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I УВОД 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 Извештај о раду школе представља документ који треба да покаже степен 

реализације Годишњег програма рада школе, да реално сагледа проблеме који су 

ометали извршење програма рада и да на основу сагледаних чињеница, буде показатељ 

за израду Годишњег програма рада школе за наредну школску годину. 

 План и програм у школској 2014/2015. години реализован је на основу следећих 

законских аката:  

 

1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„сл. гласник РС“, бр. 72/ 2009 и 52/2011, 55/2013) 

2.ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („сл. гласник - просветни 

гласник РС“, бр. 55/2013, 

(„сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 22/02, 62/03, 64/03,72 /2009 ) 

3.ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

(„сл. гласник РС“, бр. 72 /2009 и 18/2010 ) 

4. ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ  ("Сл. гласник РС", бр. 67/2013) 

5. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ 

ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2005 и 15/2006 и 2/2008, 2/2010, 7/2010, 

3/2011, 7/2011 и 1/2013)  

6. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (Сл. гл. - просветни гласник РС бр. 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 3/2011, 7/2011 и 1/2013)  

7. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010. 3/2011, 1/2013, 

4/2013) 

8. ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА 

СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

9. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА  ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( „сл. гласник РС“ – Просветни гласник, 

бр. 5 / 2008, 3/2011, 1/2013) 

10. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( „ сл. гласник РС „ – 

Просветни гласник, бр. 6 / 2009, 3/2011, 8/2013 

11. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА 

ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( „ сл. гласник РС“ – 

Просветни гласник, бр. 2/ 2010, 3/2011, 8/2013) 



 

 

12. ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ 

ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  ("Сл. гласник 

РС", бр. 13/12 и 31/12) 

13. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

(„сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) 

14. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА КОЈИ 

ИЗВОДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ 

(„сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) 

15. СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ У ВРШЦУ ( интерни документ 

усвојен 14.09.2012.) 

16. ПРАВИЛНИК О РАДУ  ( интерни документ усвојен 14.09.2012. г.) 

17. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ (интерни документ усвојен 12.05.2010.) 

18. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

УЧЕНИКА (интерни документ усвојен 14.09.2011.) 

19. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И 

БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ - УЧЕНИКА интерни документ усвојен 12.05.2010. ) 

20. ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У ШКОЛИ 

(интерни документ усвојен 20.04. 2009. ) 

21. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА      

( интерни документ усвојен 12.09.2012. ) 

22. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Министарство просвете и 

спорта, 2007. год. 

23. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно – васпитним условима, Београд 2009. 

24. Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања и васпитања за предмете 

српски језик, математика и природа и друштво. 

25. Образовни стандарди за крај основног образовања и васпитања 

26.. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("Сл. гласник 

РС", бр. 7/2011 и 68/2012) 

27. ПРАВИЛНИК О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Службени гласник РС”, бр. 

72/09 и 52/11) 

28. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА (СЛ. ГЛАСНИК РС 75/2015) 

29. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (СЛ. 

ГЛАСНИК РС БР. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ И 

68/2015) 

30. ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ОСНОВНИМ И 

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА (СЛ. ГЛАСНИК 21/15) 

 



 

 

 

1.2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 

 Програм рада школе реализован је у објекту који просторно задовољава потребе 

ученика Школа има укупно 14 учионица које користе како ученици нижих разреда у 

једној смени и ученици виших разреда у другој смени. Виша смена ради кабинетску 

наставу. Кабинети су намњени за следеће предмете 

историју  

географију 

информатику  

ликовну и музичку културу, 

техничко образовање 

биологију  

хемију - физику 

математику 

математике, 

српски језик (2 кабинета) 

енглески 

немачки језик. 

 Школа је опремљена основним намештајем за потребе свих учионица опште 

намене ( 15 клупа, 30 столица, катедра за наставнике, табла, бела и зелена ормари). У 

оквиру школске зграде постоји учионица за продужени боравак, библиотека и 

радионица.  

Фискултурна сала са пратећим просторијама (свлачионице, купатила, справарница и 

канцеларија). 

У току године, од 18-21 час у три учионице изводила се настава OОО (oсновно 

образовање одраслих) које су опремљене по стандардима за ову врсту наставе.  

 

1.3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
У школској 2014/2015. години на реализацији наставног плана и програма 

радило је 34 наставника у предметној настави, 10 наставника у разредној настави, 1 

наставник у продуженом боравку нижих разреда, 1 стручни сарадник – школски 

педагог, 1 библиотекар и директор. 

Реализацију наставног плана и програма отежава и то што имамо наставнике раде и у 

две или три школе, што отежава усклађивање педагошких захтева при изради 

распореда часова. 

Настава је у току школске године није била у свим предметима стручно покривена 

(математика Остојић Јована, Булаја Ђурђица, физика Санела Савић и Горан Николић 

математика ООО).   

У току школске 2014./2015 у вишим разредима се указала потреба за одређеним 

бројем  часова пошто је у  петом разреду од два бројна 4. разреда формирано 3 одељења 

5. разреда. За српски језик ангажована је Дијана Попов, проф. српског језика са 9 

часова у редовној настави и 8 часова у ОО одраслих, укупно 90%. За математику ООО 

ангажован је Горан Николић, проф. информатике који један део часова ради и у ОШ 

„Олга Петров“ са 8 часова.  

Уместо Јасне Вулку, професора немачког језика која је отишла на трудничко 

боловање, радне однос на одређено време засновала је Коруј Невана, проф. немачког 

језика.  

Уместо Монике Радичевић, проф. енглеског језика, у нижим разредима на 

замени су радиле две наставнице, Милутиновић Љубица у 1 и 2 разредима и Ватин и 



 

 

Марковић Соња, проф. енглеског језика у 3 и 4. разредима. У другом полугодишту 

колегиница Соња је отишла у ОШ Младост а уместо ње је часвое заменила Беличковић 

Александра, проф. енглеског.  

Преко Општине Вршац школа је закључила уговор са Тијаном Павловић, педагошким 

асистентом до краја школске године због потребе школе и ученика са којим је ова 

колегиница радила у нижим разредима.  

Табеларни преглед запослених у школи: 

 

 

Извршилац 

 

 

Укупно 

 

Сепен стручне спреме 

ОШ ССС ВШС ВСС 

 

Директор школе 1    1 

Педагог 1    1 

Нас. разредне наставе 11   7 4 

Нас. предметне наставе 30   6 24 

Библиотекар 1    1 

Секретар 1    1 

Адм. – технички радник 1  1   

Домар  -Ложач 1  1   

Хигијена 5 3 2   

Сервирка 1 1    

 

Укупно 

52 4 4 13 32 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
 

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 
 

Ре

д. 

бр

ој 

А. Обавезни 

наставни 

предмети 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год

. 

Нед. Год

. 

Нед. Год

. 

Нед. Год

. 

1. Српски 

језик 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни 2 72 2 72 2 72 2 72 



 

 

језик 

( Енглески 

језик ) 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и 

друштво 

- - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна 

култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка 

култура 

1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичка 

култура 

3 108 3 108 3 108 3 108 

 УКУПНО А 19 684 20 720 20 720 20 720 

 1.Грађанско 

васпитање/ 

верска 

настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 2.Други 

изборни  

предмет 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 УКУПНО Б 2 72 2 72 2 72 2 72 

 УКУПНО 

А+Б  

21 756 22 792 22 792 22 792 

 Остали 

облици 

образовно 

васпитног 

рада 

        

 1.Допунска  

настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 2.Додатна 

настава 

- - - - - - 1 36 

 3. Час 

одељенског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 



 

 

 4. Настава у 

природи 

7-10 

дана 

год. 

 7-10 дан 

год. 

 7-10 дан 

год. 

 7-10 дан 

год. 

 

 

 

2.2. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ВИШИХ РАЗРЕДА 
 

 

 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Предмет н. г. н. г. н г. н. г. 

Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Физика   2 72 2 72 2 68 

Хемија     2 72 2 68 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 68 

ТИО 2 72 2 72 2 72 2 68 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Физичко в. 2 72 2 72 3 108 3 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање/ 

верска настава 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Други изборни  

предмет 

1 36 1 36 1 36 1 34 



 

 

 

2.3 ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

На почетку школске године било је уписано 496 ученика.  

Како је школа смештена у близини два ромска насеља, току школске године, 

услед честе миграције ромских породица имали смо ситуацију да се они током цеце 

школске године или уписују или исписују из школе. Број ове деце варира од 1 - 10 

ученика. Није редак случај да се у први разред уписују и ромска деца старија од 8 

година.  

Настава се у школи изводи у две смене од 8,00 до 13,20 и 13,30 до 19,00 часова, и 

ученици месечно мењају смену. У школи се одвијао програм Основног образовања 

одраслих. За полазнике ООО настава се одвијала у вечерњим часовима од 18,00 до 

21,00 час.  

Први разред у матичној школи укупно је уписало 58 ученика у два одељења, у 

другом разреду има 88 у три одељења, у трећем 52  ученика у два одељења, у четвртом 

54 у два одељења, у петом 71  у три одељења, у шестом 60 у три одељења, у седмом 59 

у три одељења и у осмом 49 у три одељења. Број ученика по одељењу кретао се од 17-

32 ученика. Овај податак јасно говори да су садашње генерације деце малобројне и да 

тенденција смањење деце узима све већег маха. У нашу школу се сваке године уписује 

велики број  ромске деце пошто се школа налази у близини ромског насеља. Многи 

родитељи искористили су законско право да до 1. фебруара упишу децу у друге школе 

(по извештају СО Вршац, 28 деце који припадају нашој школи је уписано у ОШ "Вук 

Караџић" у Вршцу). Ово је дугогодишњи проблем наше школе који покушавамо да 

решимо уз помоћ локалне самоуправе и нове реонизације и нове мреже школа на 

територији општине Вршац.  

У подручном неподељеном одељењу у Ватину у току школске године први 

разред је похађало 3 деце, други 0 деце, трећи 1 дете и четврти 1 дете. Без обзира на све 

недостатке позитивна су искуства и деце и учитеља који је обављао предшколски 

припремни програм упоредо са извођењем редовне наставе.  

Годишњи фонд часова из обавезних наставних предмета у потпуности је реализован 

током године. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 

 Допунска настава је организована за ученике од првог до осмог разреда. Ове 

часове су похађали ученици који су имали потешкоћа у савладавању школског градива. 

Допунска настава је организована у току школске године, а евиденција исте је вођена у 

посебним дневницима образовно – васпитног рада. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 
 

I – IV 
 

Допунску наставу из српског језика и математике реализована је у току школске године 

и за време зимског распуста. Реализовано је 36 часова и 28 ученика.  

Српски језик: Вежбе читања, писања ; Правопис и граматика; Усмено и писмено 

изражавање.  

Математика: Сабирање и одузимање до 10, сабирање и одузимање до 100, Мере и 

јединице мера,геометријске фигуре и тела,скупови,одређивање непознатог броја. 

Кроз наставне јединице,које су претиле редовну наставу ,ови ученици су кроз исте 

успели да савладају градиво. 

Izveštaj o dopunskoj i dodatnoj nastavi u odeljenju II1 u školskoj 2014.\2015. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА У ВИШИМ РАЗРЕДИМА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
 

У школској 2014/15. два наставника, Кресоје Невена и Брковић Весна одржале су  

 

13 часова у 5.2 

10 часова  у 6.1 

8 часова у осмим разредима 

Допунској настави је присуствовало укупно 30 ученика : 

13 из 5.2 

5 из 6.1 

12 из осмих разреда 

 

Настава је прилагођена потребама ученика и захтевима наставног плана и 

програма. Ученицима се индивидуалним приступом омогућавало да на адекватан начин 

испрате захтевније градиво. Овом методом је наставник стицао добар увид у 

проблематику ученичког неразумевања одређене области и превентинво даловао на 

даљи ток ученичког напредовања. Већина ученика је, као резултат оваквог приступа, 

показала одрађани напредак у складу са својим могућностима. Теме и области које су 

рађене: Писмено изражавање пред писмене задатке, интензивно читање и разумевање 

прочитаног, а допунским часовима из граматике понекад су присуствовали и ученици 

који иначе нису одређени да похађају допунску наставу. 

  

 

 

 

 



 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

На допунским часовима математике у 5. разреду се понављало градиво из 

основних рачунских операција у скупу N, операција са скуповима, скупова тачака, 

дељивости бројева, угла, разломака, операција са разломцима и једначина и 

неједначина у вези са њима, размере и осне симетрије.  

У 6. разреду се понављало градиво из целих бројева и операција са њима, 

рационалних бројева и операција са њима, једначина и неједначина у вези са 

сабирањем, одузимањенм, множењем и дељењем у овим скуповима, процента и његове 

примене, троугла ( 1. и 2. део), четвороугла ( врсте, особине и конструкције), површине 

троугла и четвороугла.  

У 7. разреду се понављало се градиво из скупа R , Питагорине теореме и њене 

примене, степеновања, многоугла, полинома и операција са њима, функција, 

факторизације полинома, круга и кружнице, пропорција и сличности троуглова. 

Примећено је да ученици уче кампањски и зато су постигли само неопходни минимум 

знања.  

У 8. разреду се  вежбало градиво из тачке, праве и равни, линеарних једначина и 

неједначина са једном непознатом, линеарне функције, ваљка, система линеарних 

једначина, призме, пирамиде, купе и лопте.  

 

У школској 2014/15.  Дега Олга одржала је:  

 

Дега Олга: 

 

16 часова допунске  наставе у V разреду са 19 ученика 

14 часова допунске наставе VII  разреду са 14 ученика 

  

Додатна настава је обухватала припрему за такмичење из математике. У 5. разреду 

похађало  је 5 ученика са 5 часова и у 7. разреду 8 ученика са 8 часова.  

 

Булаја Ђурђица 

Допунска настава из математике је реализована редовно у VI и VIII разредима и то  

укупно 34 часа,по разредима:  

VI 2, 3 – 17 часова  

VIII 1,2,3 – 17 часова  

Допунску наставу је похађало 39 ученика.  

 

Додатна настава је обухватала припрему за такмичење из математике и похађало   

је 6 ученика VIII разреда-Милица Ђолић, Ана-Марија Форго, Јелена Мицић, 

Дарија Пуја 

 

 

 



 

 

Остојић Јована  

Допунска настава из математике реализована је редовно у одељењима V-3  и  VI-1. 

Допунску наставу у одељењу V-3  похађало је 11 ученика, а у одељењу VI-1  4 ученика. 

Укупно је планирано и одржано 34 допунска часа и то следећих области: 

 

V-3 

1. Скупови 

2. Скупови тачака 

3. Угао 

4. Дељивост бројева 

5. Осна симетрија 

VI-1   

1. Цели бројеви 

2. Троугао 

3. Рационални бројеви 

4. Четвороугао 

5. Површина троугла и четвороуглла 

Додатну наставу у одељењима V-3 и VI-1 похађало је 3 ученика. Додатна настава 

обухватала је припрему ученика за такмичење. У оквиру додатне наставе решавани 

су задаци са такмичења груписани по темама које се обрађују по редовном плану и 

прогаму, задаци логичког типа и разни сложени задаци.  

Ученик одељења V-3, Писаров Зоран освојио је похвалу на општинском такмичењу 

из математике. 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Допунска и додатна настава физике планирана је и организована за ученике VI, VII и 

VIII разреда и рад  је прилагођен потребама и могућностима ученика тако да је 

реализован  у виду индивидуалног рада или рада у групама.  

Допунска настава је реализована кроз укупно 54 часа  и то:  

 

Разред 6 7 8 

Број одржаних часова 18 18 18 

Укупно одржаних часова 54 

 
Додатна настава је реализована кроз укупно  12 часова и то:  

Разред 6 8 

Број одржаних часова 7 5 

Укупно одржаних часова 12 

 

У 8. разреду је обрађено: 

осцилаторно и таласно кретање 



 

 

светлосне појаве 

електрично поље 

електрична струја 

 

ХЕМИЈА 

 

 

Радак Меланија 

 

30 часова допунске  наставе у VII  разреду са 19 ученика 

30 часова допунске  наставе у VIII  разреду са 11 ученика 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Јакшић Татјана 

 

Школске 2014/2015 из географије одржано је 36 часова допунске наставе и то у 5. 

разреду 18 часова, 6 разреду 8, у 7 разреду 5 часова и у  8 разреду 5 часова. 

Допунске наставе било је 36 и то код ученика 7 и 8 разреда. 

Припрена настава одржана је у 8 разреду са 12 часова. 

 

 

ЕНЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

У току школске 2014/2015. године одржано је 18 часова допунске и 18 часова додатне 

наставе из енглеског језика . 

У петом разреду одржано је шест часова, а у шестом, седмом и осмом по четири часа.  

Допунску наставу је у петом разреду похађало дванаест ученика, у шестом четири, у 

седмом три и у осмом шест. 

Додатна настава је одржана у осмом разреду у присуству шесторо ученика.  

 

 

2.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

Припремна настава организована је за ученике осмог разреда који су полагали завршни 

испит из српског језика математике и комбинованог теста (хемија, физкка, биологија, 

географија, историја). Наставу су организовали предметни наставници у периоду од 

марта 2014. године до јуна 2014. године.  

 

Припремна настава – српски језик  
 

 Током године одржано је 20 часова припремне наставе са 43 ученика.  

 Рађено је према областима у збирци, фонетика, морфологија, синтакса, 

лексикологија, правопис, историја језика, језичка култура, стилска изражајна средсва, 

писци и дела и књижевнотеоријски појмови. 

 Од маја месеца ученици су почели са радом симулативнох тестова. Критеријум 

за прегледање тестова покушао је да буде сличан као на самом плагању како би 

ученици увидели своје грешке и што боље се припремили за полагање. 



 

 

 У јуну месецу оржане су интензивне припреме и ученици су имали имали по 2 

часа дневно припрема. Радили су тестове и консутовали се са наставником око 

евентуалних нејасноћа код неких питања. 

  

 

Припремна настава – математика  
 

 Одржано је 20 часова са 43 ученика, са 1 часом  недељно,  На истим су рађени 

задаци из следећих тема: бројеви и операције са њима, алгебра и функције, геометрија, 

мерење и обрада података. Рађени су задаци из основног, средњег и напредног нивоа. 

 

Припремна настава – комбиновни предмети  
Одржано је 20 часова са 43 ученика, са 1 часом  недељно,   

 

Приремна настава из биологије рађена је са 40 ученика 

Пређене области: 

- Од ћелије до организма 

- Животни процеси 

- Биљни органи, опрашивање, оплођење 

- Царство живих бића 

- Бескичмењаци (сунђери, дупљари, пљоснати црви, ваљкасти црви, чланковитит 

црви) 

- Бескичмењаци (мекушци, зглавкари, бодљокошци) 

- Кичмењаци (рибе, водоземци, гмизавци) 

- Кичмењаци (птице и сисари) 

- Антропологија и органски системи 

- Екологија 

 

   

2.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 
 

Обавезни изборни предмети су били Грађанско васпитање и Веронаука од првог 

до осмог разреда. На грађанско васпитање ишло је 114 ученика а на веронауку 354 

ученика.. Од петог до седмог разреда у другом циклусу. Страни језик - немачки језик 

био је обавезни изборни предмет који се изучава од петог разреда. Од четири понуђена 

изборна предмета (Б) 1) чувари природе, 2) информатика и рачунарство, 3) хор и 

оркестар, 4) цртање, сликање и вајање, ученици су се определили за информатику и 

рачунарство од  петог до осмог разреда 

 

 У оквиру физичког васпитања - изабрани спорт ученици су у петом разреду 

изабрали фудбал и одбојку.  

Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда изучавали су као изборни 

предмет информатику, 3 групе у петом разреду, 3 групе у шестом разреду,  и по 3 у 

седмом и осмом разреду.  

За ученике 4. разреда изборни предмет је био народна традиција.  

 

 

 

 

 



 

 

2.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

Додатна настава одржана је из свих предмета за које су деца спремана за такмичење. 

Додатана настава је углавном држана током зимског распуста и у другом полугодишту 

у складу са календаром такмичења.   

 

 

2.8. РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

 Учитељица: Станковић Зорица 

Од септембра месеца рад у продуженом боравку одвијао се у преподневној смени од 8h 

до 13:30h и од 11:30h  до 16h у поподневној смени. За обе смене предвиђен је дневни 

распоред активности који се одвија од понедељка до петка. Ученици су упознати са 

радом и правилима понашања у продуженом боравку. Имају предвиђено време за 

израду домаћих задатака, за игру и одмор. Практиковањем друштвених игара код 

ученика се развијала социјализација и осећај за припадност. Посебна пажња пружана је 

ученицима који слабије напредују у раду. Израдом цртежа на задату тему и различитим 

техникама уређивали смо учионицу продуженог боравка. У току рада са ученицима у 

продуженом боравку организован је рад на изради домаћих задатака, односно учењу; 

креативне радионице, за које је коришћен различит дидактички материјал, у циљу 

продубљивања и проширивања ученичких знања и вештина, развијање маште и 

креативности.  

У школској 2014/2015. години продужени боравак похађало је укупно 36 ученика. Број 

ученика варирао је током године. Неки ученици су похађали продужени боравак само у 

првом полугодишту а неки само у другом. Такође број ученика се мењао у зависности 

од смене. Неки ученици су престали да долазе јер су престали да похађају школу. Број 

ученика који је боравак похађао више од месец дана је 26.  

 

 

Број ученика по разредима 

 

разред дечаци девојчице укупно 

I 3 4 7 

II 5 6 11 

III 1 2 3 

IV 8 7 15 

свега 17 19 36 

 



 

 

 

 

 

III РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА 
 

 Планирање наставног градива вршило се: глобално, тематско и по наставним 

јединицама уз наглашен захтев да се настоји да се индивидуалним приступом и 

диференцираношћу задатака омогући савладавање градива свим ученицима у складу са 

њиховим способностима. 

 Планирање осталих активности ( допунски, додатни рад, слободне активности ) 

захтевало је пуну конкретизацију, обзиром на значај и могућности ових активности у 

васпитном раду. 

 Начин праћења и вредновања реализације су : инструменти за праћење часова, 

анкете, анализе, увид у документацију, разговори и сл. 

 Праћење реализације часова током године вршили су директор, педагог и тим за 

самовредновање, као и тим за школско развојно планирање, с циљем праћења, 

проучавања и унапређивања образовно – васпитног рада. 

 Са свим наставницима, а посебно наставницима који се припремају за полагање 

испита за лиценцу, увидом у педагошку документацију обављао се педагошко – 

инструктивни разговор, нарочито у реализацији појединих елеманата наставних часова. 

 Вредновање и оцењивање у настави вршило се током године уз тромесечне 

анализе на седницама одељенских већа. 

 Праћење и вредновање рада школе рађено је на следеће начине: 

прегледањем педагошке документације – извршен је увид у квалитет планирања и 

програмирања рада у дневницима образовно – васпитног рада, 

континуитрано праћење остваривања васпитних задатака у свим подручјима васпитног 

деловања,анализа реализације рада и приказивање резултата на седницама 

Наставничког већа,израда Извештаја о раду школе на полугодишту и на крају школске 

године. 

 Такође је извршен педагошки надзор од стране просветних инспектора. 

 



 

 

 

IV РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ 
 

 

4.1. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

У школској 2014./2015. години одржано је укупно 14 седница Наставничког већа. 

Извештај о раду Наставничког већа може се сагледати кроз дневни ред са одржаних 

седница. 

 

ПРВА СЕДНИЦА - одржана 10.09.2014. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајање извештаја о раду школе за школску 2013/2014. годину 

Усвајање годишњег плана рада за школску 2014/2015. годину 

Договор око осигурања и ужине за ученике 

Проблем са одливом ђака у ОШ „Вук Караџић“ 

Проблема са поделом предмета на наставнике (Ранковић Славица - Стефанов Олгица) 

Подела предмета на све наставнике 

Разно 

 

ДРУГА СЕДНИЦА – одржана 16.10.2014. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Упознавање чланова Наставничког већа са ученицима који похађају наставу по ИОП-у 

1, 2 и 3 

Молбе ученика за ослобађање наставе физичке културе 

Разно 

 

ТРЕЋА СЕДНИЦА – одржана 10.11.2014. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајање успеха ученика на крају првог тромесечја 

Усвајање васпитно дисциплинских мера 

Извештај са матурске екскурзије и дводневне екскурзије (седми) 

Извештај са наставе у природи - Златибор - други разред 

Измена у школском плану рада у делу за екскурзије за ученике првог разреда.  

Извештај председниика актива и тимова за тромесечје 

Разно 

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА – одржана 20.11.2014. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајање васпитно дисциплинских мера након одржаних дисциплинских поступака 

Разно 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕТА СЕДНИЦА – одржана 22.12.2014. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајање успеха ученика на крају провго полугодишта  

Усвајање васпитно дисциплинских мера 

Разно 

  

ШЕСТА СЕДНИЦА – одржана 11.02.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Извештај просветне инспекције након прегледа дневника рада 

Упознавање са Правилником о поступању у ванредним и кризним ситуацијама 

Упознавање са активностима вредновања и самовредновања 

Разно 

 

СЕДМА СЕДНИЦА – одржана 04.03.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Договор око штрајка 

Информација о новом начину набавке уџбеника 

Разно 

 

 

ОСМА СЕДНИЦА – одржана 31.03.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајање успеха ученика за друго тромесечје 

Усвајање васпитно дисциплинских мера 

Избор вође пута за ученичке екскурзије- једноденва Јагодина, матурска - Златибор 

Информација о штрајку 

Разно (Молбе ученика за ослобађање наставе физичког) 

 

 

ДЕВЕТА СЕДНИЦА – одржана 03.06.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајње успеха ученика осмог  разреда. 

Васпитно дисциплинске мере 

Избор ђака генерације - комисија 

Специјалне ивукове дипломе 

Обавештење Покрајинског секретаријата за образовање у вези ђачког динара.  

Разно 

 

 

ДЕСЕТА СЕДНИЦА – одржана 12.06.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Усвајање успеха ученика на крају другог полугодишта школске 2014/2015 од првог до 

седмог разреда 

Усвајање предлога васпитно дисциплинских мера 



 

 

Реализација наставног плана и програма 

Подела сведочанстава 

Договор око завршног испита 

Разно 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА – одржана 18.06.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Извештај о раду актива 

Извештај о раду тимова 

Разно 

 

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА – одржана 26.06.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Извештај о раду актива 

Извештај о раду тимова 

Договор око припремне наставе, поправних и разредних испита у августовском року 

Разно 

 

ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА – одржана 20.08.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Подела предмета на наставнике 

Календар рада за школску 2015/2016 

Распоред смена  

Разно 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА – одржана 27.08.2015. године 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

Извештај након полагања поправних, разредних и завршних испита 

Прерасподела ученика који нису завршили разред и поноваца 

Разно: договор око рекреативне наставе, једнодневне и дводневне екскурзије, набавка 

уџбеника ... 

 

 

4.2. РАД ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 
 

У школској 2013/ 2014. години радила су одељенска већа нижих и виших разреда.  

Рад одељенских већа одвијао се : 

- кроз анализу плана и програма, 

- анализу успеха и владања ученика, по тромесечјима и полугодиштима; 

- веће ангажовање у ваннаставним активностима; 

- анализом оптерећености ученика писменим, домаћим и контролним задацима, 

- кроз координацију рада свих наставника у циљу што ефикаснијег и  

квалитетнијег рада, 

- на унапређивању васпитног рада у школи, разменом искустава наставника, 



 

 

- анализом сарадње породице и школе. 

- рекреативна наставa 

  

 

4.3. РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

Годишњи извештај за школску 2014/2015 годину 

актив I разреда 
 

Учитељице: IV1 – Арман Елиза, IV2 – Станић Биљана 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

 10.09.2014. - Посета „Миленијуму“ – филм „Авиони“ 

 15.09.2014. - Организовање одењенског паноа 

 30.09.2014. - Састанак актива и договарање за следећи месец 

 

ОКТОБАР: 

 09.10.2014. - Активности поводом дечије недење 

- цртање на градском тргу 

- спортска активност у „Миленијуму“ – турнир „Душан Хеђеши“ 

 21.10.2014. - Финале КУП-а „Душан Хеђеши“ 

 30.10.2014. - Договор актива о раду 

 

НОВЕМБАР: 

 04.11.2014. - Предавање медицинске сестре на тему хигијене 

 07.11.2014. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

квалификационог периода 2013/2014 године 

 30.11.2014. - Договор о раду актива 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 05.12.2014. - Организовање одељенског аноа – Нова година 

 17.12.2014. - Позоришна представа „Нова година“ 

 17.12.2014. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

квалификационог периода 2013/2014 године 

 24.12.2014. - Одељенска новогодишња приредба 

 

ЈАНУАР: 

 20.01.2015. - Организовање одењенског паноа „Свети Сава“ 

 25.01.2015. - Зимске игре на снегу у школском дворишту и околини језера 

 27.01.2015. - Обележавање школске славе „Свети Сава“ 

 29.01.2015. - Месечна анализа рада и успеха 

 30.01.2015. - Договор о наредним активностима 



 

 

 

ФЕБРУАР: 

 19.02.2015. - Позоришна представа „Три прасета“ 

 21.02.2015. - Семинар „Технологије о образовању“, Београд 

 27.02.2015. - Месечна анализа рада и успеха 

 28.02.2015. - Договор о будућим активностима 

 

МАРТ: 

 02.03.2015. - Организовање одељенског паноа на тему „8. Март“ 

 07.03.2015. - Зимски сабор учитеља 

 26.03.2015. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

квалификационог периода 2013/2014 године 

 

АПРИЛ: 

 01.04.2015. - Организовање одељенског паноа „Пролеће“ и „Ускрс“ 

 27.04. – 29.04.2015. - Рекреативна настава на „Црвеном крсту“ 

 30.04.2015. - Договор о раду 

 

МАЈ: 

 05.05.2015. - Учешће на ликовном конкурсу часописа „Витез“ 

 14.05.2015. - Пријем првака у удружење „Црвени Крст“ 

 15.05.2015. - Такмичење у трчању – велики РТС крос 

 20.05.2015. – Дружили смо се са другарима из других вртића – Приредба I2 и 

IV2 

 22.05.2015. - Систематски преглед ученика 

 

ЈУН: 

 04.06.2015. - Обележавање Дана школе 

 05.06.2015. - Учлањење ученика у Градску библиотеку 

 11.06.2015. - Анализа успеха и дисциплине ученика на школске године 

2013/2014 године 

 12.06.2015. - Договор о изради планова за II разред 

 13.06. и 14.06.2015. -  Сусрети учитеља у Београду, 2015. 

 

 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ДРУГОГ  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 

2014/2015. ГОДИНЕ 
 

Septembar-Usvojen je godišnji program rada Aktiva. 

                   -Isplanirani su časovi dopunske,dodatne nastave i časovi   

                    slobodnih aktivnosti,izvršen je izbor dečje štampe. 

                   - Usvojen je program i plan Nastave u prirodi. 

Oktobar- Uperiodu od 6.10.2015. do 10.10.2015.u okviru Dečje nedelje  

                vođeni su razgovori o pravima deteta,uređeni su odeljenski  

                panoi o dečjim pravima,učestvovali smo u kreativnoj radionici 

                ,,Jesenja jabuka” u Gradskoj biblioteci,u SC Milenijumu učest- 

                vovali u Vežbajmo zajedno,crtali na asfaltu na Gradskom trgu. 

                -Održan ju KUP Dušan Heđeši.21.10.2014. 

                -Odeljenje II3 je išlo na Nastavu u prirodi na Zlatibor u trajanju  

                od 8 dana. 

Novembar-U školi je održano predavanje o Higijeni,ličnoj i opštoj, 

                    zaraznim bolestima i bolestima i nezi zuba.4.11.2014. 

                   -Organizovana je projekcija filmova “Izgubljena olovka“I ob- 

                  razovnog filma “Kruženje vode u prirodi.“27.11.2014. 

Decembar- Aktiv je planirao učešće na Zimskim susretima učitelja . 

                  -Dogovoren je plan i raspored održavanja časova dopunske  

                   nastave za vrema zimskog raspusta.U školi održana Novo- 

                  godišnja predstava NP Sterija. 

Januar-Februar-23.1.2015.učešće u analizi primene u nastavi udžbenika                    

                         za OŠ u organizaciji Kreativnog centra i Novi Logos. 

                         -27.1.2015.obeležavanje Svetog Save. 

                          -7.2.2015.prezentacija udžbenika izdavačke kuće Klett. 

Mart-Pozorišna predstava Tri praseta. 

         -Pripreme i učešće u matematičkom takmičenju Misliša,održanom 

          12.3.2015. 

          -7.3.2015. Zimski susreti učitelja,održani u OŠ Olga Petrov Radišić. 

April- Dogovor aktiva o predstojećoj Nastavi u prirodi na Crvenom krstu. 

         -Izleti do jezera,poseta muzeju Apoteka na stepenicama. 

Maj- 7.5.2015. poseta muzeju Konkordija-Hladno oružje iz prošlosti, 

          sove u Srbiji,slike Srbije. 

          -11.5.2015.-13.5.2015. Nastava u prirodi na Crvenom krstu II1 i II3 

         -15.5.2015. Kros RTS-a,trčanje na jezeru. 

Jun- Obeležavanje Dana škole 4.6.2015. 

       -Završna priredba za roditelje. 

       -13.6.2015. i 14.6.2015. učešće na XXIX –om Saboru učitelja u Beo- 

        gradu i učešće na Konferenciji Drama u obrazovanju 19.6.2015.i 

        20.6.2015.   Miroslava Beronja,Zoran Stanisavljević,Cvetko Baković 

 

 

 

 

 

 



 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

ПРОГРАМА РАДА АКТИВА 3.РАЗРЕДА 2014/15. ГОДИНЕ 
 

Програмски садржај: 

 

р.б. 1. и 2. План рада стуручног актива урађен. Састанци одржавани сваког првог 

понедељка у месецу; 

 

р.б. 3. Реализација изршена у оквиру часова ОС по програму рада; 06.11.2014. године 

одржано предавање ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ ВРШАЦ на теме: Здрава исхрана; 

Заштита и нега зуба; Хигијена; Болести прљавих руку; После предвања рађен је групни 

тест из тема са предавања. Дана 02.12.2014. године обављен је систематски преглед у 

Здравственом центру Вршац. 

 

р.б. 4. Реализоване су активности у свим месецима током школске године: излет на 

Вршачко језеро, правила понашања ученика, кућни ред школе и права ученика; 

хигијенске навике: Како да сачувамо здравље?  Одржана мала олимпијада КУП 

ДУШАН ХЕЂЕШИ; Крос РТС-а; Позоришне представе: 17.12.2014. године 

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА, 19.02.2015. године ТРИ ПРАСЕТА; 

07.05.2015.године посета КОНКОРДИЈИ изложба ликовних радова Јавора Рашајског; 

Обилазак Великог градског парка и упознавање култивисање животне заједнице.            

 

Настава у природи: Вршачки брег- одмаралиште ''Црвени крст'' период 11.05.2015. до 

13.05.2015. године.  

Садржај: Вршачке планине-непоновљиво благо Војводине (животне заједнице, ланац 

исхране); легенде Душана Белче; физичко-рекреативне и спортске активности ученика:  

ИГРЕ: маскембал, имам таленат (покажи шта знаш), игре без граница, музичке столице, 

кликер у кашици, скакање у џаку, ПОЗДРАВ СУНЦУ-лагана јутарња гимнастика,  

КВИЗ: Шта смо научили?  

ДОДЕЛА ДИПЛОМА Волим да учим у природи. 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА: 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2014. ГОДИНЕ ПО 

ДАНИМА  

 

Љубав деци пре свега.  

Прва недеља у октобру у читавом свету и код нас посвећена је деци. 

 

МОТО ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2014. гласи:  

 

''Свако дете срећног лица, чува једна породица'' 

 

ПОНЕДЕЉАК 06.10.2014. На првом часу најава и отврање Дечје недеље; разговор о 

дечјим правима; прављење одељенског паноа у учионици. 

 

УТОРАК 07.10.2014. Креативна радионица: ''Јесења бајка'', предмети и слике 

направњени од јесењих плодова и пластелина; изложба у учионици. 

 

СРЕДА 08.10.2014. Посета музичкој школи: упознавање музичке школе, инструмената 

и концерт: ''Деца деци''.   



 

 

 

ЧЕТВРТАК 09.10.2014. Манифестација ''Вежбајмо заједно'' у Центру Миленијум. 

Спортско такмичење ''Хеђеши'' у школском дворишту, освојене четири дипломе. 

 

ПЕТАК 10.10.2014. Посета Дому омладине и изложби ''Старина''. Цртање на асфалту 

на Градском тргу. Посета музеју На степеницама стална поставка. 

 

р.б. 5. Избор ученика дечје штампе ШКОЛАРКА 3. У септембарском броју објављена 

песма ученика III2 Нешић Матеје. 

Стучно усавршавање наставника: 1. Презентација уџбеника ''Нови логос'' 27.11.2014. и 

22.01.2015. године; ''Бигз''; ''Креативни центар'' 02.02.2015. године; ''Нова школа''; 

''Клет'' 07.02.2015. године. 2. ''Математика умалом'' 07.03.2015. године. 3. Сабор 

учитеља ''Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава'' 13. 

и 14. јун 2015. године. 4. Научно стручна конференција с међународним учешћем 

''Драма у образовању'' 19. и 20. јун 2015. године. 

 

р.б. 6. Израда плаката: дрво жеља; ускршње јаје; здрава ужина; здрав ручак. 

 

р.б. 7. ДЕЧЈА НЕДЕЉА реализована по школском плану у коме су одређене дневне 

активности. 

 

р.б. 8. Организована допунска настава; 

 

р.б. 9. и 10. Учионице уређене саксијским цвећем. 

 

р.б. 11. Ученици су током школске године континуирано на редовним часовима 

математике и додатној настави припремани за математичка такмичења. 31.01.2015. 

године одржано је Школско такмичење на којем је шест ученика имало више од 60 

бодова. 28.02.2015. године одржано је Општинско такмичење. 12.03.2015. године 

одржано је такмичење Мислиша на којем је учествовало 15 ученика. 

 

р.б. 12. Одржана Одељенска такмичења теме: Лепо писање, Брзо рачунање, Игре 

спретности. 

 

р.б. 13. На сваком квалификационом периоду родитељи писмено обавештени о свим 

оценама и изостанцима. Ученици који су похађали допунску наставу остварују боље 

резултате. Деца са пробелматичним понашањем прилагодила су се групи. Они су 

постали сигурнији у комуникацији, изражавању жеља и потреба и дефинисању сукоба 

које желе да реше; 

 

р.б. 14. Анализа програма рада стручног актива сачињена је у претходних тринаест 

тачака програмског садржаја актива трећег разреда школске 2014/2015. 

 

р.б. 15. Урађен нацрт плана образовно – васпитног рада за четврти разред школске 

2015/2016. године. 

 

У Вршцу јун 2015. 

                                                                                              Актив другог разреда: 

                                                                                              Субић Горан 

                                                                                              Медић Драгиња                                                                                        



 

 

                              

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА,  

ШКОЛСКЕ 2014/2015 годину 
 

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. 

ГОДИНЕ 

 

МЕСЕЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМ  САДРЖАЈА 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 

- Договор о раду и планираним активностима у току првог 

полугодишта, свакодневно договарање и анализа урађеног. 

- Детаљније упознавање са садржајем месечних планова рада 

актива. 

- Пикник на градском језеру и организовање спортских активности. 

- Одлазак на рекереативну наставу у Сокобању. 

 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Реализоване су све активности планиране Планом рада Дечије 

недеље (одлазак на градски трг- цртање кредама у боји на тему 

"Свако дете срећна лица чува једна породица"; одлазак у 

"Миленијум"- "Вежбајмо заједно"). 

- Дружење на Вршачком језеру са ученицима четвртих разреда ОШ 

"Олга Петров Радишић", у оквиру Дечје недеље. 

 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

- Представник из Службе поливалентне патронаже је одрћао 

предавање на тему "Значај физичке активности и пубертет". 

- Посета ОШ "Олга Петров Радишић" и учествовању у квизу 

ученика четвртих разреда, поводом Дана школе.                                     

–Организовање додатне наставе                                                              

- Сарадња са ученицима другог разреда 

- Анализа рада у протеклом тромесечју (први класификациони 

период). 

 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 

- Шетња на вршачком језеру – дружење и игре на снегу. 

- Позориште гостује у нашој школи- дечија представа 

"Новогодишња приредба". 

- Одлазак у Културни центар, ради изложбе "Највећа макета на 

Балкану". 

- Анализа рада на крају II полугодишта. 

- Приредба за родитеље и завршна журка – У сусрет новој години. 

 

 



 

 

ЈА
Н

У
А

Р
  

- Учествовање у Светосавској приредби. 

- Организовање допунског и додатног рада са ученицима. 

- Припрема за математичко такмичење "Мислиша"- 

- Припрема за школско и општинско такмичење из математике. 
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

 

- Избор ученика за учешће на ликовним и литерарним конкурсима 

часописа  „Витез“.                                                                                    

- Избор литерарних радова за међународни конкурс ВАСКРШЊИ 

САБОР 2015 

- Организовање допунског и додатног рада са ученицима.  

- Припрема за математичко такмичење "Мислиша"- 

- Припрема за школско и општинско такмичење из математике. 

- Месечна анализа рада. 

 

М
А

Р
Т

 

 

- Организовање допунског и додатног рада са ученицима.  

- Припрема за математичко такмичење "Мислиша"                             - 

Организација такмичења"Мислиша"                              

- Припрема за општинско и окружно такмичење из математике. 

- Посета Градском музеју- изложба старог оружја,час у музеју 

- Месечна анализа рада и успеха. 

А
П

Р
И

Л
 

 

-Учешће на ликовном конкурсу у Избишту на тему „Ускршњи 

мотиви“. 

-Организација и учешће ученика у Дану отворених врата за све 

будуће прваке (приредба, спортске активности и радионице).           

-  Избор литерарних радова на конкурс ,,Она је моја најдража          

-  Одлазак у Мионицу са ученицом која је освојила награду 

- Анализа рада за месец април. 

М
А

Ј 

- Одлазак на Вршачки брег- акција "Пешачење и планинарење". 

- Одлазак за Београд на Витезов фестивал,награђени ученици и 

одељенска заједница IV1 

- Учешће на малом турниру КУП „Душан Хеђеши“. 

- Месечна анализа рада. 

ЈУ
Н

 

- Учествовање на свечаној приредби поводом Дана школе. 

- Учешће на Кросу РТС-а ( на градском језеру). 

- Годишња анализа рада актива четвртог разреда и анализа успеха. 

- Договор о изради Плана васпитно-образовног рада за I разред 

школске 2015/2016.године. 

- Израда Плана рекреативне наставе за јесен. 

- Приредба и завршна журка на крају школске године.  

 

 

У Вршцу,25. јун 2015.      Учитељице: 

        Светлана Баковић 

        Марија Милановић 

                                                                                                

 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВНИКА 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

 
Руководилац Стручног већа за област српског језика је Невена Кресоје, а остали 

чланови су Весна Брковић и Дијана Попов. 

 

Проф. српског језика су имале бројне активности у току ове школске године. 

 

Литерарно-драмска секција имала је бројне активности и у току ове шк. године . Још у 

августу месецу формирана је група за рад која је учествовала у пројекту Активан 

распуст ,,Let' s play“. Током пројекта био је укључен  већи број деце која су се 

опредељивала за три радионице: игра сенкама, луткарско позориште и традиционална 

драма. 

 

 У октобру 2014.год. чланови драмске секције под руководством професорки Весне 

Брковић и Невене Кресоје са комадом ,, Ти си посебан „ традиционално су посетили 

Геронтолошки центар у Вршцу под окриљем манифестације ,,Сунчана јесен живота“.  

 

 Били смо активни и  у оквиру Дечије недеље.Посетили смо Културни центар, Дом 

омладине, Градску  библиотеку. 

 

Наставници Актива су у посетили и Сајам књига у октобру. 

 

Литерарна секција је и ове године традиционално учествовала на конкурсу који је 

расписао Клуб лечених алкохоличара , као и на конкурсу ,,Крв живот значи“ Црвеног 

крста Србије. Такође, чланови су били активни током целе школске године. 

 

Припремана је и Светосавска академија у  децембру 2014.и јануару 2015. Учествовали 

су: Зорана Павлов, Марија Бошковић, Анђела Бошковић,Филип Стојаков, Кристина 

Коци , Филип Паунов, Кристина Брковић. Ученици су показали умеће у сценском 

извођењу , као и у изражајном казивању песама. Ученике је припремала Дијана Попов. 

 

На школском такмичењу из српског језика одржаног 4. марта   чествовало је 20 

ученика, из сваког разреда, по избору предметног наставника , по 5 ученика. Након 

тестирања ,пласман за даље такмичење стекли су: 

 

Теодор Божић 5.2 

Милош Станковић 5.3 

Ивана Пупавац 6.3 

Милена Митрованов 6.3 

Јана Томић 6.3 

Анђела Бошковић 6.2 

 

На Општинском такмичењу из српског језика, одржаног 7. марта у ОШ,,Младост“, за 

Регионално такмичење пласирала се Ивана Пупавац освојивши 2. место. 

 

На такмичењу Књижевна олимпијада наша школа није учествовала, као ни на Смотри 

рецитатора. 

 

 



 

 

Чланови драмске секције, као и остали ученици наше школе ,имали су прилику да 

погледају извођење Нушићеве драме ,, Ожалошћена породица“ НП,,Стерија“.  

 

На приредби поводом Дана школе, одржаној 4. јуна 2015.године,чланови драмске 

секције приказали су комад ,,Скице из ђачког живота“: Кристина Брковић, Марија 

Бошковић, Зорана Павлов , Филип Стојаков,Филип Паунов, Кристина Коци, Урош 

Синђелић. 

 

Констатовано је да су редовни часови  реализовани  У ПОТПУНОСТИ по наставном 

плану и програму, као и планиране активности: допунска, додатна, припремна настава, 

секција. 

 

Весна Брковић, проф. 

Невена Кресоје, проф. 

Дијана Попов,проф 



 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

 

 

У току школске године одржана су четири састанка стручног већа. На њима је 

дискутовано о актуелним темама, а нарочито о усклађивању критеријума 

оцењивања и реализацији интердисциплинарних часова.  

 

Допунски и додатни рад са ученицима је реализован према плану.  

 

Чланови стручног већа су реализовали планиране посете семинарима и осталим 

видовима стручног усавршавања. 

 

Најзначајније активности у току ове школске године биле су везане за припрему и 

учествовање на такмичењима из страних језика.  

 

На општинском такмичењу из енглеског језика у фебруару 2015. године 

учествовали су следећи ученици: 

 

- Гојков Марија, 8-2 (3. место) 

- Тасић Сања, 8-1 (3. место) 

- Десимиров Теодора, 8-3 

 

На општинском такмичењу из немачког језика у фебруару 2015. године учествовала 

је ученица Коци Кристина (8-1) и освојила 3. место. 

 

Све ученице које су освојиле треће место учествовале су и на окружним 

такмичењима. 

 

 

                Јелица Којић, професор енглеског језика 

    Отилиа Исак, професор немачког језика                                

    Невена Коруј, професор немачког језика 

    Рената Дежан, професор енглеског језика 



 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  

 ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ  

 

 Стручно веће  природних наука је на почетку школске године планирало часове 

редовне наставе и распоред допунске и додатне наставе у складу са важећим 

наставним планом и програмом објавељеном у Просветном гласнику 

 

 У годишње и месечне планове су убачени образовни стандарди према упутству 

Завода за унапређење и вредновање наставе 

  

 Наставни план и програм реализовани у законским границама 

 

 Остварена посета  Фестивалу науке у Београду 5. децембра 2014. Са 25 ученика. 

 Посета изложбе“ Природа као вајар“  10.10 2014. У оквиру Дечје недеље 

 

 Припремна настава за такмичења организована од октобра  

 Организована су школска такмичења из свих предмета према календару 

Министарства просвете и такмичење „Мислиша“ из математике 19. 03.2015. са 

112 ученика. 

 

 Припремна настава за завршни испит осмих разреда  организована од фебруара  

 

 Одржани часови у којима је примењена корелација између предмета: 

1) математика-географија  -  у  петом и седмом разреду,  

Олга Дега, Татјана Јакшић 

2) техничко и информатичко образовање-географија – у петом разреду 

Олгица Стефанов, Татјана Јакшић  

3) техничко и информатичко образовање- ликовно – у петом разреду 

Олгица Стефанов, Славица Ранковић 

4) техничко и информатичко образовање- информатика – у осмом разреду  

Олгица Стефанов, Игор Лукач 

5) техничко и информатичко образовање- историја – у шестом разреду 

Олгица Стефанов, Александар Божић 

 

 И ове школске године смо учествовали на такмичењима и постигли следеће 

резултате: 

 

1. ФИЗИКА:  

1. Митрованов Милена, 63, похвала, општинско такмичење       

 

2. ХЕМИЈА: 

1. Александар Јованчић, 73, треће место на општинском такмичењу 

 

3. МАТЕМАТИКА: 

1. Писаров Зоран, 53, похвала општинско такмичење 

2. Ћирковић Урош 42, друго место на општинском такмичењу 

3. Рајда Владимир 42, друго место на општинском и 2. Место на окружном 

такмичењу 

4. Станковић Страхиња 42, треће место на такмичењу „Мислиша“ 



 

 

 

4. БИОЛОГИЈА: 

Општинско такмичење 

1. Ана Вуков, 52, друго место 

2. Даница Шарунац, 61, друго место 

3. Јана Томић, 63, прво место 

4. Милана Митрованов, 63, друго место 

5. Виктор Врба 71, прво место 

6. Наташа Јованович, 72, друго место 

7. Драгана Грујић, 72, друго место 

8. Марија Трусник, 83, прво место 

9. Ивана Томић, 83, прво место 

 

Окружно такмичење 

1. Јана Томић, 63, друго место 

2. Даница Шарунац, 61, треће место 

3. Виктор Врба 71, друго место 

4. Наташа Јовановић, 72, прво место 

5. Марија Трусник, 83, прво место 

6. Ивана Томић, 83, треће место 

 

Републичко такмичење 

1. Виктор Врба 71, учешће 

2. Наташа Јовановић 72, учешће 

3. Марија Трусник, 83, учешће 

  

5. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Општинско такмичење 

1. Стојанов Филип 71, прво место 

2. Лепојевић Јована 83, прво место 

3. Пуја Дарија 83, прво место 

 

Окружно такмичење 

1. Стојанов Филип 71, учешће 

2. Лепојевић Јована 83, учешће 

3. Пуја Дарија 83, друго место 

 

Републичко такмичење 

1. Пуја Дарија 83, учешће 

 

6. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - Саобраћај 

 

Општинско такмичење 

1. Паунов Филип 83, друго место  

 

Окружно такмичење 

1. Паунов Филип 83, учешће 

                    

 



 

 

 Одржан пробни ЗАВРШНИ тест : 

 

Од укупно 49 ученика 8. разреда, 42 ученика је радило кобиновани тест. Седам 

ђака није приступило изради.  

 

Резултати: 

 

Биологија: 

Основни ниво урадило је 78,54 % што је приближно минимуму који је прописан 

(80%).  

Средњи ниво урадило је 100 % што је у односу на прописаних 50% изузетан 

резултат.  

Напредни ниво тачно је урадило  57,14 % што је у односу на прописаних 25% 

одличан резултат. 

Ученици су тест из биологије успешно урадили и можемо га вредновати оценом 

4. 

 

Физика: 

Основни ниво урадило је 88,10 % што је одлучан резултат у односу на 

прописаних (80%).  

Средњи ниво урадило је 32,74 % што је у односу на прописаних 50% довољан 

резултат.  

Напредни ниво тачно је урадило  21,43 % што је у односу на прописаних 25% 

добар резултат. 

Ученици су тест из физике код овог наставника вредновани оценом 2. 

 

Хемија: 

Основни ниво урадило је 45,23 % што је лош резултат у односу на прописаних 

(80%).  

Средњи ниво урадило је 11,90 % што је у односу на прописаних 50% такође лош 

резултат.  

Напредни ниво тачно је урадило  11,90 % што је у односу на прописаних 25% 

лош резултат. 

            Ученици су тест из хемије код овог наставника вредновани оценом 1. 

 

МАТЕМАТИКА 
Основни ниво урадило је 49,88 % што је лош резултат у односу на прописаних 

(80%).  

Средњи ниво урадило је 24,84 % што је у односу на прописаних 50% лош 

резултат.  

Напредни ниво тачно је урадило  6,66 % што је у односу на прописаних 25% лош 

резултат. 

Ученици су тест из математике код ових наставника вредновани оценом 1. 

 

 

 Иницијални  тест из математике за ученике шестог разреда одржан је 5.06.2015.. 

Тест је радило 48 ученика. Табела приказује проценат урађених задатака по 

нивоима. 

 

 



 

 

 VI1 VI2 VI3 Укупно 

ОСНОВНИ 

НИВО 

31,25% 28,6% 28,57% 29,47% 

СРЕДЊИ НИВО 4,55% 0% 4,76% 3,10% 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

3,41% 10% 8,57% 7,30% 

 

 Чланови стручног већа су и ове школске године присуствовали презентацијама 

уџбеника и других наставних средстава које нуде издавачи као и стручним 

трибинама и семинарима 

 

 Набавка наставних средстава:  

1) поклон наставних средстава за физику из Гинмазије у Базелу 

2) потребних уџбеника и збирки за све предмете и Математичког листа 2 примерка 

 

 

 

ВРШАЦ, 19.јун 2015.године 

ОШ „ Паја Јовановић“ 

Руководилац стручног већа 

Олга Дега, професор математике 

 

 



 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВНИКА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

ОШ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ” У 2014/2015. 

 
 

   Почетком године предат је План рада Актива друштвених наука ОШ „Паја 

Јовановић“. Наставници Татјана Јакшић - географија, Александар Дудић - географија, 

Часлав Васић - историја, Александар Божић – историја и грађанско васпитање чине 

стручни актив.  

    Састанци Актива били су: 4.септембра 2014., 18.децембра 2014., 26.марта 2015. и 

18.јуна 2015.  

 

1. На првој седници донет је и усвојен План рада Актива наставника географије  и 

историје и израђен је план рада допунске, додатне наставе и секција слободних 

активности (стручни излети).  

2. На другој седници усаглашени су планови стручног усавршавања, анализирана 

су постигнућа ученика на претходним тестирањима и анализиран је рад у првом 

полугодишту.  

3. На трећој седници договорен је начин рада у другом полугодишту за предмете 

географија и историја и презентиран је похађан семинар и могућност његове 

примене у наставном процесу. 

4.  На четвртој седници анализиран је рад додатне и допунске наставе као и секција 

слободних активности и анализиран је рад актива и дати су предлози за његово 

унапређење у наредној школској години. 

Историја: 

Наставници су водили ученике виших разреда на изложбу „Дани Јапана“ у Градском 

музеју Вршца (14.11.2014.). 1.фебруара 2015. оба наставника су присуствовали 

семинару „Велике годишњице у српској историји (1914/1915. И 1815.) – истраживања и 

дилеме у историографији и настави историје“. 8. Марта 2015. организовано је 

Општинско такмичење из историје.  13-16.маја 2015. Наставник А.Божић био је на 

семинару „Балкан, Холокауст и Јевреји“. Реализовани су часови редовне, допунске, 

додатне и припремне наставе у потпуности.  

   Географија: 

Наставници Татјана Јакшић и Часлав Васић били су 27.октобра 2014. на Међународном 

сајму књига, прибавивши тада наставна средства за школу („Школски атлас из 

географије“). 5.децембра 2014. наставница Т.Јакшић у сарадњи са колегама из српског 

језика, физике, хемије и физичког васпитања, водила је ученике седмих и осмих 

разреда на Фестивал науке. 15.марта 2015. организовано је Општинско такмичење из 

географије VII и VIII у нашој школи. Ученици, чији је ментор Татјана Јакшић, постигли 

су запаженије резултате: Мишић Јелена (VIII разред, похвала) и Јованов Марко (VII 

разред, похвала). Реализовани су часови редовне, додатне, допунске и припремне 

наставе у потпуности.  

 

 

 



 

 

   Пробни завршни испит за ученике VIII разреда, који је био у мају 2015., скоро у 

потпуности је задовољио стандарде постигнућа. У будуће ћемо више обратити пажњу 

на слабије стране.  

Чланови Актива: 

Александар Божић, председник, 

Татјана Јакшић, професор географије, 

Часлав Васић, професор историје, и 

Александар Дудић, професор географије 



 

 

 

Извештај о раду стручног актива наставника  

     физичког васпитања 
 

Руководилац стручног већа је Људмила Рогаткин. Настава физичког васпитања стручно 

је заступњена од 5. до 8. разреда.  

Задужења током школске године: 

- одбојкашка и кошаркашка секција - Рогаткин Људмила 

- Фудбалска секција - Рогаткин Људмила 

- Шаховска секција - Рогаткин Људмила 

- Рукомента и атлетска секција - Кнежевић Боро 

- Мали кошаркаши Кнежевић Боро 

У току школске године одржана су школска такмичења у спортским играма: кошарка, 

одбојка, мали фудбал, између четири ватре. Најбољи ученици учествовали су на 

општинским такмичењима.  

Спортска такмичења и манифестације 

 

Ове сколске 2014/15 год.одрзана су 4 састанка актива. Усагласени су критеријуми 

оцењивања. Узели смо учешћа у следецим активностима, 

 

ОДБОЈКА OШ Вук Караџић ~ Дан школе 06.11.2014. у 9 х, учествовало 15 ученица 

51(1),62(1),63(1),82(3),83(2),71(3),72(4) 

 

ОШ Бранко Радичевић ~ Средиште ~ Дан Школе ~14.03.2015. учествовало 15 ученица 

 

ШАХ~    ОШ Олга Петров~28.11.2014.г. у 9 х,6 уценика (71,72,73,83) 

                ОШ Вук Караџић ~28.02.2015 у 10 х, 6 ученица 

                ОШ Вук К.~опстинско 07.03.2015. у 10 х, 6 уценика 

ФУДБАЛ~ Миленијум,~04.03.2015 у 9 х, 12 ученика 61,63,71,72, 81 и 82 

КРОС  ~ Црвени Крст организатор трке  ЗА СРЕЦНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 10.10.2014. У 

ОКВИРУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ. УЧЕСТВОВАЛИ 5,6,7 И 8 РАЗРЕДИ , УКУПНО 75 

УЧЕНИКА 

КРОС РТС~а. Масовно трчање на језеру 15.05.2015. и улествовали скоро сви ученици 

виших разреда 

ОДРЗАНА СУ 2 КОРЕЛАТИВНА ЧАСА И ТО 

               ЛИКОВНО~05.11.2014 предчас 83/82 

               МУЗИЦКО~15.05.2015 четврти час                                                                                        

 

                                                                                                        ЧЛАНОВИ АКТИВА    

                                                                                                              

                                                                                                        ЉУДМИЛА РОГАТКИН 

                                                                                                        ГРУБИШИЋ ЈУГОСЛАВ 

                                                                                                        БОРО КНЕЖЕВИЋ 



 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА МУЗИЧКУ И 

ЛИКОВНУ   КУЛТУРУ ЗА 2014/2015. ГОДИНУ 

 
 
Чланови стручног актива-Оља Белоград и Ранковић  Славица 

-  

- Септембар-октобар: На првој седници стручног актива од 15.09.2014. донесен је 

план и програм стручног актива.  Планирано је учешће у јавним и културним 

манифестацијама школе. Организован је рад слободних активности- корелације и 

синхронизације. Утврђено је глобално и тематско планирање наставе.  

-        Хор наше сколе са пригодним програмом наступио је  у Геронтолоском  

центру поводом октобрских дана  „Постујемо старије особе,, 

-  

- Новембар-децембар: Утврђена је диференцијација наставе са аспектима ученика 

виших способности. Извршена је селекција даровитих ученика из области музичке 

и ликовне културе. 

- Чланови  хора су ученици виших разреда, 36 ученика под руководством Оље 

Белоград. 

-  Ликовна секција броји 20 ученика а води наставу Ранковиц Славица.Ликовна 

секција уцествовала на конкурсима:,,Конкурс за награду Паје Јовановиц 

а,,.Сколска излозба,витраз,ауторска излозба Винце Антала,уценика 5/2. 

-  

- Јануар-фебруар: Планиран је рад са даровитим ученицима у оквиру слободних 

активности. Свечаност за школски празник Дан Светог Саве обележена је у оквиру 

школе,а излозбу слика тим поводом организовала ликовна колонија.  

- Ликовна секција примила уцесце на конкурсима,,Украсимо  науцну јелку,,на 

фестивалу науке,,.,,Јапан у насим оцима,,(Дани Јапана). 

- Март-април: Припреме и увежбавање песама са хором  за Дан школе под 

руководством наставника и диригента Оље Белоград.Припрема ликовних радова и 

сценографију организовали уценици виших разреда насе  школе са наставницом 

Славицом Ранковић.Такоде  уцесце  у такмицењима  за астраталент  у 

популаризовању  сателитских  услуга и ,,Мали Битољски монмартр,,  као и у 

конкурсу на  медународном Дацком Вуковом сабору у Тртицу.  

-  

- Мај-јуни:  На школској приредби поводом Дана школе хор је наступио са 

пригодним програмом,а ликовна секција у  средивању сколске 

сале(слике,украси…)   Одлучено је да  на приредби  Дана школе  буду уручене и  

пригодне награде ученицима који су за време наставе освојили и постигли завидне 

резултате. 



 

 

 

РАД СТРУЧНИХ АКТИВА  
 

Рад тима за вредновање и самовредновање рада Школе 
 

Тим за самовредновање чине: 

 

1. Барта Елемер – директор 

2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

3.         Марија Милановић - професор разредне наставе 

4.         Брковић Весна - професор српског језика 

4.         Степановић Мирјана - представник Школског одбора и Савета родитеља 

5.         Синђелић Урош - представник ученичког парламента 

 

I седница тима за самовредновање и самовредновање (01.09.2014) 

 

Дневни ред: 

 

1. Утврђивање плана рада тима за вредновање и самовредновање за школску 

2014/2015. годину.  

 

2. Разно 

 

 

II седница тима за самовредновање и самовредновање (09.01.2014) 
 

Дневни ред: 

 

1. Вођењес документације за ученике који наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

2. Тимски часови - корелација 

3. Сарадње са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

4. Стручно усавршавање наставника 

5. Разматрање роблема кашњења на часове од стране наставника и ученика 

6. Сарадње са предшколским установама 

7. Безбедност ученика у школи 

8. Анализа посета часова од стране директора и педагога 

 

 

II седница тима за самовредновање и самовредновање (22.06.2014) 
 

Дневни ред: 

 

1. Анализа вођене документације за ученике који наставу похађају по ИОП-у 1 и 

ИОП-у 2 

2. Анализа посете тимских часови - корелација 

3. Анализа сарадње са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у 1 и 

ИОП-у 2 

4. Анализа стручног усавршавање наставника 

 



 

 

5. Анализа проблема кашњења на часове од стране наставника и ученика 

6. Анализа сарадње са предшколским установама 

7. Анализа безбедности ученика у школи 

8. Анализа посета часова од стране директора и педагога 

 

У школској 2014/15. години вредновали смо корелација међу предметима путем 

тимског рада између учитеља и наставника, наставника и наставника - 

интердисциплинарна настава. Реализован је само један тимски час у 5.1 одељењу 

13.10.2014. Предмет техничко и информатично образовање и српски језик. Наставница 

Стефанов Олгица и Невена Кресоје имале су писану припрему. Час је био интересантан 

и успешан. Ток часа може се видети на основу писане припреме и протокола за 

праћење часа.  

Услед промене околности у којима су се нашли ученици и наставници (штрајк 

просветних радника) које су негативно утицале на реализацију тимских часова (пад 

мотивације наставника, скраћени часови ...) то је био једини тимски час који је одржан 

у току године. Како се у школама разрличито радило што се дужине трајања часова 

тиче, било је отежано одржавање истих код наставника који су истовремено били 

запослени у две или три школе. Ову област оцењујемо са оценом 1.  

Пошто имамо велики одлив ученика - ђака првака из вртића кој припада нашем 

реону у ОШ Вук Караџић ( и до 30 ученика), акценат смо ставили на унапређење 

сарадње са вртићем како би се тај одлив спречио или смањио. Ове школске године 

ученици четвртог разреда су позивали децу из вртића на дружење: за новогодишње 

празнике, Светог Саву (приредба), 8. март, и на дан отворених врата. Деца из вртића су 

се одазвла само на журку поводом новогодишњих празника и на дан отворених врата, 

24.04.2015. Мишљења смо да је сарадња са вртићем била делимично успешна и да није 

остварена у мери коју смо планирали. Ову област оцењујемо са оценом 2.  

На основу увида у дневник дежурства и наше опсервације, били смо принуђени 

да  ову област -смањење кашњење наставника у ученика на час из оправданих и 

неоправданих разлога и надаље развијамо из разлога што се тај проблем континуирано 

понавља. Ове године и више због штрајка што је у многоме неповоњно утицало на 

решавање овог проблема.  Ова област оцењена је са оценом 2.  

У кључној области - Етос - Међуљудски односи  и већа безбдност ученика у 

школи унапређивали смо безбедност ученика у школи тако што је ђацима у септембру 

читан и тумачен правилник о материјалној и дисциплинској одговорности ученика,    

правила понашања у школи, кућни ред у школи, правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног 

рада и других активности које организује школа, на ЧОС-у и родитељским састанцима.  

За време штрајка, наставник је био обавезан да уколико час одржава са 30 

минута, преосталих 15 минута мора да остане са ученицима у одељењу. 

Ову област вредновали смо оценом 3 

Кључна област 4 - Стручно усавршавање наставника 

У току године запослени су  били обухваћени стручним усавршавањем, 

индивудуалним по предметима. Колективни семинар није одржан у школи из 

финансијских разлога. Видети табелу код стручног усавршавања.  

Ову област вредновали смо са оценом 2 

 

 

 

 

  



 

 

 

Рад тима за школско развојно планирање 
 

I Седница тима за школско развојно планирање 

 

Чланови тима: 

 

1. Елемер Барта – директор 

2. Љиљана Поповић – Радосављев – педагог 

3. Часлав Васић – професор 

4. Светлана Баковић – учитељ 

5. Татјана Јакшић – професор 

6. Невена Коруј – професор 

7. Софија Варјашки – представник Школског одбора и Савета родитеља 

 

 

I Седница тима за школско развојно планирање (18.09.2014) 

 

Дневни ред: 

1. Договор у вези унапређења сарадње са вртићем „Пчелица“ 

2. Распоред дежурства наставника  

3. Безбедност ученика у школи (кључна област 4) 

4. Договор око реализације тимских часова 

 

 

Донели смо одлуке да ће и ове године као теме за развојни план остати тимски часови и 

корелација међу предметима, као и проблем кашњења наставника на наставу, пошто 

напредак у претходној години био минималан.  

 

Нове области: 

 

1. Кључна област 4 – безбедност ученика у  у школи.  

(упитник преузет из приручника стр. 76 и 77) 

- Саставити посебан упитник за ученике, наставнике и родитеље, Савет родитеља 

и Школски одбор 

 

 

 

                                                                      Коруј Невена, 

                                                                       записничар 

 

II Седница тима за школско развојно планирање (24.11.2014.) 

 

Дневни ред 

1. Састављање новог распореда дежурства наставника због штрајка просветних 

радника.  

2. Анализа резултата реализације тимских часова 

3. Утврђивање датума сарадње са вртићем 

4. Одабир анкете из приручника за кључну област 4 

 



 

 

 

Због штрајка просветних радника (неки су радили 45 минута, неки 30, а доста 

наставника ради у више школа) појавио се проблем дежурства као и проблем 

реализације редовних часова. Договорено је да настаник који изводи час са 30 

минута преосталих 15 минута мора да остане у учионици са ученицим.  

 

У септембру је одржан тимски час технико (Стефанов Олгица) и српски језик 

(Невана Кресоје) 

 

Ученици 4-1 и 4-2 позваће предшколце на крају првог полугодишта (новогодишња 

забава), Светог Саву, 8. Март и Дан школе.  

 

Преузеће се анкета из приручника за анкетирање родитеља, ученика, наставника, ШО и 

СР. Анкетирање ће се извршити у другом полугодишту.   

 

 

 

                                                                                      Невена Коруј 

                                                                                      записничар 

 

 

 

III Седница тима за школско развојно планирање (12.03.2015) 

 

Дневни ред 

1. Реализација тимских часова 

2. Реализација сарадње са вртићем 

3. Рализација анкете - кључна област 4 

4. Анализа кашњења наставника и ученика из оправданих и неоправданих разлога 

 

 

 

Реализован је само један тимски час. 

Ученици четвртих разреда су позвали другаре из вртића „Пчелица“ на дружење 

поводом новогодишњих празника, Светог Саве и 8 Марта, али су се они одазвали само 

на новогодишњу забаву.  

Анкетирани су ученици 7. и 8. разреда и њихови родитељи.  

Кашњење на часова од стране наставника и ученика из оправданих и неоправданих 

разлога услед штрајка просветих радника се повећао што у многоме неповољно утиче 

на квалитет наставе.  

 

                                                                     Коруј Невена, 

                                                                     записничар 

 

 

IV Седница тима за школско развојно планирање (17.08.2015) 

 

Дневни ред 

1. Анализа реализацие тисмких часова 

2. Анализа сарадње са вртићем 



 

 

3. Анализа анкете кључне области 4 

4. Анализа кашњења на настау од стране наставника и ученика 

 

 

1. 

У школској 2014/2015. реализован је само један тимски час што је јако мало, а један од 

разлога је штрајк просветних радника, немотивисаност наставника да додатно 

ангажовање услед смањења плата.  

 

2. 

И ове школске године наставило се са одливом ђака првака у ОШ „Вук Караџић“. Наши 

покушаји да унапредимо сарадњу са предшколском установом у близини школе 

(„Пчелиц) били су делимично успешни јер су се одазвали на наша два позива 

(новогодишња забава и у мају отворена врата школе), што је разочарало ученике 

четвртих разред, њихове учитеље и остале колеге.  

3. 

Школске 2014./2015. анкетирани су: 

 

- ученици 7. и 8. разреда 

- њихови родитељи 

- савет родитеља 

- школски одбор 

- наставници; 

 

 

 

Анкетирано је 34 наставника , који су процењивали 16 понуђених тврдњи. Са 

оценом 3 за важност било је 19,1% и оценом 4- 80,8%. 0,1% био је а оцену 2 и 0% за 

оцену 1. Наставници су као тачне тврдње, тј. како се безбедност спроводи у школи 

видели 34% са оценом 3 и 51% са оценом 4. 

Наставници су безбедност ученика у школи видели као веома важно питање, али би 

могло да биде квалитетније. Оцена 3. 

 

На основу анализе добијених резултата након анкетирања, уочено је да од 73 

ученика 7. и 8. разреда од понуђених 10 констатација, 64,5% сматра да су важне са 

највишом оценом 4, као и 26,5% са оценом 3, док се њихово спровођење у школи, са 

веома малим одступањем обавља. Тачније, са оценом 3 и 4 за  тврдње и тачност 

30,5% и 45,5%.  

Дакле, може се констатовати, да је  безбедност ученика у школи веома важно 

питање, као и то да ученици процењују своју безбедност као добру. Оцена 3. 

 

Анкетирано је 63 родитеља ученика 7. и 8. разреда наше школе. Анализа добијених 

података показују мало другачије резултате. Наиме, родитељи процењују важност 

тврдњи у анкети са оценом 3- 26% и оценом 4-72,7%. Родитељи су били критичнији 

у процени колико се тврдње спроводе у школи. Са оценом 1-9%, са оценом 2-12%, 

са оценом 3-34% и оценом 4-43%.      

Може се констатовати, да су родитељи проценили безбедност своје деце у школи 

као веома важно питање, али да је сама безбедност добра, али не у мери у којој би 

била потребна. Оцена 2. 

 



 

 

 

Савет родитеља је такође био анкетиран. На седници која је била одржана                

подељени су анкетни листићи, како би анализирали мишљење родитеља нижих 

разреда, и имали увид у њихову процену. Од 16 анкетираних родитеља, важност 

тврдњи са оценом 1 није било, са оценом 2-15%, са оценом 3-28% и са оценом 4-

57% . Када је реч о тачности, тј. колико се понуђене тврдње спроводе у школи 

резултати су следећи: са оценом 1 и 2 по 14%, са оценом 3-23,8%, и са оценом 4-

48,2%. 

Као закључак може се констатовати, да Савет родитеља као саветодавни орган, 

безбедност ученика у школи, види као веома важно питање живота и рада у школи, 

али да није на завидном нивоу. Оцена 2. 

Школски одбор, као нај виши орган управљања у школи, је такође био анкетиран.  

 

Од 9 чова на седници која је одржана         присуствовало је њих 7. Они су важност 

тврдњи оценили са оценом 3-20,5% и оценом 4-79,5%. Безбедност ученика у школи 

су оценили са оценом 1-2%, а оценом 2-2%, са оценом 3-19,25% и са оценом 4-

76,75%. Чланови Школског одбора су питање безбедности ученика у нашој школи 

проценили као веома важно, док је спровођење безбедности у школи добра и могла 

би бити још боља. Оцена 3. 

 

4. 

На основу увида у дневник дежурства, увидели смо да је штрајк просветних радника 

неповољно утицао на смањење кашњења ученика и наставника на часове што умањује 

квалитет наставе.   

 

                                                                         Коруј Невена, 

                                                                          записничар 



 

 

 

Рад Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 
 

Тим чине: 

1. Елемер Барта– директор 

2. Љиљана Поповић Радосављев– педагог школе 

3.         Људмила Рогаткин - професор физичког васпитања 

4.         Боро Кнежевић - професор физичког васпитања 

5.         Наташа Радосављевић - Секретар школе 

6.         Колар Далибор -Предствник запослених на физичком обезбеђењу школе 

 

 Извештај је сачињен на основу извештаја о примени Посебног протокола, 

Годишњег извештаја о раду школе у 2014/2015. год., Годишњег програма рада школе за 

2014/2015. школску годину, Школског програма, увидом у продукте рада. 

 

У току школске 2014/15. године покренуто је укупно 45 дисциплинских 

поступка од којих је 22 покренуто у случајевима физичког насиља. Сви актери 

дисциплинског поступка су ученици од првог до осмог разреда. Код физичког насиља 

родитељи су се одазвали повизу за дисциплински поступак.  

Физичко насиље: мале туче типа шутирањ, чвргање, уједање, гурање, саплитање 

су најчешћи облици физичког насиља међу вршњацима без озледа.  

Због нередовног похађања наставе и великог броја изостанака (углавном су то 

били неоправдани изостанци) покренуто је 18 дисциплинских поступака. На писмене 

позиве нису се одазвали сви родитељи што указује на масовну појаву одсласка у 

иностранство  па из физичког разлога нису приступили дисциплинском поступку.   

Интернет насиље: Шест случаја код ученика 5. и 8. разреда када су се ученици 

међусобно вређали преко Фејсбука. Само један случај је решен уз пријаву полиције. 

Остали су решени у оквиру школе уз договор родитеља.  

Вербално (емоцијонално) насиље: Псовке, исмевања, пљувања, ругање, вређање. 

Овакав облик насиља забележен је у 50 случајева.  

Недисциплина на часу и кашњење: Кашњење на час и ремећење истог, 

коришћење мобилних телефона за време часа, свађа за време часа, вика, непослушност 

према наставнику. Таквих случајева било је 76. Углавном су то били ученици 8.1 

одељења. Ови случајеви решени су у оквиру школе са разредним старешином, 

предметним наставником и педагогом школе уз појачани васпитни рад.   

Крађа ове школске године није било.  

Индивидуални разговори са: Родитељима, старатељима, бабом, дедом, братом, 

сестром - укупно 194 индивидуална разговора са децом обавио је педагог школе.   

Индивидуални разговори са ученицима у вези заштите деце од насиља - 147.   

Ове школске године разредне старешине нису користиле методу Реконструкције 

догађаја како би решили проблем дисциплине у одељењу, што сматрамо великим 

недостатком у раду одељењских старешина, јер је ова метода у оквиру Развојног плана 

наше школе.  

  Сарадња са институцијама локалне заједнице у области безбедности је 

већим делом у сфери превенције, школа сарађује са Заводом за јавно здравље Панчево ( 

редовна предавања), Центром за социјални рад, ПС – ом и Патронажном службом 

Здравстеног центра.  

 Предлог Тима је да се и надањљ унапређује безбедност ученика у школи кроз 

активности, а препознати проблем за недовољно безбедним школским двориштем 

решавати у складу са планираним активностима на уградњи видео надзора.  



 

 

У школског 2014/15. године тим за заштиту деце од насиља, а највише педагог 

школе, секретар и директор школе били су ангажовани на спровођењу дисциплинских 

посупака као и на спровођењу појачаног васпитног рада од стране одељењског 

старешине, родитеља и педагога.   

 

Рад Тима за инклузивно образовање и васпитање 
 

Тим за инклузивно образовање чине: 

 

1. Милановић Марија- професор разредне наставе 

2. Брковић Весна- професор српског језика 

3. Вулку Јасна- професор немачког језика 

4. Дега Олга- професор математике 

5. Предметни наставници који предају у тим одељењима 

6. Поповић Радисављев Љиљана- педагог школе 

7. Родитељи деце који похађају наставу по ИОП-у 

 

Школске 2013/2014. године у одељењу 3.2 код учитељице Марије Милановић и даље су 

приступне потешкоће у учењу и владању код ученика М.Н., који је радио по 

измењеном програму ИОП-а, и то из следећих наставних предмета: Српски језик, 

Математика, Природа и друштво и Енглески језик, као и Комуникацијске вештине, 

Социјалне вештине, Самосталност и брига о себи. Са учеником се радило 

индивидуално, а помоћ у раду нам је пружала и приправница- учитељица. Планирани 

ИОП није могао у потпуности да се реализује, јер је ученик у другом полугодишту 

одбијао да ради на часу и код куће, цепао је наставне материјале, ометао наставу, био је 

агресиван. Физички је био присутан, али је само седео на часу, некада мирно, а често је 

ометао наставу. Пред крај чак ни торбу није носио у школи. Уз консултације са 

Зорицом Ђак, запосленој у школи са децом са сметњама у развоју "Јелена Варјашки" у 

Вршцу (која је и члан Интерресорне комисије), Тим за инклузивно образовање је донео 

одлуку да ученик М.Н положи 3. разред са довољним успехом (2,00). 

10.09.2013. године је одржан састанак Тима за инклузивно образовање. Утврђено је да 

након разговора са мајком ученика М.Н. 9.9.2013. , ученик остаје по два школска часа. 

Почео је са 3 часа, али су друга деца негодовала, јер је ометао наставу и онемогућавао 

рад на часу. Са учеником од ове школске године ради приправница Душица 

Костадинов. 

24.10.2013. године је одржан састанак након обиласка часова у 3.2 чланова 

Интерресорне комисије. Они су били присутни на часовима 22.10.2013. године. 

Чланови су се изјаснили да је програм за ИОП добро планиран и да се даље треба 

примењивати и реализовати. 

10.04.2014. године је одржан састанак и са родитељима и са Тимом за ИО. Ученик М.Н 

је назадовао у понашању и учењу (одбија да ради, цепа наставне материјале, агресиван 

је на часу, не ради домаће задатке). Родитељи су били на разговору. И даље негирају 

његову болест правдајући је размаженошћу и несташлуком. Добили су информације и 

контакт телефон Клинике за децу и омладину у Липовици. Препорука Тима је да 

родитељи пробају ученика тамо да одведу. Ученик М.Н почиње да одбија и ранац да 

носи у школу. Од другог полугодишта са њим ради приправница Бојана Дозет. 

2.6.2014. године је одржан састанак са Тимом за ИО, јер је ученик М.Н. још више 

назадовао у учењу и понашању. ИОП није реализован, јер је ученик одбијао да ради, а 

није имао ни домаће задатке. Уз консултације са Зорицом Ђак, запосленој у школи са 

децом са сметњама у развоју "Јелена Варјашки" у Вршцу (која је и члан Интерресорне 



 

 

комисије), Тим за инклузивно образовање је донео одлуку да ученик М.Н положи 3. 

разред са довољним успехом (2,00). Родитељи доносе извештај лекара (Отпусна листа 

са епикризом) са Универзитетске дечје клинике у Београду, где је утврђена нова 

дијагноза (Retardatio mentalis levis F70). Родитељи су само предали извештај, истичући 

да је све у реди, и не псомињајући било какву дијагнозу. 

27.6.2014. је извршено вредновање ИОП-а за следеће наставне предмете: Српски језик, 

Математика, Природа и друштво и Енглески језик, као и Комуникацијске вештине, 

Социјалне вештине, Самосталност и брига о себи. Урађено је према формулару за 

вредновање ИОП-а у коме су наведени проценти савладаног градива и социјалних 

вештина. Тим за ИО истиче потребу за израдом ИОП-а (измењени програм) за 4. разред 

за све наставне предмете. 

У 8-1 и 8-2 двоје ученика савладало је 8. разред по ИОП-у I. За те ученике 

пропремљени су посебни задаци за полагање завршног испита из српског језика, 

математике и комбинованог теста. Оба ученика су положила завршни испит и редовно 

су уписана у средњу школу.  

 



 

 

 

4.4. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Школске 2014/2015. године одржане су три седнице Педагошког колегијума. 

 

16.10.2014. године I седница 

 

Дневни ред: 

 

1. Упознавање чланова Педагошког колегијума са ученицима који ће школске 

2014/2015. учити по ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3, 

2. Разно 

 

11.06.2014. године II седница 

 

Дневни ред: 

 

1. Извештај о напредовању ученика који су ишли по ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3 

2. Разно 

 

 

22.06.2014. године III седница 

 

Дневни ред: 

 

1. Извештај Тима о стручном усавршавањеу 

2. Извештај стручних актива 

3. Извештај о вредновању и самовредновању постигнутог успеха ученика 8. 

разреда; 6. разред - пробни тест из математике, 4. разред пробни текст из 

математике 

4. Разно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5. РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 Рад одељенског старешине као педагошког, организационог и одељенског 

руководиоца обухвата следеће групе послова: 

-старање о успеху ученика, 

-васпитање и васпитни утицај, 

-сарадња са родитељима, 

-уредно и благовремено вођење педагошке евиденције и документације одељења, 

достављање извештаја и осталих потребних података о раду одељења. 

 Све одељенске старешине у протеклој години радиле су по плану и програму 

који им је био достављен на почетку школске године , а који је написао педагог школе. 

 

 Они су се бавили следећим задацима: 

-развијање здравог одељенског колектива, 

-помагале су рад одељенске заједнице ученика, 

-пружале су помоћ при савлађивању наставног програма, 

-пружале помоћ приликом укључивања у ваннаставне активности, 

-одржавали родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима, 

-решавале су образовно – васпитне и друге проблемње одељења, 

-изрицали усмене похвале и примењивали васпитно – дисциплинске мере, 

-сарађивали са родитељима, педагогом и директором школе. 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Први разговор са ученицима – међусобно упознавање 

2. Договор о заједничком поштовању правила живота и рада у школи 

3. Пут од куће до школе (безбедност у саобраћају) 

4. Рад на вођењу педагошке документације 

5. Први родитељски састанак (избор одељенског Савета родитеља, одређивање 

дана отворених врата за родитеље, најава обиласка ученичких домова) 

 
ОКТОБАР 

 

1. Час одређен правима деце и упознавањем са Букваром дечјих права 

2. Моје одељење моја породица 

3. Разговор о организацији радног дана 8долазак у школу, радне обавезе, домаћи 

задаци, слободно време) 

4. Упознавање ученика и родитеља са правилницима о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика, похвалама и наградама и понашање 

наставника у школи 

 

НОВЕМБАР 

  

1. Хигијенске навике (рад на развијању основних хигијенских навика) 

2. Домаћи рад ученика схватање важности редовног и уредног испуњавања својих 

обавеза) 



 

 

3. Три чаробне речи – извини, молим, хвала 

4. Рад на педагошкој документацији – сумирање праћења и напредовање ученика 

на крају првог тромесечја 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Како проводим своје слободно време 

2. Други родитељски састанак (успех ученика на крају првог полугодишта) 

3. Журка на крају првог полугодишта 

 

ЈАНУАР 

 

1 Доживљај са зимског распуста 

2 Тајни пријатељ 

3 Ко је свети Сава 

4 Заједничке игре на снегу 

 

ФЕБРУАР 

1. Како да нађем одговор на оно што не знам 

2. Мој најбољи друг – значај неговања другарства међу вршњацима кроз 

заједничке активности 

3. Култура говора и значај слушања саговорника 

4. Слушао сам , читао сам, гледао сам (размена искуства, књига, ЦД-а …) 

МАРТ 

 

1. Зашто обележавамо 8. март – Дан жена 

2. Зашто је важна здрава исхрана 

3. Туча, тужакање, ружни надимци – разрешавање сукоба 

4. Улепшавамо нашу учионицу 

 

АПРИЛ 

 

1. Првоаприлске шале 

2. Трећи родитељски састанак (друго тромесечје) 

3. Значај рекреације и спорта 

 

МАЈ 

 

1. Зашто је важна љубав у породици 

2. Желео бих да постанем … а зашто? 

3. Зашто је за свакога важан рад 

4. Још један заједнички излет 

 

ЈУН 

 

1. Школска приредба и журка поводом краја школске године 

 



 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

СЕПТЕМБАР 

1. Како сте провели летњи распуст, договор о заједничким правилима живота и рада у 
школи; 
2. Пут од куће до школе (безбедност у саобраћају и у кући); 
 
- Рад на вођењу педагошке документације; 
- Први родитељски састанак; 
- Избор одељењског савета родитеља; 
- Одређивање Дана отворених врата за родитеље; 

ОКТОБАР 

Уредно похађање наставе (лични изглед, уредност школске торбе и прибора, 
долазак у школу на време, уредно извршавање обавеза, дужност редара и сваког 
појединца, распоред седења; 
3. Дневни режим дана (устајање, припрема и полазак у школу, организовање дневног 
режима рада код куће, смена рада и одмора); 
 
- Индивидуални разговори са родитељима према евидентираним потребама; 
- Ажурирање ппедагошке документације; 
- Сарадња са стручним сарадником око добијања потребних информација о ученицима 
новоформираног одељења; 

НОВЕМБАР 

5. Хигијенске навике (редовно праи.е руку, редовно купање, прање косе, зуба, хигијена 
одевања, хигијена радног места у 
кући и школи; 
6. Домаћи рад ученика (дужности родитеља, обавезе ученика, неиспуњене обавезе - 
неуредан задатак, неиспуњено обећање - 
оправдаии разлози, извињење - нормалан облик понашања; 
- Рад на вођењу педагошке документације: сумирање запажања о праћењу 
напредовања ученика и реализацији задатака наставпог плана и програма на крају 
првог класификационог периода; 
- Индивидуални или групни разговори са родитељима ученика који показују 
неадекватне облике понашања у школи; 

ДЕЦЕМБАР 

7. Код најближег друга - осамостал.ивање детета за кретање у друштву - одлазак код 
друга ради заједничког испуњавања неких школских задатака; 
8. Шта смо све до сада научили у школи и колико? 
 
- Анализа остварених резултата на крају првог полугодишта ( савладаност планираног 
градива и прилагођавање ученика на школску средину); 
- Други родитељски састанак - образовни резултати на крају првог полугодишта, 
прилагођеност ученика школској ситуацији, настали проблеми, реализација сарадње 
шкле и породице и планирање будуће сарадње; 
- Рад на вођењу педагошке документације; 
- Рад у одељењском већу; 

ЈАНУАР 

9. Како само провели слободно време на зимском расггусту? 



 

 

- Анализа остварених резултата; 

ФЕБРУАР 

10. Како се проводим у школи и с ким се дружим (однос дечака и девојчица); 

11. Култура говора: вођење разговора у породици, у школи, на улици; 

12. Слушао сам, читао сам, гледао сам, видео сам (размена искуства, књига, касета, 

филмова и сл.); 

МАРТ 

13. Правилна исхрана ихигијена 

14. Зашто се понекад тучемо, тужакамо и називамо ружним именима - како да 

разрешавамо сукобе? 

15. Тема: "8. март - Дан жена" 

 

АПРИЛ 

15. Како да постигнем све оно што сам наумио - израда плана рада; 

Трећродитељски састанак; 

- Резултати на крају трећег квалификационог периода; 

-Рад у одељенском већу; 

МАЈ 

16. Када бих когао променио бих понешто и код свог учитеља и код својих другова – 

разговор;  

17. Шта још треба свако да уради да би са успехом завршио први разред. 

- Рад на вођењу педагошке документације; 

ЈУН 

18. Предлози учитеља и ученика какао лепо и корисно провести летњи рспуст са својим 

друговима из одељења; 



 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 

Р.б.  САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА 

 

 
СЕПТЕМБАР 

 

1. 
Одморни кренимо озбиљније на рад 

 

2. 
Кућни ред школе 

 

3. 
Уређење школског простора 

 

4. 
Дан толеранције 

 ОКТОБАР 

5. Хигијена и здравље 

6.  Активности у оквиру Дечје недеље 

7. Вршац- мој град 

8.  Пријатељство 

9.  
 

Недеља посвећена активностима против насиља 

 НОВЕМБАР 

10. Да ли је срамота плакати- како показујемо бол, љутњу, страх, панику… 

11. Другу, другарици за рођендан 

12.  Мој радни дан 

13. Како се храним- значај правилне исхране 

 ДЕЦЕМБАР 

14.  Месец лепих речи 

15.  Прве симпатије 

16.  Дружимо се уз музику 

 ЈАНУАР 

17.  Мој кутак 



 

 

18. Свети Сава 

 ФЕБРУАР 

19. Посредовање у сукобима међу половима 

20. Дечја штампа 

21. Кутија поверења 

22. За маму, за баку … 

 МАРТ 

23. Најлепши поклон за мајку 

24.  Чувамо школску имовину 

25.  Радујмо се пролећу 

26. Мој узор у понашању 

 АПРИЛ 

27.  Спортске игре 

28. Сусрети одељенских заједница 

29. Кад порастем бићу … 

 МАЈ 

30. Хуманитарне акције 

31.  Моја игра 

32. Оно што бих волео а не смем да кажем … 

33. Како показујемо љубав 

34. Дан заштите човекове околине 

 ЈУН 

35. 
 

Активности поводом Дана школе 

36. Шта смо радили ове године 

 

 



 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

ЗА МЕСЕЦ : СЕПТЕМБАР , 2014.  ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                    Разред: ЧЕТВРТИ             Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

 Садржај наставног часа 

1. Упознавање са распоредом часова и 

школским календаром, уџбеници, прибор.. 

 

2. Ово су наша- одељенска правила  

3. Хуманитарна акција- Друг другу  

4. Како се дружимо  

 

 

 ЗА МЕСЕЦ : ОКТОБАР , 2014.  ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                   Разред: ЧЕТВРТИ              Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

 Садржај наставног часа 

5. Учешће у активностима у Дечијој недељи  

6. Изложба ученичких радова на тргу  

7. Цигарета је отров  

8. Припреме за рекреативну наставу  

 

 

 

ЗА МЕСЕЦ : НОВЕМБАР , 2014.  ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                   Разред: ЧЕТВРТИ               Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

Садржај наставног часа 

9. Вук С. Караџић- уређење зидних новина  

10. Агресивно понашање и вређање других, 

физички обрачуни и слична непожељна 

понашања 

 

11. Тематско-едукативна радионица- 

препознавање и реаговање на насиље 

 

12. Шта ћу да будем кад порастем  

 

 

 

 



 

 

ЗА МЕСЕЦ : ДЕЦЕМБАР , 2014.  ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                   Разред: ЧЕТВРТИ              Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

Садржај наставног часа 

13. Сви смо исти, а различити- толеранција  

14. Није тешко бити фин- нешто из бонтона  

15. Новогодишње радости  

 

 

ЗА МЕСЕЦ : ЈАНУАР 2015. ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                   Разред: ЧЕТВРТИ                  Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

Садржај наставног часа 

16. Свети сава у речи и слици  

17. Како да учим да бих боље разумео  

 

 

ЗА МЕСЕЦ : ФЕБРУАР, 2015. ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                   Разред: ЧЕТВРТИ                  Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

Садржај наставног часа 

18. Дружење са зубаром  

19. Дан Св. Валентина  

20. Пубертет- анатомске и физиолошке промене 

у пубертету 

 

21. Пубертет- односи међу половима  

 

ЗА МЕСЕЦ : МАРТ, 2015. ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                    Разред: ЧЕТВРТИ              Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

 Садржај наставног часа 

22. У сусрет Осмом марту  

23. Упознаћу вас са занимањем мојих родитеља  

24. Односи са родитељима  

25. У здравом телу-здрав дух  



 

 

 

ЗА МЕСЕЦ : АПРИЛ, 2015. ГОДИНЕ 
 

Назив предмета: ЧОС                  Разред: ЧЕТВРТИ                  Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

 Садржај наставног часа 

26. Шале за Први април  

27. Час у природи  

28. Заштитимо околину- плакат, акција  

 

ЗА МЕСЕЦ : МАЈ, 2015. ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                   Разред: ЧЕТВРТИ               Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

Садржај наставног часа 

29. Умем да... покажи шта знаш  

30. Играмо се математиком  

31. Живот у одељењу- однос дечака и девојчица  

32. Моје слободно време  

33. Лепа реч и гвоздена врата отвара  

                      
ЗА МЕСЕЦ : ЈУН, 2015. ГОДИНЕ 

 
Назив предмета: ЧОС                 Разред: ЧЕТВРТИ                  Недељни фонд часова: 1 

 

Редни 

број 

часа 

     

Назив наставне јединице 

 

 Садржај наставног часа 

34. Активности поводом Дана школе  

35. Спремам се за пети разред  

36. Весело одељенско дружење  

 

Час одељењског старешине и одељењске заједнице за V,  VI,  VII и      

       VIII разред 

 
Одељенски старешина, као педагошки руководилац одељења, обавезан је да 

стално и систематски прати и усмерава индивидуални развој ученика и ученичког 

колектива на часовима Одељенске заједнице и Одељенског старешине. 

Одељенски старешина ствара услове и одговоран је за реализацију програма 

образовно-васпитног рада у одељењу, а нарочито на усмеравању идејног и моралног 

развоја ученика, као и за развијање његовог стваралаштва на принципима 

самоактивности. На основу познавања способности и потреба ученика, уз помоћ свих 

субјеката образовно-васпитног рада, одељенски старешина ствара педагошке ситуације 



 

 

које омогућавају оптималан развој сваког ученика. Један од задатака одељенског 

старешине је да континуирано оспособљава Одељенску заједницу за самосталан рад.  

Да би се омогућила реализација задатака Одељенског старешине недељно се 

организује један час. 

 

Септембар - октобар - 16 часова 

 

 Разговор са ученицима: о кућном реду школе, правилима понашања на 

часу, о дужностима редара, о обавези доношења уџбеника и осталог 

школског прибора и о дужности редовног учења и израде домаћих 

задатака (ЧОС) 

 Избор руководства одељења, редара (ОЗ) 

 Упознавање ученика са Програмом рада школе одељењског старешине 

(ЧОС) 

 Разговор о ваннаставним активностима (ЧОС) 

 Договор са ученицима о распореду седења ученика у одељењу (ОЗ) 

 Односи међу ученицима и однос ученик - наставник: обраћање, 

поздрављање .... (ЧОС) 

 Разговор са ученицима о тешкоћама преласка са разредне на предметну 

наставу (ЧОС) 

 Хигијена у учионици и осталим просторијама (ОЗ) 

 Прикупљање података о родитељима (ЧОС) 

 Евидентирање ученика који примају школску ужину и који користе 

превоз о куће до школе (ЧОС) 

 Решавање конкретних проблема: недостатак уџбеника и школског 

прибора, бесплатна ужина (ЧОС) 

 Како користити уџбенике и правити белешке (ЧОС и ОЗ) 

 Посебно планирање времена за учење и слободно време (ЧОС) 

 Естетско уређење учионице (ОЗ) 

 Разговор са ученицим након првог родитељског састанка (ЧОС) 

 Разговор са ученицима о оправданим и неоправданим изостанцима и 

покретање дисциплинског поступка (ЧОС и ОЗ) 

 Брига о телу, лична хигијена (ЧОС и ОЗ) 

 Појам насиља - вербални и физичко (ЧОС и ОЗ)) 

  

 

 

 Новембар - децембар - 12 часова 

 

Анализа успеха ученика са првог тромесечја (ЧОС) 

 Насиље у породици - вербално и физичко (ЧОС) 

 Сарадња са родитељима (други родитељски састанак) (ЧОС) 

 Оцењивање - шта нам смета, шта нам се допада (ОЗ) 

 Како да постигнемо бољи школски успех (ОЗ) 

 Отворени разговор о табу темама (љубав, дрога, верске секте) (ОЗ) 

 Разговор са ученицима у вези њиховог односа према допунској, додатној 

настави, хору итд. (ЧОС) 

 Васпитно дисциплинске мере (ЧОС) 

 Другарство у одељењу (ОЗ) 

 Заједничке активности за време зимског распутста (ОЗ) 



 

 

 Размена књига, видео касета (ОЗ) 

 Превазилажење проблема - неусклађеност у раду појединих наставника (у 

коришћењу распореда часова, просторија ...) (ЧОС) 

 

 

Јануар - фебруар - 12 часова 

 

 Анализа успеха на првом полугодишту (ЧОС) 

 Насиље у школи - врсте насиља у школи (ЧОС) 

 Анализа реализације допунске наставе за време зимског распуста (ЧОС) 

 Утисци са зимског распуста (ОЗ) 

 Договор у вези прославе Светог Саве (ЧОС и ОЗ) 

 Организовња рада у другом полугодишту (ЧОС) 

 Разматрање успеха понашања и изостанци ученика (ЧОС) 

 Саветодавна помоћ ученицима који имају проблеме са учењем (ЧОС) 

 Организовање посете ученицима који су болесни (ОЗ) 

 Организовање помоћи у савладавању пропуштеног градива ученике који 

заостају због болести (ОЗ) 

 Како се заштити од насиља у школи (ЧОС и ОЗ) 

 Израда паноа разреда о штетности пушења, акохола и дроге (ОЗ) 

 

 

Март - април - 16 часова 

 

 Агресивно понашање - туче, физички обрачуни (ЧОС и ОЗ) 

 Агресивно понашање - вербална агресивност (вређање, претње, псовке) 

(ЧОС и ОЗ) 

 Ризично понашање - пушење, наркоманија, алкохолизам (ЧОС и ОЗ) 

 Стрес у школи: лоше оцена, усмено и писмено оцењивање ... и како га 

превазићи (ЧОС и ОЗ) 

 Анализа успеха са другог тромесечја (ЧОС и ОЗ) 

 Обележавање дана планете земље (ЧОС) 

 Прављење паноа поводом обележавања планете земље (ОЗ) 

 Договор о поделе задужења за уређење школског простора (ЧОС) 

 Уређење школског простора (ОЗ) 

 Сви смо различити, а сви исти (неговање верске, расне и полне 

толеранције) (ЧОС) 

 Посета другим одељењима (ОЗ) 

 

Мај - јун - 12 часова 

 

 Разговор са ученицима о узроцима изостајања са редовне наставе (ЧОС и 

ОЗ) 

 Спортом против насиља (ЧОС и ОЗ) 

 Разговор са ученицима о узроцима изостајања са редовне наставе (ЧОС и 

ОЗ) 

 Тренутно стање успеха у учењу и владању пред крај наставне године и 

мере за побољшање исти (ЧОС) 

 Моји лични проблеми су - зедничко решавање (ОЗ) 

 Шта су морални квалитети личности (ЧОС и ОЗ) 



 

 

 Анализа успеха и владања на крају школске године (ЧОС и ОЗ) 

 Организовање помоћи ученицима који су упућени да полажу поправни 

испит (другарска помоћ у заједничком учењу и дружењу (ЧОС и ОЗ) 

 

 

 



 

 

 

4.6. ИЗВЕШТАЈ О РАУД ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 
 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА  

1.1. ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОГА И МЕСЕЧНИХ 

ПЛАНОВА РАДА; 

септембар и 

месечно 

1.2. УЧЕШЋЕ  У  ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ,  септембар 

1.3. УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ПРОШЛУ 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
септембар 

1.4. ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ-

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 
септембар 

1.5.УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД 1. ДО4. РАЗРЕДА, 

КАО И 5, 6 и  7. РАЗРЕДА  
септембар 

1.6. САСТАВЉАЊЕ СПИСКОВА УЧЕНИКА ЗА НАБАВКУ БЕСПЛАТНИХ 

УДЖБЕНИКА; 

август,  

септембар 

1.7. УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ РАДА СТРУЧНИХ 

ОРГАНА (НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА, СТРУЧНИХ 

АКТИВА); 

август, октобар, 

децембар, април 

и јун 

1.8. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА; 

1.9. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 

ПЛАНИРАЊА СВОГА РАДА 

август 

септембар, 

током године 

1.10. УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛИ; 
септембар 

1.11. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ КОРЕКТИВНОГ ПЕДАГОШКОГ 

РАДА СА УЧЕНИЦИМА КОИЈИ ПОКАЗУЈУ СЛАБА ПОСТИГНУЋА У 

УЧЕЊУ  

са 2 ученика 

првог разреда, 1 

учником четвр-

тог разреда,  

1.12. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ НОВИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ; 
септембар- 

октобар 

1.13. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА У ФОО (ФУНКЦИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ "ДРУГА ШАНСА" ; 
април - октобар 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА, УНАПРЕЂИВАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРАЂЕЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

2.1. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА ПРЕГЛЕДОМ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; 

током године, а 

најмање 4 пута 

годишње 

2.2. ПРАЋЕЊЕ УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА И ЊИХОВИХ ЕФЕКАТА ПУТЕМ 

ПОСЕТЕ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ; 

септембар - јун 

посета 19 часова  

2.3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА НА УНАПРЕЂИВАЊУ 

ОЦЕЊИВАЊА, ИЗРАДА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОВЕРАВАЊЕ ЗНАЊА И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА; 

октобар - мај 

2.4.ОРГАНИЗАЦИЈА УПИСА ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД, ПРИПРЕМА 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДЗНАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ИСПИТИВАЊА; 

април - мај и јун 

2.5. ПРАЋЕЊЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА НА 

ЗАХТЕВЕ ШКОЛЕ И УЧЕНИКА ПЕТИХ РАЗРЕДА  ПРИ ПРЕЛАСКУ СА 

РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ; 

септембар, 

октобар, 

новембар 

2.6. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, УСПЕХА И 

ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА; 

на 

тромесечјима, 

полугодишту и 

на крају шк. 

године 

2.7. ПРЕГЛЕД ПЕДАТОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПЛАНОВЕ РАДА, 

ДНЕВНИКЕ РАДА, ПРИПРЕМЕ ... 
током године 

3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА током године 



 

 

3.1. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАСТАВНИЦИМА У ИЗБОРУ И 

КОНКРЕТИЗАЦИЈИЈИ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА ПРИ ПЛАНИРАЊУ СВОГА 

РАДА; 

током целе 

године 

3.2. УПОЗНАВАЊЕ УЧИТЕЉА ПРВОГ РАЗРЕДА СА РЕЗУЛТАТИМА 

ТЕСТИРАЊА ДЕЦЕ ПРЕ ПОЛАСКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ; 

август, 

септембар 

3.3. ОТКРИВАЊЕ УЗРОКА ЗАОСТАЈАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ РАДУ, 

ЊИХОВО УКЉУЧИВАЊЕ У ДОПУНСКИ РАД, ПРАЋЕЊЕ 

НАПРЕДОВАЊА; 

током целе 

године 

3.4. АНАЛИЗА УСКЛАЂИВАЊА КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА 

НАРОЧИТО КОД ДЕЦЕ СА ЛАКШИМ СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ; 
током године 

3.5. САРАДЊА У ИДЕНТИФИКАЦИЈИ  УЧЕНИКА КОЈИ НАСТАВУ 

ПОХАЂАЈУ ПО ИОП-1 И ИОП 2, (НАСТАВНИЦИ, ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА ПЕДАГОГ)  

током школске 

године са 

једним 

учеником петог 

разреда 

3.6. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАСТАВНИЦИМА - ОДЕЉЕНСКИМ 

СТАРЕШИНАМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НА ЧОС-У И ОЗ-У; 
током године 

3.7. ИСПИТИВАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У НЕУСПЕШНИМ ОДЕЉЕЊИМА; током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

4.1. ИСПИТИВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ДЕЦЕ 

ПРИ УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД; 
април, мај, јун 

4.2. ФОРМИРАЊЕ И УЈЕДНАЧАВАЊЕ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА; Јун, август 

4.3. РАСПОРЕЂИВАЊЕ НОВОПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊЕ И 

ПРАЋЕЊЕ ЊИХОВЕ АДАПТАЦИЈЕ; 
током године 

4.4. ИСПИТИВАЊЕ ПЕДАГОШКИХ ЧИНИЛАЦА УСПЕХА И 

НАПРЕДОВАЊА, НЕУСПЕХА И ЗАОСТАЈАЊА ПОЈЕДИНИХ УЧЕНИКА; 

АНАЛИЗА И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕУСПЕХА; 

током године 

4..5. ИЗРАДА АНКЕТЕ, АНКЕТИРАЊЕ УЧЕНИКА О ИЗБОРУ СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ; ОБРАДА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕУЛТАТА НА 

НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ; 

септембаар 

4..6. ИНФОРМИСАЊЕ И САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА О МРЕЖИ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА И МОГУЋНОСТИМА ЗА УПИС И ДАЉЕ 

ШКОЛОВАЊЕ; 

април, мај 

4.7. УПУЋИВАЊЕ УЧЕНИКА У ЕФИКАСНИЈЕ И РАЦИОНАЛНИЈЕ 

МЕТОДЕ УЧЕЊА (ИНДИВИДУАЛНО И НА ЧАСОВИМА ОЗ); 
свакодневно 

4.8. ИНДИВИДУАЛАН  РАД СА УЧЕНИЦИМА РАДИ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ 

У РЕШАВАЊУ ЊИХОВИХ ПРОБЛЕМА; 
свакодневно 

4.9.ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЕТЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА У ЦИЉУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИНФОРМИСАЊА УЧЕНИКА 8. 

РАЗРЕДА; 

  апил, мај, јун 

5. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДАВАЊА СТРУЧНИХ ЛИЦА ЗА УЧЕНИКЕ 

НИЖИХ И ВИШИХ РАЗРЕДА НА ТЕМУ: БОЛЕСТИ ПРЉАВИХ РУКУ, 

ПУБЕРТЕТ, ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ, АИДС ...  

током године од 

I - VIII разреда 

5.1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ИДЕНТИФИКОВАЊУ ПЕДАГОШКИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБАН КОРЕКТИВНИ 

РАД; 

током године, 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА 

УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПОСТИЖУ СЛАБИЈИ УСПЕХ ИЛИ ИМАЈУ 

ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ; 

током године 

5.3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ПОРОДИЦОМ И СТРУЧЊАЦИМА; током године 

6. САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА  

6.1. ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА ЗНАЧАЈНИХ ЗА 

УПОЗНАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА; 
свакодневно 

6.2. УПОЗНАВАЊЕ РОДИТЕЉА СА ПЕДАГОШКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА ЊИХОВЕ ДЕЦЕ (УСПЕХ, ПОНАШАЊЕ, 

ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ, МОТИВАЦИЈА); 

свакодневно 

6.3. ОРГАНИЗОВАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И УЧЕШЋЕ НА РОДИТЕЉСКИМ 

САСТАНЦИМА, САВЕТУ РОДИТЕЉА И ШКОЛСКОМ ОДБОРУ; 

током године, 

по потреби 

6.4. ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА; свакодневно 



 

 

6.5. РАД СА РОДИТЕЉИМА КРОЗ РАД САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ; септембар СР 

6.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПЕДАГОШКО-

ПСИХОЛОШКОГ ЕДУКОВАЊА РОДИТЕЉА; 
није рађено 

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

7.1. КООРДИНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ; 
током године 

7.2. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДАВАЊА, РАЗГОВОРА,  март - мај  

7.3. ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА О СВИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У 

ГРАДУ, СМЕРОВИМА, ДУЖИНИ ТРАЈАЊА И МОГУЧНОСТИ 

ЗАПОСЛЕЊА, ЗА ОСМЕ РАЗРЕДЕ; 

април - јун 

7.4 .ИСПИТИВАЊЕ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА; 
није 

реализовано 

7.5. НАБАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТЕМА ЗА ЧОС ИЗ 

ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ; 

према програму 

ОС 

8. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

8.1.СПРОВОЂЕЊЕ АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ,НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ - 

ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ, И ИЗРАДА 

ИЗВЕШТАЈА 

април, мај 

8.2. НЕОПРАВДАНО ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ; 

 
током целе год. 

8.3.  ОТКРИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ЧИТАЊУ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ 

РАЗРЕДА 

фебрyар 

март 

8.4. УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАЈА У ВЕЗИ СА РАДОМ 

ШКОЛЕ; 
јануар, јун 

9. УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА  

9.1. ИНФОРМИССАЊЕ СТРУЧНИХ ОРГАНА О РЕЗУЛТАТИМА 

ИЗВРШЕНИХ АНЛИЗА И ИСТРАЖИВАЊА; 
током године 

9.2.  КОНТИНУРИРАНА САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ; током године 

10. РАД НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  

10.1. УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПЛАНА И ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА; 
септембар 

10.2. СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПРАЋЕЊЕМ ПЕДАГОШКЕ 

ЛИТЕРАТУРЕ И УЧЕШЋЕМ НА СЕМИНАРИМА; 
током године 

10.3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ПРЕМА ПРОГРАМУ 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА; 
током године 

11. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ  

11.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА (ГОДИШЊИ,МЕСЕЧНИ); 
септембар , 

месечно 

11.2. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА РАДА; свакодневно 

11.3 САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА ТЕЛЕВИЗИЈОМ И 

ШТАМПОМ, САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, МУП-ОМ 

ВРШАЦ  

током године 

11.4. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ АНАЛИТИЧКО-

ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ, ИЗВЕШТАЈИМА, АНАЛИЗАМА И СЛ. 
током године 

13. УТВРЂИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА, 

ДЕЖУРСТВО НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, ПРИМАЊЕ ЖАЛБИ И 

ПРИГОВОРА НА БОДОВАЊЕ, СИТИЦАЊЕ КОНАЧНИХ РАНГ ЛИСТА , 

ЛИСТА ЖЕЉА И СЛИЧНО; 

мај - јул  

 

Педагог, Љиињана Поповић 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7. РАД БИБЛИОТЕКАРА 

      
                У  току   протекле  2014/2015  школске  године  планирани  садржаји  за  рад  у  

школској  библиотеци  су  у  потпуности  реализовани.На  основу  испитаних  потреба  

за  библиотечку  књижну  грађу  постоје  велике  потребе  наставника  и  наставе. 

          Годишњи  план  и  програм  урађен  је  и  реализован  у  потпуности. 

Библиотечки  фонд  користили  су:  ученици, учитељи, наставници,  стручни  

сарадници  и  остали  радници  школе.Формирана  је  картотекаа за  ученике, 

наставнике  и  остале  кориснике.Током  године  о  коришћењу  библиотечког  фонда,  

библиотекар  је  водио  дневну,  месечну  и  годишњу  статистику. 

           У  оквиру  припреме  за  наставне  садржаје  наставницима  је  пружена  помоћ  

од  стране  библиотекара  у  одабиру  литературе  за  наставне  садржаје  и  план  и  

програм. 

          Ученици  су  упознати  са  књижевним  фондом  и  правилима  рада  у  

библиотеци.Стварана  је навика  коришћења  школске  библиотеке  и библиотечког  

фонда.Сарадња  је  током  године  постојала  са  наставницима  а  обавља  се  

појединачно  и  по активима. Наставници  су  упознати  са  књижевним  фондом  и  

новим  књигама. Планирана  је  набавка  нових  наслова  у  сарадњи  са  наставницима,  

учитељима  и  стручним  сарадницима  на  Сајаму  књига  и  у  току  школске  године. 

           У  току  ове  школске  године  библиотекар  је  пратио  издавачку  делатност  и  

набављао  уџбенике према  потребама  наставника,  учитеља  и ученика  током  целе  

године.Део  уџбеника  смо  набавили  преко  књижаре  Спектар  из   Вршца, део  преко  

пројекта  који  је  организовао Министарство  просвете, науке  и  технолошког  разбоја  

у  оквиру  Пројекта  „бесплатни  уџбеници  за  школску  2015/2016.годину.Средства  за  

уџбенике  су  добили  део  ученичке  популације али  то  није  било  довољно  за  цео  

комплет  уџбеника.Наша  општина  Вршац  свесна   тешке  економске  ситуације  је  

донела  одлуку  да  обезбеди  средства  за  уџбенике  као  допуна  министарства  и  да  

уџбенике  добију  деца  социјално  угрожена  и   деца  ратних   војних  инвалида   свих  

разреда  основне  школе  до  пуног  комплета. 

            Организована  је  посета  Сајаму  књига  и  остварена  је  сарадња  са  следећим  

издавачким  кућама: Атос, Нови  Логос,Клетт, Завод  за  уџбенике и  наставна  

средства, Змај, Математископ, Креативни  центар,Школска  књига,Миг&Дакта  итд. 

            Сарадња  у  оквиру  културе  и  јавне  делатности  остварена  је  са  Градском  

библиотеком  Вршац,  Градском  библиотеком  Панчево, библиотеком  града  Београда  

и  Народном  библиотеком  Србије. 

              Библиотечка  књижна  грађа  сређена  је  по  стандардима  који  су  прописани  

за  њено  инвентарисање  и  складиштење. 

             Праћење  стручне  литературе  из  области  библиотекарства  остваривано  је  у  

континуитету  током  целе  школске  године.Током  године  библиотекар  је 

присуствовао  семинарима,  саветовањима,  стручним  састанцима,Скупштини  друштва  

библиотекара  Србије.Библиотекар  је  присуствовао  на  седницама  наставничког  

већа. 

У  току  школске  године  биo  je  надзорник  Иван  Стојановић  у  надзор  а  са  

записником је  упознат  директор  школе. 

           
Библиотекар, Романца Паску 

 

 

 

 



 

 

V РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

Школски одбор је именован Решењем  број: 02-088/2012-II-01 од 15.10.2012. године  

Скупштине општине Вршац на седници одржаној 15.10.2012. године, којим се именују: 

  

Представници Локалне самоуправе: 

- Драгана Чиклован, 

- Владимри Вујиновић, 

- Ненад Настић 

 Представници Савета родитеља: 

 -     Мирјана Степановић, 

- Жељко Бугарчић, 

- Софија Варјашки 

Представници Наставничког већа: 

- Владислава Моника Радичевић, 

- Јасна Вулку, 

- Љиљана Поповић Радосављев 

 

Решењем о изменама решења о именовању чланова школског одбора ОШ „Паја 

Јовановић“ у Вршцу - Драгани Чиклован и Владимиру Вујиновићу 

представницима локалне самоуправе престаје функција члана ШО а на њихово 

место  именују се Тамара Јеличин и Ненад Патаки  

 

 У Школској 2014 / 2015. години Школски одбор је одржао укупно 6  

             седница. 

 

 Прва седница – одржана 15.09.2014.г. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1.Усвајање записника са прошле седнице 

 2. Усвајање извештаја о раду школе за школску 2013/14. 

 3. Усвајање Годишњег програма рада за школску 2014/15. годину 

 4. Усвајање извештаја о развојном плану - вредновање и самовредновање 

 5. Актуелности (Матурска екскурзија, наставни кадар, ужина и осигурање  

                ученика  

             

 Друга седница – одржана 18.12.2014.г. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1. Усвајање записника са прошле седнице 

 2. Верификација чланова ШО на основу Решења о изменама решења о  

               именовању чланова ШО „ОШ Паја Јовановић“ 

 3. Доношење одлука о формирању пописне комисије 

 4. Упознавање са записницима Просветне инспекције 

 5. Актуелности (Штрајк просветних радника, посета Фестивалу науке у  

                Београду, крај првог полугодишта, план рада у току зимског распуста, исход  

            поступка јавне набавеке) 

 

 Трећа седница – одржана 29.01.2015.г. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1.Усвајање записника са прошле седнице 

 2.Доношење - усвајање финансијског плана школе за 2015. годину 



 

 

            3. Доношење - усвајање плана набавке за 2015. годиину 

            4. Акутелности 

            

 Четврта седница – одржана 26.02.2015.г. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1. Усвајање записника са прошле седнице 

 2. Усвајање извештаја о попису 

 3. Усвајање извештаја о пословању - годишњи обрачун за 2014. год.  

 4. Извештај о инспекцијском надзору - противпожарна инспекција 

 5. Извештај о раду директора за период септембар 2014. - фебруар 2015. 

            6. Разно 

 

 Пета седница – оржана 06.04.2015.г. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1. Усвајање записника са прошле седнице 

 2. Одлчивање о приговору председника синдиката 

 3. Разно 

  

           Шеста седница – оржана 02.06.2015.г. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1. Усвајање записника са прошле седнице 

 2. Доношење Правилника о раду - усаглашавање са Посебним колективним  

                уговором 

 3. Разно 

 

  

1.2. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Целокупан садражај мог рад у школској 2014/15 . години oбухвата следеће области 

1. Порграмирање рада школе,  

2. Организационо материјални послови 

3. Педагошко - инструктивни и саветодавни рад 

4. Рад у стручним и друштвеним органима 

5. Аналитички рад 

6. Усавршавање 

7. Сарадња са институцијама и организацијама 

8. Остали послви 

 

1. Програмирање рада школе 

Свој рад сам усмерио ка стварању ефикаснијих тимова за побољшање резултата рада. 

Пажљиво смо анализирали постојеће стање у школи, вршили избор и одређивали 

приоритете за реализацију постављених циљева побиљшања квалитета наставе и 

побољшање сарадње на релацији родитеља - наставника, наставник - ученик. 



 

 

Учествовао сам на изради годишњег програма рада школе, распореду часова, распореду 

слубодних активности ученика. Са педагогом сам учествовао у припреми и 

организовању наставе основног образовања одраслих која је ове године постала 

саставни део редовног наставног процеса.   

 

2. Организационо материјални послови 

На почетку школске године поделио сам задужења свим наставницима у складу са 

Законом о систему образовања и васпитања, правилницима, на основу њихове стручне 

спеме. Настава у школи није стручно заступљена у једном делу математике и физике. 

Почетком другог полугодишта. У току полугодишта са педгогом школе радио сам на 

правовременом ажурирању свих нормативних аката указујући на недостатке и 

исправљајћи их. Током посете просветне инспекције у току септембра месеца нису 

констатовани  недостаци. Санитарна инспекција је у пар наврата контролисала школу. 

Том приликом нису нађени недостатци. У сарадњи са локалном самоуправом 

направљен је план набавки опреме и наставних средстава, посебно уџбеника за 

сиромашне ученика. За ову школску годину планирано је да се изврши реконструкција 

спортског терена из средстава самодоприноса  и изврши реконструкција крова и окречи 

фасада на згради подручне школе у Ватину. Извршена је санација спортског терена док 

је санација зграде у Ватину (подручна школа) планирана за период 2015-2020. у 

договору са локалном самоуправом.  За сиромашне ученике фотокопиране су радне 

свеске. Купљене су лектире и белетристика за библиотеку. Координација утрошка 

финансијских средстава била је свакодненва са финанијским радником, Сви 

финансијски планови усклађују се на општинском нивоу уз сарадњу представника 

локалне самоуправе.  

 

3 Педагошко - инструктивни и саветодавни рад 

Педагошко–инструктиван рад је мој стални задатак. Посебну пажњу сам обратио 

приправницима. Кроз разговоре са запосленима указивао сам на пропусте и добре 

стране њиховог рада тако да смо доносили заједничке ставове за побољшање рада. У 

првом полугодишту сам са педагогом обишао неколико часова који су везани за 

реализацију тимске наставе, испланирани у оквиру развојног плана. Обилазак остатка 

часова планирано је за комплетно друго полугодиште.  Са педагогом школе редовно 

учествујем  на седницама стручних актива. Сарадња са родитељима не изостаје. 

Трудим се да их посавтујем и упутим како да помогну својиј деци у превазилажењу 



 

 

неких конфликтних ситуација и у бољем савлађивању градива, и то све у сарадњи са 

разредним старешинама и предметним наставницима. Педагошка документација се 

повремено врши.  Рад одељенских старешина сам прато кроз извештај који су предали 

на крају првог класификационог периода и на крају првог полугодишта.  

 

4. Рад у стручним и друштвеним органима 

Стручни органи школе су радили по унапред утврђеним плановима. Активно сам 

учествовао у њиховом раду и план рада је углавном остварен. 

 

5. Аналитички рад 

Анализа остварења годишњег програма рада врши се углавном месечно и 

уколико се одступа од реалозације доносе се анекси. Ово се дешава све чешће јер се у 

образовању многе ствари мењају из дана у дан које захтевају већу флексибилност 

израде годишњег програма рада.  

 

6. Усавршавање 

Усавршавање је врло битан сегмент за директора, било да се ради о усавршавању путем 

литературе, интернета или присуствовањем разних семинара. У току школске 2014/15. 

године директор није био на усавршавању јер су семнинари за директоре вом скупи а у 

буџету нису била упланирана та средства.  

 

7 Сарадња са институцијама и организацијама 

Моја примарна сарадња углвавном се одвијала са представницима локалне 

самоуправе и Министарства просвете (ШУ Зрењанин и одељење у Панчево) ради 

бобољшања материјално - финансијско ситуације школе и унапређења васпитно 

образовног система. На нивоу основних и средњих школа успешно ради актив 

директора. Коориднатор за основне школе сам ја и нашим сталним контактима преко 

интернета врло смо флексибилни када треба да се одрже састанци на којима се 

решавају значајна питања за све школе. У току полугодишта успешно сам сарађивао са 

комуналном фирмом „Дргуи Октобар“, са предузећем „Варош“  у вези уређења 

школског простора и откањања недостатака, са грађевинском фирмом „Бакић Колор“,  

Здравственим Центром, Библиотеком, Културним Центром, Позориштем. Активно сам 

се појављивао у локалним медијима „Банат“, „Лав“ телевизија и тв „ИН“ где сам 

изјавама допринео како развоју и маркетингу саме школе тако и школског система 



 

 

уопште. Родитељи и јавност су на тај начин добијали правовремене и тачне 

информације од користи за шклу и школство уопште. Активна сарадња се одвијала и са 

локалним часовписима „Вршачка кула“ и „Вршацчке вести“. Активно учествујем и у 

реализацији сајта школе са ученицима.   

 

8. Остали послови 

Старање о остваривању Развојног и Акционог плана школе  

Развојни и Акциони план школе се реализују по утврђеној динамици. Нови развојни 

план за период 2013- 2016 обухвата  

1. ЕТОС  (Тимски часови и сарадља са вртићима) 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (Оцењивање) 

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА (Безбедност ученика у школи, кашњење 

на часове) 

Елемер Барта 

 

5.3. РАД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 

Школа је у току 2014/15 школске године упражњена радна места решила презузимањем 

запослених са листе технолошких вишкова уговорима на одређено време , до 

преузимања запосленог и доношења одлуке по конкурсу . 

Допуњена је норма наставницима који су радили са процентом радног ангажовања 

мањим од пуног радног времена . 

За запослену са уговором о раду на одређено време,која користи право на породиљско 

одсуство и одсуство са рада ради неге детета израђен је анекс уговора о раду којим 

продужава рок истека уговора до повратка са породиљског одсуства. 

3 Запослене оствариле су право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге 

детата. 

За њихова радна места расписани су конкурси и извршен је избор кандидата до 

повратка одсутних запослених 

 

У области радних односа у школској 2014/15 години успешно су решена 3 захтева за 

старосну пензију. То је подразумевало припремање комплетне документација за одјаву 

са пензијско инвалидског и здравственог осигурања ,решења о раскиду радног односа и 

припремање пратеће документације за подношење захтева за одлазак у старосну 

пензију и регулисања права на отпремнину као и припремање конкурса и 

документације за запослене који су ангажовани уместо запослене која је стекла услов за 

старосну пензију.  

 

Почетком школске године за све запослене израђена су решења о четрдесеточасовној 

радној недељи . 

Обезбеђена је овера здравственог осигурања за запослене у ОШ„ Паја Јовановић“ за 

текућу годину. 

Израђена су решења о годишњем одмору за све запослене и иста им уручена, као и 

рачуноводству.  

 



 

 

Закључени су уговори за извршиоце послова у оквиру формалног образовања одраслих 

. 

Припремљен је уговора о делу за педагошког асистента  

 

Од септембра месеца 2014 године, одржано је је шест седница Школског одбора. То је 

подразумевало  припремање седница, почевши од позива, експедовања позива 

члановима, вођења записника на седницама и израду записника и донетих одлука. На 

седницама сам давала стручна мишљења и објашњења.   

У односу на истициње рока за мандат школском одбору спроведен је поступак избора 

за предлог нових чланова у оквиру наставничког већа и савета родитеља. 

Као секретар школе школе активно сам учествовала у спровођењу поступка избора и 

достављања предлога органима локалне самоуправе. 

 

 

Одржано је и две седница Савета родитеља. Комплетна припрема тих седница, вођење 

записника  и израда записника и  донетих одлука спада у мој делокруг рада. И на овим 

састанцима, према потребама, давала сам стручна мишљења и објашњења 

 

У школској 2014/15 вођени су и дисциплински поступци против ученика школе за теже  

повреде ученичких обавеза. Поступци су успешно окончани.и донета су решења по 

спроведеном поступку. 

 

Спроведени су и поступци за извођење екскурзија и настава у природи за ученике ОШ 

„ Паја Јовановић“ од првог до осмог разреда у складу са Годишњим планом рада и 

Правилником о извођењу ексурзија.  у тим поступцима активно је учествовала као 

координатор. 

 

Секретар школе била је укључена у рад тима за заштиту од насиља , злостављања и 

занемаривања , као и у рад комисије за спровођење завршног испита за ученике 

завршних разреда. 

Основна школа Паја Јовановић у школској 2014/15 година аплицирала је у пројекту 

опремања школа . комплетна документација и апликација на конкурс потпадала је у 

делокруг рада секретара, касније и набавка опреме , закључење уговора са 

добављачима опреме и координација извођења радова.  

Сарађивала сам са службом за спровођење заштите и безбедности на раду путем 

извештавања,праћење, и обавештавања о новозапосленима за које је неопходно 

извршити обуку за безбедност нба раду  и тестирати их и др. 

Управа за јавне набавке извештавана је о спровођењу поступка о изведеним-

неизведеним јавникм набавкама. 

Успешно је спроведена набавка асфалтних радова-пресвлачење спортског терена 

асфалном подлогом. 

 

У свакодневни рад је било укључено праћење правних прописа, контрола досијеа 

запослених,рад на формирању јединствене базе података,рад на достављању разних 

података који се тичу запослених и  имовине школе, надлежним државним органима и 

институцијама, као и слање неопходних извештаја по захтевима Школске управе 

Зрењанин и Министарства просвете 

Редовно су праћене измене и допуне важећих законских и подзаконских прописа и о 

истима је извештаван директор . 

 



 

 

Упућивани су захтеви и дописи надлежним институцијама са којима школа сарађује: 

Центру за социјални рад, СУП-у,  Просветној инспекцији, Инспекцији рада, 

Противпожарној иснпекцији,Санитарној инспекцији, Општини Вршац и др. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

5.4. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Следећи родитељи су били представници одељења у СР: 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДСТАВНИК ЗАМЕНИК 

I  - 1 Михаљфи Санела  

I – 2 Леканић Драгана  

II – 1 Синђелић Маријана  

II – 2 Станић Марија  

II – 3 Топалов Бранислава  

III – 1 Васић Добривоје  

III – 2 Стапановић Мирјана  

IV – 1 Павловић Наташа  

IV – 2 Ћирковић Биљана  

V – 1 Јањанин Данијела  

V – 2 Варјашки Софија  

V – 3 Спасић Александра  

VI – 1 Радаков Бранислав  

VI – 2 Томић Петар  

VI – 3 Стефановић Зоран  

VII – 1 Деспотовић Елизабета  

VII – 2 Синђелић Марија  

VII – 3 Јованчић Драгана  

VIII – 1 Коци Сузана  

VIII – 2 Бугарчић Жељко  

VIII – 3 Пуја Дорина  

 

  

15.9.2014. – ПРВА СЕДНИЦА СВЕТА РОДИТЕЉА 

Дневни ред: 

1. Верификација Чланства у СР 

2. Избор и верификација председника СР 

3. Избор верификације заменика председника СР 

4. Разматрање развојног плана, Годишњег плана рада и извештаја о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању 

5. Избор ученичког осигурање и ужине за ученике 

6. Давање сагласности на програм и организовање екскурзије и наставе у природи 

7. Актуелности  

 



 

 

09.03.2015. – ДРУГА СЕДНИЦА СВЕТА РОДИТЕЉА 

Дневни ред: 

1. Именовање комисије за избор најбољег понуђача за реализацију ученичких 

екскурзија у школској 2014/2015. 

2. Информације које се односе на штрајк запослених у просвети 

3. Попуњавање упитника (кључна област 4) Безбедност ученика у школи 

4. Уџбеници 

5. Матурско вече 

6. Разо 

 

26.03.2015. – ТРЕЋА СЕДНИЦА СВЕТА РОДИТЕЉА 

Дневни ред: 

1. Избор најбољег понуђача за извођење ђачких екскурзија 

2. Договор о даљим активностима око реализовања ђачких екскурзија 

3. Разно 

 

 



 

 

 

5.5. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  
 

Ученички парламент ОШ “Паја Јовановић” из Вршца, у школској 2014-15. години, 

чинили су: 

 

- - Жељана Жегарац (7-3), председница, 

- - Огњен Белић (7-3), 

- - Филип Стојков (7-1), 

- - Кристина Брковић (7-1), 

- - Марија Босковић (7-1), 

- - Милица Дјолић (8-1), 

- - Сања Тасић (8-1), 

- - Јелена Мисић (8-2), 

- - Јасна Стојков (8-2),  

- - Стевица Шајин (8-3), 

- - Иван Миросављев (8-3),  

- - Јована Лепојевић (8-3). 

-  

- Ученици су имали осим редовних седница и низ консултација, а остварене су и 

сарадње са другим  

- школама, једнодневна екскурзија и излет на брег. 

-  

- ОШ “Јелена Варјашки” из Вршца позвала је по три представника свих других 

ученичких парламената у општини на обележавање Дана аутизма (01.04.2015). 

Крајем истог месеца – 20.04.2015, пет наших ученика били су на екскурзији у 

Делиблатској пешчари, Белоцркванским језерима и на реци Караш, где је, у 

оквиру пројекта “За зеленије школе”, који је реализовала ОШ “Моша Пијаде” из 

Гудурице, за њих био организован разноврсан и веома занимљив програм. Пред 

крај наставне године, у јуну, координатор парламента организовао је излет на 

Вршачки брег са циљем проширивања знања и вештина ученика из нешто млађе 

генерације (ВИ разред). 

-  

- Ученици су предлагали унапређење школског живота: 

- - Организовање изложбе, 

- - Оснивање више школских секција, 

- - Поправка гола-терена, 

- - Решавање проблема нехигијене (у приземљу мишеви), 

- - Кречење (има графита и налепница по ходницима), 

- - Снимање филма „Моја школа, мој свет“. 

- Већина изазова који су били пред нама је решена, и проблеми су решавани у 

складу са могућностима. 

 

Координатор: наставник историје Александар Божић 

 

. 



 

 

 

 

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

6.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И СЕКЦИЈЕ 
 

У протеклој школској години организоване су три секција слободних активности  

 

 

Извештај о раду литерарно-драмске секције виших разреда у току шк.2014/2015.г. 

 

Координатори секције су:  

Весна Брковић, проф. српског језика 

Невена Кресоје, проф.српског језика 

Дијана Попов,проф. српског језика 

 

Литерарно-драмска секција имала је бројне активности и у току ове шк.године . Још у 

августу месецу формирана је група за рад која је учествовала у пројекту Активан 

распуст ,,Let' s play“.  

 

Током пројекта био је укључен  већи број деце која су се опредељивала за три 

радионице: игра сенкама, луткарско позориште и традиционална драма. 

 

 У октобру 2014.год. чланови драмске секције под руководством професорки Весне 

Брковић и Невене Кресоје са комадом ,, Ти си посебан „ традиционално су посетили 

Геронтолошки центар у Вршцу под окриљем манифестације ,,Сунчана јесен живота“.  

 

 Литерарна секција је и ове године традиционално учествовала на конкурсу који је 

расписао Клуб лечених алкохоличара , као и на конкурсу ,,Крв живот значи“ Црвеног 

крста Србије. Такође, чланови су били активни током целе школске године. 

 

У оквиру Дечије недеље ученици су посетили Градску библиотеку , Културни центар. 

 

Припремана је и Светосавска академија у  децембру 2014.и јануару 2015. Учествовали 

су: Зорана Павлов, Марија Бошковић, Анђела Бошковић,Филип Стојаков, Кристина 

Коци , Филип  

 

Паунов,Кристина Брковић.Ученици су показали умеће у сценском извођењу , као и у 

изражајном казивању песама. Ученике је припремала Дијана Попов. 

 

Посетили смо и позориште. Чланови драмске секције као и остали ученици наше школе 

имали су прилику да погледају извођење Нушићеве драме ,, Ожалошћена 

породица“,НП,,Стерија“.  

 

На приредби поводом Дана школе, одржаној 4. јуна2015.године,чланови драмске 

секције приказали су комад ,,Скице из ђачког живота“: Кристина Брковић, Марија 

Бошковић, Зорана Павлов , Филип Стојаков,Филип Паунов, Кристина Коци, Урош 

Синђелић. 

 



 

 

Ове године оставрили смо одличну сарадњу са Активом учитеља 4. Разреда. 

 

Дијана Попов 

Невена Кресоје 

Весна Брковић 

 

                                        Невена Кресоје, професор српског језика                                    

                                        Весна Брковић, професор српског језика 

                                         
Ликовна секција  
 

 Ликовну секцију су похадјали сви заинтересовани ученици од петог до осмог 

разреда, како они талентовани са посебним интересовањима за области из предмета 

ликовна култура тако и ученици који показују интересовање за продубљивање и 

проширење знања и развијања стваралачког мишљења. 

 

 Циљеви и задаци секције су да код ученика развијају перцепцију, машту, 

креативност, осетљивост за ликовне елементе, ликовно обликовање и форму, естетске 

критеријуме,оригиналност, организованост, поступност у раду, стицање знања из 

области уметности, упознавање различитих техника и материјала. 

 

 Програм рада обухватао је сегменте оријентационих садржаја програма ( 

зависно од могућих интересовања) односно, садржаји наставе су ускладјени са 

интересовањима уценика! Такодје рад секције обухвата и формирање и чување радова ( 

индивидуалних или заједничких), скупљање интересантних облика из природе, старих 

предмета... 

 

 У току школске године ученици су учествовали у естетском уредјењу школе, а 

радови на школским изложбама на месечном нивоу као и организовање и учествовање 

на одговарајуцим изложбама поводом дана школе, прослави св Саве, Учествовали су на 

ликовним конкурсима:  

 

- Изложба поводом прославе Светог Саве 

- Учешће на конкурсима: телекомуникације, “Крв живот значи”, “Мали битољски 

Монмартр” 

- Обележавање Дана школе  

- Конкурси “Мелодије мог детињства” и ”Лепота равнице” 

- Ђачки Вуков сабор у Тршићу. Ученица Лепојевић Јована освојила је 3. место на 

међудржавном Ђачком Вуковом сабору 

 

Наставник задужен за рад секције: Ранковић Славица 

 

 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

- Општинско такмичење у фудаблу 

- Општинско такмичење у кошарци 



 

 

Активности за Дан школе 

- међушколска такмичења у малом фудбалу 

 04.05.2014. 

- Међуокружно такмичење из атлетике 

 

Наставник физичког васпитања: Рогаткин Људмила 

 

 

ХОР И ОРКЕСТАР НИЖИХ И ВИШИХ РАЗРЕДА 
 

Чланови хора су ученици виших разреда, са диригентом Ољом Белоград.  

               Бирани су на почетку године на посебној аудицији; Упознају се са планом и 

програмом и деле се на 1.,2. и 3. глас. Хор броји 35 чланова. Пробе се редовно 

одржавају средом и петком у трајању од 45 минута. Одржано је 70 часова у току 

наставне године. Ради се поставка гласа, вежбе дисања и вокала, вежба се певање 

канона, двогласних и вишегласних песама. Теме песама су различите: дечије, забавне, 

духовне, патриотске - химна. Према ученичким способностима одабирају се ученици за 

солистичке нумере. Одабрани наступи: 

               15.10.2014. - Одржана традиционална приредба у Геронтолошком центру 

посвећена старијм  особама, у којој  са пригодним програмом  наступио хор наше 

школе под руковoдством наставника и диригента Оље Белоград. Неке од песама су: 

„Неки нови клинци“; „Пружи руку“, “Машта“. 

                  27.01.2015 Одржана приредба Св.Сави. Програм Хора био је следећи: 

„Државна химна“, „Ускликнимо с'љубављу“, „Тропар Светом Сави“. 

                 04.06.2015-Одржана приредба поводом Дана школе. Репертоар је био 

следећи: „12 година“, „Река“, „Цео дан, целу ноћ“, „Луди летњи плес“ и „Памти ме“ 

(соло: Миљана Вукић). 

                    Хор је извео успешно ову школску годину, набављене су и мајице са 

амблемом „Паја Јовановић“. 

 

Наставник задужен за рад хора и оркестра је Оља Белоград 

 

 

6.2. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

РАД ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

 У тokу шkoлсke 2014./2015.гoдинe oдржaнe су слeдeћe akтивнoсти: 

 

Сeптeмбaр –хумaнитaрнa akциja “Друг – другу”,приkупљeни су удџбeници 

Сeптeмбaр – akциja Бeзбeднoст дeцe у сaoбрaћajу, oдржaнo je прeдaвaњe 

Okтoбaр- oбeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe ,oдржaнe су рaзличитe akтивнoсти  

Нoвeмбaр- нeдeљa бoрбe прoтив дистрoфиje,приkупљeнa нoвчaнa пoмoћ 

Нoвeмбaр- Сунчaнa jeсeн живoтa,oдржaнa je прирeдбa 

Дeцeмбaр-Дaн бoрбe прoтив AИДСA,oдржaнo прeдaвaњe 

Фeбруaр-прeдaвaњe o Диjaбeтeсу  

Maрт- лиkoвни И литeрaрни koнkурс пoвoдoм свeтсkoг Дaнa вoдa 

Maj – учeшћe нa лиkoвнoм и литeрaрнoм koнkурсу “Kрв живoт знaчи” 

 

Наставник задужен за рад Црвеног крста: Горан Субић 



 

 

 

6.3. НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ 

 

Извештај актива I разреда са рекреативне наставе школске 2014./2015. 

године 
 

Вршачки брег – „Црвени крст“ 

I1 , I2  и II1 

Време реализације: 27.04. – 29.04.2015. 

 

 

 

Учесници: 9 ученика из I1 , 14 ученика из I2 и 12 ученика II1 са разредним 

старешинама: Арман Елизом, Станић Биљаном и Станисављев Зораном. 

 

Сви планирани садржаји наставе у природи су у потпуности успешно реализовани. У 

преподневним часовима одржана је настава из српског језика, математике и света око 

нас у специјализованој учионици објекта. Наставне јединице су прилагођене 

временским и просторним условима: 

 

- писане и усмене вежбе на тему описа природе и животиња, рачунање до 100 помоћу 

природних дидактичких материјала, природна животна станишта (шума и ливада) и 

њихови становници.  

 

У последњим часовим организоване су шетње до Вршачке куле, оближњих цркава, 

планинарског дома и бившег СУП-овог одмаралишта. Том приликом понављали смо 

садржаје из музичке културе и физичког васпитања, а у вечерњим часовима 

организоване су ликовне радионице, такмичења у плесу и певању и квизови знања. 

 

Водили смо рачуна и о корелацији наставног садржаја и успешно остварили предвиђене 

циљеве и задатке часова. 

 

Нисмо имали никаквих здравствених проблема нити са дисциплином ученика. 

 

Ученици су изразили задовољство јер су се вратили богатији за једно лепо и корисно 

искуство. 

  

Стручни вођа екскурзије 

Биљана Станић 

 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

Тродневна матурска екскурзија за ученике осмог разреда изведена је у периоду од 11-

09-2014 до 13-09-2014 године. 

Екскурзију је похађало (VIII1 - 9 ; VIII2 - 12 ; VIII3 - 14) укупно  34 ученика осмих разреда 

уз пратњу разредних старешина: 

- Часлав Васић (VIII1) 

- Људмила Рогаткин (VIII2) 

- Славица Ранковић (VIII3) 

Вођа пута био је наставник Југослав Грубишић и у пратњи деце био је дечији лекар 

Славко Душанов. 

Ексукрзију смо извели заједно са основном школом из Великог Средишта. 

Скуп ученика је био 11-09-2014 испред школе у 7.30. После прегледа исправности 

аутобуса и контроле возача од стране полиције, која није уочила никакве 

неисправности, кренули смо на пут око 8.20 часова. Прва дестинација коју смо обишли 

је била Смедеревска тврђава. У самој тврђави деца су поред раѕгледања имала прилику 

да чују и кратак историјат о њеном настанку и значају о чему је говорио тамошњи 

водич. После задржавања од око сат и по, наставили смо пут Крагујевца. 

Тамо смо обишли спомен парк „Шумарице“ и споменик стрељаним ђацима, уз 

задржавање од око пола сата. Затим смо кренули даље и на двадесетак километара 

испред Ужица, у ресторану „Мерак“ направили смо паузу за ручак. Храна је била 

добра, а деца задовољна. Ту смо се такође задржали око сат и по, и после тога смо без 

задржавања стигли на Златибор. Сместили смо се у хотелу „Браћа Секулић“ за чега нам 

је требало око 45 минута, а затим смо организовано отишли у шетњу. Вратили смо се 

непосредно пре вечере. По завршеној вечери, око 21.00 час,  деца су имала сат времена 

да се одморе и припреме за игранку која је била организована у дискотеци самог хотела 

од 22.00  до 24.00 часа а затим су отишли на спавање. 

Други дан, после доручка, имали смо заказану вожњу „Шарганском Осмицом“ у 10.30, 

а затим смо провели око сат и по у разгледању „Дрвенграда“. Вратили смо се на ручак а 

затим поново отишли у шетњу и разгледање центра Златибора. По повратку у хотел 

нека деца су се одмарала док су се нека бавила спортским активностима на спортским 

теренима хотела. После вечере су поново имали уговорену игранку, али су се на њој 

задржали много краће и дружили су се по собама. 

Трећи дан после доручка, спремили су своје ствари у аутобус и отишли смо у обилазак 

Сирогојна, где смо опет имали стручно излагање тамошње туристичке раднице, а затим 

смо се слободно прошетали Етно-селом. После тога смо се вратили у хотел и по 

обављеном ручку кренули смо кући.                    

Екскурзија је изведена по плану осим последњег дана, када је при повратку требало да 

посетимо манастир „Благовештење“ у Овчарско – Кабларској клисури. Ову посету смо 

пропустили јер је баш у време када је требало да изѕђемо из аутобуса и пешице пређемо 

неколико стотина метара, био изузетно јак пљусак. Да би спречили да деца покисну и 

тако мокра проведу остатак дана у путу до куће, у договору са представником 

туристичке агенције, одустали смо од извођења овог задатка. 

У току саме екскурзије деца су била послушна и нису правила никакве ексцесе. 

Показали су солидну заинтересованост за садржаје који су им презентовани.  



 

 

Водич испред туристичке агенције, Јелена Јаковљевић, је одрадила свој део посла врло 

професионално и уз веома пријатан однос који је успоставила како са децом тако и са 

наставницима. 

Сматрам да је ексукрзија била врло успешна и корисна за ученике како у васпитно – 

образовном, тако и у забавном погледу.     

   Вођа пута 

Југослав Грубишић 

 

 

Извештај са дводневне екскурзије  седми разреда  ЛЕПЕНСКИ ВИР  

2014.г. 
 

С обзиром на ванредну ситуацију у јуну месецу у Кладову (мајске поплаве), планирана 

екскурзија шестих разеда одложена је за септембар 2014. г. 

 

02. септембра (уторак) у 7 часова полиција је обавила преглед аутобуса , те је 

константовано  да можемо да кренемо.Путовање је отпочело у 7.30. Прва дестинација 

нам је била Смедеревска тврђава , око 9 часова,  где су се ученици упознали са 

историјом Смедерева и средњовековне Србије . Наредна пауза је забележена  у  11.20 

на обали Сребрног језера. 

 

По доласку у Доњи Милановац сместили смо се у собе хотела ,,Лепенски Вир“, а потом 

од 16 до 18 часова време провели у базену. Уследила је вечера, а убрзо и шетња 

доњомилановачким улицама и кејом. У оквиру хотела налази се и дискотека у којој смо 

играли и певали до поноћи. 

 

03. септембра (среда) у 8 часова планиран је доручак  након кога смо отишли у 

обилазак Хидроелектране ,,Ђердап“  . Излагањем водича обухваћене су разне области 

из  предмета  историје,географије, техничког образовања и физике. По повратку у хотел 

и након ручка кренули смо ка Лепенском Виру. Упркос киши и лошим временским 

условима , спустили смо се до налазишта. Локални водич нас је упознао  са 

релевантношћу  

 

Лепенског Вира. Због нестанка електричне енергије били смо ускраћени за пројекцију 

филма о истом. 

 

Кренули смо пут Вршца. Међутим, убрзо је у Голубовачкој клисури  дошло  до застоја 

у саобраћају због одрона услед лоших временских услова.После консултовања АМСС и 

полиције, која се нашла на лицу места, променили смо маршуту о чему је обавештен и 

СТУП и директор школе, те смо кренули ка Мајданпеку и Кучеву како бисмо  изашли 

на међународни магистрални пут Пожаревац- Смедерево. 

 

Захваљујући професинализму возача Ненада Дробњака  безбедно смо стигли око 

поноћи до Вршца и школе где су нас дочекали родитељи . Изразита одговорност и 

савесност водича СТУП-а, Јелене Јаковљевић,   веома се  истакла  пре свега у ситуацији 

у којој смо се нашли на путу , али и свакако током целе  екскурзије почевши од самог 

обиласка деце у аутобусу  преко бриге о њима. Толерантност и професионализам ових 

радника СТУП-а су свакако адути да и сл.екскурзије буду са нама. 

 



 

 

Доктор Славко Душанов је био задужен за здравствену бригу о деци и подршку 

наставницама. 

 

Одељенске старешине Олгица Стефанов, Татјана Јакшић И Невена Кресоје су биле за 

сваку похвалу.Биле  су адекватна замена за родитеље . Деци су биле на располагању , 

доступне, брижне  и одговорне. 

 

У вези са свим горе наведеним , сматрам да је екскурзија У ПОТПУНОСТИ  

УСПЕШНО реализована. 

 

 Стручни вођа пута 

 

Весна Брковић 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА 

УЧЕНИКЕ ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА У ЈАГОДИНИ 

2015. 

 
У петак 29.05.2015. по програму, планиран је полазак испред школе у 7,30 часова. Сам 

полазак је мало каснио јер преглед аутобуса који је био заказан за 7,00 часова није 

урађен, па сам интервенисала код МУП-а. Након прегледа исправности аутобуса 

кренули смо у  7,55 часова. 

Наша права дестинација била је Старо Село код Велике Плане, посета манастиру 

"Покајница". Сам манастир, његов изузетан историјски значај за српску историју, као и 

диван пријем Сестара које су описале и објасниле историјски значај саме богомоље, на 

ђаке је оставио велики и трајан позитиван утисак. Ученици су се примерно и веома 

лепо понашали. 

Након повратка у аутобус, наставили смо пут ка Јагодини.  

"Аква парк" је био прво место посете у Јагодини. Сам парк је перфектно сређен, са 

базенима, фонтанама, ресторанима, уређеним стазама и плажом. Прелепо место за 

одмор и уживање. Сви смо уживали у разгледању овог места за одмор и рекреацију. 

Следеће место посете био је "ЗОО- врт". Прелепу  уређен простор за животиње. Први 

кавез био је за мајмуне који су наравно атракција овог врта. Ђаци су видели и следеће 

животиње: фоку, бенгалског тигра, жирафу, лавове, вукове, медведе смеђе и суре, пуму, 

пантера, риса, и тераријум са егзотичним змијама. 

Након зоолошког врта, отишли смо у центар Јагодине, како би посетили "Завичајни 

музеј". Тамо су ученици видели предмете неолита, палеолита, предмете из бронзаног и  

римског доба, па све до краја 19. века. Једина замерка била је што нам у музеју нико 

није објаснио поставку. 

Вратили смо се у комплекс "Аква парка" на ручак који је био заказан за 15,00 часова, 

што је било мало касно, јер су деца била гладна. Ручак је био пристојан, али чекали смо 

цео сат да будемо послужени.  

Након ручка посетили смо "Музеј воштаних фигура". Тамо су нас љубазно примили, а 

поставку  нам је објашњавао кустос. Ученици су видели: Јосипа Броза Тита, Слободана 

Милошевића, Зорана Ђинђића, Војислава Коштуницу, Николу Теслу, Вука Бојовића, 

Краља Петра Карађорђевића, Цара Душана, Јефимију, Петра Петровића Његоша,  

Милоша Обреновића, Карађорђа, Владу Дивца и Новака Ђоковића. 

У 17,30 часова кренули смо ауто путем ка Вршцу. Са пола часова закашњења у 20,30 

смо стигли. 

Ова једнодневна екскурзија је протекла у најбољем реду, а ученици су се задовољни, 

пуни утисака вратили кући.   

  

                                                                                Подносилац извештаја:  

                                                                                   Љиљана Поповић 

                                                                                -------------------------------- 

                                                                                        ( вођа пута ) 



 

 

 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

 У току школске 2014/2015. године наставни кадар у ОШ „Паја Јовановић“ 

похађао је више обука програма стручног усавршавања.  

 

 

NAZIV SEMINARA NATAVNICI/UČITELJI 

Prezentacije udžbenika izdavačkih kuća 

„Klett“, „Logos“, „Nova škola“, „Bigz“, 

„Kreativni centar“ 

Nastavnici od I do VIII razreda 

„Unapređivanje nastavne prakse kroz 

razmenu profesionalnih iskustava“- Savez 

Učitelja Republike Srbije, Beograd     jun 

2015. 

Učitelji: 

Miroslava Beronja 

Draginja Medić 

Svetlana Baković 

„Celodnevna nastava i produženi boravak – 

budućnost naše škole“  mart 2015. 

Učitelji: 

Svetlan Baković 

Zorica Stanković 

„Matematika u malom“, mart 2015. ZUOV  

R.Srbije 

Učitelji:  

Miroslava Beronja 

Marija Milanović 

Draginja Medić 

„Diferencirana nastava“, mart 2015. ZUOV  

R.Srbije 

Učitelji: 

Biljana Stanić 

Eliza Arman 

Jelena Radak 

 „Asertivnom komunikacijom do uspeha“ 

mart 2015. ZUOV  R.Srbije 

Učitelji: 

Goran Subić 

„Nove tehnologije u obrazovanju“ 

Međunarodna konferencija  februar 2015. 

Učitelji:  

Biljana Stanić 

Jelena Radak 

Eliza Arman 

„Korišćenje novih tehnologija u 

obrazovanju“- Tribina februar 2015. 

Učitelji:  

Biljana Stanić 

Jelena Radak 

„Velike godišnjice u srpskoj istoriji (1914/15. 

I 1815.) – istraživanja i dileme u istoriografiji 

i nastavi istorije“ februar 2015. 

Nastavnici istorije: 

Aleksandar Božić 

Časlav Vasić 

Seminar „Napravite razliku u vašoj učionici“ 

World Net Connect Vršac 

Nastavnici i učitelji 

 

       Тим чине:  

1. Зорица Станковић 

2. Биљана Станић 

3. Соња Гвозденов 

4. Александар Божић  

 

 



 

 

 

VIII САРАДЊА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Сарадња школе са родитељима 
 

Сарадња школе са родитељима одвијала се путем родитељских састанака, отворених 

врата тј. индивидуалних посета и разговора са одељенским стерешинама и предметним 

наставницима, као и кроз рад Савета родитеља, и сарадњу са директором и педагог 

школе. 

 

Сарадња школе са друштвеном средином 
 

 Школа има задовољавајућу сарадњу са институцијама и организацијама у месту, 

а која се огледа у пружању материјалне и друге помоћи, спонзорства у реализацији 

Плана и програма. 

 

 05.09.2014. у сарадњи са саобраћајном полицијом одржано је предавање за 

прваке из безбедности саобраћаја 

 29.09.2014 - Договор око реализације дечје недеље са представником локалне 

самоуправу  

 У организацији „Форма идеале“ ученици су учествовали на конкурсу ликовних 

рада  

 02.10.2014 Поновни састанак у општини и коначан договор око активности 

поводом дечје недеље на нивоу града 

Дечја недеља - нижи разреди 
 

Од 6. до 10. октобра у школи је обележена дечија недеља.  

 

ПОНЕДЕЉАК 06.октобар  

- Најава и отварање Дечје недеље. 

- Разговор о дечјим правима 

- Прављење одељењског паноа у учионици.  

-  

УТОРАК 07.октобар 

- „ЈЕСЕЊА БАЈКА“ креативна радионица; 

- Изложба радова 

 

СРЕДА 08.октобар 

- Посета Музичкој школи (упознавање са инструментима, концерт „Деца-деци“ 

 

ЧЕТВРТАК 09.октобар 

- Манифестација „Вежбајмо заједно“ - Центар Миленијум у организацији 

Друштва учитеља 

- Спортско такмичење - „Куп Душан Хеђеши“ - нижи и виши разреди 

 

ПЕТАК 10.октобар  

- Посета Дому омладине и изложби старине  

- Цртање на асфалту на градском тргу 

- Посета музеја на степеницама - Изложба Паје Јовановића 

 



 

 

Активности у оквиру Дечије недеље , а у реализацији Актива друштвених наука 

 

6.10.2014. Ученици петог и шестог разреда посетили су изложбу дечјих радова у 

Културном центру 

8.10.2014. Седми разреди су посетили изложбу „Природа као вајар“. Осми    

                   разредни су имали радионицу у Градској библиотеци.  

10.10.2014. Пети и шести разреди имали су трку „За срећније детињство“ у 

организацији Црвеног крста.  

 

 22.10.2014. ученици су дали приредбу у Геронтолошком центру поводом дана 

старих 

 У периоду од 15.10. па до краја првог полугодишта Логопеди из школе Јелена 

Варјашки радиле су корективни рад са пет ученика првог разреда који су имајли 

потешкоћа у говору.  

 27.10.2014. Посета Сајму књига у Београду 

 29.10.2014. Сарадња са Центром за социјални рад и специјалном школом Јелена 

Варјашки - породични смештај ученика 

 02.11.2014 - 13.11.2014. Сарадња за Здравственим центром Вршац и 

патронажном службом - предавања на тему Одржана су предавања од стране 

патронажне службе Здравственог центра Вршац. Први и други разред - хигијена, 

нега и заштита уста и зуба и болести прљавих руку. Трећи разред: исхрана, 

превенција гојазности и болести прљавих руку. Четврти разред: Пубертет, 

превенција гојазности, значај физичке активности. Пети разред: Пубертет, значај 

физичке активности, ТБЦ, пушење. Шести разред: Алкохолизам. Седми разред: 

Наркоманија. Осми разред: Сида, репродуктивно здравље, болести зависности.  

 08.11.2014. у ОШ Јелена Варјашки организована је радионица за три ученика 8. 

разреда (ученички парламент) 

 17.11.2014. Ученици 2. и 3. разреда учествовали су на литерарном конкурсу 

„Гласам за здрав живот без алкохола“ 

 27.11.2014. Гледање филма у школи „Изгубљена оловка“ и „Кружење воде у 

природи“ - нижи разреди 

 28.11.2014. Ученици који су учествовали на конкурсу имали су пријем у Клубу 

лечених алкохоличара 

 07.02.2015. Позоришна представа „Три прасета“ - нижи разреди 

 26.02.2015. Филмса пројекција - Вршачке планине и мали рит (од 1.-8. разреда) 

 08.04.2015. Сарадња са Заводом за јавно здравље - Панчево 

 20.04.2015. За ученике 8. разреда одржано је предавање на тему „Уштеда 

енергије у домаћинству“ 

 17.04.2015. Предавање - МУП-а „Безбедно детињство“ предавање о саобраћају и 

безбедности за ученике 5. разреда 

 23.04.2015. Посета „Хемијске школе“ - предавање „Болести зависности“ за 

ученике 8. разреда 

 24.04.2015. Позоришна представа у НП „Стерија“ - „Ожалошћена породица“ за 

ученике од 5.-8. разреда 

 25.04.2015. Презентација наше школе за будуће прваке- приредба ученика 4. 

разреда  

 30.04.2015. Дан отворених врата Пољопривредне школе. Посета наших ђака 8. 

разреда 



 

 

 15.05.2015. Крос РТС одржан на стази градског језера за ученике од првог до 8. 

разреда 

 18.05.2015. Професионално информисање за ученике 8. рарзреда, „Тасла“, 

„Хемијско медицинска школа“ и „Пољопривредна школа“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

IX РЕЗУЛТАТИ РАДА 
 

9.1. БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

У овом краћем прегледу школског успеха ученика, анализираћемо постигнућа у успеху 

и  владању, као и учествовање на разним такмичењима. 

 

Успех ученика 

 

На крају школске 2014/2015. године  

 

Школску годину је уписало 496 ученика.  

У први разред уписано је 58 а два ученика су ишла по ИОП-у. Од 58 ученика на крају 

године 14 ученика је упућено на полагање разредног испита због непохађања наставе и 

боравка у иностранству. Ни један ученик се није појавио на разредном испиту. Први 

разред је завршило 44 ученика.  

У други разред уписано је 88 упеника. Од 88 ученика на крају године 17 ученика је 

упућено на полагање разредног испита због непохађања наставе и боравка у 

иностранству. Ни један ученик се није појавио на разредном испиту. Један ученик је са 

три недовољне оцене преведен у следећи разред. Други разред је завршило 71 ученик.  

У трећи разред уписано је 52 ученика. Од тог броја на крају године 7 ученика је 

упућено на полагање разредног испита због непохађања наставе и боравка у 

иностранству. Ни један ученик се није појавио на разредном испиту. Трећи разред је 

завршило 44 ученика.  

У четврти разред уписано је 55 ученика. Један ученик је похађао наставу по ИОП.у 2 и 

два ученика по ИОП-у 1. Од тог броја на крају године 7 ученика је упућено на полагање 

разредног испита због непохађања наставе и боравка у иностранству. Ни један ученик 

се није појавио на разредном испиту. Четврти разред је завршило 48 ученика.  

 

У пети разред уписан је 71 ученик. Њих 11 је било упућено на полагање разредног 

испита од којих се само 2 ученика одазвало припремној настави и полагању. Оба 

ученика су положила разредни испит. Осталих 9 ученика понавља разред. Пети разред 

је завршило 62 ученика.  

У шести разред уписано је 60 ученика. Њих петоро  било упућено на полагање 

разредног испита од којих се само 1 ученик одазвао припремној настави и полагању. 

Исти ученика је положио разредни испит. Осталих 4 ученика понавља разред. Шести 

разред је завршило 56 ученика.  

У седми разред уписано је 59 ученика. Њих седморо  било је упућено на полагање 

разредног испита од којих се само 1 ученик одазвао припремној настави и полагању. 

Исти ученика је положио разредни испит. Осталих 6 ученика понавља разред. Шести 

разред је завршило 53 ученика.  

У осми разред уписано је 49 ученика. Ни  један ученик није упућен на полагање 

разредног или поправног испита.  

Ученици осмих разреда полагали су завршни испит из српског језика, математике и 

комбиновани тест (географија, физика, биологија, хемија, историја) у матичној школи 

заједно са ученицима основног образовања одраслих. Укупно је полагало 47 од 48 

ученика у редовној настави и 13 од 14 ученика основног образовања одрасли. Два 

ученика који су се у тренутку полагања завршног испита налазила у иностранству 

упућени су на полагање завршног испита у августовском року. Ни у овом рку се нису 



 

 

појавили тако да нису стекли право на упис у средњу школу. Сви остали ученици 

редовног осмогодишњег образовања уписали су средње школе. Из основног 

образовања одраслих двоје ученика испод старости од 17 године уписало је средњу 

школу и редовно наставља школовање.   

Од 469 ученика 404 ђака је после поправних и разредних испита положило разред.  Због 

нередовног похађања школе и болести на разредни испит упућено је 42  ученика нижих 

разреда и 21 ученик у вишим разредмиа. Укупно 63 ученика који нису приступили 

полагању разредног испита а нису похађали ни припремну наставу, иако су били 

писмено позвани крајем јуна. Имамо сазнања да су ови ученици са родитељима у 

иностранству и да је то разлог што нису приступили полагању. Укупно на крају 

школске године у августу 2014/2015.  149 ученикаје имало одличан успех (31%), 97 

ученика  (20-5) је било врло добро, 105 ученика (22%) је имало добар успех, довољних 

15 ученика (03%) имало је довољан успех. Ученици првог разреда описно су оцењени 

на крају школске године.  

Ученици осмог разреда добили су специјалне дипломе и то : 

 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ  

 

8/1: 

1. Сања Татић - музичка култура 

2. Микуљка Даниел - музичка култура 

3. С. Бомештар - музичка култура 

4. Ђолић Милица - математика, Вукова диплома 

 

8/2 

1. Мишић Јелена - техничко, матемамтика 

2. Гојков Марија - енглески језик, Вукова дипом 

 

8/3: 

1. Десимиров Теодора - музичка култура 

2. Јовановић Дуња - музичко 

3. Лепојевић Јована - музичко, хемија, техничко, физика, математика 

4. Пуја Дарија - музичко, хемија, техничко, математика 

5. Смудић Наташа - мизичко 

6. Томић Ивана - музичко, биологија, математика 

7. Трусник Марија - музичко,  биологија, хемија 

8. Милинковић Миљана - географија 

9. Којић Никола - техничко 

10. Паунов Филип - техничко 

 

Носиоци дипломе „ Вук Караџић „ су: 

1. Ђолић Милца 

2. Пуја Дарија 

3. Лепојевић Јована 

4. Десимиров Теодора 

5. Трусник Марија 

 

Ученик генерације је Ђолић Милица одлуком Наставничког већа од 02.06.2015. године.    

 

 



 

 

 

9.2. СПИСАК УЧЕНИКА ДОБИТНИКА ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ НА 

ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Математика: 

Рајда Владимир, 4.  разред  - II место - општинско 

Рајда Владимир, 4.  разред  - II место - општинско 

Ћирковић Урош, 4. разред  -  II место - општинско 

Станковић Страхиња 4. разред  -  III место - Мислиша 

Писаров Зоран, 5. разред  - похвала - IV место 

 
 

Хемија: 

Александар Јовановић, 7 -  III место - општинско 
 

 

Физика: 

Митрованов Милена, 6. резред - похвала 

 

Српски језик: 

Пупавац Ивана, 6. разред -  II место - општинско 

 

Страни језик - енглески: 

Гојков Марија, 8. - III место - општинско - енглески 

Тасић Сање, 8 - III место - општинско - енглески 

Коци Кристина, 8. разред III место - општинско - немачки 

 

Техничко и информатичко образовање - Општинско 

 

Стојанов Филип, 7. разред I место - општинско 

Пуја Дарија, 8. разред I место - општинско, II место - окружно, учешће на републичком 

Лепојевић Јована, 8. разред I место - општинско, II место - окружно 

 

Такмичење из саобраћаја - Општинско 

Паунов Филип, 8. разред - II место - општинско 

 

Биологија: 

Вуков Ана, 5. разред - III место општинско,  

Томић Јана, 6. разред - I место опшштинско, II место - окружно 

Шарунац Даница, 6. разред - II место општинско, III место - окружно 

Митрованов Милена, 6. разред - I место општинско 

Јовановић Наташа, 7. разред - II место општинско, II место - окружно, учешће на 

републичком такмичењу 

Грујић Драгана, 7. разред - II место општинско 

Трусник Марија, 8. разред -  I место општинско, I место - окружно, учешће на 

републичком такмичењу 



 

 

Томић Ивана, 8. разред -  I место општинско, III место - окружно 

Врба Виктор, 7. разред - I место општинско,  II место - окружно, учешће на 

републичком 

 

 

Шах: 

Жегарац Жељана, 7. разред 1. место - општинско такмичење 

 

 

Мислиша 

Станковић Страхиња  III  разред -  III место  

Ћирковић Урош - похвала 

 

 



 

 

 

9.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

 
  

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ „ДРУГА ШАНСА“ ЗА 

ШКОЛСКУ 2014/15 

 

Основно образовање одраслих другу школску годину заредом  обавља се у 

редовном систему образовања. 

 На основу решења Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 

националне заједнице бр. 128-0222-651/2013-01 од 25.09.2013. године, а на основу 

члана32. став 4, а у вези са чланом 166 став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 17. став 1. Закона о 

образоцању одраслих (Сл. Гласник РС, број 55/13) и чл. 21, 23. и 50. Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи (СЛ. Лист АПВ, број 40/12 – пречишћен 

текст): 

Утврђено је да се Основна школа Паја Јовановић у Вршцу, Школски Трг 3, 

испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 

образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и 

програма основног образовања одраслих. 
Школа је Решење доставила надлежној школској управии у Зрењанин на основу којег је 

утврђен број обрачунских радника на основу Правилника о програму огледа функционалног 

основног образовања одраслих.  

Настава у "Другој шанси" изводила се на годишњем нивоу са следећим бројем часова 

односно годишњим фондом часова из појединих предмета са припадајућим процентом као што 

је приказано у табели. 

 

 

Предмет/Модул Циклус Бр.часова према НПП и проценат у укупној 

норми наставника 

Српски језик и 

математика 
I 

200 (28%) 

+ 

200 (28%) 

Енглески језик I 50 (6,9,%) 

Дигитална писменост I 50 (6,9%) 

Српски језик 

II 

+ 

III 

153 (23,6%)  

+ 

100(15,4%) 

Математика 

II 

+ 

III 

153(23,6%) 

+ 

102(15,7%) 

Енглески језик 

II 

+ 

III 

51 (7,9%) 

+ 

68 (10.5%) 

Физика 

II 

+ 

III 

34 (4,7%)  

+ 

34 (4,7%) 

Хемија 
II 

+ 

34 (4,7%)  

+ 



 

 

III 34 (4,7%) 

Биологија 

II 

+  

III 

51 (7,1%) 

+ 

17(2,4%) 

 

Примењене науке -модул III 50 (6,9%) 

Историја 

II 

+ 

III 

34 (4,7%) 

+ 

34 (4,7%) 

Географија 

II 

+ 

III 

34 (4,7%) 

+ 

34 (4,7%) 

Предузетништво 

II 

+ 

III 

17(2,4%)  

+ 

34 (4,7%) 

Дигитална писменост 

II 

+ 

III 

34 (4,7%) 

+ 

27 (3,75%) 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

II 

+ 

III 

60 (8,3%) 

+ 

60 (8,3%) 

 

Део школског тим који је учествовао у реализацији наставе са одговарајућим недељним 

фондом часова и признатим процентом за финансирање 

 

Р.бр

. 

Презиме и име 

наставника 

Предмет који 

предаје 
Циклсу у којем предаје 

Нед. бр. 

часова 

Приз. 

%  

1. Радак Јелена  наст. раз. нас Друга шанса I циклус 20 100 % 

2. Попов Дијана  српски језик Друга шанса II циклус 4 20  % 

3. Попов Дијана            српски језик Друга шанса III циклус 3 15  % 

4. Николић Горан  математика Друга шанса II и III 

циклус 

7 35  % 

5. Милутиновић 

Љубица 
енглески 

Друга шанса I и II 

циклус 

3 15  % 

6. Милутиновић 

Љубица 
енглески 

Друга шанса III циклус 2 10  % 

7. 
Вуков Вукан 

биол/примњ. 

науке 

Друга шанса II и III 

циклус 

3 15  % 

8. Божић 

Александар 
историја 

Друга шанса II и III 

циклус 

2   10  % 

9. 
Лукач Игор дигит. писм. 

Друга шанса II и III 

циклус 

3   15  % 

10. Дудућ 

Александар 
географија 

Друга шанса 2    10  % 

11. 
Ратковић Андрија хемија 

Друга шанса II и III 

циклус 

2    10  % 

12. 
Савић Санела физика 

Друга шанса II и III 

циклус 

2 10% 



 

 

 

 

Настава је реализована у вечерњим сатима од 18,00 часова до 21,00 час.  

 

Prvi ciklus završilo je 4 polaznika, Drugi 10, a treći  15 (14 sa završnim ispitom) polaznik i to 

: 

 

I CIKLUS 

1. Новаковић Јагода 29.04.1974.  Косовска 14 Вршац 

2. Стојко Силвана 11.11.1975.  Језерска 42 (19) Vršac   

3. Станчуљ Јадранка 14.01.1992.  Паје Маргановића 3 Vršac   

4. Усаиновић Ивана 10.03.1990.  Николе Тесле 43 Vršac 

 

II CIKLUS 

 1. Видојевић Ања 13.07.1999  Љубљанска 172 Vršac 

 2. Думитрашко Биљана 08.08.1982. Ђердапска 31 Vršac   

 3. Дошеновић Јован 29.09.1998.  Железничка станица бб Павлиш   

 4. Петровић Мици 06.09.1998.  Дунавска 16 Vršac  

 5. Манојличин Нада 30.07.1983.  Милоша Обилића 51 Vršac 

 6. Петровић Јадранка (Шајин) 07.12.1990  Косовска 5 Вршац   

 7. Радосављев Драгана10.07.1995.   Живе Јовановића 49 Загајица 

 8. Раду Борислав 23.04.1999.  Авалска 2 Vršac   

 9. Стојко Томислав 23.08.1999.  Vršac 

10. Киџин Мара  20.11.1984.   Језерска 24 Вршац 

 

III CIKLUS 

1. Видојевић Маја 19.05.1997,  Љубљанска 172 Vršac   

2. Вираг Етелка 23.10.1975.  Старине Новака 41 Vršac 

3. Гачић Драган 16.02.1998.  Савска 29 Vršac 

4. Ердеи Кристијан 19.07.1998.  Језерска 54 Vršac   

5. Кричак Дарко 27.10.1982.  Подвршанска 68 Vršac 

6. Нистор Марко 08.05.1999.  Жарка Зрењанина 1а Уљма  

7. Новаковић Кристина 22.12.1995.  Косовска 14 Vršac   

8. Новаковић Нина 09.01.1976.  Косовска14 Vršac  

9. Стојко Матеја 19.10.1993.  Делиградска 11 Vršac 

10. Стојковић Данијел 04.06.1999.  Хаџи Проданова 4 Vršac 

11. Черимај Ернес 05.07.1987.  Бегејкса 9 Vršac 

12. Шајин Михајло 10.10.1991.  Косовска 5 Vršac  

13. Шајин Агнеш 21.10.1988.   Косовска 5 Vršac 

14. Шајин Сузана 09.07.1982.  Војводе Степе бб Vršac    

15. Стојко Кристина 30.08.1996.  Косовска 2 Вршац   

 

У школској 2014./15. школски тим у саставу : наставници - Радак Јелена, Попов Дијана, 

Николић Горан, Милутиновић Љубица,Вуков Вукан, Божић Александар. Лукач Игор, 

Дудић Александар, Ратковић Андрија, Савић Санела, директор – Барта Елемер и 

андрагошки асистент Југослав Павловић, одржао је 8 састанака на којима је праћен рад 

образовања одраслих. 

У току школске године организовано је више ваннаставних активности:  

21.11.2014. Посета изложби „Дани Јапана“ у Конкордији у Вршцу; 28.11.2014. Посета 

предавача из Удружења жена „Вршац“ – тема ХИВ – СИДА и родна равноправност ; 



 

 

02.12.2014. Удружење жена „Вршац“ – тема Насиље у породици ; 29.01.2015. Посета 

Предавача Рибарев Марије из Опше Болнице у Вршцу – тема ХИВ – СИДА ; 

24.02.2015. Недеља француског филма у Културним центру у Вршцу – филм Бал 

глумица – комедија; 27.02.2015. Посета предавача Завода за јавно здравље из Панчева – 

теме: наркоманија, алкохолизам, пушење; 18.03.2015. Посета Народном позоришту 

Стерија у Вршцу – представа Лажа и Паралажа.   

Од 15 ученика трећег циклуса, 13 ученика изашло је на полагање завршног испита. 

Један ученик је изгубио право полагања због нередовног похађања наставе. Један 

полазник се није одазвао на полагање због боравка у иностранству. Два ученика испод 

17 година уписало се у средњи школу као редовни ученици.   
 

 

 

 

 

 Директор 

 

 

 Елемер Барта 

 

 


