО,ПАНЧЕВАЦ, РТС, РТВ 

Војводина) 

 УСПОСТАВЉЕНА ЈЕ САРАДЊА СА 

КОМУНАЛНОМ ПОЛИЦИЈОМ И ЗАВОДОМ ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

 САРАДЊА СА АМБАСАДОМ РЕПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИЈЕ У ЦИЉУ КВАЛИТЕТНИЈЕГ 

СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ  

 САРАДЊА СА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТОМ 

МАКЕДОНИЈЕ 

 САРАДЊА СА ДОМОМ КУЛТУРЕ, МЕСНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ ЈАБУКЕ У СПРОВОЂЕЊУ СВИХ 

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА ПРОМОЦИЈУ И 

УГЛЕД СЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 
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САРАДЊА СА САВЕТОМ 

РОДИТЕЉА И 

РОДИТЕЉИМА 

 УЧЕШЋЕ НА СВИМ СЕДНИЦАМА САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

 ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ СА 

РОДИТЕЉИМА 

 ОБАВЕШТАВАЊЕ О СВИМ ВАЖНИМ 

ПИТАЊИМА ПРЕКО ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ ЗА 

РОДИТЕЉЕ 

 

 

 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 

САРАДЊА СА 

ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ 

 ПРИСУСТВОВАО СВИМ СЕДНИЦАМА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАО О СВИМ 

АКТИВНОСТИМА ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ 

 ИНФОРМИСАО ШКОЛСКИ ОДБОР О 

РЕДОВНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРИМА 

КАО И О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА И 

ПОСТУПАЊИМА У ВЕЗИ НАЛОЖЕНИХ МЕРА 

 

 

СЕПТЕМБАР-

АВГУСТ 

САРАДЊА СА 

УЧЕНИЦИМА 

 ПУТЕМ ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ И КЊИГЕ 

ОБАВЕШТЕЊА БЛАГОВРЕМЕНО СУ 

ИНФОРМИСАНИ О СВИМ ВАЖНИМ 

АКТИВНОСТИМА  

 СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ КАО И 

РАНИЈИХ ГОДИНА ЗАЈЕДНИЧКИ СМО 

ПЛАНИРАЛИ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЧЈУ 

НЕДЕЉУ И ПОМОГАО ДА СЕ  ОРГАНИЗУЈЕ 

ЗАЈЕДНИЧКА ЖУРКА ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ 

РАЗРЕДА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА 

 САВЕТОДАВНИ РАЗГОВОРИ СА УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

СЕПТЕМБАР-

АВГУСТ 
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ЕВАЛУАТОРСКА 

ФУНКЦИЈА 

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ РЕАЛНО ЈЕ 

ОСМИШЉЕН,ПА СУ СВИ ПОСЛОВИ И 

ЗАДАЦИ ПЛАНИРАНИ ЗА шк.2017/2018. НА 

ВРЕМЕ И У ПОТПУНОСТИ РЕАЛИЗОВАНИ. 

 ПОЈАЧАНУ САРАДЊУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ПРИЛИКОМ ОСМИШЉАВАЊА КОРЕЛАЦИЈЕ 

МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА 

 РАЗРАДУ ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА РАДА 

НАСТАВНИКА(АКЦЕНАТ СТАВИТИ НА 

МОГУЋЕ КОНКРЕТНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ 

 ПРИМЕНУ РАЗНОВРСНИХ ОБЛИКА И 

МЕТОДА РАДА (РАД СА НАСТАВНИЦИМА НА 

ПРИПРЕМАЊУ ЧАСОВА ГДЕ ЈЕ ЗАСТУПЉЕН 

ГРУПНИ РАД-ПРИПРЕМА,ПОДЕЛА НА ГРУПЕ, 

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА. 

 У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА ТРЕБА 

ПОСТАВЉАТИ ШТО ЈАСНИЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ 

ОЦЕЊИВАЊА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА,ЈЕР 

СУ СЕ ОВЕ ПОЈАВЕ ПОКАЗАЛЕ КАО ГЛАВНИ 

УЗРОК,КАКО НЕСПОРАЗУМА У 

КОМУНИКАЦИЈИ,ТАКО И УСПЕХА И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 ПОЈАЧАТИ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА И 

ВАНШКОЛСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА,КРОЗ 

САВЕТОДАВНИ И КОРЕКТИВНИ РАД 

ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ И РАЗРЕДНИХ 

СТАРЕШИНА. 

 СА ТИМОМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ИЗВРШЕНА ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА СА 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА У РАЗРЕДУ 

СЕПТЕМБАР-

АВГУСТ 
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РАДОВИ И ОПРЕМА  ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ВРТИЋ-150.00,00 ДИНАРА – БУЏЕТ ГРАДА 

ПАНЧЕВА, ДОДАТНА СРЕДСТВА (КУПЉЕНО 

13 СТОЛОВА ЗА ТРПЕЗАРИЈУ У ВРТИЋУ И 

ЛАП ТОП СА ЗВУЧНИЦИМА И КОМПЈУТЕР 

 ПОСЕБНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ИЗ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА САНАЦИЈУ И РЕНОВИРАЊЕ 

УЧЕНИЧКИХ ТОАЛЕТА-1.800.000,00 ДИНАРА 

 МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ-130.000,00 

 НАДЗОР ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ 

ЗДРАВЉА НА РАДУ: ИЗДВОЈЕНО 230.000,00 НА 

СРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ ЗА ШКОЛУ И 

ЗАБАВИШТЕ И 50.000,00 ЗА ВРТИЋ 

 ИЗВРШЕНА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ ЗА 

ШТА ЈЕ ИЗДВОЈЕНО 165.000,00 ДИНАРА 

 ИЗ РЕДОВНИХ МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 

ИЗВРШЕНО СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА 

 ЗАМЕЊЕНА СУ НЕИСПРАВНА И 

ПОСТАВЉЕНА ДВА НОВА ПАНИК СВЕТЛА-

40.000,00 ДИНАРА 

 ОБНОВЉЕН КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ У 

ШКОЛИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ЗАБАВИШТЕ И ВРТИЋ 

 ОБОГАТИЛИ СМО БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД У 

ВРЕДНОСТИ ОД 20.000,00ДИНАРА-САЈАМ 

КЊИГА И ДРУГЕ НАБАВКЕ 

 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ОДОБРИЛО 

25.000,00 ДИНАРА ЗА НАБАВКУ КЊИГА И 

ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 МОЛЕРСКИ РАДОВИ, ХОБЛОВАЊЕ ПАРКЕТА 

ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 

АВГУСТ-

ДЕЦЕМБАР 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 2018 

 

 Наведене послове сам обављаo у доброј и успешној сарадњи са свим наставницима, стручним 

сарадницима и стручним органима, Школским одбором,  Саветом родитеља  и уз подршку 

свих запослених у Школи. Посебан допринос раду школе су дале представнице ђачког 

парламента,својим редовним активним учествовањем у раду стручних органа и раду школског 

одбора.Залагаo сам се за законитост у раду и за успешно обављање делатности школе.  

                       

 

6.8   Секретар школе 

 

 

Секретар школе је у току школске 2018/19. године у оквиру свог радног  ангажовања   

обављао послове рада из свог делокруга који су обухватали следеће послове: 
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- управне, нормативно-правне  послове                             

- израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката 

- праћење и спровођење поступака  доношење општих аката   

- правно-стручна  помоћ и обрада тих аката  од нацрта до објављивања коначних 

текстова 

- израда свих врста уговора 

- заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама 

- присуствовање седницама органа управљања ,и других органа ради давања 

објашњења и тумачења 

- правно-техничке послове око избора за  органе школе и стручне послове 

- стручне, административне послове у вези са  престанком радног односа 

- пријема у радни однос  распоређивањем и другим  променама статуса радника. 

У току целе школске године траје перманентно сарадња  између директора и секретара 

школе.  

Секретар школе  у току целе календарске   године  сарађује   са родитељима, ученицима  

и другим заинтересованим странкама, даје  објашњење  законских  прописа  приликом 

решавања  појединих права, обавеза  и одговорности ученика.  

Целокупни рад секретара се  заснива  на принципима, ажурности, економичности, 

експедитивности, и тачности. Реализација  послова мора бити ефикасна  и свеобухватна. 

Секретар школе  тесно сарађује са председником Школског одбора, савета родитеља и 

другим  стручним органима у школи. 

 

        6.9 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

На 10 седнице Педагошког колегијума, у шк. 2018/19.год.разматрало се: 

 

1. Разматрање предлога  стручних већа о подели предмета на наставнике 

2. Разматрање предлога   директора школе о подели одељењских старешинстава 

3. Реформа образовања  

4. Услови рада школе и ангажовање родитеља у побољшавању услова рада 

5. Предлози Годишњег програма рада школе и Школског програма 

6. Прослава значајних празника 

7. Противпожарна заштита 

8. Рад Ученичког парламента 

9. Предлог  уџбеника за школску 2018/19.год. за други и шести разред 

10. Акција добровољног давања крви 

11. Рад секција и ученичких организација 

12. Набавка  наставних средства и стручне литературе 

13. Помоћ социјално-економски угроженим ученицима 

14. Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

15. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

 

6.10  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Одлуком наставничког већа, која је одржана пред почетак школске 2018/2019 године, за 

координаторе ученичког парламента изабрани су Ивана Лашић, наставник енглеског језика, и 

Драган Вулин, наставник физичког васпитања.  
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У раду Ученичког парламента Основне школе „Гоце Делчев” у школској 2018./19. години 

учествовало је по два представника свих одељењских заједница седмог и осмог разреда. 

Парламент је бројао дванаест чланова. Програм и садржај рада усвојен је на другој седници 

Ученичког парламента.  

 

Анализа реализованих активности предвиђених програмом рада Ученичког парламента  

 

Ученички парламент је конституисан 04.09.2018.године. На часу одељењских заједница 

седмог и осмог разреда изабрана су по два представника Ученичког парламента. Одмах затим 

је одржан први састанак, на коме су изабрани председник, потпредседник и записничар. 

Чланови су упознати са надлежностима парламента и са правилником о раду. На истом 

састанку изабрана су и два представника Ученичког парламента који ће присуствовати 

седницама Школског одбора. Ученички парламент је одржао осам састанака, на којима је 

реализован садржај предвиђен Годишњим планом рада Ученичког парламента. Осим 

руководства Парламента, изабран је представник који је учествовао у раду тима за Школско 

развојно планирање. Представници Парламента су присуствовали састанцима Школског 

одбора. Чланови Парламента су активно учествовали у свим школским манифестацијама, 

организовали изложбу кућних љубимаца и чишћење школског дворишта... 

Договорено је да ће се на првом састанку Ученичког парламента у наредној школској години 

разговарати о предлозима у вези нових акција и манифестација у којима ће учествовати 

ученици Ученичког парламента. 

 

Координатори: 

Ивана Лашић-наставник енглеског језика 

Драган Вулин-наставник физичког васпитања 

 

 

           VII     РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА 

 

7.1    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

     Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу за 
школску 2018/2019.год. 

    

     Стручно веће за разредну наставу чини: 12 учитеља (у првом 2 учитељице; у другом, 

трећем и четвртом разреду по 3), две наставнице енглеског језика, наставник веронауке и 

наставница македонског језика са елем. нац. културе. 11 наставника разредне наставе ради у 

класичним одељењима, док 1 наставник на радном месту у боравку.  

      У току школске године Стручно веће за разредну наставу одржало је 7 састанака и 

реализовало је планове предвиђене програмом за ову школску годину.                   

    Руководиоци разредних већа млађих разреда су донели програме рада за свако Веће 

посебно. Кроз Програм рада утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употреба метода 

и средстава у редовној настави, планирани су различити облици наставе, као и корелација 

међу предметима. Поред редовне наставе, одржаване су и допунска настава, додатна настава, 

а учествовали смо и у различитим ваннаставним активностима у школи, као и изван ње.  
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    Редовна настава васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном распореду часова. 

Циљеви и задаци наставе су дати у глобалним плановима и програмима рада за сваки 

предмет.  

    У току школске године (на почетку сваког месеца) су сачињени и реализовани месечни 

планови рада. 

   План рада Стручног већа за разредну наставу је континуирано оствариван почев од првих 

припрема за школску 2018/2019. годину и пријемом првака, одржавањем наставних и 

ваннаставних активности, седница, угледних часова и посећивањем семинара за стручно 

усавршавање.  

План рада је остварен скоро у потпуности.  

   Рад у школи се одвијао у две смене (пре подне и по подне). Смене су се мењале на две 

недеље. 

    Организовано је дежурство по 3 наставника у школи пре наставе и за време  великог 

одмора.  
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А К Т И В Н О С Т И 
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 изабран је председник Стручног већа,  

 усвојен је годишњи програм рада Стручног 

већа,  

 донет је план потребних наставних  средстава 

за ову школску годину, 

 сачињен је распоред часова за енглески језик, 

веронауку и македонски језик са елем. нац. културе за свако одељење,  

 договор око пријема првака 

 на основу Правилника о стручном 

усавршавању у ОШ «Гоце Делчев» направљен је појединачни план усавршавања 

за сваког члана већа 

се
п

т
ем

б
а
р

 

 одређен је координатор за штампу ученика 

(М. Савић) 

 усвојен је програм школе у природи 

 реализован је полудневни излет у непосредну 

околину, сви активи 

 реализована је приредба поводом пријема 

првака (Актив 4. разреда) 

 излагање, Л. Леу  “Приручник за рад са 

ученицима са сметњама у развоју од 1. до 4. разреда.“ 

 угледни час, М. Савић „Рељеф Србије“ 

 спортска манифестација у Панчеву „Сајам 

спорта у граду спорта“ 

 Л. Леу присуствовала састанку Управног 

одбора УПАД-а 
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о
к

т
о
б
а
р

 

 анализа успешности  реализације планираних 

задатака у васпитно – образовном раду  

 идентификовани су ученици за ИОП 

 реализован је пројекат „Дан јабуке у Јабуци“  

 реализовано је низ активности поводомје 

Дечије недеље од 1. до 5. октобра „Моје је право да живим срећно и здраво“  

 организован је одлазак ученика у  позориште  

„Заљуби се Цица у принца“ 

 излагање, Д. Ивановски и Б. Петковски: 

„Приказ Правилника о стр. усавршавању наставника, стр. сарадника и васпитача у 

оквиру установе“ 

 Љ. Јованов, приказ књиге „55 изазова 

подучавања“, Кети Патерсон 

 реализована је настава у природи на 

Дивчибарама 

н
о
в

ем
б
а
р

 

 разматрана су постигнућа ученика након 

класификационог периода 

 одређен је координатор за математичко 

такмичење „Мислиша“,(С. Ердељанац) 

 учествовање на ликовном конкурсу „Мала 

жаока“ (карикатура- кућни љубимци) 

 организована је настава у природи 

 угледни час одржала С. Ердељанац „Јединице 

мере за површину“    

 угледни час, М. Савић „Човек као свесно и 

друштвено биће“ 

 угледни час, Л. Леу „Кружење воде у 

природи“ 

 угледни час, М. Мркела 

 приказ своје књиге хаику поезије „Бјелина 

згаришта“ М. Мркела 

 рад са студентом, Л. Спиридонов              

 

д
ец

ем
б
а
р

 

 

 разматрана су постигнућа ученика на крају 

првог полугодишта 

 излагање, Л. Леу  “Обука за есДНЕВНИК“ 

 угледни час одржала Л. Спиридонов „Велико 

слово – једночлани и вишечлани географски појмови“ 

 рад са студентом, Л. Спиридонов              

јан

уар 

 реализована је приредба поводом школске 

славе „Свети Сава“ 

 

феб

р. 

 одржано је Школско такмичење из математике 

 приказани су дигитални уџбеници (Нови 

логос, Клет и Фреска) 
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 м

а
р

т
 

 

 учествовање на математичком такмичењу 

„Мислиша“ и Општинском такмичењу из математике  

 обука за непливаче, 2. разред 

 извођење угледног часа, Б. Петковски 

 извођење угледног часа, Љ. Јованов 

„Једначине са множењем и дељењем“  

 извођење угледног часа, М. Савић „Писмено 

дељење и множење“ 

 учешће у пројекту музичке школе из Панчева 

„Јавни час музичке културе“ 

апр

ил 

 

 литерарни конкурс „Крв живот значи“, 

4.4.2019. 

 ликовни конкурс „Мали Пјер“, 10.4.2019. 

 

 м
а
ј 

 

 организована је настава у природи на 

Дивчибарама (Љ. Јованов, С. Миљковић – Поповић и С. Ердељанац) 

 низ активности поводом Дана школе 

 организован је одлазак  ученика у  позориште  

„Успавана“ 

 учешће у пројекту „Безбедност деце на 

железници“ 

 С. Ердељанац је организовала изложбу 

„Обновљиви и необновљиви извори енергије-предности и мане“ 

 

 

ју
н

 

 

 М. Мркела организовала ученицима 2. раз. и 

једном одељењу 1. разреда дружење са песникињом Ружицом Томић из Панчева 

 организовање одласка ученика у  позориште  

„Звездана и Уображенко“ 

 посета ликовној изложби  у Дому културе у 

организацији учитеља ученика 3.разреда  

 одељењска приредба учитељице В. Спасић 

 анализа рада и мере побољшања рада 

Стручног већа наставника разредне наставе 

 чланови Стручног већа наставника разредне 

наставе учествовали су у реализацији завршног испита 

          

             Извештај подноси:Биљана Петковски, 

                      21.6.2019. год.                    председник Стручног већа разредне наставе 

 

 7.2  ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.год.   

 

Веће друштвених наука  ОШ „Гоце Делчев“ Јабука у току 2018/2019 године чинили су: 

 Српски језик: Јадранка Глигоров, Александра Цветковић, Николина Новаковић 

 Енглески језик: Милена Мркела, Николина Војводић, Ивана Лашић 

 Немачки језик: Сузана Петровић; Француски језик: Горан Лишанин 

 Историја: Радмила Шарац 
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 Техничко образовање: Далибор Симоновић, Снежана Грбић 

 Информатика: Данијела Врховац 

У току школске 2018/2019 године одржане су четири седнице Већа друштвених наука. 

На седницама су разматрана следећа важнија питања: 

 израда глобалних и оперативних планова 

 организација рада секција,додатне и допунске наставе 

 распоред писмених и контролнх задатака 

 организација школских такмичења и припреме за даља такмичења 

 усклађивање критеријума оцењивања  

 планирање стручног усавршавања у установи и ван установе 

 анализа успеха ученика 

На бази плана рада Већа, а у складу са Програмом рада школе, предвиђене активности 

су у потпуности реализоване.   

Записници са седница налазе се у Дневнику рада Већа друштвених наука. 

Веће је донело план рада секција, додатне и допунске наставе, који су и реализовани у 

току школске године. 

Веће је такође радило на изради тестова за проверу знања и писмених задатака (у 

оквиру сродних предмета), уједначавању критеријума оцењивања, анализи рада додатне и 

допунске наставе, као и анализи рада самог Већа. 

Ученици су ове школске године учествовали и показали завидне резултате на 

општинским, окружним такмичењима. Чланови Већа похађали су акредитоване семинаре из 

Каталога семинара за школску 2018/2019 годину, а уверења о савладаном стручном 

усавршавању достављена су педагогу школе.  

Оно што заједнички уочавамо и стално потенцирамо је мањак броја часова у петом 

разреду за историју и у свим разредима за стране језике.  

Захваљујући нашој координацији и усклађеним захтевима сматрамо да српски језик, 

енглески језик, немачки језик,историја,техничко образовање и информатика у нашој школи 

испуњавају захтеве наставних предмета. 

 

 

7.3 ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Веће природних наука ОШ „Гоце Делчев“ у Јабуци чини 8 чланова, и то: 

 

Географија Зоран Симовић 

Физика Александра Чакован 

Математика Станислав Трогранчић 

 Љиљана Тасковски 

 Горан Спировски 

Биологија Кристина Балан 

Александра Карић 

Хемија Драгана Јакшић 

 

 На бази плана рада Већа, а у складу са Програмом рада школе, предвиђене активности 

су у потпуности реализоване. 

Веће је посебно радило на изради планова рада (редовне, додатне,  допунске наставе и 
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слободних активности ). Усклађивали смо програмске садржаје и координисали наставне 

предмете већа вештина, природних и  друштвених наука. 

Посебно смо сарађивали на пољу препознавања и праћења даровитих ученика, 

усклађивали критеријуме оцењивања, размењивали искуства у иновацији у настави, 

планирали опрему специјализованих учионица, договарали се око организације школских, 

општинских, окружних и републичких такмичења из предмета као и заједничке екскурзије за 

све чланове већа природних наука.  

Ученици су показали завидне резултате на општинским, окружним такмичењима.  

Чланови већа су похађали акредитоване семинаре из Каталога за школску 2018/2019. 

годину, чија смо уверења о савладаном стручном усавршавању  доставили педагогу школе. 

Оно што заједнички уочавамо и стално потенцирамо је не прилагођеност наставних 

садржаја узрасту ученика, као и неусклађеност градива појединих наставних предмета. 

Захваљујући нашој координацији и усклађеним захтевима сматрамо да географија, 

физика, математика, биологија и хемија у нашој школи испуњавају захтеве наставних 

предмета. 

 

 

 

 

. 

 

 

7.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ВЕШТИНА (ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКА 

КУЛТУРА И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ) У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

Веће вештина чини 6 чланoва: 

 

1. Миле Спировски, наставник ликовне културе 

2. Злата Хришћан, наставник музичке културе 

3. Драган Вулин, наставник физичког васпитања 

4. Миљан Блазовић, наставник физичког васпитања 

 

На бази плана рада Већа, а у складу са Програмом рада школе, предвиђене активности 

су у потпуности реализоване. Веће је посебно радило на изради планова рада ( редовне 

наставе и слободних активности). 

Чланови већа су усклађивали програмске садржаје и координисали наставне предмете 

већа вештина, већа природних и друштвених наука. Посебно смо сарађивали на пољу 

препознавања и праћења даровитих ученика, усклађивали критеријуме оцењивања, 

размењивали искуства у иновацији у настави, договарали се око организације школских 

манифестација и активности. 

Ученици су учествовали на више ликовних конкурса, и освајали места на општинским 

окружним  међуокружним  и републичким такмичењима и смотрама из области физичког 

васпитања и ликовне културе.  

Веће је активно сарађивало и заједнички припремало прославу Дана школе, израдом и 

постављањем  сцене за приредбу, учешћем хора и оркестра у приредбама, поставком изложбе 

ликовних радова у школ. холу и Дому омладине,  концерта у Дому омладине,организовањем  

кроса, спортског дана... 
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Чланови већа су похађали акредитоване семинаре из каталога за школску 2018/2019. 

годину, а стручно су се усавршавали и у самој школи, организујући огледне часове, као и 

посећујући огледне часове других наставника. 

Оно што заједнички уочавамо и стално потенцирамо као недостатак, је мањи број 

часова у шестом, седмом и осмом разреду из предмета ликовна и музичка култура што знатно 

утиче на квалитет наставе. 

Захваљујући нашој кординацији и усклађеним захтевима, сматрамо да ликовна култура, 

музичка култура и физичко васпитање у нашој школи испуњавају критеријуме вештина.                                                                                                       

 

7.5  ВЕЋЕ ВАСПИТАЧА 

 

У току 2018/19. године одржано је 2 састанака већа васпитача,коме су присуствовали сви 

васпитачи из припремног предшколског објекта,којих има укупно три,као и  из вртића којх 

има укупно шест. За планирање васпитно-образовног рада,као и за стручно 

усавршавање,састанцима је присуствовао педагог школе. 

               У наставку су приказане активности реализоване на састанцима већа васпитача.                                     

  -Подела деце која ће похађати припремно предшколски програм, по групама,избор 

литературе коју ће користити,смене рада васпитача.                                                                                                                                    

–Заказивање родитељских састанака,прављење спискова за куповину потрошног материјала.                       

–Организација рада током дечије недеље,прикупљање новца за црвени крст и оболеле од 

дистрофије.         

–Стручно усавршавање у установи: Компетенције професије васпитач.                                                                   

–Разговор о хуманитарној Новогодишњој продајној изложби                                                                                

-Новогодишња представа,сликање са Деда Мразом,подела пакетића,маскенбал                                              

-Договор о приредби и прослави поводом школске славе Светог Саве,подела переца.                                       

–Договор око организације  рада,прилоком одржавања манифестације Сланинијада.                                        

–Договор око организовања ускршњих радионица                                                                                                               

-Упис деце,која ће од септембра кренути у млађу групу,упис деце у припремно предшколски 

програм, као и у први разред,припремање папирологије.                                                                                                            

–Договор око приредбе и прославе поводом Дана школе.                                                                                       

–Излазак листе деце која су примљена у вртић,договор око коришћења одмора 

васпитача,кречење вртића,осликавање зидова. 

     

 

7.6  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Стручни актив за развој школског програма у току шк.2018/2019 радио је на конституисању 

стручног актива и доношењу плана рада за текућу школску годину, праћењу постигнућа 

ученика на иницијалним тестовима, реализацији тематског планирања и активне наставе. 

Пратили смо реализацију школског програма и ИОП-а, извештавали o праћењу иновација у 

образовно-васпитном раду и њиховој примени у раду и реализација циљева и стандарда 

постигнућа. На класификационим периодима вршили смо анализу реализације предвиђених 

садржаја и програма. Учествовали смо у реализацији и праћењу спровођења завршног испита. 

У току школске године 2018/2019. стручни актив за развој Школског програма је 

учествовао у изради глобалних и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за 

инклузију разматрао је потребу да израдом ИОП-а, анализирао је реализацију плана и 

програм и на основу тога радио Евалуацију Школског програма.  
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Стручни актив за развој школског програма у току шк.201819.год. радио је на  доношењу 

плана рада за текућу школску годину, на изменама и допунама Школског програма, које су 

резултирале доношење три Анекса школског програма, за ову школску годину. 

Оно што је имплементирано у Школски програм је: 

-Борба против дискриминације 

-Друштвено користан, односно хуманитаран рад 

-Измене наставног плана за 2.,6. И делом 7.разред. 

 

 

7.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ   

 

Тим за школско развојно планирање у току школске 2018/2019. год. Одржао је 5 седница и на 

њима  бавио се планираним активностима зацртаним Школским развојним планом за период 

2016.-2020.год Активности обухватају следеће области живота и рада школе: 

 Кључна област 4 /Подршка ученицима/Брига о ученицима/Безбедност и сигурност 

ученика у школи/Подршка учењу/Лични и социјални развој/Професионална 

оријентација. 

 Кључна област 2 /Настава и учење/Планирање и припремање/Наставни 

процес/Учење/Праћење напредовања ученика. 

 Кључна област 5 /Етос/Партнерство са родитељима/Сарадња са родитељима/ 

Комуникаци-  ја  са родитељима/Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско 

учење. 

 

7.8 Тим за заштиту деце/ученика од насиља у школи 

 
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, дефинисан је Програм заштите 

деце/ученика од насиља. 

У току школске године Тим за заштиту реагоао је у 10 случаја, због насилног понашања међу 

ученицима. Покренута су и реализована два васпитно-дисциплинска поступка, која су 

окончана изрицањем васпитно-дисциплинске мере и одређивањем друштвено корисног рада 

ученицима. 

Школа је поднела 2 захтева за прекршајних поступака против родитеља ученика, због 

неизвршавања родитељских обавеза, у смислу старања за редовно похађање школе. 

У току школске године због понашања ученика покренуто је 8 васпитно-дисциплинских 

поступака. 7 је завршено изрицањем васпитно-дисциплинске мере и одређивањем друштвено 

корисног рада. Ове дисциплинске мере и појачан васпитни рад дале су позитивне резултате. 

Тим за заштиту обраћао се и Центру за социјални рад „Солидарност“ за помоћ и са центром 

остварује добре односе, у најбољем интересу ученика. 

На основу Програма заштите деце/ученика од насиља донетог на основу Посебног 

протокола, Тим је и у току ове школске године  радио на формирању позитивне климе у 

школи у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, не толерише 

насиље, не ћути у вези са насиљем, развија одговорност свих, и све који имају сазнање о 

насиљу обавезује на поступање. 

Тим је у сарадњи са свим носиоцима васпитно-образовног рада у школи, успешно 

реализовао активности предвиђене акционим планом. 
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Рад на превенцији насиља у установи подразумевао је акције као што су предавања за 

ученике и наставнике, организовање расправа на тему превенције, радионице за ученике, 

интензивније укључивање ученичког парламента као креаторe и реализаторе превентивних 

активности, организовање представа на тему насиља.  

Тим се кроз своје активности бавио: 

-идентификовањем и информисањем о случајевима насиља, уз поштовање личности 

детета / ученика 

-спровођењем поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

-праћењем и евидентирањем свих врста насиља 

-јачањем и одржавањем сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, 

МУП, Здравствени центар …) 

-тимским радом на превенцији насилног понашања или решавањем оних ситуација у 

којима је насиље регистровано 

-саветодавним радом са ученицима и родитељима  

-рад са одељењским заједницама-дигитално насиље кроз представу Како да упропастите 

живот онлајн 

Све одељењске старешине су у Годишњи програм рада уврстили и теме којима се бави 

Тим за заштиту деце / ученика од насиља и то уредно реализују; 

У току ове године  имали смо више интервентних  активности које су захтевале 

поступање по Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања.  

Родитељи су информисани да је школа предузела све законске кораке у интервенцији по 

Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављ.и занем., као и да су 

информисане надлежне службе. 

Тим је у свом досадашњем  раду са ученицима обухватао мере и активности које су се 

првенствено фокусирале на превенцији, тј. покушају да уз помоћ свих актера образовно-

васпитног рада, као и активнијом улогом родитеља, посебно у васпитном делу, доведу до 

промене у понашању ученика, безбедног понашања у складу са школским правилима и 

обавезама, бољем односу према раду, према ученицима у одељењу и у школи, бољи однос 

према наставницима.  

Случајеве насиља који су  од стране Тима процењени као први ниво насиља, одељењске 

старешине у сарадњи са стручном службом успешно решавају кроз појачан васпитни рад и 

праћење. 

Тим  за заштиту деце / ученика од насиља  у васпитно – образовним установама је у току 

ове шк. године успешно реализовао активности  предвиђене  Годишњим планом рада и 

сопственим акционим планом.  

Сва документација о покренутим васпитно дисциплинским поступцима ажурирана је и 

налази се код школског психолога и секретара установе. 

 

Тим је организовао реализацију активности, предавања, презентације, радионице на тему 

дигиталног насиља и трговине људима. Свим одељењским старешинама је подељен материјал 

за рад на ове теме на часовима одељењског старешине као и дат на располагање додатни 

материјал који су могли да користе на часовима одељењских старешинама, представе и 

интернет презентације. 
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7.8.1 Програм Основи безбедности деце 

 
Програм „Основи безбедности деце“  реализован је у школској 2018/19. години кроз 

час одељењске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне 

школе. 
Циљ програма био  је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика. Наставу су реализовали припадници Министарства 

унутрашњих послова  који поседују знања и вештине из области које се изучавају. Области 

које су реализоване кроз наставу су: безбедност деце у саобраћају; полиција у служби 

грађана; насиље као негативна појава; превенција и заштита деце од опојних дрога и 

алкохола; безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и заштита деце од 

трговине људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и 

природних непогода. 

 

7.8.2 Програм превенције дискриминације 
 

Од септемнра ваћи Правилник о блицима и реаговањима на дискриминаторно понашање у 

образовно васпитним установама. С фокусом на препознавање самих извора дискриминације, 

пројекат предлаже вишеслојно решење у борби против предрасуда, неосетљивости и 

нетолеранције. Циљне групе  са којима су реализоване различите активности су запослени, 

родитељи и ученици и ученице. 

У оквиру реализације пројекта предвиђено је стручно усавршавање запослених, као и 

предавања намењена ученицима и родитељима 

 

7.9 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

Период- школска 2018/2019. година 

Педагошка асистент-Филип Ангеловски 

 

У току школске 2018/2019. године педагошки асистент реализовао  је: 

Рад са децом која не долазе на наставу, имају лош успех; посете породицама. 

 

Ученици којима  се пружала  подршка: 

• Сви ученици  којима је потребна подршка од првог до осмог разреда 

         * деца ромске националности 

         * деца са тешкоћама у развоју 

        * остали ученици– неромска деца са истим проблемима 

Важне активности: Радило се на остваривању циљева: 

• Рад са ученицима– Постићи бољи однос између педагошког асистента и ученика који и 

сами долазе долазе да разговарају о својим проблемима. 

• Рад са родитељима– Редовно обилажење родитеља ученика који изостају са часова. 

Договор са родитељима о подузимању конкретних мера. 

• Сарадња са школским колективом  – у свакодневном договору са колективом  

позивати проблематичну децу и децу којој је потребна помоћ.  
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• Сарадња са другим институцијама– присуствовао састанцима у Месној заједници и 

Општини када се разговара о проблемима деце и родитеља уопште. Помагао  Ромима 

приликом вађења личних докумената (лична карта и сл.,) 

• Сарадња са Црвеним крстом и организовање разних акција за поделу гардеробе и 

обуће материјално угроженим породицама. Такође постојала је и сарадња са невладином 

организацијом „Даница“ (који помажу око припремама пакетића). Jединица локалне 

самоуправе града Панчева је свој социјално угроженој деци од првог до осмог разреда 

обезбедила бесплатне уџбенике за  школску 2018/2019.годину. 
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7.10  ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ   
Тим је оформљен у августу 2010.год., након похађања семинара ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ- КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ.   

У школској 2017/2018., Тим  наставља са радом на реализацији планираних активности 

предвиђених Акционим планом.  

 Наставници су  на Наставничком већу и на стручним већима, информисани и упознати 

са активностима тима и са планирањем и реалицијом рада са ученицима који показују 

потребу за радом по ИОП-у.  

Поред  Тима за инклузију на нивоу школе, у овој шк. години у школи функционишу и  

малих тимова на нивоу одељења, а с обзиром на потребе ученика који похађају наставу по 

индивидуалном образовном плану.  

У школској 2017/18.год. СТИО тим школе одржао је 3 састанака.  

Због ажурирања документације и заштите података о ученицима, од сада документација 

се води на следећи начин: 

1. Психолошки досије ученика/ анамнестички подаци, Решења ИРК, мишљења 

лекара, мишљења психолога, учитеља, васпитача о детету-налазе се код школског психолога. 

2. Лични подаци и педагошки профил ученика, записници малих ИОП тимова-

налазе се код одељењског старешине, вође тима. 

3. Појединачни планови активности наставника предају се школском психологу. 

Стручни тим за инклузивно образовање се током школске 2017/2018. године састао три пута. 

На првом састанку одржаном у септембру, на основу евалуација ИОП-а из претходне школске 

године разматрало се који ученици на основзу евалуације настављају школовање по ИОП-у и 

предложени су чланови тимова за подршку ученицима. На другом састанку, одржаном у 

марту разматрани су предлози ИОП-а за друго полугодиште и дати су педагошком колегијуму 

на усвајање. Током године чланови Стручног тима за инклузивно образовање су сарађивали 

са члановима интерресорне комисије који пружају додатну подршку ученицима из наше 

школ. На крају школске године урађена је анализа евалуација ИОП-а за друго полугодиште и 

констатовано да су сви ученици остварили постављене исходе у великој мери, док је мањи 

проценат исхода остао неостварен. Поред анализе ИОП-а урађена је и анализа остварености 

планираних активности. У наредном периоду потребно је радити на промоцији инклузивног 

образовања и осмислити активности на подстицању прихватања различитости. Такође, 

установљено је да је наставницима потребна подршка у реализовању додатне подршке 

ученицима у виду саветовања како да раде са ученицима којима је потребна додатна подршка, 

као и додатна едукација у виду акредитованих семинара, али и обезбеђивања адекватних 

дидактичких средстава и помоћи педагошког асистента код појединих ученика.  

 Саветодавним радом обухваћени су и поједини родитељи ових ученика.  

 

 

 

Ученици који су се у шк. 2017-2018. наставу пратили по прилагођеном и измењеном 

плану и програму 
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Разред ИОП 1 ИОП 2 

1. 2 2 

2. 3 - 

3. - 1 

4. 2 3 

5. - 1 

6. 3 3 

7. 1 - 

8. - - 

укупно 11 10 

 
 

             

 

7.11 Тим за самовредновање 

 
Тим за самовредновање у школској 2018/19.год. одржао је 8 седнице и на последњој 

презентовао овај извештај. 

У току школске године самовредноване су 4 области и то 3 у првом полугодишту: 

1-Програмирање, планирање и извештавање 

2-Настава и учење 

1-Васпитни рад у предшколској установи 

Извештај о резултатима самовредновања ових области сачињен је и усвојен на крају првог 

полугодишта. 

У другом полугодишту извршено је самовредновање треће области ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  и то другог дела Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика. Самовредновање је обављено анкетирањем ученика и 

наставника, као и увидом у дневнике рада-евиденција осталих облика образовно-

васпитног рада-допунска и додатна  настава. 

 

7.12 Тим за вредновање квалитета и развој установе 

 
Тим за вредновање квалитета и развој установе функционише од ове школске године.  

У свом раду Тим се првенствено руководи резултатима добијеним на основу самовредновања, 

тј.Извештајем Тима за самовредновање. Разматрајући податке добијене самовредновањем 

сачињавамо Извештај тима у форми препоручених активности које би осигурале повећање 

квалитета рада школе у одређеним областима, а самим тим и развој установе. 

Препоруке које се односе на 1.област квалитета: Програмирање, планирање и извештавање 

Прва два стандарда ове области остварују се оценом 4 и само је потребно да остану на том 

нивоу. Трећи стандард лошије је заступљен и остварује се оценом 2.  

Препоручујемо организовање обуке за наставно особље-стручно усавршавање унутар 

установе , које ће реализовати школски педагог, у термину који одреди директор школе, 

а најбоље у августу 2019.год. 

Препоруке које се односе на 2.област квалитета: Настава и учење 
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Стална усавршавања наставника у овој области су неопходна. Тренутно се издваја стандард  

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења, као приоритетан за унапређивање у 

овој области.  

Препоручује се организовање стручног усавршавања за наставнике акредитованим 

семинаром Прати, процени и објективно оцени.  
Циљ обуке је Унапређење компетенција наставника у сфери оцењивања ученика у функцији 

ефикасног учења . Задаци : Систематизовања знања наставника о предмету, 

врстама,функцијама и принципима оцењивања -Унапређење компетенција наставника у свери 

ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања (стандардима 

оцењивања) -Унапређење компетенција наставника о оспособљавању ученика за сопствено 

вредновање и вредновање других -Унапређење компетенција наставника о практичној 

примени метода, техника и облика праћења, извештавања и објективног оцењивања ученика. 

Семинар је реализован у фебруару 2019. Год. По одлуци директора школе. 

 

Препоруке које се односе на 1.област у предшколској установи 

Предшколска установа васпитни рад остварује на највећем могућем нивоу.  

Препоручује се само додатно опремање дидактичким и игровним материјалом у 

зависности од узрасних група и договора са васпитачима.  

 

Препоруке које се односе на 3.област Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика 

У овој области, видљиви су напори већине наставника да образовна постигнућа ученика буду 

већа и видљиви су позитивни резултати на полугодишту и крају године. Наставници дају 

ученицима иницијалне тестове и резултате користе као основ за даљи рад. У току године 

према потребама ученика одређују похађање додатне и допунске наставе.  Како је област 

оцењена оценом 3 видимо простор да се унапређивање квалитета односи на заказивање и 

одржавање допунске наставе. Сходно примерима добре праксе препорука је одредити сталан 

термин одржавања допунске наставе који ће бити у распореду часова. Даље , уколико ученик 

и даље не долази потсетити га, обавестити одељењског старешину, обавестити родитеље. Ове 

активности примењивати константно.  

 

7.13 Тим за развој међупредметних компентенција 

Програм наставе и учења свих предмета у 5. разреду оријентисан је на исходе учења. 

Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по 

завршетку процеса учења.  

Од школске 2018/2019. године у пети разред основне школе уводи се пројектна настава са 

акцентом на међупредметне компентенције. Она је дефинисана као метода активне наставе, а 

њен главни циљ је развијање међупредметних компетенција, као што су комуникација, рад са 

подацима и информацијама, решавање поблема, дигитална компетенција, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву. Суштина је у интердисциплинарном приступу, односно у 

повезивању више предмета у обради једне теме/наставне јединице. Укључивањем ученика у 

пројектну наставу унапређују се њихова постигнућа у конкретним наставним предметима: 

боље разумеју, мотивисанији су за рад и истраживање, повезују и примењују научено. Циљ 

пројектне наставе је развијање и неговање поступности, повезивања и изградње сопствених 

стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 
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У току I полугодишта реализован је пројекат ‘’СВЕМИР’’ у оквиру предмета: географија, 

ликовна култура, техника и технологија, биологија, српски језик, енглески језик, немачки 

језик и информатика и рачунарство. 

 

Време реализације Тема 
Бр. часова 

по теми 

Наставни 

предмет 

4.недеља септембра 
СВЕМИР: Сунчев систем - Сунце и 

планете 
1 географија 

2.недеља новембра 

СВЕМИР: Постанак живота на 

Земљи. Живот астронаута у свемиру. 

Који би услови били потребни да би 

још негде било живота? Сунце као 

извор живота.  

2 биологија 

децембар СВЕМИР 1 
Српски 

језик 

децембар СВЕМИР 1 
Енглески 

језик 

децембар СВЕМИР 1 
Немачки 

језик 

3.недеља децембра СВЕМИР 2 
Ликовна 

култура 

децембар СВЕМИР 2 ТИТ 

4.недеља децембра 

3. и 4. недеља 

јануара 

СВЕМИР 3 ИИР 

 

 

7.14 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПСИХОЛОШКЕ КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

У школи је оформљен је трочлани тим за кризне интервенције у саставу који је радио у 

истом саставу и у шк.2018/2019. години: 

 директор школе Милосав Урошевић; 

 Ана Марковић-психолог школе; 

 Ана Ракита-педагог  

 Драган Вулин-проф.физичког васпитања. 

 

Директор школе је у оквиру стручног усавршавања у установи упознао  Наставничко 

веће са правилником “Психолошке кризне интервенције у образовним-васпитним 

установама“. 

У годишњи план рада школе су унесени подаци о овом тиму и његовој улози. 

Тим се састајао периодично и по потреби. На састанцима су разматране процедуре и 

начини реаговања у случају да се догоди ванредна ситуација, као и када се деси насиље трећег 

нивоа-како реаговати, ко се обавештава, који је редослед корака у обавештавању и 

интервенцији, како добити помоћ мобилног тима преко јединице за превенцију насиља 

Мин.просвете итд. Такође систематски се наставило са упознавањем и едукацијом  

запослених са предвиђеним процедурама из приручника... 

Приручник је конципиран на следећи начин:  
После увода следи први део Приручника, из кога ћете сазнати које се ситуације у образовно-

васпитним установама сматрају кризним и на који начин оне утичу како на функционисање 
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установа, тако и на ментално здравље свих који тим установама припадају (деца/ученици, 

одрасли/васпитачи, наставници).  

Други део Приручника садржи опис психолошких реакција одраслих, деце и младих, на 

кризне ситуације које могу да се догоде у једној образовно-васпитној установи.  

Трећи део намењен је васпитачима и наставницима и садржи препоруке за помоћ деци и 

младима који су доживели кризу. У овом делу налазе се и препоруке које васпитачи и 

наставници могу да дају родитељима/старатељима, чија деца имају тешкоће због кризне 

ситуације у којој су се нашла, било као жртвe или као сведоци.  

Четврти део посвећен је конкретним упутствима - како организовати живот и рад у 

образовно-васпитним установама након кризног догађаја и како комуницирати са ученицима, 

запосленима, родитељима и медијима у кризним условима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РТИЋА ПРИ ОШ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ'' ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 

 

Предшколска установа – вртић свој васпитно образовани рад обавља при ОШ ,,Гоце Делчев'' 

у Јабуци у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања. 

Предшколским програмом утврђени су: циљеви, задаци, активности; трајање васпитно-

образованог рада. 
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УСЛОВИ РАДА ВАСПИТНИХ ГРУПА 

 

Вртић свој рад обавља у установи намењеној за ту сврху. Зграда је пространа и располаже 

следећим просторијама: дневни боравак, две собе за спавање које су уједно радне, кухињу,хол 

који уједно служи као трпезарија у ком се сервира храна, канцеларију, гардеробу, санитарне 

просторије посебно за децу, посебно за одрасле, просторије за одлагање материјала за рад и 

прибора за одржавање хигијене објекта. Радне собе су климатизоване,простране,светле, имају 

кабловску телевизију, ЦД плејер, играчке, дидактички материјал, наменске кутиће. Од 

средстава за физичко васпитање вртић располаже лоптама, собним тобоганима, 

клацкалицама, љуљашкама у дворишту. Библиотека вртића је заједничка за обе васпитне 

групе и она садржи: енциклопедије за децу, бајке, књиге о занимањима, животињама, 

сликовнице и то у малом броју.  

Побољшање услова рада, обнављање основне опреме и средства за васпитнообразовни рад 

треба да представљају стални задатак установе. За наредну школску годину 2019/20. обновити 

играчке , дидактички материјал, прибор за рад,књиге, опремити вртић интернетом 

,компјутером са пропратном опремом(штампач,скенер,звучници) и урадити дечији тоалет 
(који је у фази урушавања).  

Радне 2018/19. у установи педесет и шесторо је било  обухваћено програмом 

васпитнообразовног рада намењеном деци узраста од три до шест година. Деца су била 

распоређена у две васпитне групе: старија и млађа. Вртић завршава годину са четрдесет и 

седморо деце. Рад у вртићу се одвијао у времену од 06:00 до 17:00 радним данима у две 

смене.  

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

У вртићу са децом раде стручни кадрови, четири васпитача, од тога три на неодређено и један 

на одређено време. Јуна месеца вртић је добио васпитача на стручном оспособљавању на 

дванаест месеци. У вртићу раде још и сервирка, хигијеничарка и домар.  

 

ВАСПИТАЧИ -Jaдранка Златковић 

-Светлана Илић 

-Сања Тренговски 

-Тања Митковски 

СЕРВИРКА -Светлана Илић 

ХИГИЈЕНИЧАР -Гордана Влајкиновски Милошевић 

ДОМАР -Драгиша Каранфиловски 

-Владимир Симјановски 

ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 

 

Предвиђени циљеви и задаци у потпуности су остварени у складу са годишњим планом и 

програмом рада вртића. 

Васпитнообразовни рад је подстицао развој потенцијала детета у оквирима: 

 

- ФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА ( моторика, чула, здравље, хигијена, искуства стечена 

захваљујући кретању, оспособљавању телеских функција, коришћење чула) 

 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 79 

- СОЦИОЕМОЦИОНАЛНОГ И ДУХОВНОГ РАЗВОЈА ( друштвене, афективне, 

еколошке активности, однос према себи, другима, околини, осећања) 

 

- КОГНИТИВНОГ РАЗВОЈА ( откривачке, логичке, практичне, радне, саобраћајне 

активности, упознавање материјалног и живог света, логичко – математичког сазнања, 

самопослуживање ) 

 

- РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈЕ И СТВАРАЛАШТВА ( говорне, драмске, ликовне, 

музичке, пресне, свет уметности ) 

 

Сви циљеви су остварени кроз систем активности: 

- самосталне активности ( по дечјем избору ) 

- јутарње активности ( у трајању од пет до десет минута ) 

- усмерене активности ( од петнаест до двадесет минута ) 

- комбиноване активности ( у установи или на отвореном простору ) 

- рекреативна пауза ( облик активног одмора ) 

 

Школске 2018/19 рад се одвијао по моделу ,,Б''. Основа програма васпитнообразовног 

рада.  

Планирање васпитнообразовног рада је по етапама: 

- етапни план (циљеви и задаци) 

- недељни планови са запажањима 

- евалуацију етапе 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

Сарадња са породицом кроз следеће активности: 

- редовни родитељски састанци ( четири у току године ) 

- свакодневни индивидуални разговори са родитељима  

- укључивање родитеља у заједничке активности ( прославе важних датума – рођендан, 

Нова година, Ускрс) 

- кутак за родитеље – пано са дечјим радовима 

- информативна табла за родитеље 

 

Ове активности су допринеле да се родитељи боље упознају са активностима њихове деце. 

Вртић сарађује и са Месном Заједницом која је опремила двориште вртића дрвеном 

кућицом, љуљашкама, клацкалицама и клупама. За Нову годину обрадовала децу 

пакетићима. Деца су дала свој допринос из ликовног умећа у оквиру програма ,,Дани 

Јабуке''. 
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8.2ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

  

УВОДНИ ДЕО 

 

Припремног предшколског програма је усмерена ка унапређивању васпитно-образовног 

процеса који се одвија у припремним предшколским групама.  

Циљ рада Актива је да се кроз пружање корисних упутстава и сугестија за рад, али и кроз 

заједничку сарадњу и размену искустава васпитача постигне што квалитетнији васпитно-

образовни рад, који је део обавезногдеветогодишњег школовања, а остварује се у оквиру 

предшколског васпитања и образовања.  

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О УСТАНОВИ 

 

Васпитно образовна установа за предшколско образовања ради при основној школи „ Гоце 

Делчев“ Јабука, Трг Бориса  Кидрича 10. 

Зграда за обављање предшколског образовања задовољава стандарде који су законом 

прописани за обављање ове врсте образовно васпитног рада. 

Рад установе је усклађен са школскоим календаром. 

 

 

РЕЖИМ И НАЧИН РАДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНУ 

 

 

  У припремну предшколску групу у овој школској години уписано је 44 ученика. Деца су 

била распоређена у три васпитно образовне групе.  

Рад са децом почео је 03.09.2018. године и трајао је до 14.06.2019.године. 

 

Васпитно образовни рад одвијао се у складу са планом Б аутора Емила Каменова. 

 

ПРВА ГРУПА 7,30   11,30 

ДРУГА ГРУПА 7,30 11,30 

ТРЕЋА ГРУПА 7,30 11,30 

 

  Смене су се смењивале на недељу дана . 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И СТРУКТУРА КАДРА 

 

 

          У васпитним групама радиле су три васпитачице са шестим степеном стручне спреме 

које су завршиле акедемију за васпитача у Београду. У установи ради и помоћна радница која 

је задужена за хигијену као и домар школе. 

    

ПЛАНИРАЊЕ  РАДА УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 

Планирање је било на годишњем, месечном и недељном нивоу. 
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Рад се одвијао у оквиру следећих активности: 

 

УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ: 

 

 Развој говора са елементима описмењавња; 

 Елементарни математички појмови и представе; 

 Упознавање природе и друштвене средине; 

 Физичко васпитање; 

 Музичко васпитање; 

 Ликовно васпитање 

 

 

КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ СУ БИЛЕ У КООРЕЛАЦИЈИ СА ОСТАЛИМ 

АКТИВНОСТИМА. 

 

УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ : 

 

Развој говора задаци: 

 

 да подстичу децу да слушају, препознавају и разликују гласове, гласовнесупрасегменте и 

друге говорне целине; 

 да на разне начине усмеравају пажњу деце на чињенице да се говор састоји од гласова, 

реченица и речи; 

 да ан време откривају децу која имају потешкоће у правилном изговарању гласова и 

пружа им сппецијалну помоћ по потреби у сарадњи са логопедом. 

 

Припрема за почетно читање и писање задаци: 

 

 да се код деце подстакне развој графооторике; 

 да деца правилно уочавају и изговарају гласове; 

 да се оспособе деца да правилно интонирају реченицу; 

 да се негују моторне и перцептивно-моторне координације ситне ,мускулатуре шаке и 

елеганцију покрета шаке 

 

Развој почетних математичких појмова задаци: 

 

 Да се утиче на општи сазнајни развој деце и да им се развија култура мишљења 

ослобађајући их зависности од опажајног датог , доприносећи схватању суштинског у 

околности у којој живи; 

 Да се посредно доприноси формирању личности као што су радозналост, самосталност, 

тачност; 

 Да се унапређује дечије физичко сазнање , односно откривање особина,ствари као што 

су:  текстура,тежина, тврдоћа,чврстина и др. 

 

Упознавање природне и друштвене средине задаци: 
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 да се стварају ситуације у којима ће деца уочавати битне особине и разликовати живу од 

неживе материје; 

 да ствара услове  за развој еколошког мишљења код детета; 

 да омогуће деци да посматрају представнике живог света у њиховој природној средини и 

уоче оне карактеристике њиховог изгледа и понашања које се могу повезати са њховим 

прилагођавањем условима у којима живе 

 

Физичко васпитање задаци: 

 

 стварати повољне услове за развој способности кретања и опробавања разноврсних 

покрета у разним животним ситуацијама , 

 у  сарадњи са стручњацима радити на корективном физичком развоју 

     да се деци пруже сазнања о начинима за чување и јачање здравља , 

 

Ликовно васпитање задаци: 

 

 да се деца оспособљавају за потпуније и сигурније коришћење ликовних техника и 

матрјала доступних овом узрасту, 

 да задовоље потребе деце за откривањем нових ствари и разноврсних матерјала . 

 усређивати дечију пажњу на богаство боја и облика 

 

   Музичко васпитање задаци: 

 

 да развијају дечије интересовање за музику и да стварају код њих потребе за 

свакодневним контактом са овом уметношћу; 

 да се стварају услови за упознавање деце са богатством и разноврсношћу ,прожимање 

њиховог начина доживљавања схватања стварности око себе и тако им обогатити и 

оплеменити живот. 

 

За рад су коришћени следећи радни листови: 

 

- свет око нас –издавач публик практикум 

- Математика кроз игру до знања  

- Мој први буквар за предшколце 

- Мала школа 

 

Деца ромске националности све радне листове као и часопис добили су бесплатно 

захваљујући средствима града Панчева који су финансирали ове издатке 

 

Утврђен је инклузивни концепт рада са децом која имају сметње у развоју. 

Постављени су следећи циљеви овог концепта који су у току године успешно остварени а 

састојали су се у следећем: 

 

- индивидуализовани су програми рада засновани на очуваним потенцијалима деце са  

сметњама у развоју; 

- подстицање интеракције и комуникације деце са и без сметње у развоју; 
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- развијање позитивних ставова и емпатије код деце без сметње у развоју, као и 

њиховог бољег разумевања и прихватања деце са сметњама у развоју; 

- повезивање са релавантним установама и стручњацима за одређене врсте сметње у 

развоју, 

- информисање о анимирању локалне средине и бољег разумевања инклузивног 

концепта у раду са децом која имају сметње у развоју. 

 

ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима које је 

усвојила Владе Републике Србије. (Национални план акције за децу и Општи протокол за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и 

ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Протокола поступања у 

установи у одговору на насиље, злоствљање и занемаривање,  дефинисила је свој програм 

заштите деце од насиља.  

 

Основна сврха програма заштите је унапређивање квалитета живота деце применом 

превентивних мера за стварање безбедне средине за боравак и развој деце, као и мере 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље.  

 

Циљеви програма су били : 

- да створи безбедно и подстицајно окружење за боравак иразвој деце,  

- негује атмосферу сарадње, уважавања, толеранције између деце, васпитача и родитеља 

- развија вештине неопходне за ненесилно решавање проблема и сукоба 

- информише и развија одговорност свих укључених за препознавање злостављања и 

занемаривања 

- дефинише и спроводи поступке и процедуре за зсштиту деце и реаговања у ситуацијама 

насиља 

- да прати и води евиденцију о учесталости и врстама насиља 

Сви запослени у установи имају одговорност у спровођењу програма заштите деце а посебну 

одговорност има васпитно особље и тимови за заштиту деце на нивоу  установе .  

 

Сви запослени чине унутрашњу мрежу заштите.  

Васпитно особље –васпитачи  

 

 

 

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ СЕ ОДВИЈАО ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ ( 

табеларни преглед) 

 

 

Пријем деце 7,30 11,30 1 

Самосталне 

активности 

7,30 до 8,15 11,30 до 12,15 2 

Радне активности 8,15до 8,30 12,15до 12,30 3 

Усмерене 8,30 до 9,10 12,30 до 13,10 4 
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активности 

Припрема за 

ужину 

9,10 до 9,40 13,10до 13,40 5 

Усмерене 

активности 

9,40 до 10,20 13,40 до 14,20 6 

Рекреативна пауза 10,20до10,30 14,20 до 14,30 7 

Комбиноване 

активности 

10,30 до 11,15 14,30 до 15,15 8 

Припрема за 

одлазак кући 

11,15 до 11,30 15,15 до 15,30 9 

 

САРАДЊА  СА РОДИТЕЉИМА И ЊИХОВО УКЉУЧИВАЊЕ У АКТИВНОСТИМА РАДА  

ГРУПА 

 

               Родитељи су били укључивани  и  обавештавани о свему  што је од интереса  за  

њихову децу.  Сарaдња  са родитељима одвијала  се свакодневно  путем индивидуалних 

разговора  као и путем родитељских састанака.Родитељски састанци су остварени каоко је 

планирано .Родитељи су  равноправно учествовати у  раду предшколске установе и давали су 

предлоге и идеје  решења да се деци омогући још бољи услови за учење и игру. 

 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 

Сарадња са  локалном заједницом обухватала  је : 

 

- учешће васпиних група  у прослави: Нове године, Светог Саве, Дана жена, Дана 

школе и тд; 

- завршна приредба, прослава рођендана, 

- сарадња са Домом културе у Јабуци – представа  за децу 

- сарадња са школском библиотеком 

- сардња са школским психологом и педагогом 

- посета једном часу у првом разреду у нашој школи, 

- дружење са ученицима школе и другим васпитним групама. 

 

 

 

 

 

 

8.3 Програм заштите и унапређења здравља и животне средине 

 

 У пројекат «Здрава школа» укључени су ученици од I до VIII разреда. Ове активности се 

реализују кроз више активности учесника, како наставника разредне наставе тако и 

наставника предметне наставе, нарочито наставника биологије и хемије. Редовним 

систематским прегледима у здравственој амбуланти редовно се прате сви ученици наше 

школе.  
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Кроз наставне и ваннаставне активности разредне старешине и предметни наставници 

константно указују на значај здравља за развој човека. Због окружења у којем се налазимо и 

друштвене ситуације у земљи, неопходно је обратити пажњу на мир и толеранцију на 

релацији ученик-ученик, ученик-наставник, ученик-родитељ, друг-друг и друг-другарица. 

Целокупни наставни план и програм позитивно утиче на учениково прихватање средине. 

Уређење и естетски изглед школе ученици су схватили као своју дужност и обавезу. Томе је 

највише допринео друштвено користан рад и усмеравање ученика да не треба уништавати 

зеленило око школе.  

 

 

 

IX  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂЕЊА В.О. РАДА 

 

 Полазећи од тога да је унапређивање образовно-васпитног рада један од  задатака у раду 

школе, у школској 2018/19. години наставници и стручни сарадници усавршавали су се путем 

индивидуалног и колективног облика рада, сагласно Правилнику о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 У оквиру четрдесетчасовне радне недеље, сваки наставник је имао по један час 

недељно за усавршавање. 

За све наставнике, стручне сараднике, директора, у току шк. 2018/2019. Организована 

су два семинара у школи: Ппименом знања до нових сазнања и Прати, процени и објективно 

оцени. Оба семинара носе по 8 сати стручног усавршавања. Уверења наставника о стручном 

усавршавању ван установе налазе се у архиви у стручној служби. Наставници су похађали 

обуке за примену нових програмских садржаја усмерених на исходе образовања и обуке 

Школа за 21.век. 

 Индивидуално усавршавање наставника одвијало се кроз стручну литературу везану за 

струку наставника и стручних сарадника, часописе и друге публикације. 

Праћење и усавршавање наставника вршио је педагог у сарадњи са директором школе а 

извештај о усавршавању поднео је Наставничком већу крајем школске године. 

На одељењским већима разматране су теме: 

- измене наставног садржаја из планова и програма, 

- рад одељењских заједница у школи, 

- усклађеност наставног Плана и Програма са уџбеницима. 

Праћење и усавршавање наставника вршио је педагог у сарадњи са директором школе а 

извештај о усавршавању поднео је Наставничком већу крајем школске године. 

Педагог школе је организовао стручно усавршавање у оквиру установе, радионице за 

наставнике на тему Учење учења и Дигитално насиље, Одељењски старешина 

У току 2018/19. године план унапређивања наставе реализован је кроз следеће активности: - 

Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз 

заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са 

стандардима постигнућа-стучна већа на почтку школске године - Избор задатака у којима се 

примењују стечена знања и повезивање наученог са ситуацијама из живота-стручна већа на 

почетку школске године - Мере унапређивања образ. васп. рада на основу резултата на 

завршном испиту- донете у оквиру развојног плана рада школе - Стручна већа, стручни 

сарадници, директор, помоћник директора током школске године - Утврђивање стила учења 

ученика старијих разреда „Мој тип учења“ - ОС, стручни сарадници, Тим за професионалну 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 86 

оријентацију - Оспособљавање ученика за постављање циљева у учења на основу 

самопроцене и препорука наставника. 

 Упознавање учитеља и наставника са савременим методама и техникама у васп.образ. 

процесу и ефикасним управљањем процесом учења на часу- педагог - Презентације на 

Наставничком већу, Стручним већима за разредну и предметну наставу, на активима и 

стручним већима по предметима-наставници, стручни сарадници - Угледни часови са 

анализом и дискусијом-наставници - одржана два угледна часа - Организација педагошко-

инструктивног увида и надзора - директор, стручни сарадници. 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА  
СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
Назив установе: ОШ „Гоце Делчев“ 

Председник Стручног већа:  Зоран Симовић, професор географије 

Члан и заменик Стручног већа: Радмила Шарац, професор историје 

ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ 
ПРОГРАМ/ 
СТРУЧНИ СКУП   

ВРЕМЕ ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО  
ОДРЖАВАЊА 

 

УЛОГА 
Обавезни
/Изборни 
К1-4/П1-8 

САТИ/ 
БОДОВИ 

Насиље у школи – чија 

одговорност ? 

(трибина) 

13.12.2018. Градска управа Панчево, 

Панчево. 

Учесници: 

Зоран Симовић, 

Радмила Шарац. 
К3/П1 

1 

1 

Прати, процени и објективно оцени 

(семинар) 

14.02.2019. Центар за стручно усавршавање  

Шабац, ОШ „Гоце Делчев“ 

Јабука 

Учесници: 

Зоран Симовић, 

Радмила Шарац. 
К2/П3 

8 

8 

Повезивањем знања до нових 

сазнања 

(семинар) 

01.03.2019. Центар за стручно усавршавање  

Кикинда, ОШ „Гоце Делчев“ 

Јабука 

Учесници: 

Зоран Симовић, 

Радмила Шарац. 
К2/П3 

8 

8 

 Зоран Симовић 
Радмила Шарац 

17 
17 

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 
 

НАЗИВ/ОБЛИК 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

УЛОГА 
 

ВРЕМЕ-

МЕСТО 

 
ДОКУМЕНТАЦ

ИЈА  

 

 

САТ

И 

Учешће у раду Стручног 
актива историје и 
географије 

ОШ „Гоце Делчев“ Јабука; Стручни 
актив историје и географије; 
наставници Шарац Радмила и Зоран 
Симовић. 

Зоран Симовић - председник 
Радмила Шарац - члан 

Током школске 
2018/2019 

Извештаји у писаној 
форми у свесци 
Стручног актива.   
 

18 
9 

Праћење реализације 
манифестације „Дан 
јабуке“ у Јабуци 

Актив учитељица и наставнице 
Шарац Радмила, Ивана Лашић, 
Јадранка Глигоров, Миле Горан 
Спировски 

Организовање одласка и 
вођење и бриге о деци и фото 
запис (Зоран Симовић); 
Радмила Шарац – организатор 
и реализатор. 

23.10.2018. 
Дом културе 
„Кочо Рацин“ 
Јабука и хол 
школе 

- акциони план   
   ШРП-а,  
- фотографије,  
-записници већа. 

3 
3 

Праћење реализације 
приредбе и Литургије 
поводом школске Славе 
„Свети Сава“ 

Актив учитељица и наставнице 
Шарац Радмила, Јадранка Глигоров, 
Ивана Лашић, Миле и Горан 
Спировски. 

Вођење и бриге о деци на 
литургији у храму „Свети 
Илија“  и приредби и 
фото запис (Зоран Симовић); 
Радмила Шарац – организатор 
и реализатор. 

27.01.2019. 
Дом културе 
„Кочо Рацин“ 
Јабука и хол 
школе 

- акциони план   
   ШРП-а,  
- фотографије 
-записници већа . 

3 
3 

Праћење реализације и 
приредбе поводом 
Дана школе 

Актив учитељица и наставнице 

Шарац Радмила, Глигоров Јадранка, 

Ивана Лашић и Миле Спировски 

Вођење и брига о деци и фото 
запис (Зоран Симовић); 
Радмила Шарац – организатор 

15.05.2019.  
Дом културе 
„Кочо Рацин“ 

- акциони план   
   ШРП-а,  
- фотографије 

3 
3 
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и реализатор. Јабука -записници већа. 

Учешће у спровођењу 
испита на крају 

основног образовања и 

васпитања 

Министарство просвете и 
технолошког развоја Републике 
Србије 

Дужност прегледања тестова 
за време спровођења 
завршног испита; 
Зоран Симовић; 
Радмила Шарац. 
  

19. 06. 2019. 
 
ОШ „Свети 
Сава“  и ОШ 
„Бранко 
Радичевић“ 
Панчево 

- решење 
директора школе.  

12 
12 

   Зоран Симовић 

Радмила Шарац 
39 

30  

 

 

Назив/Oблик 

стручног 

усавршавања 

Име и презиме  

Начин 

учествовања 

 

Време  
Број 

сати 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Учешће у раду 

Актива за српски 

језик и 

књижевност 

Александра 

Цветковић  

Јадранка Глигоров  

Николина Николић 

Александра 

Цветковић – 

председник; 

Јадранка Глигоров 

– члан; 

Николина Николић 

- члан 

школска 

2018-19. 

16 

16 

16  

 

 

Извештаји у 

електронској 

форми који су 

достављени 

педагогу 

школе 

Организација и 

учествовање на 

приреби „Дан 

јабуке“ 

Александра 

Цветковић  

Јадранка Глигоров  

Николина Николић 

Ј. Глигоров –

организатор; 

А. Цветковић- 

24.10.20

18. 

3 

3 

3 

Фотографије, 

видео 

материјал, 

записници већа 

Организација и 

вођење ученика 

на Сајам књига 

А.Цветковић 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

А.Цветковић-

организатор и вођа; 

Ј.Глигоров – 

организатор и вођа 

Н.Николић-

организатор 

26.10.20

18. 

3 

3 

3 

Записници 

Актива. 

Песничке 

радионице у Дому 

културе „Кочо 

Рацин“ 

 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

 

Ј.Глигоро и 

Н.Николић, 

координисање 

између вође 

радионице и 

ученик, помоћ при 

организацији 

октобар-

новемба

р 2018. 

3 

3 

фотографије 

Учешће на 

конкурсу 

„Сунчана јесен 

живота“ у 

организацији 

Црвеног крста 

Панчево 

 

Ј.Глигоров  

Н. Николић 

Ј.Глигоров – 

ментор ученицима 

Н.Николић – 

ментор ученицима 

и координатор рада 

са Црвеим крстом 

новемба

р 2018. 

1 

1 

 

Фотографије, 

Извештај 

координатора 

Црвеног крста 
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Организација и 

вођење деце на 

представу 

„Бонтон“, Београд 

А. Цветковић 

Ј. Глигоров 

 

А. Цветковић-

организатор и вођа, 

Ј.глигоров- 

организатор и вођа 

новемба

р 2018. 

3 

3 

Записник 

Актива 

Спровођење 

радионице 

„Волонтери 

Црвеног крста у 

акцијама 

међугенерацијске 

подршке“ 

Н. Николић Н. Николић - 

координатор 

новемба

р 2018. 

6 Извештај 

координатора 

Ц.крста, 

фотографије 

Организовање  

приредбе за Св. 

Саву 

Ј. Глигоров Ј. Гигоров - 

организатор 

јануар 

2019. 

3 Видео 

материјал, 

фотографије 

Организација и 

одвођење деце на 

представу 

„Капетан Џон 

Пиплокс“, 

Позориште 

„Д.Радовић“, 

Београд 

А.Цветковић 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

А.Цветковић-

организатор и вођа; 

Ј.Глигоров – 

организатор и вођа 

Н.Николић-

организатор 

март 

2019. 

3 

3 

3 

Извештај 

Актива 

Учешће на 

Општинском 

такмичењу из 

српског језика 

А.Цветковић 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

А.Цветковић -

ментор 

Ј.Глигоров - ментор 

Н.Николић - 

ментор 

март 

2019. 

1 

1 

1 

Дипломе  

Учешће на 

Окружном 

такмичењу из 

српског језика 

Ј.Глигоров Ј. Глигоров - 

ментор 

април 

2018. 

3 Извештај 

Актива 

Огледни час 

„Дигитални 

наставник“ 

А.Цветковић 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

А.Цветковић - 

присуство 

Ј.Глигоров-

присуство 

Н.Николић- 

присуство 

13.02.20

19 

2 

2 

2 

 

Потврде 

Планирање и 

организовање 

приредбе поводом 

Дана школе 

А.Цветковић 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

А. Цветковић – 

ментор ученицима 

Ј.Глигоров –

организатор 

Н.Николић – 

ментор ученицима 

мај 

2019. 

3 

3 

3 

Видео 

материјал, 

фотографије 

Учешће на 

такмичењу у 

рецитовању 

„Стиховање“, 

Н.Николић Н.Николић – 

ментор ученицима 

мај 

2019. 

1 Фотогрфије, 

захвалница 
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општински ниво 

Учешће на 

конкурсу Црвеног 

крста „Крв живот 

значи“, 

републички ниво 

Ј. Глигоров 

Н.Николић 

 

Ј. Глигоров – 

ментор ученицима 

Н.Николић – 

координатор и 

ментор ученицима 

јун 2019. 5 

5 

Фотографије, 

захвалнице, 

извештај 

координатора 

Црвеног крста 

Учешће на 

Завршном испиту 

А. Цветковић 

Ј.Глигоров 

Н.Николић 

А. Цветковић – 

прегледач у ОШ 

„Ј.Ј.Змај“, Панчево 

Ј.Глигоров, 

школска жалбена 

комисија 

Н.Николић – 

прегледач у ОШ 

„Свети Сава“, 

Панчево 

17. јун 

2019. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Решење 

директора 

Огледни час у 8-2, 

Кахут квиз, 

систематизација 

знања из језика и 

књижевности у 

информатичком 

кабинету 

Ј. Глигоров Ј.Глигоров 

Г. Спировски 

06.05. 

2019. 

8 фотографије 

Огледни час у 8-2; 

Дијалекти, 

систематизација; 

коришћење Павр 

поинта, кабинет 

информатике 

 

Ј. Глигоров Ј.Глогоров 

Г. Спировски 

08.11. 

2018. 

8 фотографије 

 БРОЈ БОДОВА 

Александа Цветковић                    46 

Јадранка Глигоров                    65 

Николина Николић                    61 

 

 

 

 

 

 

                   

Облик 

стручног 

усавршавањ

                           

Назив 

стручног 

усавршавања 

                           

Име и 

презиме 

                       

Начин 

учествовањ

а 

         

Ниво 

      

Време 

 

Бро

ј 

сати 

Документ у 

установи 

који 

доказује 
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а реализацију 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Приказ 

приручника 

(дискусија и 

анализа) 

 

 „Приручник за 

учитеље за рад 

са децом са 

сметњама у 

развоју од 1. до 

4. разреда 

основне 

школе“, 

Г.Николић, Д. 

Гачић Брадић, 

М. Тркуља 

Лидија Леу приказ Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

5.9.2018. 6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Приказ 

приручника 

(дискусија и 

анализа) 

 

 „Приручник за 

учитеље за рад 

са децом са 

сметњама у 

развоју од 1. до 

4. разреда 

основне 

школе“, 

Г.Николић, Д. 

Гачић Брадић, 

М. Тркуља 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

5.9.2018. 2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Извођење 

угледног часа 

Рељеф Србије Маријана 

Савић 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

13.9. 

2018. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Присуство 

излагању 

УПАД-а, 

дискусија 

Састанак 

Управног 

одбора УПАД-

а 

Лидија Леу присуство општина 21.9. 

2018. 

2 -потврда 

Спотртска 

манифестациј

а 

Спортска 

манифестација 

„Сајам спорта у 

граду спорта“ 

Л. Леу, Л. 

Спиридонов 

учешће општина 24.9. 

2018. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Учешће у 

пројекту    

МУП-а 

„Безбедност 

деце у 

саобраћају-

саобраћајни 

полигон“ 

Р. Димић-

Стојановић 

и Т. Јовчић 

учешће МУП и 

школа 

30.9. 

2018. 

4 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 
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Припрема и 

учешће у 

обележавању 

Дечије 

недеље 

 

Моје је право 

да живим 

срећно и здраво 

Р.Д.Стојановић    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов, Л. 

Леу, С.Ердељ, 

С. М.Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

организовањ

е и учешће 

Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

1-5.10. 

2018. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Приказ књиге 

(дискусија и 

анализа) 

 

„ 55 изазова 

подучавања“, 

Кети Патерсон 

Љиљана 

Јованов 

приказ Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

9.10. 

2018. 

6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Приказ књиге 

(дискусија и 

анализа) 

 

„ 55 изазова 

подучавања“, 

Кети Патерсон 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

9.10. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Припрема и 

учешће у 

организацији 

и реализацији 

низа 

активности 

поводом Дана 

јабуке у 

Јабуци 

Дан јабуке у 

Јабуци 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

организовањ

е и учешће 

Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

24.10. 

2018. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Приказ 

правилника 

(дискусија и 

анализа) 

 

 Правилник о 

стручном 

усавршавању 

наставника, 

струч. 

сарадника и 

васпитача у 

оквиру 

установе 

Данијела 

Ивановски и 

Биљана 

Петковски 

приказ Настав. 

веће 

30.10. 

2018. 

8 -записник 

Настав. већа                     

-записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 92 

Приказ 

правилника 

(дискусија и 

анализа) 

 

 Правилник о 

стручном 

усавршавању 

наставника, 

струч. 

сарадника и 

васпитача у 

оквиру 

установе 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

Б. Петров 

присуство Настав. 

веће 

30.10. 

2018. 

2 -записник 

Настав. већа                     

-записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Учествовање 

на ликовном 

конкурсу 

  

Конкурс 

хумора и 

сатире„Мала 

жаока“ 2018. 

Тема: „Кућни 

љубимци“ 

Љиљана 

Јованов и 

Силвија 

Ердељанац 

учешће општина 1.11. 

2018. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Извођење 

угледног часа 

Јединице мере 

за површину 

Силвија 

Ердељанац 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

14.11. 

2018. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Извођење 

угледног часа 

Јединице мере 

за површину 

Љиљана 

Јованов и 

Лидија Леу 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

14.11. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Приказ књиге 

поезије у 

градској 

библиотеци 

„Бјелина 

згаришта“ 

Милена 

Мркела 

приказ Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

15.11. 

2018. 

10 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Приказ књиге 

поезије у 

градској 

библиотеци 

„Бјелина 

згаришта“ 

В. Спасић,   

Л.Спиридонов,  

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

15.11. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

Рад са 

студентом 

Пракса 

студента 

Учитељског 

факултета 

Лепосава 

Спиридонов 

вођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

19-

23.11. 

2018. 

10 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 
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Извођење 

угледног часа 

„Човек као 

свестрано и 

друштвено 

биће“ 

Маријана 

Савић 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

22.11. 

2018. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Човек као 

свестрано и 

друштвено 

биће“ 

Лепосава 

Спиридонов 

и Вера 

Спировски 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

22.11. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Учешће на 15. 

дечијем 

позоришном 

фестивалу 

Припремљена 

представа 

Вера 

Спировски 

учешће Дом 

културе 

у Јабуци 

25. 11. 

2018. 

6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Кружење воде 

у природи“ 

Лидија Леу извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

28.11. 

2018. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Кружење воде 

у природи“ 

Љиљана 

Јованов,  

Вања 

Спасић и 

Маријана 

Савић 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

28.11. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

Енглески језик Милена 

Мркела 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

28.11. 

2018. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

Енглески језик Силвија 

Ердељанац и 

Вера 

Спировски  

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

28.11. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Рад са 

студентом 

Пракса 

студента 

Учитељског 

факултета 

Лепосава 

Спиридонов 

вођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

3-7.12. 

2018. 

10 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 
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 Обука за 

вођење 

есДневника 

Вођење 

електронског 

дневника 

Лидија Леу излагање Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

6. и 7.12. 

2018. 

 

 

24.12. 

2018. 

6+6 

 

 

 

6 

-записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
у
 

у
ст

а
н

о
в

и
 

Обука за 

вођење 

есДневника 

Вођење 

електронског 

дневника 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,           

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

Б. Петров 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

6. и 7.12. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

24.12. 

2018. 

2+2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

-записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Учешће у 

пројекту  

МУП-а 

„Основи 

безбедности 

деце-заједно 

против 

насиља“ 

Р. Димић-

Стојановић 

и Т. Јовчић 

учешће МУП и 

школа 

7. 12. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Једночлани и 

вишечлани 

географски 

појмови“ 

Лепосава 

Спиридонов 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

11.12. 

2018. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Велико слово 

- једночлани и 

вишечлани 

географски 

појмови“ 

Лидија Леу 

и Вања 

Спасић 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

11.12. 

2018. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Организација 

и реализација 

приредбе 

поводом 

Светог Саве 

Школска слава 

„Свети Сава“ 

Р.Д.Стојановић  

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

Организациј

а и учешће 

Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

27.1. 

2019. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 



И З В Е Ш Т А Ј  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                                                    ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЈАБУКА 

                                                             ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 95 

 Приказ 

дигиталних 

уџбеника 

дигитални 

уџбеници 

(Нови логос, 

Клет, Фреска) 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

6.2.2018. 2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

 Припрема и 

реализација 

такмичења из 

математике 

Учешће и 

пласман на 

такмичењу из 

математике 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић       

учешће општина 2.3.2019. 3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе             

-похвала и 

диплома 

 

Припрема и 

реализација 

математичког 

такмичења 

„Мислиша“ 

2018. 

Учешће и 

пласман на 

такмичењу 

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски,  

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,        

учешће Друштв

о 

математ

ичара 

Србије 

14.3. 

2018. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе             

-похвала 

 

Извођење 

угледног часа 

„Једначине са 

множењем и 

дељењем“ 

Љиљана 

Јованов 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

15.3. 

2019. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

Извођење 

угледног часа 

„Једначине са 

множењем и 

дељењем“ 

Вања 

Спасић и 

Лидија Леу 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

15.3. 

2019. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Писмено 

множење и 

дељење“ 

Маријана 

Савић 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

22.3. 

2019. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Писмено 

множење и 

дељење“ 

Светлана 

Милковић-

Поповић 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

22.3. 

2019. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 
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 Извођење 

угледног часа 

„Дељење 

бројем 2 и 

бројем 4“ 

Биљана 

Петковски 

извођење Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

25.3. 

2019. 

8 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Извођење 

угледног часа 

„Дељење 

бројем 2 и 

бројем 4“ 

Маријана 

Савић и 

Ружица 

Димић - 

Стојановић 

присуство Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

25.3. 

2019. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Учествовање 

у пројекту 

Општине и 

Спортског 

савеза 

„Обука за 

непливаче“ 

В. Спасић, 

Л. 

Спиридонов 

и Б. 

Петковски 

учешће Актив 2. 

разреда 

25.3-

18.4. 

2019. 

10 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Учествовање 

на 

литерарном 

конкурсу 

„Крв живот 

значи“ 

Вања 

Спасић 

учешће Црвени 

крст 

4.4.2019. 3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Учествовање 

на ликовном 

конкурсу 

„Мали Пјер“ Љиљана 

Јованов и 

Маријана 

Савић 

учешће општина 10.4. 

2019. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

Рад са 

студентом 

Пракса 

студента 

Учитељског 

факултета 

Тања Јовчић вођство школа 6-17.5. 

2019. 

20 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Активности 

поводом Дана 

школе 

Организација, 

састанци, 

пробе 

Р. Димић-

Стојановић,    

Т. Јовчић,        

В. Спасић,   

Л.Спиридонов, 

Б. Петковски, 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић и    

М. Мркела 

Учесник и 

реализатор 

Стручно 

веће за 

разредн

у 

наставу 

13-17.5. 

2019. 

3 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 
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 Планирање и 

организовање 

изложбе 

„Обновљиви и 

необновљиви 

извори енергије 

– предности и 

мане“ 

Силвија 

Ердељанац и 

ученици 

организатор Актив 4. 

разреда 

14.5. 

2019. 

6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

 Рад са 

студентом 

Пракса 

студента 

Учитељског 

факултета 

Вера 

Спировски 

вођење школа 20-24.5. 

2019. 

10 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 Пројекат    

МУП - а 

„Безбедност 

деце на 

железници“ 

В. Спировски, 

Љ. Јованов,    

Л. Леу            

С. Ердељанац, 

С. Миљковић-

Поповић,       

М. Савић 

учешће Актив 3. 

и 4. 

разреда 

22.5. 

2019. 

2 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

 Дружење са 

песникињом 

Књиге поезије 

песникиње 

Ружице Томић 

из Панчева 

Милена 

Мркела 

организатор Актив 2. 

разреда 

и Тања 

Јовчић 

јун 2019. 6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

 

Организовање 

одељењске 

приредбе 

Приредба 

поводом 

завршетка 

школске 

године 

Вања 

Спасић и 

ученици 

организатор II1 13.6. 

2019. 

6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

 

Планирање и 

организовање 

изложбе 

ликовних 

радова 

ученика 3. 

разреда у 

Дому културе 

Изложба 

ликовних 

радова поводом 

завршетка 

школске 

године 

В. 

Спировски, 

Љ. Јованов и 

Л. Леу 

организатор

и 

Актив 3. 

разреда 

14.6. 

2019. 

6 -записник 

Струч. већа 

учитеља 

-потврда 

школе 

 

 Учешће у 

реализацији 

завршног 

испита 

Дежурни 

наставник за 

време 

спровођења 

завршног 

испита ученика 

8. разреда 

Љ. Јованов, 

Л. Леу и       

Б. 

Петковски 

учесник Минист. 

просвете 

17, 19. и 

20. јун 

2019. 

8 -решење 

директора 

школе 
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НА ОСНОВУ ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У 

ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ,ОШ“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЈАБУКА 

УТВРЂУЈЕ БРОЈ БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2014.-

01.07.2019.год. 

 

БРОЈ БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПЕРИОД ОД 

01.07.2014.-01.07.2019.год. 

 

Васпитач Акредитовани 

семинари 

Обуке Акредитовани 

стручни 

скупови 

Стручни 

скупови 
напомена 

Весна Анђеловић 80 8    
Јасмина Веса 88 8    
Наташа Бокун 80 8    
Јадранка Златковић 48 4    
Тања Митковски 32     
Сања Тренговски 56 4    
Светлана Илић 40 4    
 

 

учитељи Акредитовани 

семинари 

Обуке Акредитовани 

стручни 

скупови 

Стручни 

скупови 
напомена 

Тања Јовчић 
88     

Ружица Димић 
104  1   

Вања Спасић 
104 4 1   

Лепосава Спиридонов 
80 8 1   

Биљана Петковски 
120 8 1   

Вера Спировски 
112     

Љиљана Јованов 64     

Лидија Леу 
144 20 1   

Силвија Ердељанац 88  1   

Светлана Поповић 
32     

Маријана Савић 
96  1   

Бранкица Петров 64  1   
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Милена Мркела 72 8 1   
Љиана Репајић 24     
 

наставници Акредитовани 

семинари 

Обуке Акредитовани 

стручни 

скупови 

Стручни 

скупови 
напомена 

Александра Цветковић 80  1   
Јадранка Глигоров 96 8 1   
Николина Николић 104  1 7  
Тасковски Љиљана 104  3   
Горан Спировски  136     
Драгана Јакшић 104  1   
Чакован Александра 112 4 3   
Снежана Грбић 112  1   
Кристина Балан 8     
Симовић Зоран 112  1 3  
Шарац Радмила 120 8 3 5  
Блазовић Миљан 104 8 1   
Драган Вулин 72 8 11   
Злата Хршћан 8     
Лишанин Горан 32  1   
Симоновић Далибор 104  1   
Петровић Сузана 48 26 6 6  
Владана Војводић      
Лашић Ивана 128  1   
Иван Величковић      
Данијела Врховац 8 12    
Александра Карић 16  1   
      
 

стручни сарадници Акредитовани 

семинари 

Обуке Акредитовани 

стручни 

скупови 

Стручни 

скупови 
напомена 

Данијела Ивановски 

 
80  1   

Ана Марковић 56 1 1   
Весна Загорац 56     
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X   САРАДЊA СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Школа има задовољавајућу сарадњу са институцијама и организацијама у месту, а која се 

огледа у пружању материјалне и друге помоћи у реализацији Плана и програма. 

 Посебно треба истаћи сарадњу са Месном заједницом Јабука која нам је у складу са 

својим могућностима  пружала помоћ када је то било неопходно. Ове године наградили су 

ученика генерације Ивану Радески златником. 

Сарадња са здравственом станицом огледала се у редовном систематском прегледу деце, 

обиласку школе, предавањима. У септембру је одржано предавање из саобраћаја за ученике 

нижих разреда у сарадњи са саобраћајном полицијом. 

        Изузетно значајну и квалитетну сарадњу школа има са домом „Срце у Јабуци“, која 

прати инклузију у свим облицима. Та сарадња укључује и заједничке радионице на којима 

деца праве лутке и уче се разним креативним облицима дружења и испољавања. 

У оквиру сарадње на релацији школа-породица у току школске године сваки 

одељењски старешина одржао је по 6 родитељских састанака. Једном недељно је за родитеље 

био одређен дан за сарадњу под називом ''отворена врата школе''. Распоред сарадње истакнут 

је на огласној табли школе. 

Ове активности су се одвијале у оквиру следећих облика сарадње: 

- индивидуални разговори са родитељима од стране одељенских старешина, предметних 

наставника и психолога, 

- родитељски састанци осмишљени од стране разредних старешина, 

- индивидуални разговори приликом анализе успеха и рада у наставном процесу као и 

договори у вези актуелних задатака: екскурзије ученика, професионална оријентација, 

примењене васпитно-дисциплинске мере и др. 

- активност родитеља у раду Школе, а посебно на побољшању успеха и дисциплине 

ученика.  

   

 

XI  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 У протеклој школској години водило се рачуна и о маркетиншком 

представљању школе.  

Имали смо прилику и да се неколико пута наша школа представи  на телевизији 

Панчево као и у локалном писаном медију „Панчевац“. 

Поводом Дана школе одржана је  приредба у Дому културе, а потом свечани ручак у 

ресторану. 

Ученици виших разреда представили су се  у карневалској  поворци на великом 

карневалу у Панчеву, предвођени наставницом Кристином Балан. 

Школа води летопис као документ о свим догађајима који се дешавају у нашој школи у 

току школске године. 

Школа је обележила Дан Светог Саве пригодним програмом у школи. 

 

 

ХII   РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА   
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       Извештај координатора Стручног актива за Школско развојно планирање о 

ствареним активностима по специфичним циљевима за област 4 „Подршка 

ученицима“ и област 3 „Постигнућа ученика“ за школску 2018/2019. годину (за 

наставничко веће) 

 

 

Област број 4. „Подршка ученицима“ 

4.1. Појачана брига о ученицима 

 

 

 

4.2. Помоћ личном и социјалном развоју ученика 

Задаци Носиоци Време реализације 

Подсетити ученике на врсте 

насиља и коме их пријавити. 

Дежурни наставници, 

Одељењске старешине, 

запослени, психолог и педагог 

школе, запослени у заштитној 

мрежи. 

Септембар и октобар. 

 

Реализовано ! 

 

Реализација јесењег и пролећнег 

кроса на сеоском стадиону. 

Наставници, ученици и 

наставници физичког 

васпитања. 

Реализован 13. 10. 2018. 

године. 

Пролећни крос није 

реализован због лоших 

временских услова ! 

Реализација вежби и поступака 

евакуације ученика и особља у 

сличају пожара и земљотреса. 

Запослени и ученици. Током школске године. 

Нису реализоване због 

могућих негативних реакција 

средине ! 

Предавања на теме о 

безбедности деце – ученика 4. и 

6. разреда. 

МП и МУП и представници 

ПУ Панчево. 

Једанпут месечно током 

школске године. 

Реализовано ! 

Предавањe на тему наркоманије. Школа, представници "Јавног 

здравља" - Панчево, 

Одељењске старешине и 

ученици 7. разреда и 

запослени. 

18. 12. 2018. године. 

 

Реализовано ! 

Систематски преглед ученика 

(здравствени, стоматолошки). 

Школа, Здравствена станица, 

родитељи, ученици. 

Током школске године. 

Реализовано ! 

Подршка и афирмација 

вршњачког тима у превенцији 

насиља 

Психолог и педагог школе, 

наставници, ученици. 

Септембар и октобар, а 

радионице током  школске 

године. 

Реализовано ! 

Учествовање наставника школе 

на трибини – Насиље у школи – 

чија одговорност ? 

Градска управа Панчево, 

реализатори трибине Данијела 

Ивановски и Далибор 

Симоновић. 

13. 12. 2018. године. 

 

Реализовано ! 
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Задаци Носиоци Време реализације 

Усвојити правила 

понашања ученика 

Одељења и истаћи на 

видном месту у учионици. 

Одељењске старешине, учитељице и 

ученици. 

Током септембра. 

 

Реализовано ! 

Подсетити ученике на 

права детета – 

Декларација УН о 

правима детета. 

Наставници грађанског васпитања и 

Одељењске старешине, учитељице, 

ученици. 

Током октобра. 

 

Реализовано ! 

Коришћење Дома културе 

„Кочо Рацин“ за: 

1.Приредбе (за Дан 

школе,     

   Светог Саву . . .); 

2.Извођење програма   

   драмске секције; 

3.Ликовне изложбе; 

4.Биоскопске пројекције; 

5.Сарадња са фолклорном   

   групом „Кочо Рацин“    

   при Дому културе; 

6.Сеоска библиотека; 

7. Манифестација „Дан 

Јабуке“ у Јабуци. 

1. и 7. Наставници предметне и разредне 

наставе, ученици, радници Дома 

културе. 

2.Руководиоци и чланови драмске 

секције. 

3.Директор Дома културе, наставник 

ликовне културе, учитељи. 

4. Радници Дома културе, наставници. 

5.Руководилац и чланови фолклорне 

групе. 

6.Библиотекар, наставници, ученици.   

 

 

 

 

 

Током школске године. 

 

 

Реализовано ! 

 

 

 

 

 

Коришћење спортске хале 

и спортских терена за 

реализацију спортских 

активности. 

Наставници физичког васпитања и 

разредне наставе, Управа школе и 

представници локалне заједнице. 

Септембар и у току школске 

године. 

Реализовано ! 

Сарадња са Националним 

саветима Македонаца 

Рома Србије кроз разне 

активности.  

Представници Националних савета 

Македонаца и Рома, Управа школе, 

насатвници, учитељице, ученици. 

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Сарадња школе и Дома 

културе „Кочо Рацин“ у 

реализацији 

манифестације „Дан 

јабуке“ у Јабуци. 

Директор школе, наставници, ученици, 

родитељи, Дом културе „Кочо Рацин“, 

електронски медиј РТВ. 

23. октобар 2018. године. 

 

Реализовано ! 

 

Учешће ученика и 

запослених у заштити 

животне средине 

(рециклажа лименки, пет 

амбалаже, картона и 

папира). 

Наставница Сузана Петровић-Лазаревић, 

ученици, запослени, ЈКП „Хигијена“ - 

Панчево. 

Током школске године. 

 

Реализовано ! 
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Посета Сајму књига у 

Београду 

Ученици и наставници виших разреда, 

библиотекар. 

26. октобар 2018. године. 

Реализовано ! 

Посета Сајму спорта у 

Београду 

Наставници физичког васпитања и 

ученици виших разреда. 

23. новембар 2018. године. 

Реализовано ! 

Посета Сајму науке у 

Београду. 

Заинтересовани наставници и ученици 

виших разреда. 

30. новембар 2018. године. 

Реализовано ! 

Одлазак нa позоришну 

представу ''Бонтон''  у 

Мало позориште ''Душко 

Радовић'' у  Београд. 

 

Заинтересовани наставници и ученици 

виших разреда. 

30. новембар 2018. године. 

Реализовано ! 

Сарадња са планинарским 

друштвом ''Јеленак'' из 

Панчева (''Боје Руја'') 

Наставници и ученици виших разреда и 

обезбеђење школе.   

07. октобар 2018. године. 

 

Реализовано ! 

Обележавање Дечје 

недеље кроз разне 

активности током недељу 

дана. 

Учитељице и ученици нижих разреда. Октобар 2018. године. 

 

Реализовано ! 

Изложба поводом 

светског дана животиња 

Ивана Лашић и Ученички парламент и 

ученици виших разреда. 

04. октобар 2018. године. 

Реализовано ! 

Посета Војсци Републике 

Србије поводом Дана 

специјалне бригаде у 

Панчеву. 

Одељењске старешине 8. разреда и 

заинтересовани ученици 8. разреда. 

28. септембар 2018. године. 

 

Реализовано ! 

Учешће ученика на базару 

са својим производима 

поводом ''Међународног 

дана жена са села'' 

Наставница Снежана Грбић и 

заинтересовани ученици виших разреда. 

21. октобар 2018. године. 

 

Реализовано ! 

Организовање и 

одржавање журки за 

ученике 7. и 8. разреда 

Одељењске старешине и ученици 7. и 8. 

разреда примермог владања 

30. 11. и 21. 12. 2018. године. 

Реализовано ! 

Обележавање школске 

Славе Свети Сава – кроз 

разне активности 

(приредба, изложба 

ликовних радова у холу 

школе, присуствовање 

Литургији у храму Светог 

Илије у Јабуци и одржање 

ЧОС-а – Лик и дело 

Светог Саве) 

Одељењске старешине, наставници, 

учитељице и ученици виших и нижих 

разреда. 

27. 01. 2019. године. 

 

 

 

 

Реализовано ! 

 

Одлазак у Београд у 

позориште „Душко 

Радовић '' на представу 

„Капетан Џон Пиплфокс“. 

- Наставници српског језика и 

књижевности и ученици 5. и 6. разреда. 

06. 03. 2019. године. 

Реализовано ! 
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-Учешће ученика виших 

разреда на тему конкурса 

Црвеног крста Србије – 

Панчево „Крв живот 

значи“ – литерарни, 

ликовни и видео радови.   

-Наставници српског језика и 

књижевности, ликовне културе и  

информатике и рачунарства и ученици 

виших разреда. 

У току марта месеца 2019. 

године. 

 

Реализовано ! 

Додела награда 14.06.2019. 

год. 

Обележавање Дана воде – 

„У походе Тамишу“ 

-Учитељице и ученици нижих разреда. Реализовано 22. 03. 2019. 

године. 

Обележавање дана ''Дан 

без меса'' – литерарни 

радови ученика у холу 

школе. 

-Наставнице биологије и ученици  

8. разреда. 

30. 03. 2019. године. 

Реализовано ! 

Учешће у квизу „Шта 

знаш о здрављу ?“ у 

организацији Црвеног 

крста  Србије – Панчево 

-Наставница биологије Кристина Балан 

и ученице 7. разреда. 

07. 04. 2019. године. 

Реализовано ! 

Учешће у кросу РТС-а. - Наставници физичке културе и 

ученици виших разреда. 

10. 05. 2019. године. 

Реализовано ! 

Обележавање Дана школе 

кроз разне активности 

(Спортски дан; 

Уређивање школског 

дворишта; Приредба; 

Замена улога). 

- Нставници српског језика, енглеског и 

македонског језика, биологије, 

географије, физичке, музичке и ликовне 

културе, информатике; учитељице и 

ученици виших и нижих разреда. 

Реализовано  13.-16. 05. 2019. 

године. 

Обележавање Светског 

дана Црвеног крста у 

градском парку у Панчеву 

уз показне вежбе из прве 

помоћи. 

-Наставница Николина Николић и 

ученици виших разреда основних школа. 

Реализовано 21.05.2019. 

године. 

Безбедност деце на 

железници – у 

реализацији 

Инфраструктура 

железнице Србије. 

- ученици 3. и 4. разреда, учитељице и 

запослени у „Инфраструктура желазнице 

Србије“. 

22. 05. 2019. године. 

 

Реализовано ! 

Спортски дан – кроз 

заступљене разне 

спортске активности. 

- Нставници физичке културе и ученици 

виших и нижих разреда. 

Реализовано 25.05.2019. 

године.  

Гледање позоришних 

представа „Успаванка“ и 

„Звездана и уображеност“ 

у Дому културе у Јабуци. 

-Ученици нижих и виших рареда, 

глумци трупе „Мали Принц“ и 

учутељице. 

Реализовано 30.05.2019. и 

06.06.2019. године. 

Отварање изложбе 

ликовних радова – 

ученика 3. разреда школе. 

-Ученици 3. разреда наше школе и 

остали ученици нижих разреда, 

учитељице и радници Дома културе у 

Јабуци.  

14. 06. 2019. године. 

 

Реализовано ! 

Учешће у реализицији 

излета и екскурзија у 

- Управа  школе, педагог, психолог, 

наставници, учитељице и ученици. 

29. 06. 2019. године. 

Планирано је да се реализује и 
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3.1. Мотивисаност ученика 

 

 

 

3.2. Вредности код ученика 

организацији Црвеног 

крста за ученике слабијег 

материјалног стања. 

узме учешће ! 

Задаци Носиоци Време реализације 

Унапређење наставе и учења 

кроз реализацију семинара, које 

је предложила ПП-служба: 

1.„Прати, процени и објективно 

оцени“, 

2. „Применом знања до нових 

сазнања“. 

- ПП служба и Управа школе; 

- Реализатори семинара; 

- Наставници и учитељице. 

Током другог полугодишта 

2018/2019. године. 

 

Реализовано 14.02.2019. 

године! 

 

Реализовано 01.03.2019. 

године! 

Веће коришћење разноврсних 

облика и метода рада у настави и 

увођење нових. 

Педагошки колегијум, Стручни 

активи, психолог, педагог,  

предметни наставници, 

учитељице.  

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Веће коришћење расположивих 

и увођење нових наставних 

средства ради повећања 

мотивације ученика за рад. 

Директор, донатори, спонзори,  

Стручни активи, психолог, 

педагог,  предметни наставници, 

учитељице.   

Континуирано током школске 

године. 

Реализује се и реализоваће се 

током наредне године ! 

Подстицање  ученика да 

самостално стичу додатна знања 

и вештине. 

Стручни активи, психолог, 

педагог, предметни наставници, 

учитељице.  

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Мотивисање ученика на 

самостално учење. 

Стручни активи, психолог, 

педагог,  предметни наставници, 

учитељице.  

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Мотивисање ученика да у већем 

броју учествују у секцијама, 

додатним и ваннаставним 

активностима и такмичењима. 

Педагошки колегијум, Стручни 

активи, психолог, педагог,  

предметни наставници, 

учитељице.  

Континуирано током школске 

године. 

 

Реализовано ! 

*Задаци и активности који унапређују специфичан циљ „Мотивисаност ученика“, а који су већ  

  обухваћени у претходним специфичним циљевима, нису поново навођени. 

Задаци Носиоци Време реализације 

Утицање на изграђивање 

позитивних ставова ученика 

према основним моралним и 

естетским вредностима друштва 

и човека као појединца. 

Одељењске старешине, 

Одељењска и Разредна већа, 

психолог, педагог, ученици, 

предметни наставници, 

учитељице, родитељи, директор, 

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 
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У Јабуци, дана 21. 06. 2019. године.        

                    ____________________________________ 

                           Зоран Симовић, проф. географије, 

            Координатор стручног актива за ШРП. 

 

 

 

                     

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШК. 2018/2019. ГОД. 

 

 

У току школске године самовредноване су 4 области и то 3 у првом полугодишту: 

1-Програмирање, планирање и извештавање 

2-Настава и учење 

1-Васпитни рад у предшколској установи 

Извештај о резултатима самовредновања ових области сачињен је и усвојен на крају првог 

полугодишта. 

Центар за социјални рад Града 

Панчева. 

Изграђивање позитивног односа 

ученика према културном 

наслеђу државе и краја у коме 

живе. 

Одељењске старешине, Стручни 

активи, наставници историје, 

географије и ликовне културе, 

учитељице, ученици. 

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Изграђивање позитивног односа 

ученика према очувању и 

заштити природе и човекове 

средине. 

Одељењске старешине, Стручни 

активи, наставници биологије, 

географије, учитељице, ученици. 

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Изграђивање позитивних ставова 

ученика о равноправности 

полова. 

Одељењске старешине, 

наставници, наставници 

грађанског васпитања, 

учитељице,ученици. 

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

Подстицање ученика на 

уважавање различитог 

мишљења. 

Одељењске старешине, 

наставници, наставници 

грађанског васпитања, психолог, 

педагог, учитељице, ученици. 

Континуирано током школске 

године. 

Реализовано ! 

*Задаци и активности који унапређују специфичан циљ „Вредности код ученика“, а који су већ    

  обухваћени у претходним специфичним циљевима, нису поново навођени. 
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У другом полугодишту извршено је самовредновање треће области ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  и то другог дела Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика. Самовредновање је обављено анкетирањем ученика и 

наставника, као и увидом у дневнике рада-евиденција осталих облика образовно-

васпитног рада-допунска и додатна  настава. 

1-Програмирање, планирање и извештавање, оствареност ниво 3 

Самовредновање у овој области извршено је на основу увида у школска документа- 

Школски програм, ГПРШ, Извештај о остваривању ГПРШ, ШРП, као и увидом у 

годишње, месечне планове рада наставника и дневне припреме.  

 

Установљено је да у стандарду 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у 

функцији квалитетног рада школе школа остварује ниво 4.  

 

Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. Садржај 

кључних школских докумената одржава специфичности установе. 

Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама 

квалитета рада установе. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне 

групе ( у мањој мери). 

 

Стандард  1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи остварује се на нивоу 4. 

 

Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и 

годишњим календаром. 

У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене 

су актуелне потребе школе. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада 

и пројектују промене на свим нивоима деловања.  

Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за 

праћење рада и извештавање током школске године.  

Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем 

годишњег плана рада. 

 

Стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметих и предметних компетенција остварује се на нивоу 2.  

 

Наставници углавном не користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. У 

оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама нису видљиве  

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Планирање 

допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа 

ученика. 

У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања 

ученика.  

Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења. 
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Припреме за наставни рад  не садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 

реализацији планираних активности. 

 У овом стандарду је потребна интервенција. 

 

2. Настава и учење, оствареност ниво 3 

 

Самовредновање друге области извршено је кроз посету часовима наставе и анализи коју 

је урадила школски педагог. 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу-оствареност ниво 3 

 

Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе и 

облике рада. 

Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 

Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). Наставник 

функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања. 

Ученицима су углавном јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано 

треба да научи. Ученик у већини случајева разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика, 

оствареност ниво 3 

Наставник прилагођава захтеве могућностима  ученика, кад год може. Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама  ученика.  

Наставник посвећује време и пажњу ученицима у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама. Наставник примењује специфичне задатке/активности/ материјале 

на основу ИОП-а и плана индивидуализације у одељењима где има ученика који се 

образују по ИОПу. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 

ученика. 

Овај стандард је у изузетном напредовању у односу на самовредновање из предходног 

периода. У овој области имали смо и стручно усавршавање за наставнике кроз 2 семинара, 

који су дали резултат у раду. 

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу, 

оствареност ниво 2 

 

Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. Ученик примењује повратну 

информацију да реши задатак/унапреди учење, међутим још увек недостаје већа ученичка 

активност на часу да би овај стандард био више остварен. Овај стандард је потребно 

поправљати кроз увођење бар једне конкретне самосталне ученичке активности. 
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2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења, оствареност ниво 1 

 

Овај стандард је видљив само на часовима утврђивања и тада нису присутни потребни 

индикатори стандарда. На овом стандарду треба интервенција. 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан, оствареност ниво 2 

 

Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика 

уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.  

Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу 

успеха неких ученика. Овај стандард је заступљен али се мора односити на све ученике. 

3-1 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ: 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

1.1. Физичка средина подстиче учење и развој деце, освареност ниво 4 

 

Материјали, играчке и средства су доступни деци, подржавају истраживање, игру и 

различите видове њиховог изражавања. Простор је структуриран тако да подстиче 

активности у малим групама, окупљање целе групе као и самосталну активност детета. 

 

У осмишљавању и обогаћивању физичке средине учествују деца, родитељи и васпитачи. 

Средина за учење (материјали, продукти, панои…) одражава актуелна дешавања и 

васпитно-образовне активности (теме, пројекте). 

Простори вртића (унутрашњи и спољашњи) одражавају заједничко учешће и учење деце, 

васпитача и родитеља. 

 

1.2. Социјална средина подстиче учење и развој деце, освареност ниво 4 

 

У групи се негују позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом. Однос између 

деце и васпитача заснован је на уважавању и поверењу. 

У вртићу се стварају ситуације за интеракцију деце различитих узраста/група (у радним 

собама, заједничким отвореним и затвореним просторима). 

У вртићу се негују односи поверења и сарадње међу одраслима у циљу подршке дечјем 

учењу и развоју. 

 

1.3. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада је у функцији 

подршке дечјем учењу и развоју, освареност ниво 4 
 

Планирање васпитно-образовног рада је засновано на континуираном посматрању, 

слушању деце и праћењу њихових потреба и интересовања. 

 

У остваривању програма негује се флексибилност у ритму дана и у реализацији 

активности (различите прилике за игру и учење). 
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Деца се подстичу на истраживање, решавање проблема и проширивање искустава кроз 

различите ситуације игре и учења. Подржавају се различити начини дечјег учења и учешћа. 

Праћење, документовање и вредновање васпитно-образовног процеса је у функцији 

подршке дечјем учењу и развијању програма. 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика. 
 

65% наставника на почетку године реализује инициалне тестове, који им користе као увид 

у знање ученика, показатеље шта је потребно поновити, дорадити, како планирати или 

кориговати планирано и на тај начин испуњавају овај индикатор. 

 

Наставници у 80% случајева потврђују да ученици којима је потребна додатна образовна 

подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним стандардима.  

 

Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.у обиму 88% на 

основу анкета наставника. Наставници одређују који ученици треба да похађају допунску 

аставу 75% случајева и воде евиденцију о доласку ученика. Уколико ученици не долазе 

предметни наставници обавештавају одељењског старешину, родитеље, потсећају 

ученике, а када ништа од тога не да резултата труде се да предвиђене садржаје са њима 

додатно ураде на самом часу. 

Наставници и ученици истичу да ученици који похађају допунску наставу показују 

напредак у учењу. 

Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним потребама,а што се види, поред општег успеха који ученици 

постижу и на школским , општинским и регионалним такмичењима, на коима ученици 

учествују и остварују запажене резултате. 

 Што се тиче ученика осмака и њихову припрему за даљи степен школовања школа 

реализује  припреме ученика за завршни испит из свих 7 предмета који се полажу на 

испиту. Наставници српског језика и математике организоване припреме почињу у 

2.полугодишту 8.разреда а најинтензивније припреме спроводе се последње две недеље 

пред завршни испит. 

 

Ученици сматрају да ће им знање стечено у основној школи значити у наставку 

школовања, и увиђају напоре наставника на мотивацији за постизање бољих резултата. И 

овде се исказује тенденција да је оцена најјаче мотивацино средство. Ученици сматрају да 

наставници наставне садржаје презентују на разумљив и прилагођен начин. Потврђују да 

се из већине предмета организује допунска настава али више од 50% ученика не зна у 

којим терминима се та настава организује. За поједине предмете (математика, српски, 

енглески језик) знају, а за остале нису сигурни. 

Ученици осмих разреда знају за организовану припрему за завршни испит али 58% њих не 

долази на припремну наставу јер се спрема ван школе за завршни испит или мисли да им 

таква припрема није потребна. 

 

Вреднујући ову областо мишљења смо да је ниво остварености области 3. 
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Постигнућа ученика на завршном испиту 2018/19.год. Тим ће размотрити у септембру 

месецу и упоредити са просеком постигнућа на истом на нивоу општине, републике и са 

прошлогодишњим резултатима и тај део ће бити прво вреднован почетком следеће 

школске године. 

 
 

 

XV  ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

 

Директор и педагог школе  вршили су преглед педагошке документације да би имали увид у 

квалитет и правилну примену Планова основног образовања у дневницима рада редовне 

наставе, слободних активности и осталим документима према годишњем Плану и Програму 

рада школе. Вршено је континуирано праћење васпитних задатака у свим подручјима 

васпитног деловања. Анализирана је реализација рада појединих наставника и приказивани су 

резултати на седницама Наставничког већа. 

 

Израђена је анализа васпитног рада школе. 

 

У четири класификациона периода на седницама Наставничког већа подношен је извештај о 

реализацији оперативних програма васпитног рада. Извештај о оствареном Плану и Програму 

анализирао је поред Наставничког већа и Школски одбор и Савет родитеља. 

Ради осавремењавања наставног процеса у наредном периоду потребно је опремити школу 

савременим уређајима, наставним средствима и дидактичким материјалом, што би све било у 

функцији рада у школи и остварењу наставног Плана и Програма. Обезбедити адекватну 

личну потрошњу како наставног тако и помоћног особља. 
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На седници Школског одбора одржаној 12.09.2019. усвојен је Извештај о раду ОШ 

„Гоце Делчев“ за школску 2018/2019.годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Председник Школског одбора: 

 

      _______________________ 

             (Слађана Богдановић) 

                        

 

                  Директор школе: 

 

        _______________________ 

                                   (  Милосав Урошевић) 

  

 

 

 


