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РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА  

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА по областима рада 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

 

Израда годишњег плана рада психолога 

Руководилац при изради Анекса Школског програма  

Руководилац при изради  ГПРШ за шк. 2019/2020. годину; 

 

Учешће у изради ГИРШ за 2020-2021. 

 

 

Руководилац Тима за инклузију; 

Руководилац Тима за заштиту деце од насиља и дискриминацију; 

Урађена  анкета са ученицима:  анкета о коришћењу  интернета и 

насиљу на интернету 

Презентација: Вршњачко насиље 

 

Руководилац Тима за самовредновање рада школе; 

Презентација резултата самовредновања области ЕТОС, као и предлог  

мера – на Наставничком већу 

 

Учешће у раду Тима за професионални развој – подношење извештаја о 

реализованим семинарима, бодовање наставника на основу правилника о 

усавршавању унутар установе 

Учешће у раду Тима за професионалну оријентацију 

Координатор приликом спровођења Завршног испита и уписа у СШ 

 

 

Учешће у раду Тима за развојно планирање – Извештај о реализацији 

плана и предлог области за нови Развојни план 

 

 

Учешће у раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Рад у Тиму за преглед школске документације 

 

Учешће у изради посебних планова и програма: План активности за 

заштиту деце од насиља, План активности Педагошког колегијума, 

август 

3 састанка 

3 састанка 

 

септембар 

одржано-по 

тимовима: 

4 састанка 

4 састанка  

 

 

 

 

 

4 састанка 

 

 

 

3 састанка 

 

 

2 састанка  

 

 

  

3 састанка 

 

 

 

4 састанка 

 

 

3 састанка 
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Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања,  

Посебно вођење документације за ученике у инклузији:Захтеви и 

Мишљења ИРК, Планови: индивидуализација, ИОП 

 

Израда посебних  распореда часова – изборне, факултативне наставе; 

распоред дежурства наставника; распоред допунске, додатне наставе, 

распоред полагања поправних и разредних испита; организовање замена 

одсутних наставника; распореди звоњења за време пандемије и  у случају 

скараћивања часова 

 

почетак и током 

године 

 

почетак и током 

године 

 

II. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

Праћење постигнућа ученика (разредна, одељењска већа, анализе, 

извештаји) 

 

 

Подношење Извештаја о успеху у учењу и владању ученика од I до VIII 

разреда на Наставничком већу; 

 

 

Праћење спровођења превентивних мера у условима пандемије, на 

часовима и у школи 

Праћење реализације редовне наставе, реализација наставног плана и 

организовање замена у одсуству наставника,  

Праћење реализације ТВ часова и наставе на даљину, за време прекида 

наставе 

посете часовима наставника-приправника и осталих наставника по 

потреби; 

Праћење реализације допунске и додатне наставе, секција,  анализа 

реализације допунске за време зимског распуста на Наставничком већу 

 

Учешће у организацији и реализацији ваннаставних активности школе  

Учешће у изради појединих делова извештаја о остваривању годишњег 

плана и програма рада школе – евиденције одступања од планираних 

активности и прекида наставе 

 

Праћење резултата са школских такмичења, тамо где су били 

организовани; 

Сва општинска, окружна и републичка такмичења нису реализована због 

прекида наставе услед епидемије корона вируса 

 

Учешће у организацији и спровеђењу  пробног ЗИ, припрема просторија, 

спискова ученика, дежурства наставника,обука на нивоу школе, због новог 

начина обраде резултата 

Координатор приликом организовања ЗИ, припрема просторија, спискова 

ученика, дежурства наставника; праћење попуњавања листа жеља и 

резултата са Завршног испита ученика осмог разреда;  

 

на крају I, II, III, IV 

квартала, редовна 

и ванредна ОВ: 

4+4 

 

Седнице 

Наставничког 

већа-после сваког 

квартала 

 

 

током године 

 

 

 

укупно: 8 часова 

 

током године 

30.01.2020 

 

 

током године 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

9. и 10.04. 2021;  

 

23.06.2021. 

24.06. и 25.06. 

2021 

 

17.06.2021 
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Праћење и организација полагања поправних и разредних испита у 

јунском (ученици 8.разреда) и августовском испитном року 

 

 

19.08.-23.08.2021 

 

 

III. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

 

Предлагање, подстицање и помоћ наставницима у увођењу иновација, као 

и праћење њихових ефеката; 

 

Праћење и подстицање наставника приликом спровођења наставе на 

даљину,  

 

 

 

Координација у раду актива и тимова - подстицање тимског рада, праћење 

документације о раду, координација код одлука актива о избору уџбеника 

 

Прилагођавање наставних садржаја, начина рада и метода могућностима 

ученика 

 

Посете угледним часовима, часовима у оквиру пројекта, и часови - 

тематски дан 

 

Посете часовима, ради праћења примене епидемиолошких мера 

 

 

током године 

 

од 30.11. до 

18.12.2020. и 

од 15.03. 

до19.04.2021 

 

 

током године 

 

 

 

укупно: 12 часова 

 

 

током септембра и 

октобра 2020. 

  IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 

Психолошко испитивање зрелости деце за полазак у школу ; 

Рад на идентификовању појединих категорија ученика: 

            - ученици са специфичним сметњама (оштећен вид, слух, 

говор...) 

            - ученици са сметњама у интелектуалном развоју,  успорен 

развој, сметње у учењу; 

            - ученици са емоционалним тешкоћама и поремећајима у 

понашању 

           - ученици из социјално депримираних средина, поремећених 

породичних односа , непотпуних породица разведених родитеља. 

 

Организовање и праћење рада појединих категорија ученика, зависно од 

врсте поремећаја непосредан рад са ученицима -индивидуални и групни 

облици саветодавног рада 

 

Рад са ученицима који имају изречену меру појачаног васпитног рада – 

израда индивидуалног плана помоћи и саветодавни рад са ученицима; 

 

Спровођење инклузије: идентификовање ученика са тешкоћама, предлог и 

упућивање захтева ИРК, учешће у изради ИОП-а, праћење реализације 

ИОП-а 

од 6.04– 20.04. 

2021. 

 

септембар-октобар 

 

 

укупно: 86 

разговора 

током године 

 

укупно: 5ученика 

током године 

 

као руководилац 

Тима за ИО   

18 Захтева 

ИРК(бесплатан 

боравак) +6 (за 

ИОП-2)+3(за упис 

у СШ) 

током године  
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Идентификовање обдарених ученика и организовање одговарајућег 

образовно-васпитног рада,  праћење напредовања ученика; 

 

Праћење адаптације ученика првог разреда, нових ученика и понављача; 

 

Посета часова ради процене климе у одељењу, испитивање климе,  

решавање конфликата између ученика. 

 

Праћење изостајања ученика-списак непохађача 

 

Евидентирање ученика, који нису извршавали обавезе током учења на 

даљину  и тешкоће у успостављању контакта на даљину 

 

Давање мишљења за ученике, по захтеву надлежних институција, или 

упућивање захтева за додатну помоћ институцијама које се баве 

проблематиком деце: Центру за социјални рад 

Саветовалиште-Дом здравља Панчево 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

током извођења 

онлајн наставе 

 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

V. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

 

 

Сарадња са одељењским старешинама: идентификовање ученика са 

појединим врстама сметњи 

Сарадња са: наставницима  првог  разреда у прилагођавању ученика на 

школску средину. 

 

Сарадња са:  одељењским старешинама  петог разреда у прилагођавању 

ученика на предметну наставу .  

 

Праћење рада наставника приправника – увођење у рад 

 

Сарадња са одељењским старешинама проблеми дисциплине, решавање 

конфликата у одељењу, разговори са родитељима; 

 

 Информисање наставника о текућим активностима, упућивање на 

педагоско-психолошку литературу . 

 

Посете и анализе часова  

 

Сарадња приликом вођења потребне школске документације 

током октобра 

 

септембар – 

октобар 

 

септембар-октобар 

 

 

током године 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

током године 

 

VI. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

 

Индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима ученика који 

имају тешкоће у учењу и понашању . 

 

Сарадња са родитељима ученика који раде по ИОП-у 

Укупно: 32 

разговора 

 

Укупно: 17 
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Учешће у раду Савета родитеља  

 

    

родитеља 

Септембар, 

новембар 

 

 

VII. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

 

Учешће у изради Програма професионалне оријентације 

 

Прикупљање информација о средњим школама, условима уписа и 

конкурсима  

 

Сарадња са разредним старешинама и родитељима у смислу пружања 

помоћи ученицима у избору занимања. 

 

 

Учешће у спровођењу пробног  завршног испита и 

 завршног испита ученика осмог разреда - координатор 

 

 

 

Израда плана уписа за ученике који раде по ИОП-2 – за 3 ученика 

август 

 

почетак  другог 

полугодишта  

 

почетак другог 

полугодишта 

 

9. и 10.04. 2021;  

23.06.2021. 

24.06. и 25.06. 

2021 

 

 

Јун 2021 

 

VIII. КОРЕКТИВНИ ПЕДАГОШКИ РАД 

 

 

Учешће у изради индивидуалних планова помоћи за ученике – као члан 

ИОП тима 

 

Сарадња са: 

 Дечјим диспанзером - здравствени прегледи,  

Центром за социјални рад –  пријаве за занемаривање и проблеме у 

породици, 

Саветовалиштем за децу – проблеми понашања,  

Суп-ом – давање мишљења 

  

Сарадња са наставницима и родитељима ученика са сметњама у развоју 

(праћење напредовања, прогноза, предлог даљих мера) 

 

Вођење документације: Захтеви ИРК за мишљење, Мишљења ИРК, ИОП 

за ученике. 

на почетку и током 

године 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

IX. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

 

Анализа података испитивања деце за полазак у школу – упитник за 

васпитачице у предшколској установи 

 

Анализа испитивања професионалних интересовања ученика  

 

Анализа оцена на крају квартала , полугодишње и за крај наставне године 

Анализе анкета спровођених током године: о насиљу, о коришћењу 

септембар 

 

 

април 

 

 

током године 
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интернета,оптерећености ученика током учења на даљину 

Анализа пријава насиља 

 

Анализа самовредновања рада школе – област постигнућа 

 

Анализа посета часова 

 

Статистички извештаји ШО/П, ШО/К,  

 

Учинак програма за Општинску управу 

 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

током године 

 

октобар 2020 и 

 

јануар 2021 и јул 

2021 

 

X УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

 

Сарадња са стручним активима; 

Учешће у раду одељењских и разредних већа, Наставничког већа, 

Педагошког колегијума;  

Сарадња са директором и педагогом у решаванју васпитно-образовних 

проблема; 

Сарадња са правником и административним радником 

 

Учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља (по потреби) 

 

Учешће у раду Тимова 

током године 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

током године 

 

XI. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

Учешће у писању плана и програма стручног усавршавања и праћење 

стручног усавршавања 

Сарадња у индивидуалном усавршавању наставника (популарисање 

стручне литературе ). 

Индивидуално стручно усавршавање путем литературе. 

Стручно усавршавање унутар установе 

Стручно усавршавање ван установе – семинари: 

 

Могућности за унапређивање сарадње и Тимског рада у установи 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

 

 

 

 

XII. САРАДЊА СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 

Сарадња са  Центром за социјални рад 

Сарадња са ИРК, повремени члан Комисије 

Сарадња са здравственим институцијама, Дечји диспанзер Панчево, 

Заводом за јавно здравље, Панчево, Службом за ПО Тржиште рада 

Панчево  

Сарадња са другим школама и њиховим стручним службама 

Сарадња са стручним друштвима и другим стручним институцијама 

током године 

током године 

 

током године 

 

током године 
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Сарадња са МУП-ом   

 

XIII. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

План рада психолога: годишњи и месечни 

Дневник рада психолога 

Досијеи о раду са ученицима који захтевају посебан третман 

Документација  о извршним анализама, истраживањима и извештајима 

Документација Тимова за ИО, Самовредновање, Заштиту од насиља 

Документација ИОП И Захтеви И Мишљења ИРК 

током године 

током године 

током године 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

XIV. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ТОКУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

 

 

АКТИВНОСТИ: 

 

Недељно слање обједињеног Плана наставе са распоредом часова-Збирне 

табеле у Школску управу ( са педагогом), евиденција индивидуалних 

планова 

Праћење ТВ часова 

Анализе: приступ интернету, начин комуникације, оптерећеност часовима, 

оствареност контаката са ученицима, евиденција часова у 

ес-дневницима(са педагогом) 

Припрема Онлајн Наставичких већа, Савета родитеља (са педагогом) 

Анализа анкете за наставнике и родитеље о учењу на даљину и 

презентација резултата (са педагогом) 

Анкета о инклузији-попуњавање и анализа 

Одлуке актива о избору уџбеника-састављање заједничке табеле и одлуке 

на Наставничком већу  

Учешће у раду Педагошког колегијума и Наставничког већа 

Организација рада у јуну: распореди поправљања оцена, поправних 

испита, поделе сведочанстава, реализација одељењских већа, 

Наставничког већа 

Координатор спровођења ЗИ ученика 8. разреда  

 

 

 

Тестирање будућих првака-ТИП-1 (са педагогом) 

 

Подела деце у два одељења са словачким наставним језиком 

 

 И унос података: подела деце по одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

од 30.11. до 

18.12.2020. и 

од 15.03. 

до19.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2021. 

24.06. и 25.06. 

2021 

 

од 6.04– 20.04. 

2021. 

 

 

12.07.2021. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА  

 

 

Школски педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Правилником о 

програму свих облика рада стручних сарадника, као и планом и програмом рада педагога за 

2020/2021 годину, по наведеим областима. Школски педагог је у ОШ “Млада поколења” у 

Ковачици ангажован са 50% радног времена. Педагог је у току школске године водио свој 

дневник рада и све конкретне информације о броју појединих активности и датумима 

активности се могу наћи у ДНЕВНИКУ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ. Осим тога, педагог је током школске године састављао планове, извештаје, 

предлагао мере, састављао распореде, учествовао у организацији, реализацији и евалуацији 

О-В рада за шта постоје докази у виду докумената, извештаја, планова, распреда, обавештења 

и сл. Педагог је био руководилац или члан већине школских тимова, већа и стручних актива о 

чему такође постоје извештаји. Због епидемије Ковида 19, педагог је и ове школске године 

прилагођавао свој рад потребама рада на даљину. 

 

I 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

 Педагог је учествовао у свим активностима предвиђеним у оквиру ГПРШ у којем се 

налази план и програм рада сручних сарадника. Педагог је саставио свој годишњи план рада и 

континуирано је састављао своје месечне планове. Такође, писао је извештаје на месечном и 

на годишњем нивоу. Успех ученика, као и њихово владање праћени су на крају сваког 

класификационог периода, након чега су предлагане одговарајуће мере. 

Континуирано су прегледани дневници рада, глобални и оперативни планови рада, 

записници савета, одбора, већа и актива. Праћена је реализација васпитно-образовног рада и 

систематски је праћен и вреднован васпитно-образовни, односно наставни процес, као и 

развој и напредовање ученика. Педагог је радио на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих области и активности рада установе а пратио је и 

вредновао примену мера индивидуализације и индивидуалне образовне планове. 

Праћени су успех и владање ученика на класификационим периодима, и предлагане су 

мере за њихово побољшање. Анализирани су узроци школског неуспеха ученика и предлагана 

су решења за побољшање школског успеха. Праћен је и успех ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима, као и на завршним испитима осмака. 

Због епидемије Ковида 19, педагог је и ове школске године прилагођавао свој рад 

потребама рада на даљину. 
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II 

 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКИ 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

 Педагог је посећивао и анализирао часове редовне наставе, као и друге облике 

васпитно-образовног рада и давао је предлоге за њихово унапређење. Пружао је помоћ 

наставницима у изради планова редовне наставе, допунског и додатног рада, планова рада 

одељењских старешина и планова рада секција. Педагог је сарађивао са наставницима при 

спровођењу ИОП-а и помагао у раду одељенских старешина. 

Педагог је посетио часове редовне наставе како код млађих, тако и код старијих 

разреда. Приликом посета је контролисао годишње, месечне планове рада, дневне припреме 

за час. 

У сарадњи са разредним старешинама седмог и осмог разреда рађено је на 

професионалној оријентацији ученика. Код педагога су наставницима биле на располагању 

разне теме за ЧОС. Педагог је посећивао и часове одељенског старешине, као и угледне 

наставне часове, анализирао их и састављао писане извештаје о њима чиме је саветовао 

наставнике за даљи рад. 

Од избијања епидемије Ковида 19, педагог је помагао оптимализацију рада на даљину. 

 

III 

 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 Педагог је спроводио тестирање предшколске деце која уписују први разред тестом 

ТИП-1. Заједно са психологом, педагог је упућивао предлоге за процену ученика на 

општинској интерресорној комисији. Потом је помагао у изради педагошког профила детета, 

ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3, вредновању ИОП-а и предлагао смернице за даљи рад. 

Праћен је период адаптације првака. Праћен је напредак ученика који су показали слаб 

успех у току првог полугодишта. Током школске године праћени су: школски успех, 

напредовање и развој, као и владање свих ученика и радило се на стварању оптималних 

услова за школски рад ученика. Вођени су саветодавни разговори и анкете о професионалној 

оријентацији ученика. Спровођен је саветодавни рад са ученицима који су имали одређених 

проблема, као што су слабе оцене, лоше владање, нерад, ометање часова итд. Организовао 

појачани васпитни рад са ученицима који су имали проблеме у понашању и владању. Праћен 

је рад на даљину. Радило се на оптимализацији рпцеса учења и наставе на даљину. 

Организована је настава у школи за ученике са проблемима у владању и за ученике 

материјално неопремљене за рад на даљину (настава у кабинету информатике), организован је 

рад са ученицима из васпитно-запуштене средине. Код случајева насиља вођени су разговори 

како са жртвама и починиоцима тако и са сведоцима. Посебна пажља указивана је жртвама 

насиља. И ове школске године је спроведено пробно тестирање осмака, а самом спровођењем 

и анализом резултата се бавио и педагог. Организована су предавања, радионице и наставни 

часови са ученицима, са првацима превасходно ради упознавања ученика. Више наставних 

дана проведено у одељењу продуженог боравка ради упознавања ученика и услова рада. 

Од избијања епидемије Ковида 19, педагог је са ученицима старијих разреда радио у 

смањеном обиму пошто су ови ученици добар део школске године радили на даљину. 
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IV 

 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

 Педагог је пружао саветодавну помоћ родитељима и хранитељима у васпитном раду са 

децом, најчешће у вези школског успеха и владања, где је заједнички покушавано да се 

пронађу најприхватљивија решења. Учествовао је на родитељским састанцима, држао 

презентације и разговоре на разне теме. 

Због епидемије Ковида 19, педагог је са родитељима радио у веома смањеном обиму. 

 

 

V 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 

 

 Педагог је радио на истраживањима педагошке праксе и спроводио истраживања, 

интервјуе, анкете, статистичке обраде података и евалуације у сврху унапређења В-О праксе, 

професионалне оријентације и сл. а за потребе школе.  

Педагог је истраживао васпитнообразовни рад, рад по ИОП-у, оцењивање, 

професионална интересовања осмака, резултате пробног тестирања, резултате завршног 

испита, ... Анализирао је и статистички обрађивао успех на завршном испиту а ради 

састављања извештаја. Педагог је објавио чланке о школским активностима. Од избијања 

епидемије Ковида 19, педагог се бавио истраживањем педагошке праксе а у сврси 

оптимализације О-В процеса и рада на даљину. 

 

 

VI 

 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 

  

Педагог је повремено учествовао у раду одељенских већа. Педагог је био део тима за 

заштиту ученика од насиља тј. За школу без насиља. Сарађивао је у оквиру рада стручних 

тимова и комисија, као и ради редовне размене информација, рада на заједничком планирању 

активности, изради анализа и извештаја о раду школе, рада на проналажењу најефикаснијих 

начина унапређивања вођења педагошке документације у установи, у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција. Педагог је био члан многих тимова и актива – за 

годишњи извештај о раду, развојно планирање, самовредновање, обезбеђивање квалитета и 

развој установе, педагошки колегијум, ... Учествовао је у раду наставничког већа, одељењских 

већа, у раду скоро свих тимова, већа, актива на нивоу установе.  Сарађивао је са 

библиотекаром школе на одржавању веб странице школе, ФБ страници као и на школском 

часопису. Педагог је извештавао наставницима о резултатима обављених анализа и извештаја. 

 

 

VIII 
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САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Члан Педагошког друштва Србије. 

Годишња претплата на часопис Настава и васпитање. 

Годишња претплата на Педагошке новине. 

Члан актива стручних сарадника Општине Ковачица. 

Усавршавање континуираном разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и 

стручним сарадницима у образовању и социјалном раду. 

Континуирано праћење информација од значаја за образовање и васпитање у штампи и 

на интернету 

Педагог је сарађивао и са Предшколском установом “Колибри” у Ковачици, ради 

упознавања будућих првака. 

У оквиру школског маркетинга педагог је учествовао у одржавању званичне веб 

странице школе. Сарадња постоји и са Центром за социјални рад а у вези са проблематиком 

деце у хранитељским породицама и децом са проблемима у школи. 

Сем овога, педагог је пратио осталу стручну литературу, часопис Настава и васпитање, 

Педагогија, лист Просветни преглед и сл. Сарађивао је са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и 

задатака васпитно-образовног рада установе. 

Од избијања епидемије Ковида 19, педагог је извештавао Школску управу о плановима 

рада школе као и о оствареном О-В раду. 

 

 

 

IX 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Вођена је дневна евиденција о раду педагога. Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи личне податке о ученицима обављано је у складу са потребом 

очувања приватности ученика и родитеља 

Припремани су и чувани протоколи и чек листе за праћење наставе и 

образовно-васпитних активности на нивоу школе, Састављани су извештаји о раду педагога 

на месечном нивоу. 

На крају године је састављен и годишњи извештај о раду педагога. 
 

X 

 

 

РАД У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ КОВИДА 19 

 

Дана 16.3.2020. у целој држави је проглашена епидемија вируса КОВИД 19 и 

образовно васпитни рад у школама је од 17.3.2020. почео да се одвија на даљину. Што се ове 
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школске 2020/2021. године тиче, од почетка до краја школске године настава у првом циклусу 

је одржавана по првобитном моделу а у другом циклусу су смењивана два модела: 

- Од 1.9.2020. настава се остваривала са смењивањем група током седмице (група а и 

група б) – сва одељења другог циклуса – осим одељења која се не делe на групе јер 

број ученика није већи од 15. 

- Од 30.11.2020. настава се остваривала у потпуности на даљину (за свих 197 ученика, 

осим за 5 ученика у одељењу ученика са сметњама у развоју где је настава 

остваривана по првобитном моделу).  

- Од 19.4.2021. па до краја школске године настава је поново остваривана по 

првобитном моделу. 

У складу са тим, школа, њени ученици и наставници, као и стр. сарадници су почели са 

онлине наставом и радом на даљину. Целокупан образовно-васпитни рад школе био је уређен 

прописима, препорукама, смерницама и упутствима из Министарства просвете и из Школске 

управе Зрењанин.  Педагог школе се бавио организацијом О-В рада на даљину, недељним 

планирањем и недељним извештавањем о раду на даљину.   

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

 

У овој школској години  библиотека је радила у новим условима, који су настали 

приликом проглашења пандемије. Уз мере заштите и ограничен број посетилаца, ипак смо 

успели да организујемо и успешно, уз пуно активности, приведемо ову школску годину до 

краја. 

  

Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега систематско и 

организовано упознавање ученика са свим врстама библиотечко информационе грађе и 

њихово оспособљавање за самостално коришћење извора информација. Корисници 

библиотеке су сви ученици, наставници, запослени и остали сарадници школе. 

 

Библиотека има простор који се користи и за  учење, припрему за час, секције. Ове 

школске године  простор библиотеке користили су наставници за припрему и снимање 

рецитатора, прикупљање радова за пројекте, припрему школског часописа Школско звоно као 

и припрему ученика за такмичења из разних предмета. У просторији библиотеке је 

организована и презентација награђених ученика на литерарном конкурсу на словачком језику 

– Čo dokáže pekné slovo, паралелно са доделом награда за учеће наших ученика у квизу из 

историје - Poznaj svoju minulosť. Свечано уручење награда и презентација најбољих радова из 

школских пројеката Др Јанко Буљик и Лековито биље – такође је реализовано у библиотеци. 

У библиотеци је протекло снимање ученика за дечју радио емисију Радио Новог Сада, као и 

интервју ученика за дечји часопис Zornička. 

 

Књижни фонд школске библиотеке данас износи преко 11.000 наслова. У електронској 

форми је заведено 6505 књига. Највећи део чини ученички фонд и то првенствено лектире 

усклађене са планом и програмом наставе српског и словачког језика. Редовно пратимо и 

ученичка интересовања те је најпосећенија полица у нашој библиотеци она на којој су 

наслови попут: „Мали лекар“, „ Реци ми како ради...“, „ Океани и мора“, „Атлас животиња“, „ 

Најлепше бајке света“, „ Изуми и открића“,“Мали принц“,…и школске енциклопедије. 

Трудимо се да сваке године набавимо што више ових књига, а тиме и број читалаца расте. 

Ученици нижих разреда углавном читају обавезну лектиру, али је све више деце која читају 
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бајке, стрипове, енциклопедије, па је стога добро набављати књиге популарних наслова које 

ће учинити да библиотека буде посећенија а ученици задовољнији понудом. 

 

Мањи део фонда библиотеке чини наставнички фонд са стручном литературом из области 

језика, књижевности, психологије, идактике, методике, уџбеничких комплета, приручника,.. 

У току школске године библиотека је била релативно добро посећена. Значајан број ученика 

виших разреда користио је литературу из фонда школске библиотеке за припрему презетација 

из разних предмета.  

 

Библиотеку дневно посети око 25 ученика узимајући и враћајући књиге. Сви ученици и 

запослени наше школе су уједно и чланови библиотеке. Књиге се издају и обрађују 

електронски уз помоћ програма  Fipo-Soft Biblioteka.  

 

Сарадња са Општинском библиотеком ове школске године била је изузетно добра. 

Сарађивали смо у мултимедијалном пројекту под називом Неки нови клинци, који је успешно 

реализован 14.маја 2021. 

    

Награђивање одличних ученика и набавка књига у ту сврху била је и ове школске године. 

Набављене су књиге за ученике носиоце Вукове дипломе, за ученике који су добили 

специјалне дипломе и за све ученике у школи који су имали просек 5,00. 

 

Одсек за унапређење библиотечке делатности Градске библиотеке Панчево ове школске 

године није извршио надзор. 

 

Радно време библиотеке је сваког радног дана у преподневној и послеподневној смени – 

укупно 6,5 сати дневно.  Послове библиотекара обављају Ева Пољак Хркова и Весна Петров.  

 
                                                                                                                                                   

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

            Протекле школске године реализовано је 7 седница Школског одбора. Садржај 

седница – дневни ред проистекао је из Закона о основама система образовања и васпитања, 

Статута школе, Годишњег програма рада школе, као и из искрслих свакодневних текућих 

питања из живота и рада школе, које је требало решавати, а није их било могуће унапред 

планирати. На седницама су разматране и доношене одговарајуће одлуке и закључци, везани 

за усвајање програма и извештаја рада школе, решавање проблема кадрова у настави, као и 
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обезбеђивање и утрошак средстава за нормално функционисање материјално-техничких 

услова из живота и рада школе. 

            Чланови Школског одбора на свакој седници посебно су се бавили проблематиком 

стварања што повољнијих услова за побољшање образовно- васпитног рада школе. 

                 Чланови школског одбора (именовани 14.06.2018.) 

Из редова запослених: 

- Мирослав Томаш, професор физичког васпитања, 

- Сања Бојковић, професор ликовне културе, 

- Зузана Петрикова, професор разредне наставе. 

Из редова родитеља: 

- Снежана Магду, 

- Виолета Пољак, 

- Наташа Шпрингељ, 

Из редова јединице локалне самоуправе: 

- Ирена Стаменов, 

- Снежана Милић, 

- Ањичка Тот, 

 

  Рад  Школског  одбора 

Ред. 

број 
Дневни ред Датум 

1. 

1. Усвајањe записника са XXI  сeдницe Школског одбора ОШ 

„Млада поколeња“ Ковачица; 

2. Доношeњe Рeшeња о прeмeштају на радно мeсто дирeктора 

школe; 

3. Организација рада у Школи на почeтку школскe 2020/2021 

годинe и разматрањe Правила понашања у ОШ „Млада 

поколeња“ Ковачица у борби против Цовид-19; 

4. Доношeњe Анeкса Школског програма за И и ИИ циклус 

17.9.2020. 
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основног образовања и васпитања за пeриод 2018-2022; 

5. Усвајањe Полугодишњeг извeштаја о раду дирeктора школe; 

6. Усвајањe Извeштаја о раду ОШ „Млада поколeња“ Ковачица за 

школску 2019/2020 годину; 

7. Доношeњe Годишњeг плана рада ОШ „Млада 

поколeња“ Ковачица за школску 2020/2021 годину; 

8. Доношeњe прeдлога финансијског плана за 2021. годину; 

9. Доношeњe одлукe о висини надокнадe за продужeни боравак;  

10. Доношeњe одлукe о висини надокнадe за похађачe одeљeња дeцe 

и омладинe са смeтњама у развоју из спeктра аутизма; 

11. Разматрањe извeштаја о остваривању програма eкскурзија и 

наставe у природи; 

12. Давањe сагласности на Правилник о организацији и 

систeматизацији послова у Основној школи „Млада 

поколeња“ Ковачица 

  

  

2. 

1. Усвајањe записника са XXII сeдницe Школског одбора ОШ 

„Млада поколeња“ Ковачица; 

2. Разматрањe Прeдлога за продају нeкрeтнинe у зајeдничком 

власништву; 

3.  Усвајањe извeштаја о остваривању плана стручног усавршавања; 

4. Разно 

01.10.2020. 

3. 

1.   Усвајањe записника са XXIII сeдницe Школског одбора ОШ 

„Млада поколeња“ Ковачица; 

2.   Усвајањe Извeштаја о рeализацији Развојног плана школe за 

пeриод 2017-2020; 

3.   Усвајањe Развојног плана школe за пeриод 2020-2023; 

4.   Доношeњe Правилника о врeдновању сталног стручног 

усавршавања у Основној школи „Млада поколeња“ Ковачица за 

школску 2020/2021 годину; 

15.10.2020. 
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5.   Доношeњe Одлукe о расподeли тeрмина коришћeњe 

фискултурнe салe ОШ „Млада поколeња“ Ковачица; 

6.   Разматрањe давања у закуп школског стана и доношeњe 

одлукe; 

7.   Доношeњe одлукe о плаћању надокнадe за продужeни боравак; 

8.  Доношeњe Правилника о набавкама у Основној школи „Млада 

поколeња“ Ковачица; 

9.  Разно 

4. 
1. Усвајањe Финансијског плана - Рeбаланса III за 2020 

годину-усклађивањe 
02.11.2020. 

5. 1. Доношeњe Финансијског плана за 2021 годину. 13.01.2021. 

6. 

1. Усвајањe записника са XXVI сeдницe Школског одбора ОШ 

„Млада поколeња“ Ковачица; 

2. Усвајањe Извeштаја Комисијe за попис имовинe ОШ „Млада 

поколeња“ Ковачица за 2020. годину; 

3. Усвајањe Завршног рачуна за 2020. годину; 

4. Усвајањe полугодишњeг Извeштаја о раду дирeктора ОШ 

„Млада поколeња“ Ковачица за пeриод сeптeмбар 2020-јануар 2021; 

5. Упознавањe са Планом јавних набавки за 2021. годину; 

6. Анeкс И Годишњeг плана рада Основнe школe “Млада 

поколeња” Ковачица за школску 2020-2021 годину; 

7. Упознавањe са калeндаром школских такмичeња и смотри; 

8. Разно. 

17.02.2021. 

 7. 

1. Усвајањe записника са XXVII сeдницe Школског одбора ОШ 

„Млада поколeња“ Ковачица; 

2. Обавeштeњe о избору уџбeника из Каталога за сваки прeдмeт у 

3., 4., 7. и 8. разрeду; 

3. Обавeштeњe о спровођeњу пробног завршног испита учeника 

осмог разрeда; 

4. Обавeштeњe о упису учeника у 1. разрeд Основнe школe „Млада 

поколeња“ Ковачица; 

15.04.2021. 
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5. Разматрањe Молбe Вијeрe Томан-закуп школског стана; 

6. Разно.  

Укупно седница: 7 

  

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ  СТРУЧНИХ ТИМОВА И АКТИВА 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ ТИМА РУКОВОДИЛАЦ 

ТИМА 

1. Тим за развојно планирање Јанko Такач 

2. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Вјера Ушјак 

3. Тим за инклузивно образовање Вјера Ушјак 

4 Тим за професионалну оријентацију Јанко Такач 

5. Тим за израду пројеката Ана Хркова 

6. Тим за хигијену и естетско уређење школе и околине Сања Бојковић 

7. Тим за распоред часова Катарина Микулић 

8. Тим за културно-уметнички програм Оливера Сладечек 

9. Тим за маркетинг школе Ана Хркова 

10. Тим за самовредновање рада школе Вјера Ушјак 

11. Тим за инвестиције и јавне набавке Јармила Шипицки 

12. Тим за попис инвентара Мирослав Јурица 

13. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Јанко Такач 

14. Тим за преглед школске документације Јанко Такач 

15. Тим за годишњи извештај о раду школе Јанко Такач 

16. Тим за фото-новине Катарина Шимак 

17. Тим за ажурирање података Владо Шимек 

18. Тим за есдневник Катарина Шимак 

19. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Гордана 

Станисављевић 

20. Тим за дискриминацију Вјера Ушјак 

21. Тим за професионални развој запослених Јанко Такач 

22. Тим за вебсајт школе и летопис Јанко Такач 

23. Актив друштвених наука Елена Омаста 

24. Актив природних наука Евка Омаста 

25. Актив математике, информатике и ТИО Јожо Фаркаш 

26. Актив за стране језике Марина Бабка 

27. Актив дефектолога Нада Гогош 
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28. Веће уметности и спорта Сања Бојковић 

29. Актив матерњих језика Ана Хрк 

30. Тим за развој школског програма Вјера Ушјак 

31 Тим за Годишњи план рада школе Вјера Ушјак 

32 Tим за коришћење савремене технологије Дарина Пољак 

33 Актив разредне наставе Зузана Светлик 

 

 

 

Тим за развојно планирање 

 

НАЗИВ: Тим за развојно планирање 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Школски развојни план је донет за период 2020-2021 година. Планиране Приоритетне области су: 

Настава и учење, Постигнуће ученика и Руковођење и управљање ресурсима. Све активности 

планиране развојним планом за ову школску годину, чине саставни део ГПРШ. 

Анализом остварености циљева развојног планирања у претходном периоду (јесен 2020. - лето 

2021.) указано је на чињеницу да је већина активности остварене. 

У оквиру развојног планирања у периоду 2020/2021 до 2022/2023 прва област самовредновања је 

била област ПОСТИНГНУЋЕ УЧЕНИКА и та област је самовреднована у току школске 

2020/2021. и о томе постоји извештај о самовредновању који је предат на наставничком већу 

13.8.2021. Састављен је и одговарајући низ мера ради унапређења ове области. Даље обрађене 

области су РУКОВОЂЕЊЕ која је ће бити самовреднована школске године 2021/2022. и 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ која ће бити обрађена у току школске 2022/2023. године. О свему 

наведеном постојаће извештаји о самовредновању који ће бити предавани на наставничком већу. 

Састављен ће бити и одговарајући низ мера ради унапређења и ове две области. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Ањичка Биреш, директорка, Вјера Ушјак, дипл. психолог , Јанко 

Такач, дипл. педагог, Светлик Зузана, наставница раз.наставе, Евка Омаста, проф. биологије и 

хемије, Јелена Лукић наставница српског језика и књижевности. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 2 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 430 ученика, 55 наставника 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Извештај о развојном планирању за 2020/2021 и Извештај о самовредновању 2020/2021. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 
 

 

 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 
 

НАЗИВ: Тим за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

- Доношење акционог плана заштите ученика и подела задужења у оквиру тима 

- Сагледавање безбедоносне ситуације у школи и предлог мера 

- Ради веће безбедности појачан је видео надзор у школи 

- Детектована су ризична места и дат је предлог мера 

- Спроведена је реализација предложене мере : стављање на видљива места у школи плакате са 

именима задужених наставника за пружање разних врста подршке ученицима (да ученици знају 

коме да се обрате) 

- Спроведена је реализација предложене мере: појачано дежурство, правовремени одлазак на 

часове, ученици под надзором одраслих 
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- Анализа рада тима 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

директор школе Ањичка Биреш, стручни сарадник – психолог Вјерка Ушјакова, стручни 

сарадник-педагог Јанко Такач, наставници Зузана Путник, Мирослав Томаш, Зузана Путник, 

наставници Ненад Грозданић, Иванка Мравик и Власта Кирић, секретар школе Јармила 

Шипицки, представник родитеља Наташа Шпрингељ, представник ученика Даниел Сретеновић. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА: 3  

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

Десетак ученика  непосредно, сви остали ученици наше школе посредно 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Током школске године разматране су све пријаве насиља. 

Приликом сагледавања безбедоносне ситуације, констатовано је да је ситуација у школи на 

задовољавајућем нивоу а примена новог правилника о Друштвено корисном раду даје одређене 

ефекте. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 
 

 

 

Тим за инклузивно образовање 

 

НАЗИВ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2020/2021 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

-Доношење плана рада тима за ИО,  верификација нових чланова тима и подела задужења; 

- Верификација члана Тима из редова родитеља; 

-Евидентирање ученика за које је прибављена сагласност родитеља за спровођење 

  ИОП-а;  

-Подношење захтева и разматрање мишљења ИРК;  

-Давање предлога директору школе за чланове Тимова за израду и вредновање ИОП-а; 

-Праћење реализације ИОП-а ; 

-Праћење напредовања и разматрање проблема у учењу и понашању  ученика са посебним 

образовним потребама у редовним одељењима и одељењима ученика са сметњама у развоју; 

- Подношење захтева ИРК  и израда плана уписа за ученике 8. разреда који полажу завршни 

испит по ИОП-2; 

-Подношење захтева ИРК за одобравање бесплатне исхане за социјално угрожене 

 ученике; 

-Анализа рада и подношење Извештаја рада тима; 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   

Дарина Доша Стано – руководилац,члан тима 

Ката Павела – члан тима 

Катарина Каркушава– члан тима 

Зузана Светликова – члан тима 

Нада Гогош –  члан тима 

Вјера Ушјак – члан тима 

Ана Бабка – записничар,члан тима 

Катарина Шимак – члан тим 

Моника Ђокић - члан тима, представник родитеља 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА: 

Број састанака је 4, укупно 8 сати. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

-Бесплатна исхрана: 18 ученика 
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Од укупно 32 регистрованих ученика у школској 2020-2021 има укупно 17 ученика    

4 ученика индивидуализација  

3 ученика индивидуализација и ИОП-1 

8 ученика ИОП-1   

0 ученика ИОП-1 и ИОП-2  

1 ученик индивидуализација,  ИОП-1 и ИОП-2   

1 ученик ИОП-2                         

2 ученика ИОП-3 из словачког језика 

Одељења ученика са ПП  - ИОП-2: 10 ученика; 

Напомена: подаци се односе на стање на крају школске године. Током године је било корекција 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

План рада је у потпуности реализован. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛА: Дарина Доша Стано 
 

 

 

Тим за професионалну оријентацију 

 

НАЗИВ: Тим за професионалну оријентацију 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Програм професионалне оријентације реализоваo се углавном кроз следеће садржаје рада: 

предавања на ЧОС-у и разговори са ученицима, разговори са родитељима на родитељским 

састанцима, испитивање интересовања ученика за упис у средње школе, постављање 

информација и плаката на огласну таблу. Планирана је и сарадња  средњим школама у околини 

а такође и са школама из Р. Словачке и са  Службом за професионалну оријентацију 

Националне службе за запошљавање у Панчеву али је ова сарадња због епидемије у великој 

мери изостала.  У реализацију поменутих садржаја били су  укључени: одељенске старешине, 

предметни наставници и стручни сарадници. И ове године  је организован завршни испит и 

одабир средњих школа за упис ученика осмог разреда. Припреме за ове активности текле су 

током целе школске године, а посебан акценат је стављен на припреме ученика осмих разреда за 

полагање завршног испита. Ове школске године смо имали чак три осмака који су завршили 

одељење ученика са сметњама у развоју, као и ученике осмог разреда за афирмативне мере (за 

Роме). Школа је ове активности спроводила у складу са Упутствима Министарства просвете. 

Програм рада професионалне оријентације обухвата сачињавање и усвајање програма рада на 

професионалној оријентацији (део Годишњег плана рада школе), информисање ученика о свим 

питањима из оквира професионалне орјентације у току редовне наставе и ваннаставних 

активности, анкета о интересовањима ученика и усмеравање специјалних интересовања 

ученика, организација посета, упутство за ученике о начину бодовања, полагању 

квалификационог испита, и могућностима које стоје пред њима, саветовање ученика за избор 

средње школе и занимања, пробни завршни испит за ученике 8. разреда, сарадња са 

родитељима, професионално информисање и саветовање ученика за избор средње школе и 

занимања, вођење одговарајуће документације, реализација појединих активности из пројекта 

Професионална оријентација ученика при преласку у средњу школу (ГИЗ – БОС). Овај програм 

је израз потребе за подршком ученицима да преузму одговорност за своју будућност, упознају 

себе и своје способности, путеве школовања и да промишљено донесу исправну одлуку о избору 

школе. Планирано је да се програм реализује путем часова одељењског старешине. Програм 

„Професионална оријентација ученика при преласку у средњу школу“ обухвата следеће 

активности: самоспознаја, информисање о занимањима и претраживање, упознавање 

могућности школовања и каријере, реални сусрети  (што није одрађено због епидемије) и на 

крају одлука о избору средње школе. 
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РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Cтручни сарадник – психолог Вјерка Ушјакова, стручни 

сарадник – педагог Јанко Такач, наставнице Ана Срдић (8-1), Зузана Путник (8-2), Сања 

Бојковић (8-3), Ана Бабка (8-4), и Татјана Брезинова. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 12 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: ученици 7. и 8. разреда 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Извештај о професионалним интересовањима ученика осмог разреда. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛИ: Зузана Путник, Јанко Такач 

 

Тим за израду пројеката 
 

НАЗИВ:  ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

- аплицирање на пројекте у земљи и у Словачкој 

- прикупљање документације 

- израда пројеката 

- реализација пројеката 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   Ањичка Биреш, Зорица Матовић, Анна Хркова, Јан Сабо, 

Мирослав Јурица, Дарина Доша Стано, Љиљана Шајн, Зузана Путник. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 20 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: СВИ 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Канцеларија за Словаке у иностранству је одобрила средства за реализацију пројеката: 

-Климе за учионице 

- Прозори за учионице 

- Паметне табле 

- Издавање књиге о фолклору 

Уговор о реализацији пројекта штедљиве расвете је потписан са Покрајинским секретаријатом 

за енергетику, грађевинарство и саобраћај  и одобрена су средства. 

Постављање фасаде на делу зграде око кухиње и трпезарије-средства од ветропарка и Општине 

Ковачица. 

Реализацијом ових пројеката се ученицима и свим запосленим лицима школе обезбеђује 

квалитетнија  и савременија настава и побољшани просторни услови. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛА:  Зузана Путник 

 

 

 

Тим за хигијену и естетско уређење школе и околине 

 

НАЗИВ: Тим за естеско уређење и хигијену школе 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ:  

Тим је задужен за координисање  акција виших и нижих  разреда  и 

деце  са  посебним  потребама  у  циљу  естетског  уређења  школског  простора, 

коришћења  паноа за  излагање ученичких  радова, 

распореда  визуелних  средстава,  декоративних  предмета  и  биљака, хигијене и 

разних  задатака  по потреби  школе. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:  

Бојковић Сања, проф. ликовне културе-руководилац 
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Евка Омаста, проф. хемије и биологије 

Ева Каркуш, проф. енглеског језика 

Татјана Чех, медицинска сестра-васпитач 

Ањичка Биреш, директорка 

Слађана Радојковић, наставник разредне наставе 

Јармила Халупа, проф. разредне наставе 

Иванка Мравик, проф. разредне наставе 

Властислава Кирић, проф. српског језика, записничар 

Мирјана Кизур, представник родитеља 

Ученице: Адина М.  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: одржано је 3 састанка али и много часова, 

састанака на којима смо се договарали које активности и пројекте  реализујемо... 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: Сви ученици школе 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

 Приредили  смо  тематске  изложбе на паноима, ученици виших, нижих разреда и деца са 

посебним потребама  излагали су своје  радове; слике, цртеже, скулптуре и фигуре од материјала 

за рециклажу, еколошких  материјала, украсе за Нову годину, Божић, Ускрс... 

Уређивали смо „Еко кутак“, своје учионице и двориште, садили смо дрвеће и цвеће, неговали 

биљке,сакупљали пластику и папир за рециклажу, украшавали наш простор. 

Наша школа је и ове године у пројектима „За чистије и зеленије школе Војводине“, „ Неки нови 

клинци“, „Лековито биље“, „ др Јанко Буљик“, „Моја 220 годишња Ковачица“ Спроводили смо 

епидемиолошке мере и чинили да боравак у школи буде безбедан. 

Бринули смо о хигијени школских просторија и околине... Тим је радио да  ученицима и 

запосленима простор естетски  уреди и самим тим  боравак у  школи учини  пријатнијим... 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛА:  Сања  Бојковић 

 

 

Тим за распоред часова  

 

НАЗИВ:  Тим за распоред часова 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Ове 2020/2021.школске године, Тим за распоред часова се састао 5 пута. У аугусту 2020. је 

сачињен први распоред часова у вишим разредима који је после две недеље предавања био 

промењен, због промене начина рада. У септембру је сачињен други распоред који је трајао до 25. 

новембра 2020. Тада је сачињен трећи распоред часова, када је колегиница Светлана Коцић 

отишла на трудничко боловање, што је захтевало промену распореда. Од почетка другог 

полугодишта актуелан је био четврти распоред часова, промене су настале због долазка нове 

колегинице Марије Блажић. У јуну месецу био је сачиње распоред припремне наставе за осмаке. 

  

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   Катарина Микулић, Сања Бојковић и Јан Томаш. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 5,  израда распореда часова. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: - 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Тим за распорд часова јако лепо сарађује и договара се. Све је било уредно уртађено у 

предвиђеном року.  Само овако наставити. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Катарина Микулић 
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Тим за културно-уметничке програме 

 

НАЗИВ:  Тим за културно-уметничке програме 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

 Активности овог тима су биле сконцентрисане махом у друго полугодиште, због 

епидемиолошке ситуације у земљи. Ипак у првом полугодишту бележимо следеће активности и 

програме: Примање првака у Дечји савез Србије 9. октобра у школском дворишту, Микулашки 

програм је протекао у онлајн формату. наша школа је организатор фестивала словачких народних 

песама Rozspievané klenoty, који је протекао 11. октобра а финални део 24. октобра 2020.. На 

фестивалу дечјих забавних песама под називом Letí pieseň, letí, који је одржан онлајн 26. 

децембра 2020., такође учествују хор и солисти наше школе – последњи је био у онлајн формату.  

Крајем првог полугодишта је снимљен филм Школа у доба короне. У њему су учествовали 

ученици наше школе, који су представили мере, које спроводимо у школи за време пандемије а 

говорили су на језицима, који су у званичној употреби наше мултинационалне општине и на 

језицима, које уче у школи. Филм је објављен на каналу Јутјуб и имао је велики успех и одјек у 

медијима. Школска слава Свети Сава је обележена изложбом ликовних и литерарних радова као и 

презентација у холу наше школе, а радови су представљени и на друштвеним мрежама и сајту 

школе. Следећа активност била је програм, у онлајн формату, који су приредили прваци поводом 

Дана жена, 8. марта. Сваки разред се представио путем презентације. Приликом попуштања мера 

у вези епидемиолошке ситуације, у мају су организована два велика догађаја, оба у Дому културе. 

Први је био 14. маја – програм посвећен кантаутору Ђорђу Балашевићу. На програму су се 

представили најуспешнији извођачи, аутори радова о овом музичару а њима су уручене и 

награде. Овај програм је претходно пратила промоција ученичких радова на друштвеним 

мрежама и пригодан филм, као сублимација свега онога што су наши ученици представили на 

завршном програму. Најбољи ученици су награђени. 

Свечани програм за Дан школе, 15. маја је организован у сали Дома културе 3.октобар. У њему су 

учествовали прваци, најуспешнији рецитатори, солисти са музичких фестивала, оркестар и хор 

наше школе. Најуспешнијим ученицима, који су постигли изванредне резултате на такмичењима 

је директорка школе уручила дипломе и поклон-књиге. 

Поводом светског Дана музике 20. јуна је организован концерт музичких извођача, на отвореном 

простору платоа испред Дома културе. Овај музички догађај је био изузетно посећен и успешан. 
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У програме наше школе убрајамо и дочек првацима, који приређују сваке године четвртаци као 

добродошлицу првог школског дана, завршни програм четвртака у својим учионицама, и 

опроштајни програм  и свечану доделу награда матурантима. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   руководилац – директорка Ањичка Биреш, координаторка- 

Ева Пољак-Хркова, чланови: Павел Томаш мл., Евка Каркуш, Јелена Лукић, Сања Бојковић, 

Властислава Кирић, Виерослава Валовец, Зузана Петрикова, Ана Кукучкова, Оливера Сладечек и 

Иванка Мравик 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 5 састанака, 6 часова, додатне активности 20 

часова: припрема текста за програме, увежбавање, пробе на сцени, припрема сцене, организација 

догађаја – припрема снимања, припрема реквизита, увежбавање и снимање, представљање и 

рекламирање догађаја путем друштвених мрежа (снимање, едитовање, монтирање, постављање 

на канал – сарадник школе Владимир Кухарик) 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: око 150 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: После више од године социјалне удаљености, програме ученика 

наше школе смо сви – ученици, наставници и родитељи, доживели врло емотивно. Резултати су 

били видљиви на лицима учесника и публике, која је великим аплаузом поздравила учеснике. 

Чланови тима за припрему програма су уложили пуно труда да би сваки сегмент, за који су били 

задужени, функционисао како треба. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛА:  Ева Пољак-Хркова 

 

 

Тим за маркетинг школе 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ ШКОЛСКЕ 2020/21. 

ГОДИНЕ 

 КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

 Обавештавање јавности о активностима у оквиру школе на друштвеним мрежама и сајт 

 Рад школе у време онлајн наставе, јављање информација о изменама и новим правилима 

понашања у школи за време пандемије; 

 Пројекат “Неки нови клинци Ђолету у част“, објављивање ученичких радова, промоција 

ученика и школе, саме манифестације; 

 Пројекат „Лековито биље“- обавештавање јавности о активностима; 

 Смотра рецитатора- Милан Хрк освојио 2. место на републичком 

такмичењу-информисање јавности; 

 Избор уџбеника:обавештавање. 

 Припремни часови за осмаке, потребне информације; 

 Пробни завршни тест; информисање. 

 Завршни тестови осмака, информисање. 

 Издавање електронског школског часописа, онлајн издање; 

 Снимање ТВ часова за Национални савет Словака и ОЕБС, информације и објављивање 

часова. 

 Снимање филма „Школа у доба короне“, промовисање филма у различитим медијима. 

 Сарадња са часописима Просветни преглед, Взлет и Хлас људу, као и са ТВОК, РТС-ом. 

 Тематски дан „Обележавање годишњице Великог рата“, објаве. 

 Тематски дан „Годишњица рођења Вука Караџића“, објаве. 

 Пројекат о др. Јанку Булику, промоција пројекта. 

 Пројекат „Мали принц“, промоција. 

 Промоција спортских победа ученика наше школе 

 Почетак рада на школској монографији  
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РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   Руководилац: Јелена Лукић 

Чланови: Ањичка Биреш, Јанко Такач, Ана Хрк, Данка Томан, Катарина Шимак, Михаило 

Пешић. 

БРОЈ САСТАНАКА, АКТИВНОСТИ:  4 састанка, 17 активности; 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 100 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  

Евалуација рада нашег тима показује да смо упркос ванредним околностима пандемије успели да 

одржимо квалитет и висок ниво рада са својим ученицима, што показује високи степен њихове 

активности, успеха и учешћа, како у наставним тако и у ваннаставним садржајима. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛА:  Јелена Лукић 

 

 

Тим за самовредновање 
 

НАЗИВ:  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

- Израда и доношење плана рада тима за самовредновање и верификација нових чланова тима; 

- Избор кључне области и подручје вредновања - ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА 

- Презентација области самовредновања на Наставничком већу, Савету родитеља и 

  Школском одбору  

- Утврђивање смерница које се односе на показатеље, технике и инструменте 

- Прикупљање података за одабрану кључну област, примена упитника за наставнике, родитеље 

и ученике 

- Обрада и анализа прикупљених података,  

- Извештај о самовредновању 

- Акциони план – предлог мера 

-Анализа рада и подношење Извештаја рада тима; 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   

Вјера Ушјак – руководилац,члан тима 

Јанко Такач – члан тима 

Елена Омаста - члан тима 

Јанко Томаш – члан тима 

Ката Павела – члан тима 

Ана Кукучка –  члан тима 

Виерослава Валовец - члан тима 

Наташа Бенка - члан тима, представник родитеља 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА: 

Број састанака је 4, укупно 8 сати. Поред састанака Тима чланови Тима су презентовали на 

Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору: 

 област самовредновања - ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА,  

 резултате самовредновања  

 мере са акционим планом 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

Сви ученици школе, укупно 400 и наставно особље, укупно 50 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

План рада Тима је у потпуности реализован. Током године је спроведено истраживање , обрада 

и анализа резултата - ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Вјера Ушјак 
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Тим за јавне набавке и инвестиције 

 

НАЗИВ:  ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021 ГОДИНУ 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

- подела послова и обавеза тима; 

- доношење плана јавних набавки за 2021. годину; 

- припрема позива и конкурсне документације у складу са Порталом јавних набавки; 

- отварање, прегледање, оцењивање и рангирање понуда или пријава; 

- сачињавање писменог извештаја о стручној оцени понуда; 

- припрема предлога одлуке о додели уговора, предлога одлуке о обустави поступка јавне 

набавке; 

- одлучивање поводом поднетог захтева за заштиту права; 

- предузимање и других радњи у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке, 

-Сачињавање Извештаја о раду Тима за јавне набавке. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Дана 12.2.2021. усвојен је План јавних набавки за 2021. годину 

 

2. Куповина гасног уља екстра лако евро ел за ложење 

Јавна набавка је покренута дана 16.2.2021. године. 

Јавни позив је објављен дана 20.2.2021. године. 

Уговор закључен са ГАМА ГАС-ОИЛ КЛЕК ул. С. Ковачевића бб и  DOO „Knez Petrol“ – 

Батајница, ул. Царице Јелене 28– на основу њихове заједничке понуде. 

Обавeштeњe о додeли уговора, обустави или поништeњу објављено на Порталу јавних набавки 

дана 24.3.2021. године. 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

1. Намирнице за исхрану деце 

СМРЗНУТО ПЕЦИВО уговор закњучен са АТЛЕР-ФОНТАНА ДОО“, са седиштем у Кикинди 

улица Драгутина Ристића, број 7 дана 30.10.2020. године. 

СВЕЖИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ СА НАПИЦИМА уговор закључен са СЗР „ЦЕНТАР+“, са 

седиштем у Ковачици улица ЈНА, број 67 дана 30.10.2020. године. 

СВЕЖЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ уговор закњучен са МАРИЈА ЈОНАШ ПР ЈОНАШ, 

са седиштем у Ковачици улица Масарикова, број 56 дана 30.10.2020. године. 

НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ уговор закључен са МИРОСЛАВ ЈОНАШ ПР 

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО ЗУЗАНА, са седиштем у Ковачици улица Масарикова, 

број 56 дана 30.10.2020. године. 

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ уговор закључен са МАРИЈА ЈОНАШ ПР ЈОНАШ, са седиштем у 

Ковачици улица Масарикова, број 56 дана 30.10.2020. године. 

СMРЗНУТО И КОНЗЕРВИСАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ уговор закњучен са МИРОСЛАВ ЈОНАШ 

ПР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО ЗУЗАНА, са седиштем у Ковачици улица Масарикова, 

број 56 дана 30.10.2020. године. 

 

2. Надградња равног крова на делу објекта изнад степеништа код фискултурне сале 

Уговор закључен са КБР „БРЕЗИНА“, из Падине ул. и бр. Ново Насење 6б дана 6.11.2020. 

године. 
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3. Куповина електричне енергије 

Уговор закључен са ЈП ЕПС Београд са седиштем у Београду, ул. Балканска бр. 13 дана 

11.2.2021. године. 

 

4. Набавка канцеларијског материјала 

Уговор закључен са ПРИВРЕДНО ДРУШТВО АИГО БУСИНЕСС СИСТЕМ, Београд, ул. 

Кнегиње Зорке 25-27 дана 11.2.2021. године. 

 

5. Материјал за одржавање хигијене 

Уговор закључен са ТП ХЕЛЕНА ГРАФ ДОО из АРАДЦА, ул. ТАНАСКА РАЈИЋА бр. 3дана 

11.2.2021. године. 

 

6. Израда процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања 

Уговор закључен са „СФИНГА - ПРО“ ДОО, ул. Змај Јове Јовановића 2, Панчево дана 19.3.2021. 

године. 

 

7. Постављање изолације на школској кухињи и мензи 

Уговор закључен са ПАВЕЛ ТОМАН ПР МОЛЕРСКО ФАРБАРСКА РАДЊА ПУРЕ ЦОЛОР 

КОВАЧИЦА 

са седиштем у КОВАЧИЦИ, улица МАСАРИКОВА 57 дана 29.3.2021. године. 

 

8. Израда пројекта-замена расвете штедљивом лед расветом 

Уговор закључен са Бранко Рондовић ПР биро за пројектовање ЦОНФИГ НОВИ САД дана 

19.2.2021. године. 

 

9. Одржавање рачунарског система 

Уговор закључен са СИСТЕМ АРТ  из Ковачицe, ул. Јанка Чмeлика 45 дана 11.2.2021. године. 

 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:Ањичка Биреш, Јармила Шипицки, Зорица Матовић, Данка 

Томанова, Зузана Петрикова. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 3 

БРОЈ НЕФОРМАЛНИХ САСТАНАКА: 17 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: / 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јармила Шипицки 

 

 

Тим за попис инвентара 

 

НАЗИВ: Тим за попис инвентара 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

У школској 2019/2020 години Тим за попис инвентара – школске имовине, састао се први пут  

23.09.2019 године на основу добијеног решења од стране директора школе под бројем 

1060-20/2019 од дана 20.09.2019 године, како би се формирао тим за попис инвентара – школске 

имовине и обавио послове из своје надлежности које су предвиђене законом, општим актом 

школе и Годишњим планом рада школе. 

На првој седници формирана је Централна пописна комисија коју чине сви чланови тима, и 

оформљене  су 7 пописних комисија на челу сваке комисије  је по један члан тима из Централне 

комисије а остали чланови су запослени школе. 

Друга седница Тима за попис инвентара – школске имовине, одржана је у просторијама школе 

07.10.2019 године како би се договорили и направили план рада Централне комисије и пописних 
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комисија. Донета је одлука да се попис изврши у времену од 27 -31.12 2019 године у присуству 

свих чланова комисије за попис и одговорног лице –рачунополагача. 

Трећа седница Тима за попис инвентара – школске имовине, одржана је у просторијама школе 

29.10.2019 године где су члановима пописних комисија предате пописне листе и материјал за 

предстојећи попис, и упознавање чланова комисија да се пописују материјалне вредности : 

нематеријална улагања и основна средства, и то: - зграде и грађевински објекти, -опрема, - слике , 

дечји радови, табло, 

репродукције ,- залихе потрошног материјала- бесплатни уџбеници , - готовински еквиваленти и 

готовина, средства на рачунима. 

Чланови комисије за попис у периоду од 26-30.12.2019 године састајали су се више пута, када су 

и по плану вршили попис имовине. 

Тим за попис школске имовине је у току јануара 2020 године по извршеном попису који је био у 

децембру 2019 године сагледао стање по попису и извршено је усклађивање и обрачун 

амортизације. 

Чланови тима за попис сачинили су 05.02.2020 године Извештај комисије о извршеном попису и 

уз извештај доставили директору школе и школском одбору следећи материјал: пописне листе, 

белешке и други материјал сачињен приликом пописа. 

На седници школског одбора који је био одржан 27.02.2020 године члан Тима за попис 

инвентара-школске имовине Виерослава Мађарев је прочитала извештај комисије за попис о 

извршеном попису са стањем на дан 31.12.2019 године. Школски одбор је једногласно донео 

одлуку да се извештај комисије за попис имовине усваја. 

На седници Тима за попис који је одржан 28.02.2020 обавештени су сви чланови тима и 

комисија да је извештај за попис имовине за 2019 годину усвојен. Такође договорено је да се 

чланови Тима за попис имовине састају по потреби у току године, са чиме су се сложили сви 

чланови Тима за попис инвентара  - школске имовине. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

Татјана Чех, медицинска сестра, васпитач - председник пописне комисије, Вјерослава Мађарев, 

дипл. економиста за финансијско – рачуновођствене послове, Оливера Сладечек, наст. разредне 

наставе, Слађана Радојковић, наст. разредне наставе, Марина Бабкова, наст. енглеског ј.- разредна 

настава, Павел Урбан, проф. физичког васпитања, Јожо Фаркаш, проф. техничког образ. и Иванка 

Мравик, наст. разредне наставе 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 2 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 430, 55 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Извештај о извршеном попису са пописним листама достављају се надлежном органу (директору 

и школском одбору). 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Чланови комисије 

 

 

Тим за статистичку обраду 

 

НАЗИВ: Тим за статистичку обраду 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Послови који захтевају статистичке анализе, обављао је тим за статистичку обраду. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Шимек Владо, проф. математике, Јанко Такач, педагог школе, 

Јанко Томаш, проф. математике, Катарина Микулић, проф. математике. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 400 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Редовно су статистички обрађиване информације и подаци у току школске 2020/2021 године, како 
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за потребе школе (наставничко веће, одељењско веће, тимови и активи) тако и за потребе школске 

управе, окружне уписне комисије, покрјаинског секретаријата, министарства просвете, локалне 

самопураве, интерресорне комисије, ... Статистичка обрада података је нарочито била потребна 

због епидемије Ковид 19 и пратеће проблематике похађања наставе. 

Tим за статистичку обраду имао је посебна задужења током пробног завршног испита и током 

самих завршних испита. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

НАЗИВ: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Овај тим има улогу да се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада установе, да прати остваривање школског програма, да се стара о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада наставника и стручних 

сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: директорка школе Ањичка Биреш, стручни сарадник – психолог 

Вјерка Ушјакова, стручни сарадник – педагог Јанко Такач, као и наставнице Ана Кукучка, Мариа 

Котваш, Ана Чипкар Фаркаш, Светлана Коцић и Ана Хрк. Представница школског одбора је 

Ањичка Томаш, представник Ученичког парламента Станислав Суханек и представницa Савета 

родитеља Милинка Светлик. Пошто је чланица тима Мариа Котваш у новмебру остварила право 

на одлазак у пензију јавила се потреба да Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

добије новог члана. За новог члана је предложена Ева Пољак Хрк која је прихватила чланство у 

Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 400 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  

Разматрани су и усвајани предлози измењеног оперативног плана рада основне школе уз 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима 

пандемије вируса ковид-19. 

Праћен је и анализиран рад школе у условима пандемије и предлагане су мере за унапређење рада. 

Праћено је самовредновање области Постигнуће ученика и анализиран је успех на завршним 

испитима. Закључци на основу анализе пробног тестирања 2021. су следећи: 

- процес пробног тестирања је од стране наше школе одрађен без значајнијих организационих и 

процедуралних проблема 

- ученици се нису потрудили да тестове на пробном тестирању одраде најбоље што могу и велика 

већина је тестове урадила веома брзо и није искористила цело предвиђено време 

- успех на пробном тестирању ученика наше школе је био слаб али на нивоу општинског и 

окружног просека. 

- постоји неслагање између оцена које ученици имају из наставник предмета заступљених на 

пробном тетсирања и резултата на пробном тестирању - из неких предмета веће а из неких мање. 

- припреме за завршне испите треба да протичу по плану, из свих предмета који су заступљени на 

завршним испитима 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 
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Тим за преглед школске документације 

 

НАЗИВ: Тим за преглед школске документације 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Преглед дневника ОВР (разредна настава) 

Преглед дневника ОВР (предметна настава) 

Преглед дневника ОООВР (предметна настава) 

Преглед матичних књига 

Преглед ЕсДневника 

Преглед личне документације наставника 

По избијању епидемије Ковид-19 Тим је имао више активности везаних за рад у ванредним 

околностима - прегледали смо дигиталне припреме за час наставника који су радили онлајн. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Слађана Радојковић, наст. разредне наставе, Марина Бабкова, 

наст. енглеског ј.- разредна настава, Татиана Брезинова, проф. енглеског језика, Данка Томан, 

референт за правне, кадровске и административне послове и Јанко Такач, педагог  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 400, 50 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Чланови тима су прегледали ЕсДневник и у рубрици Запажања о прегледу дневника указивали на 

недостатке у вођењу школске документације 

Чланови тима су састављали извештаје о прегледу дневника у којима су указивали на недостатке 

у вођењу школске документације. 

Данка Томан, референт за правне, кадровске и административне послове, је прегелдала матичне 

књиге.  

Јанко Такач, педагог, је прегледао личну документацију наставника 

Наставник Јожо Фаркаш прегледао је Књигу дежурства. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 

 

 

Тим за годишњи извештај о раду школе 

 

НАЗИВ: Тим за годишњи извештај о раду школе 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Тим за за израду Годишњег извештаја о раду Основне школе ”Млада поколења” у Ковачици 

конституисан је на основу Годишњег плана рада школе.   Што се тиче послова и задужења, сви 

чланови ће узети учешће у изради свих сегмената Годишњег извештаја о раду школе (даље 

ГИРШ) а пред крај наставне године - у мају/јуну - ће бити конкретизована подела задужења то 
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јест ко ће се бавити којом облашћу ГИРШ. У току прве недеље септембра ће сви чланови тима 

узети учешће у куцању текста, уређивању табела и фотографија, правописној лектури и сл.  

У вези термина израде, договорено је да се са израдом ГИРШ креће на крају наставне године али 

да већ ради тим који месечно евидентира све школске активности те са њима (Сања Бојковић и 

Тања Брезина) треба посебно сарађивати а ускоро нас чека и прачење резултата са такмичења - 

школских, општинских, окружних .... Све извештаје које добијемо током шк. године треба 

стављати у регистраторе који стоје у зборници школе. Предложено је да се наставницима дају 

одштампани обрасци у које ће писати своје извештаје за ГИРШ и који ће стајати у зборници.  

Преко лета рад на изради Извештаја ће се усклађивати у зависности од термина годишњих одмора 

и обавеза чланова Тима у другим школама. Извештај се предаје школском одбору на усвајање у 

септембру 2021. године. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Наставнице Власта Кирић, Оливера Сладечек, Виерослава 

Валовец,, Вијера Томан, Слађана Радојковић, Мирослав Јурица као и стручни сарадник – педагог 

Јанко Такач.  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 5 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ НАСТАВНИКА: 50 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Годишњи извештај о раду школе за 2020/2021. годину 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 

 

 

Тим за фото новине 

 

НАЗИВ: ТИМ ЗА ФОТО НОВИНЕ 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Фото новине се уређују током целе школске године у зависности од одржавања разних 

манифестација и програма у школи. 

Најчешће се у фото- новине излажу слике: Пријем првака, Kрос, Дечја недеља, Микулаш, Деда 

Мраз, 8.Март . 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

Катарина Шимак,Јармила Халупа и Зузана Светликова 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 5 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: / 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Фото новине се налазе испред школе тако да сви ученици а и грађани могу да виде слике са 

програма и манифестација које се организују у нашој школи. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:Катарина Шимак 

 

 

Тим за ажурирање података 

 

НАЗИВ: Тим за ажурирање података 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Тим задужен за сређивање, ажурирање, селекцију података и информација. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Данка Томан, референт за правне, кадровске и административне 

послове, наставници Владо Шимек и  Зузана Путник, Ањичка Биреш, директорка, Јармила 

Шипицки, секретар и Јанко Такач, педагог школе 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 400, 50 
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РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Редовно су сређиване, ажуриране, селектоване информације и подаци у току школске 2020/2021 

године, како за потребе школе тако и за потребе школске управе, окружне уписне комисије, 

покрајинског секретаријата, министарства просвете, локалне самопураве, интерресорне 

комисије, ... 

Због епидемије Ковид-19 Тим је имао и активности везаних за рад у ванредним околностима. 

Од ове школске године ради се и у оквиру Јединственог информационог система (ЈИСП). 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 

 

 

Тим за есдневник 

 

НАЗИВ: ТИМ ЗА ЕСДНЕВНИК 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Договор о раду 

Пресек стања на крају првог полугодишта 

Шта смо  одрадили током првог полугодишта 

Штампање сведочанстава на крају другог полугодишта 

Анализа рада током школске године 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

Катарина Шимак и Владо Шимек, координатори електронског дневника 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

Сви ученици ове школе, сви наставници, педагог, психолог и директорка 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

- 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Катарина Шимак и Владо Шимек 

 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

НАЗИВ: Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Тим је задужен за подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају 

међупредметне  компетенције, организовање предавања и радионица за промоцију 

предузетништва, предавање за ученике у прикупљању и продаји секундарних сировина - папир, 

електронски отпад, ... те о могућностима остваривања зараде од рециклирања, укључивање 

ученика у израду радова за продајне изложбе, одабир најбољих  семинара за развој 

међупредметних компетенција. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Гордана Станисављевић 

Елена Омаста,Анна Хркова, Нада Гогош, Јармила Халупа, Евка Омаста, Зузана Куталек, Адам 

Сирома и Јан Томаш. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 састанка 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: Сви ученици 
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РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Због епидемије план за школску 2020/2021.годину је био коригован и у потпуности реализован. 

Реализација плана рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва је 

представљена презентацијом (огледни часови, пројекти, тематски дани, програми, активности са 

родитељима, сарадња са локалном заједницом и семинари) коју је  припремила наставница 

словачког језика Ана Хрк. Сви чланови тима били су веома вредни у прикупљању материјала - 

огледних часова, радионица, промоција предузетништва. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Гордана Станисављевић  

 

 

Тим за професионални развој запослених 
 

НАЗИВ: ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе 

Обавештавање наставника о актуелним семинарима 

Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње 

Организација одржавања семинара у школи 

Праћење рада приправника 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Стручни сарадник – психолог Вјерка Ушјакова, стручни 

сарадник – педагог Јанко Такач,  као и наставнице Катарина Микулић и Марина Бабка.  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ НАСТАВНИКА: 50 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Извештај о стручном усавршавању у току 2020/2021. године 

Лични извештаји о стручном усавршавању запослених за 2020/2021 

Дати су предлози тема за семинаре у шк. 2021/2022 години 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач 

 

 

Тим за вебсајт школе 

 

НАЗИВ: Тим за вебсајт школе, ФБ страницу школе и летопис школе 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

-школа има свој веб сајт који су направили Владимир Цицка и Владимир Кухарик 

-ради се постављање вести на сајт школе 

-ради се уређивање ФБ страницу школе 

-води се Летопис школе 

-почиње се са израдом монографије наше школе 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

Јанко Такач – руководилац, Ана Хркова, Данка Томанова, Јелена Лукић, Зузана Путник  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 2 састанка, 60 часова 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: / 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  

Сајт школе:   https://mladepokolenia.rs/ 

ФБ страница школе: https://www.facebook.com/groups/238804345138/?ref=bookmarks 

Летопис школе води Данка Томанова 

ФБ страница групе за израду монографије школе        

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Јанко Такач   

https://mladepokolenia.rs/
https://www.facebook.com/groups/238804345138/?ref=bookmarks
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Актив друштвених наука 

НАЗИВ:  Актив друштвених  наука 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ:     

Седница актива одржана  10.09.2020. 

1.Договор о уџбеницима и литератури.                                                                                                                                                     

Сваки наставник је из свог предмета образложио које су предности изабраних уџбеника 

одређених издавачких кућа.  

2. Реализација и анализа иницијалних тестова.                                                                                                              

Иницијални тестови су реализовани из историје и географије. Наставници су се сложили да су 

ученици иницијалне тестове урадили слабо. 

3.Организовање рада секције, допунске и додатне наставе.                                                

Наставници су истакли  да је важно редовно одржавање допунских часова. Чланови су 

разматрали како појачати мотивацију ученика из својих наставних предмета.  

4.Актуелности и корелација са другим већима.                                                                   

Наставници су се сложили да је могућа корелација између појединих предмета друштвених 

наука. Могућа је и корелација са другим већима.  

Седница актива одржана је 20.11.2021 

1.Уједначавање критеријума оцењивања – чланови актива су разговарали о критеријумима 

оцењивања и из истог предмета али више наставника. Чланови су дошли до закључка, да се 

наставници придржавају правилника о оцењивању. 

2.Договор о изради прилагођених планова – наставници су разматрали могућност израде 

прилагођених планова за ученике који имају потешкоћа у учењу. 

3.Организовање рада секције, допунске и додатне наставе – наставници су истакли да је важно 

редовно одржавање допунских часова. Чланови су разматрали како појачати мотивацију 

ученика из својих наставних предмета. 

Седница актива одржана је 26.02.2021.године.  

1.Квиз-упознавање своје прошлости -                                                                                                                  

квиз је одржан 15. Децембра 2020.године онлине.  Учествовали су ученици: Виктор Кралик 

7-2,  Адам Фаркаш 7-2,  Марина Чувар 8-2 и Станислав Суханек 8-2. Ученици су достигли леп 

успех, као награду добили су зимовање, које ће се реализовати када то услови буду дозволили. 

2.Припреме за прославу Светог Саве – ове године прослава је одржана онлине, ученици су 

рецитовали, писали саставе, цртали од  ученичких радова направљен је видео који је 

постављен на сајту школе.                                                            

3.Организовање школских такмичења – школско такмичење из географије одржано је 

18.02.2021.године. Учествовали су  ученици 7. и 8. разреда: Даниел Вењарски 7-1, Тимотеј 

Томаш 7-1, Стефани Хрјешик 7-2, Даниел Сретеновић 7-2, Младен Шајн 7-3, Марина Омаста 

8-2, Станислав Суханек 8-2, Антонио Томан 8-2, Михајло Пешић8-3, Нађа Лакичин 8-3 и Филип 

Бјелић 8-3. Општинско такмичење треба да се одржи 14.03.2021.                                                                           

Из историје школско такмичење одржано је 10.02.2021.године. Учествовали су ученици: 

Александра Бабињец 6-3, Данило Матић 6-3, Анђела Бекић 7-3, Младен Шајн 7-3, Душко Галат 

8-3, Нађа Лакичин 8-3, Филип Пјевић 8-3, Анђела Пјевић 8-3, Михајло Пешић 8-3. Општинско 

такмичење из историје треба да буде у Падини 21.03.2021. По одлуци друштва историчара, 

одлучено је да неће бити  такмичења.  

 4. Разно – Изложба на тему вршњачко насиље, решавање проблема у виду стрипа, одржана је 

25. фебруара 2021. године. Ученици од 5-8.разреда из предмета Грађанско васпитање, добили су 
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Актив природних наука 

 

НАЗИВ: Актив природних наука 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: На састанцима актива се ускљађивао критеријум 

оцењивања,договарани термини одржавања припремне, допунске и додатне наставе,вршен је 

избор уџбеника договарало о могучностима побољшања успеха ученика на завршном испиту, 

радила се анализа резултата пробних и завршних испита.Огледни час у овој години пандемије су  

реализовали сви чланови актива- Евка Омаста, Ана Срдић, Јан Сабо  Ненад 

Грозданић  .Уоквиру актива је договарана и посета Фестивалу  науке  у Београду у новембру 

али –није реализована .Ученицима је препоручено да Фестивал науке посете онлине.За 

такмичења су ученике припремали наставник Н. Грозданић, Е.Омаста, Ј.Сабо , А.Срдић а имамо 

и освојена места на општинском и окружном нивоу такмичења из физике, из хемије такође на 

општинском нивоу а такмичења из биологије није било. Наставници који су предавали осмим 

разредима су реализовали и припремну наставу за завршне испите.Допунску наставу су 

реализовали сви наставници. На нивоу актива по предметима вршен је и избор уџбеника . Због 

прекида наставе неки наставници су снимали ТВ часове- из нашег актива то је радио наставник 

Јан Сабо а  он је снимао часове биологије и хемије за ОШ. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Евка Омаста- проф. биологије и хемије, Сабо 

Јано-проф.биологије и хемије, Ненад Грозданић- проф. физике, Ана Срдић- проф. физике 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 6 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 400 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: Записнице са седница актива    

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Евка Омаста 

 

приручник.            

Седница актива одржана је  27.08.2020. 

1. Доношење плана за наредну  школску 2020/21 годину. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:                                                                                                                                    

Елена Омаста - наставник  географије                                                                                                          

Зорица Тимотијевић - наставник  географије                                                                                                          

Зузана Путник - наставник  грађанског васпитања                                                                                  

Зузана Куталек - наставник историје                                                                                                             

Желмира Светлик -  наставник историје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мирослав Јурица - наставник историје                                                                                                          

Ана Срдић – вероучитељ          

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  Током пандемије корона вируса, чланови актива су 

сарађивали преко вибер групе, размењивали искуства и договарали како најбоље реализовати 

план из свог предмета током наставе на даљину.. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Елена Омаста 
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Актив математике, информатике и ТТ 

 

НАЗИВ: Извештај о раду Актива математике, информатике и технике и технологије    

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

На основу глобалног плана 

 и програм Актива реализовано је: преношење информација са Педагошког колегијума Школе. 

Усвојени су ИОП-и за школску 2020/21. годину и анализирани су резултати допунске наставе из 

математике и технике и технологије, 

 додатне наставе, индивидуализације и ИОП_а из математике 

извршено је иницијално тестирање из математике, информатике и ТО 

Анализирани су резултати пробних тестова за завршни испит из математике. 

Праћена је дисциплина и радна одговорност и дежурство у школи 

Одржани су угледни часови 

Пренета су запажања са стручног усавршавања наставника 

Осавремењаван је наставни процес. 

Распоред часова и наставни садржаји су кориговани у складу са ситуацијом пандемије Цовид-19. 

Настава је извођена по комбинованом моделу у две групе: редовно и онлајн 

Директорка школе је посећивала наставне часове и вршена је самоевалуација ученика. 

Наставници, који ће у следећој школској години предавати ученицима у 5. разреду одржали су 

часове у 4. разреду да би ученике упознали са предметима и наставним садржајима. 

  Наставници Актива су дали предлог уџбеника за школску 2021/22 годину 

Разматране су понуде и предлози за избор уџбеника за 5., 6., 7. и 8. разред и направљен је 

посебан извештај. 

Електронски уџбеници за пети разред 

Актив је једногласно донео одлуку о употреби уџбеника издавачке куће КЛЕТТ за математику, 

технику и технологију и за Информатику и рачунарство издавачке куће Едука. 

Чланови Актива су дали предлоге за унапређење сарадње између наставних предмета, 

анализирали су рад за 2020/21. годину и поднели извештај о свом раду. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

Катарина Микулић, Владо Шимек, Растислав Ушјак, Јано Томаш,Борислав Жарков и Јожо 

Фаркаш. 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ:   Актив је одржао 5 седница. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА:  - 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: Чланови Актива су задовољни радом актива ове школске 

године. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Председник Актива математике, информатике и технике и технологије 

професор Јожо Фаркаш 

 

 

 

Актив за стране језике 

 

НАЗИВ:  Извештај о раду АКТИВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 2020/2021 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Актив страних језика је до 24.6.2021. одржао 4 састанка, записнице су унете у Есдневник. 

Први састанак је водила Светлана Коцић а остала три Татјана Брезинова. 

Планиран је и пети састанак у аугусту где ће се бирати нови руководилац за следећу школску 

годину. 



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

37 

 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   Татјана Брезинова: руководилац 

Светлана Коцић: руководилац до новембра 2020, одсутна због боловања. 

Чланови: Евка Каркуш, Марина Бабка, Јан Томаш, Марија Блажић                                                   

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 4 састанка, записнице унете у Есдневник. 

Планиран пети за аугуст. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА:  сви ученици од 1 до 8 разреда, енглески и немачки језик 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  

Сматрамо да смо ове године били успешни и упркос ситуацији са пандемијом. 

Колегиница Евка Каркуш је са ученицом стигла до окружног такмичења где је ученица освојила 

3 место. 

Међународна олимпијада Хипо: у првом кругу смо имали 10 ученика а 2 су се пласирала у 

полуфинале и чекамо резултате. 

Кординатор је била Татјана Брезинова. Оба круга су одржана у нашој школи. Полуфинале је 

одржано онлајн. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Татјана Брезинова 

 

 

Актив дефектолога 

 

НАЗИВ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДЕФЕКТОЛОГА 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Годишњи план Стручног већа дефектолога обухватио је 

 - планирања и програмирања образовно-васпитног рада 

 - праћења и вредновање образовно-васпитног рада ИОП2,  

- рад са  наставницима,  

- рад са  ученицима , 

 - рад са родитељима, односно старатељима,  

- рад са директором, стручним сарадницима,  

- рад у стручним органима и тимовима,  

- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе,  

- вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.  

 Одржан је Тематски дан – „Дан планете Земље“ ( одељење ученика 2/4 разреда и одељење 

ученика са сметњама у развоју), и припремљена је тематска изложба поводом тога у холу 

школе где су били изложени радови ученика . 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

- У школској 2020/2021 години чланови Стручног већа дефектолога су били: Дарина Доша 

Стано, дефектолог-руководилац Стручног већа, 

Нада Гогош,дефектолог- члан,  

Ана Бабка, дефектолог-члан  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА: 

Број састанака је 4 , укупно 8 сати. 

У шк.2020/2021 планирано је и одржано 4 састанка Стручног већа дефектолога чији су 

записници са састанка приложени у регистратору у зборници као и у електронском дневнику. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

11 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

План рада је у потпуности реализован. 

За наредну школску годину планирано је такође четири састанка Стручног већа дефектолога. 

План рада биће донешен на наредној седници Стручног већа дефектолога планираног за 
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23.08.2021. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Дарина Доша Стано, дефектолог 

 

 

 
 

Веће уметности и спорта 

 

НАЗИВ: Веће уметности и спорта  

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ:  

Углавном су планиране активности реализоване, нека спортска такмичења нису због 

епидемиолошке ситуације и превентивних мера,  постигнути  су  изванредни  

резултати  у  обласи  уметности  и  спорта. 

Ученици  воле  уметност  и  спорт,  са  задовољством  су  се  такмичили и освајали 

награде, излагали  своје  радове,  учествовали  у  радионицама,  на  приредбама, фестивалима, 

израђивали  сцене за  културно-уметничке  програме... 

Одабрали смо уџбенике за 8. разред, музичка и ликовна култура.  

Одржани  су  часови  редовне, додатне, изборне  наставе  и  секција, слободних наставних 

активности  из  области  овог     актива. 

РУКОВОДИОЦИ  И  ЧЛАНОВИ: Томаш Павел-наст. музичке културе, Урбан  Павел- наст. 

физичког и  Томаш  Мирослав наст. физичког, Томаш Павел (млађи) -наст. музичке културе 

БРОЈ САСТАНАКА: 4  

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Нека спортска такмичења нису одржана, остале активности јесу, конкурси, такмичења, фестивали, 

изложбе, пројекти, редовна настава, додатна настава, слободне наставне активности...Постигли 

смо лепе резултате... 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Сања Бојковић 

  

 

Актив матерњих језика 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА МАТЕРЊИХ ЈЕЗИКА 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

 Иницијални тестови у свим вишим разредима из словачког и српског језика 

 Рад Актива у време онлајн наставе 

 Пројекат “Неки нови клинци Ђолету у част“ 

 Пројекат „Лековито биље“ 

 Смотра рецитатора- Милан Хрк освојио 2.место на републичком такмичењу 

 Избор уџбеника 

 Припремни часови за осмаке 

 Завршни/излазни  тестови 
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 Пробни завршни тест 

 Завршни тестови осмака 

 Издавање електронског школског часописа“Мали принц“ 

 Снимање ТВ часова за Национални савет Словака и ОЕБС 

 Снимање филма „Школа у доба короне“ 

 Тематски дан „Обележавање годишњице Великог рата“ 

 Тематски дан „Годишњица рођења Вука Караџића“ 

 Пројекат о др. Јанку Булику 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   Руководилац: Јелена Лукић 

Чланице: Ана Хрк, Властислава Кирић, Зузана Путник, Ева Пољак Хрк. 

БРОЈ САСТАНАКА, АКТИВНОСТИ:  4 састанка, 14 активности 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 100 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  

Евалуација рада нашег тима показује да смо упркос ванредним околностима пандемије успели да 

одржимо квалитет и висок ниво рада са својим ученицима, што показује високи степен њихове 

активности, успеха и учешћа, како у наставним тако и у ваннаставним садржајима. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Јелена Лукић 

 

Тим за развој школског програма 

 

НАЗИВ: Тим за развој школског програма 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Израда Анекса школског програма 

Праћење примене односно имплементације школског програма и наставних планова 

Праћење остварености осталих облика наставе и активности ван школе 

Извештај о реализацији Школског програма. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:  

Вјера Ушјак – психолог школе, руководилац 

Шимек Владо – проф. математике,члан 

Катарина Шимак – професор разредне наставе, члан 

Катарина Каркушова – професор разредне наставе, члан 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: / 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

Сви ученици школе. 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

План рада Тима је  реализован, колико је то било могуће услед пандемије корона вируса.  

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Вјера Ушјак 

 

 

 

Тим за израду годишњег плана рада школе 
 

НАЗИВ:  Тим за израду Годишњег плана рада школе 
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КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

- Израда и доношење плана рада тима за ГПРШ и верификација нових чланова тима; 

- Верификација члана Тима из редова родитеља; 

- Презентација Годишњег плана на Наставничком већу, Савету родитеља и усвајање на 

  Школском одбору  

- Израда Анекса  

- Праћење имплементације нових планова и правилника током године 

- Праћење реализације свих планираних активности у току школске године  

-Анализа рада и подношење Извештаја рада тима; 

- Обједињавање појединачних планова рада који чине саставни део плана 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   

Вјера Ушјак – руководилац,члан тима 

Ката Павела – члан тима 

Гордана Станисављевић– члан тима 

Татјана Брезинова – члан тима 

Јан Сабо–  члан тима 

Валерија Кришан - члан тима, представник родитеља 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА: 

Број састанака је 5, укупно 10 сати. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 

Сви ученици школе, укупно 433 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

План рада Тима је у потпуности реализован. Све планиране активности ГПРШ нису 

реализоване,  због прекида наставе услед епидемије грипа и пандемије корона вируса. 

Детаљнији подаци ће бити приказани у ГИРШ. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Вјера Ушјак 
 

 
 

Тим за коришћење савремене технологије  

 

НАЗИВ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

2020/2021 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Тим за коришћење савремене технологије има свој мејл где наставници презентују како користе 

савремена наставна средства за побољшање наставе и већег разумевања градива. 

timsavremenetehnologije@gmail.com и наставници су ту слали извештаје са својих часова. 

У даљем раду тим је реализовао праћење наставних часова и уверио се су школски кабинети 

оптимално опремљени пројекторима и копјутерима као и интернет везом. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

Владо Шимек 

Ненад Грозданић  

Јанко Такач 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ:  

mailto:timsavremenetehnologije@gmail.com
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Чланови су радили током целе школске године и држали седнице путем Вибера, због околности 

везаних за пендемију вирусом. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:   Ненад Грозданић 

 

 

Актив разредне наставе 

 

НАЗИВ:  Стручно веће наставника разредне наставе 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Ова школска  година је доста специфична. Радили смо по коригованом распореду часова  а 

оперативни планови су били прилагођени због епидемиолошке ситуације у држави. Састајали 

смо се ради измене искустава, подршке у овом начину рада.  

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ - Руководилац Зузана Светликова и чланови:   Јармила 

Халупа, Катарина Шимак, Иванка Мравик, Зузана Петрикова, Ката Павела, Ана Фаркаш 

Чипкар, Катарина Каркуш, Оливера Сладечек, Ана Кукучка, Слађана Радојковић, Гордана 

Станисављевић, Марина Бабка, Вјера Томан, Дарина Доша Стано, Љиљана Шајин, Ана Срдић, 

Вјерослава Валовец.   

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 5 састанака 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: Сви ученици нижих разреда 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

У почетку је било и страха и незнања, али заједничким договором, консултацијама, примерима 

добре праксе и добром међусобном сарадњом смо све савладали. Задовољни смо исходима, 

оценама на крају школске године. Верујем да ћемо и у будуће добро сарађивати, како 

међусобно, тако и са осталим Сручним већима у нашој школи.  
ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Зузана Светликова 

 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ  ПЛАНОВА  И ПРОГРАМА 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

 

Заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

Као сертификована школа УНИЦЕФ-овог пројекта „Моја школа - школа без насиља“, и 

ове школске године смо наставили са активностима овог пројекта: 

- едукативна предавања и радионице о насиљу 

- одељењска и школска правила понашања 

- формирање и рад Вршњачког тима 

- кутија за пријаву насиља 

- предузимане су активности на развијању спољашње заштитне мреже 

 

У складу са пројектом Школе без насиља, а у оквиру спровођења Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама, реализован је План превентивних активности на сузбијању насиља и формиран 

посебни Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

на нивоу школе. 



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

42 

 

 

Осим наведеног, стручни сарадници и одељењске старешине су спроводили: 

- рад са ученицима склоним насиљу (појачани васпитни рад, друштвено-корисни рад, 

васпитно-дисциплинске мере) 

- састављање планова заштите  

- евиденција о инцидентима насиља и о прекршиоцима 

- индивидуални и групни разговори са ученицима умешаним у инциденте насиља 

- родитељски састанци и предавања родитељима на тему заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и безбедности деце на интернету 

 

У сузбијању насиља, школа сарађује и са родитељима ученика, Школском управом 

Зрењанин, полицијом, локалним Центром за социјални рад, Домом здравља и станицом хитне 

помоћи. 

 

 

 

Корективни рад са ученицима 

 

Корективни рад је имао за циљ да допринесе остваривању и ублажавању специфичних 

тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психофизичког 

понашања деце и да им омогући даље успешније учење и развој.  

 

 Организовао се за ученике од 1. до 8. разреда са мањим сметњама у физичком и 

психичком развоју. Овом облику наставе предходила је идентификација ученика, која је била 

сврстана у одговарајуће категорије сметњи: оштећење вида, слуха, говора, телесна оштећења 

и хронична оболења, интелектуалне сметње и тешкоће у учењу, као и емоционалне и 

социјалне сметње. 

 

 Школа је овај вид активности организовала по потреби. Одељењски старешина, или 

предметни наставник је указао на проблем и обраћао се педагогу или психологу школе, они су 

се упознали са ситуацијом и давали предлог за план рада. Тамо где је било потребно, у 

сарадњи са одељењским старешином и родитељима писао се план рада за одређеног ученика, 

или се подносио захтев ИРК. Рад се изводио самостално са ученицима у редовним одељењима, 

или у сарадњи са одговорајућим стручњацима за поједине врсте сметњи, а пре свега са 

дефектолозима школе, примењујући индивидуализацију или одговарајући ИОП.  

 

 

 

Професионална оријентација 

 

За професионалну оријентацију ученика су ове школске године били задужени педагог 

Јанко Такач и наставници: Зузана Путник, Сања Бојковић, Марија Котваш и Ана Срдић. 

 

Програм професионалне оријентације реализоваo се углавном кроз следеће садржаје 

рада: разговори са ученицима, испитивање интересовања ученика, постављање пригодних 

изложби, и сл. Остваривана је и сарадња са средњим школама у околини а такође и са 

школама из Р. Словачке. Нажалост, ове године Служба за професионалну оријентацију 

Национална служба за запошљавање у Панчеву, није обавила тестирање професионалних 

интереса и професионално саветовање ученика 8. разреда.  У реализацију поменутих 

садржаја су укључени: одељенске старешине, предметни наставници и стручни сарадници. 
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Због епидемије Ковида 19, на професионалној оријентацији је рађено у веома смањеном 

обиму. 

И ове године је организован завршни испит и одабир средњих школа за упис ученика 

осмог разреда. Припреме за ове активности текле су током целе школске године, а посебан 

акценат је стављен на припреме ученика осмих разреда за полагање завршног испита. 

Сви ученици који су ове године у јуну завршили осми разред уписани су у средње 

школе. 

 

 

Здравствена заштита 

 

 

Рад на здравственој заштити ученика захтева ангажовање многих ресурса унутар и ван 

школе, јер здрав начин живота се учи у породици, школи и широј друштвеној заједници. 

Школа код ученика покреће позитивне емоције, формира правилне ставове, спроводи 

позитивне акције за здравље, уграђује знања у облику навика у карактер ученика и трасира 

пут ка вештинама вођења здравог живота. 

 

У школској 2020/2021. години је остварена је:  

1. Сарадња са педијатрима Дечјег одељења и стоматологом Дома здравља у Ковачици 

који су вршили лекарске систематске прегледе ученика. Остварена је и сарадња са хитном 

службом. Такође, перманентно је пружана лекарска помоћ у виду саветодавног рада. 

2. Сарадња са Месном заједницом и ЈКП “Елан” ради естетског и еколошког уређивање 

школског и ваншколског простора - парка унутар школе и централног парка у центру места 

3. Сарадња са Црвеним Крстом и учешће у квизу Шта знаш о здрављу? Координатори 

су били: Евка Омаста, Иванка Мравик и Чех Татјана. 

  

Од почетка школске године, пошто је у целој држави проглашена епидемија вируса 

КОВИД 19 образовно васпитни рад у школама се одвија у складу са препорукама надлежних. 

Организација рад је прилагођавана, у складу са ситуацијом ученици и наставници су почели 

са делимичном или потпуном онлине наставом и са праћењем ТВ наставе. Целокупан 

образовно-васпитни рад школе је дакле био уређен прописима, препорукама, смерницама и 

упутствима из Министарства просвете и из Школске управе Зрењанин. 

 

 

 

 

Заштита животне средине 

 

 

У школи је путем различитих активности реализовано развијање еколошке свести 

ученика пре свега на редовним часовима биологије, хемије, ЧОС-у, али и осталим предметима. 

Такође су реализоване и акције на нивоу целе школе, за све ученике, како би путем њих 

развијали код деце свест за бригу о животној средини, отпаду, рециклажи и очувању животне 

средине. 

 Реализован је низ акција, где су се укључили сви ученици школе, путем разних 

активности на нивоу одељења, разреда и целе школе. У школи перманентно траје рад на 

сакупљању старог папира, пластичних чепова и лименки. Што се тиче скупљања отпада, 

успостављена је и сарадња са основним школама из Падине, Самоша и Јаношика.  

Обележени су и еколошки датуми: 
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- Дан здраве исхране  

- Дан воде    

- Дан планете Земље   

      Током школске године одржане су и друге активности којима се код ученика развијала 

свест о очувању животне средине, нпр. садња Дрва генерације (набавка и садња).   

 

      Наша школа је једна од образовних установа у Војводини које реализују програм „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“.  

      На овај начин деца и родитељи уче како треба да се понашају према отпаду, да га 

сортирају и предају тамо где му је место, јер на тај начин чувамо себе и целу планету. 

Еколошка секција је саставила посебан извештај о својим активностима али због 

епидемије Ковид-а многе активности из овог сегмента рада школе нису могле да буду 

спроведене. 

Наша школа је ове школске године од Аутономне покрајине Војводине по пети пут 

добила признање за успешан рад приликом учешћа у пројекту „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“. Признање су примили наставница хемије Евка Омаста и наш домар Јурај Цицка. 

 

 

 

Самовредновање и вредновање рада школе 

 

 У току школске 2020/21. године планирано  је самовредновање области која је значајна  

за приоритете одређене Школским развојним планом у циљу што бољег увида у тренутно 

стање и могућности унапређивања целокупног процеса. Самовреднована је област 

Постигнуће ученика. 

 

 Извештај о самовредновању у току школске 2020/2021. је посебан документ који је Тим за 

самовредновање школе предао наставничком већу дана 13.8.2021. 

 

 

 

Извештај о стручном усавршавању ван установе у школској 2020/2021. години 

 

Стручно усавршавање наставника је континирани процес који се настављао и у току 

претходне школске године. Заступљени су следећи облици стручног усавршавања: 

 - семинари (заједнички за све наставнке, поједниначни стручни семинари) 

 - саветовања и дискусије (на седницама Наставничког већа) 

 - угледни часови 

 - учешће у стручним активима на нивоу школе и општине.  

 - путем стручних часописа на које је школа претплаћена (Просветни преглед, Педагогија). 

У току минуле школске године, наставници и стручни сарадници и директор школе посетили 

су бројне семинаре, обуке и стручне скупове и тако су остваривани бодови стручног 

усавршавања наставника ван установе. 

 

Стручно усавршавање наставника је континирани процес који се настављао и у току 

претходне школске године. Заступљени су следећи облици стручног усавршавања: 

 - семинари (заједнички за све наставнке, поједниначни стручни семинари) 

 - саветовања и дискусије (на седницама Наставничког већа) 

 - угледни часови 
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 - учешће у стручним активима на нивоу школе и општине.  

 - путем стручних часописа на које је школа претплаћена (Просветни преглед, Педагошка 

стварност, Школски час, Настава и васпитање). 

У току минуле школске године, наставници и стручни сарадници и директор школе посетили 

су бројне семинаре, обуке и стручнe скуповe и тако су остваривани бодови стручног 

усавршавања наставника ван установе. 

 

РБ НАЗИВ СЕМИНАРА ИЛИ СТРУЧНОГ СКУПА БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

КОЈИ СУ 

ПОСЕТИЛИ 

СЕМИНАР 

БОДОВИ 

2020/2021 

1 Како мотивисати ученике 21. Века; Ковачица; 

17.-18.10.2020 

 

29 16 

2 Модули обука за развој језичких компетенција 

наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина  

(Јачање језичких компетенција) ; онлајн обука; 

ЦИП – Центар за интерактивну педагогију; 

31.10.2020.-21.11.2020. 

24 24 

3 XXII сусрети установа (Златибор, 18. - 21. 10. 

2020) 

1 3 

4 Všeobecné štandardy výsledkov na konci prvého 

cyklu základného 

vzdelávania a výchovy pre predmet Slovenský jazyk 

3 8 

5 Програм обуке за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења 

 16 

6 Вебинар „G Suite (Google classroom) – пречицама 

до успеха у настави на даљину” 

БИГЗ Школство 

7 1 

7 Вебинар „G Suite (Google classroom) – израда 

ефикасних тестова знања и упитника и G Suite 

Meet” 

БИГЗ Школство 

7 1 

8 Вебинар – Онлајн презентација уџбеника 

енглеског језика за 4. и 8. разред основне школе, 

ИК Фреска; 15.12.2020. 

2 1 

9 Обука за Гугл учионицу 6 4 

10 СНИМАЊЕ ТВ ЧАСОВА 7 6 

11 Одговоран однос према здрављу 1 24 

12 Програм обуке за запослене у 

образовању/Дигитална учионица/ Дигитално 

компетентан наставник- увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

11 19,5 

13 Дигитални свет 4 1 

14 Aкредитовани oнлајн стручни скуп – Проф.др 

Зорица Томић 

Типови инеракција – наставник као медијатор 

3 1 
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комуникације; Клетт, 2.12.2020. 

15 Вебинар – Онлајн презентација уџбеника за 4. 

разред, ИК Фреска 

1 1 

16 Вебинар – Онлајн презентација уџбеника за 4. 

разред, ИК Логос 

1 1 

17 Вебинар – Онлајн презентација уџбеника за 4. 

разред, ИК Клетт 

1 1 

18 Вебинар – Онлајн презентација уџбеника за 4. 

разред, ИК Едука 

2 1 

19 Aкредитовани oнлајн стручни скуп- 

Др Олга Хаџић: Ванредно стање психе-како 

сачувати себе у ванредним околностима 

2 1 

20 Aкредитовани oнлајн стручни скуп- Биљана 

Тодоровић, Јасмина Ђорђевић; Од доброг плана , 

преко ефикасне евиденције до најбољих 

резултата ,  Клетт, 17.12.2020.  

3 1 

21 Вебинар„Лет кроз дигитални 

свет“ 7.10.2020.Савез учитеља Републике Србије 

београд 

1 1 

22 Вебинар“Комуникација у 

школи“12.3.2021.Вулкан Београд 

1 1 

23 Вебинар“Дигитални алати и 

занати“29-30..1.2021..Клет-друштво за развој 

образовања Београд  

2 1 

24 Вебинар“Између две ватре-како посредовати у 

ученичком конфликту“,предавач Јелена 

Марушић;  10.2.2021Клет-друштво за развој 

образовања Београд 

2 1 

25 Вебинар“Разредна настава“25.11.2020.Нови 

логос,Београд 

1 1 

26 Вебинар“Уз напредне опције Е-учионице до још 

боље комуникације са 

ђацима“15.3.2021.Клет-друштво за развој 

образовања Београд 

1 1 

27 Вебинар“Како подучавати вештинама 

комуникације“28.4.2021. ;предавач Јелена 

Марушић; Клет друштво за развој образовања 

Београд 

1 1 

28 Вебинар“Израда и примена ИОП-а-примери 

добре праксе у разредној 

настави“19.3.2021.Клет-друштво за развој  

образовања Београд 

1 1 

29 Вебинар“Комуникација телом и 

гласом“15.5.2021. предавач Марко Стојановић; 

Клет –друштво за развој образовања Београд 

2 1 

30 Вебинар „Математика у млађим 

разредима#18.5.2021.Савез учитеља Републике 

Србије ,Београд 

1 1 

31 Онлајн семинар““Асистивне технологије-помоћ 1 1 
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у образовњу деце са сметњама у 

развоју“2.6.2021.Друштво дефектолога 

Војводине ,Нови Сад 

32 Семинар“Тимски рад и сарадња наставника у 

функцији осигурања квалитета рада 

установе“12.6.2021.Центар за стручно 

усавршавање Кикинде; Ковачица 

6 8 

33 Обука за наставнике који дежурају у току 

завршног испита ; 16.-18.06.2021 ЗУОВ; онлајн 

4 8 

34 Обука2Дигитална учионица 2021“21.4. 

20201.Завод за унапређење образовања и 

васпитања Републике Србије 

1 8 

35 Дијагностика и превенција и отклањање узрока 

школског неуспеха (онлајн) 

3 33 

36 „Асертивном комуникацијом до 

успеха“ 28.06.2021. Ковачица 

1 8 

37 Примена апликације за прегледање отворених 

задатака на завршном испиту/државној 

матури“ у периоду 25-29. маја 2020.  (потврда 

дана 19.марта 2021.) 

2 8 

38 Онлајн презентација Клетт уџбеника за 8. 

разред основне школе 24.02.2021. 

1 1 

39 Vebinar prezentacija udžbenika likovne culture za 8. 

Razred-Novi Logos 

1 1 

40 Презентација уџбеника Информатика и 

рачунарство 8,  

Вулкан знање 

1 1 

41 Обука наставника информатике и рачунарства 

за примену уређаја микробит у оквиру теме 

Пројектни задатак у 7. и 8. Разреду 

1 16 

42 Вебинар – Онлајн презентација уџбеника 

енглеског језика за 4. и 8. разред основне школе, 

ИК Нови Логос; 14.12.2020. 

1 1 

43 Oнлајн презентација уџбеника за 8. разред 

основне школе математика 

 

2 1 

44 Вебинар-Едукини нови уџбеници: Енглески језик 

за 4. и 8. разред основне школе,  ИК Едука; 

29.01.2021. 

1 1 

45 Подршка у учењу математике 1 1 

46 Уџбеници 4.0 за математику 

 

1 1 

47 Обука за школске координаторе и 

администраторе међународних истраживања 

чији је носилац ИЕА; 

Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања – онлајн; 17.-19.02.2021. ; 

1 8 

48 Акредитовани онлајн стручни скуп: Кроз акцију 

и интеракцију подстакните ученичку 

1 1 
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мотивацију; предавач Ранко Рајовић; Клетт, 

23.02.2021. 

49 Акредитовани онлајн стручни скуп: Здрави 

стилови живота и због чега су важни; предавач 

Олга Хаџић; Клетт, 2.03.2021. 

2 1 

50 Акредитовани онлајн стручни скуп: Како 

ефикасно прилагодити наставу свим ученицима 

у одељењу у предметној настави; предавач 

Ивана Ковачевић; Клетт, 19.3.2021. 

1 1 

51 Акредитовани онлајн стручни скуп: Добро 

осмишљен пројекат као пут ка освајању и 

усвајаљу знања- предметна настава; предавачи 

Биљана Стојановић и Олгица Спасојевић; 

Клетт,  26.3.2021  

1 1 

52 Акредитовани онлајн стручни скуп: Подршка 

ученицима у онлајн учењу; предавач Драгана 

Пелемиш; Клетт, 8.04.2021 

1 1 

53 Акредитовани онлајн стручни скуп: Како 

подучавати вештинама комуникације; предавач 

Јелена Марушић; Клетт, 28.04.2021. 

1 1 

54 Акредитовани онлајн стручни скуп: Умеће 

комуникације – вредност слушања са 

разумевањем; предавач Ирена Лободок Штулић; 

Клетт, 27.05.2021 

1 1 

55 Вебинар-Дата Статус „Методе и технике 

учења у настави“ први део 

1 1 

56 Вебинар-Дата Статус „Методе и технике 

учења у настави“ други део 

1 1 

57 Вебинар –Дата Статус „Митови и заблуде у 

уџбеницима историје“ 

1 1 

58 Вебинар –Дата Статус „Карловачка 

митрополија и свакодневни живот њених 

верника у 18. и 19. Веку 

1 1 

59 Вебинар-Дата Статус-„Развој 

научно-популарне литературе и тзв.капиталних 

издања“ 

1 1 

60 Онлине презентација уџбеника: Логос, Клетт, 

Фреска - историја 

1 3 

61 Трибина Клетт„Учимо креативно,градимо 

партнерства: квалитетнији рад са ученицима и 

њиховим родитељима“    одржано 

28.01.2020.онлине 

1 1 

62 Вебинар Клетт . „Подршка ученицима у оквиру 

програма професионалне орјентације и 

транзиције у средњу школу.“ ,одржано 

15.05.2020.онлине 

 

1 1 

63 ОЕБС-ова обука за припрему и снимање ТВ 

часовa 

1 24 
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64 Уџбеници 4.0 у пракси 

 

1 1 

65 Обука наставника информатике и рачунарства 

за примену уређаја Микробит у оквиру наставне 

теме Рачунарство у петом разреду основног 

образовања и васпитања 

 

2 19 

66 ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА СУПЕРВИЗОРЕ И 

ПРЕДСЕДНИКЕ ШКОЛСКИХ КОМИСИЈА НА 

ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

1 8 

67 Вебинар – Клетт „Како нам интернет може 

помоћи у настави српског језика?“ Онлине 

2.3.2021. 

1 1 

68 Примена апликације за прегледање отворених 

задатака на завршном испиту/државној матури 

1 8 

69 Републички семинар наставника физике 1  

 

70 Euroclio-Удружење за друштвену историју 

Србије: 

„Антиратне и мировне иницијативе у Србији 

током ратова деведесетих на простору бивше 

Југославије“ 

1 1 

71 Министарство просвете,Филозофски факултет 

БГ,Центар за студије јеврејске уметности и 

културе: 

„Корени и последице Холокауста у 

културно-историјској перспективи“ (Програм од 

посебног значаја у образовању) 

1 20 

72 Вебинар : Дата Статус “Друштвена историја и 

њен значај у настави“ 

1 1 

73 Обука министарства на националној платформи 

 „Чувај ме“: 

1.) Породично насиље 

2.) Стратегије у раду са ученицима,који показују 

проблеме у понашаљу 

1 32 

74 Регионална Конференција: 

„Дигитално образовање за западни Балкан 2021“ 

T-4 Teacher Tech Summit 

1 1 

75 БИГЗ  вебинар: 

„Примена карикатуре у настави историје“ 

1 1 

76 БИГЗ вебинар: 

„Српске краљице у 18.и 19 веку“ 

Регионална Конференција: 

„Пројектна настава у онлине окружењу“ 

1 1 

77 Вулкан вебинар: 

„Комуникација у школи“ 

1 1 

78 Вулкан вебинар: 

“Медијација у школи“ 

1 1 
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79 Вулкан вебинар: 

„Невербалне поруке“ 

Вулкан вебинар: 

„Вештиме комуникације између наставника и 

ученика“ 

1 1 

80 Промоција уџбеника-Вулкан 

„Методе и технике учења у настави-трећи део“ 

Дата Статус 

1 1 

81 Промоција уџбеника:Дата Статус 1 1 

82 Промоција уџбеника-Герундијум 

„Прошлост између чињенице и мита“-Дата 

Статус 

(стручни вебинар) 

1 1 

83 „Историјске заблуде –врсте,начини 

настанка,последице и могућности њиховог 

отклањања.“ 

Дата Статус 

(стручни вебинар) 

1 1 

84 „Разоружање повјести-рушење споменика и 

култура сјећања“ 

Сенсе Центар-Пула Еуроцлио-Србија 

(Стручни регионални семинар) 

1 1 

85 Вебинар-Дата Статус „Методе и технике 

учења у настави“ други део 

1 1 

86 Вебинар –Дата Статус „Карловачка 

митрополија и свакодневни живот њених 

верника у 18. И 19. Веку 

1 1 

87 Вебинар-Дата Статус-„Развој 

научно-популарне литературе и тзв.капиталних 

издања“ 

1 1 

88 Дигитална учионица 

 Гугл учионица  - (вебинар БИГЗ) 

Обука за Гоогле учионицу (Црепаја) 

Вебинар : БИГЗ -  други део „Гоогле 

учионица-Gsuite Meet“ 

1 2 

89 Вебинар-Дата Статус „Методе и технике 

учења у настави“ први и други  део 

1 2 

90 Вебинар –Дата Статус „Митови и заблуде у 

уџбеницима историје“ 

1 1 

91 Од доброг плана , преко ефикасне евиденције до 

најбољих резултата и у време пандемије ковида 

19.-17.12.2020. 

1 1 

 

 

 

 

Реализација школског развојног плана 
 

 

Наша школа за текући развојни период предвиђа следеће области промена:  
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Oбласт промена (3) Постигнуће ученика  

Oбласт промена (6) Руковођење и управљање ресурсима 

Oбласт промена (2) Настава и учење 

 

 Извештај о развојном планирању у току школске 2020/2021. је посебан документ који је 

размотрен и усвојен на седници Тима за развојно планирање школе. 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 

 

 

Сарадња са организацијама и институциjама 

 

Школа је у протеклој школској години сарађивала са многим установама из локалне 

средине о чему се највише може сазнати у одељку о активностима школе по месецима. 

Сарађивали смо са: 

 

- Домом културе “3. Октобар”, Ковачица 

- Општинском библиотеком у Ковачици 

- Домом здравља у Ковачици 

- ЈКП “Елан” Ковачица 

- Галеријом наивне уметности у Ковачици  

- Галеријом „Бабка“ у Ковачици 

- Спомен-домом Мартина Јонаша у Ковачици 

- Месном организацијом Матице словачке у Ковачици 

- Меморијалним центром „Др. Јанко Булик“ из Ковачице 

- Националним саветом Словака (Нови Сад) 

- Удружењем жена у Ковачици 

- СРЦ “Славија” у Ковачици 

- Медијима - локалним и регионалним: РТВ Општине Ковачица, Hlas ľudu, Vzlet, 

Zornička и Просветни преглед  

- ТК центром (Телеком Србија) 

- Гимназијом “Михајло Пупин” у Ковачици 

- Основним школама у општини 

- Предшколском установом “Колибри” у Ковачици 

- Центром за социјални рад Ковачица 

- Еколошки покрет Општине Ковачица 

 

 

 

Дечија недеља  (5.10.-11.10.2020.) 
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Све предвиђене активности у Дечјој недељи  су успешно реализоване, само активност Деца 

-деци , прикупљање одеће није реализована због епидемиолошке ситуације. Остварена је 

одлична сарадња са локалном средином: Месна заједница, Галерија наивне уметности, Дом 

културе и РТВ ОК. У Дечјој недељи реализоване су и активности: Манифестација – Распевани 

драгуљи и промоција књиге Јана Жолнаја - Чарословник . Додела награда најуспешнијим 

ученицима који су учествовали на конкурсу др Јанко Булик и борба против короне је одржана 

14.10.2020. у библиотеци наше школе. РТВ Општина Ковачица је овај догађај снимила, као и 

поједине активности. Фотограф Јарослав Млинарчек је фотографисао прваке.  

Активностима су роководили Ањичка Биреш, Гордана Станисављевић, Ана Хркова, Мариа 

Котвашова, Властислава Кирић, Ева  Пољак Хркова, Јелена Лукић, Сања Бојковић, Павел 

Томаш, Зузана Путник као и све одељенске старешине. 

 

 

Друштвено-користан рад 

 

 Два су аспекта у организацији друштвено-корисног рада у нашој школи. 

У оквиру планирања рада школе на почетку школске године донет је програм активности 

друштвено-корисног рада, који је везан за уређење и одржавање школске средине и околине 

школе. Планиран је календаром рада школе и чини саставни део Годишњег плана рада школе.  

Активност ДКР ове школске године је била усмерена на хуманитарне и еколошке акције. 

Ученици су током школске године били ангажовани у разним сакупљачким и хуманитарним 

акцијама, као што су: сакупљање старог папира, пластике и лименки, добровољних прилога, 

као и пружање разних врста помоћи социјално-угроженим и болесним лицима. Ученици су 

целе године сакупљали секундарне сировине: папир, лименке, чепове. 

Осим наведеног, друштвено-користан рад је организован и као облик појачаног васпитног 

рада са ученицима. Овим обликом појачаног васпитног рада обухваћени су поједини ученици 

од 5. до 8. разреда. Наведени ученици су укључени у активности као што су уређивање 

школског дворишта, израда презентација на разне теме, помагање техничкој служби у школи 

и сл. Према речима наставника и разредних старешина, такав рад је дао одређене позитивне 

резултате али је организација морала бити ефикаснија. 

 

Што се тиче друштвено-корисног рада као облика појачаног васпитног рада са учеником, 

у овој школској години смо имали следећу ситуацију: 

Укупно 7 ученика је имало одређен друштвено-корисни рад као васпитну меру, и то: 

3 ученика из 5-1 одељења 

1 ученик из 6-3 одељења 

1 ученик из 8-2 одељења  

2 ученика из 8-3 одељења 

 

У одељењу 5-1 ученици су ДКР као казнену меру су добила 3 ученика и то због сукоба 

који је настао ван школе и због честог непримереног понашања у школи за време часова. 

Казнена мера им је изречена 3.6.2021 а ДРК је вршен у периоду од две недеље од 07.06.2021  

до 18.06.2021. Ученици су имали задужења која су предвиђена Правилником о ДКР за тај 

степен кршења правила понашања и у року од две недеље они су сва та задужења извршили. 

За праћење су задужени били разредна, домар и чистачице школе.  

У одељењу 6-3 ДКР је одређен једном ученику и то кроз редарство у одељењу од 

10.5.2021. до 21.5.2021. На Чосу је одрадио презентацију на тему: Значај и важност 

образовања и учења (26.5.2021.) Такође је радио као испомоћ на одржавању хигијене 

трпезарије након ужине (преподневна смена од 26. до 28.5.2021.) и као испомоћ око спремања 

учионица након часова (од 31.5. до 4.6.2021). Ученик је испоштовао све договорено. 
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У одељењу 8-2 друштвено-корисни рад у виду организације слободних активности И ТО 

11.06.2021. помоћ наставницима физичког у реализацији кроса а од 14.06. до 18.06.2021. 

дезинфекција на улазу у шклу и дезинфекција учионица између смена. Пошто се ученик  

није појавио 21.06.2021. и 22.06.2021. да би реализовао друштвено-користан рад оцена из 

владања за горе наведоног ученика је остала иста. 

У одељењу 8-3 ДКР су имала 2 ученика. Један је имао активност дезинфекција руку 

млађим ученицима од 27. маја до 4. јуна 2021. године у периоду од 10:15 до 10:30 али се 

ученик ниједном није појавио и оцена му је остала смањена. Други ученик је помагао домару 

школе од 17:30-18:00, затим је помагао спремачици  у чишћењу продуженог боравка од 

18.00-18:30. Радио је и презентацију за ЧОС «Комуникација са одраслима» као и «Асертивна 

метода у комуникацији». Осим наведеног помагао је психологу школе око организовања 

завршних испита. Због слабог извршења обавеза и овај ученик је осми разред завршио тек са 

врло добрим владањем.  

 

 

Међународно истраживање развоја читалачке писмености - ПИРЛС 2021 

Ово истраживање организује Међународна агенција за евалуацију образовних постигнућа 

ученика, ИЕА. Реч је о независној међународној организацији која окупља националне   

истраживачке  институције и различите владине агенције и која сличне међународне студије о 

ученичким постигнућима  спроводи још од 1959. године.  

ПИРЛС 2021 је пето међународно истраживање ученичких постигнућа у низу које 

организује ИЕА, а које је посвећено унапређењу наставе и процеса разумевања читања код 

ученика четвртог разреда. ПИРЛС студија је први пут реализована 2001. године и од тада 

обезбеђује међународно упоредиве податке о постигнућима деце у читању након четири године 

школовања.  Читање је вероватно најважнија вештина коју дете може да развије и круцијална 

је за постизање успеха како у школи тако и касније у животу.  

Студија је осмишљена тако да објашњава разлике између различитих система образовања с 

како би се унапредио развој и квалитет наставе.  

Више од 60 земаља (170 школа и 5000 ученика) је укључено у реализовање ПИРЛС 2021 

међународне студије. Република Србија први пут учествује у овом важном међународном 

пројекту.  

Намера реализовања студије није да се на било који начин индивидуално процењују 

ученици, наставници или директори школа. Такође, подаци помоћу којих се могу 

идентификовати ученици, учитељи или школе нигде неће бити објављени. 

Подаци који ће се прикупити  помоћи ће да се прати функционисање образовног система, као и 

да се обезбеде релевантне информације о нашем образовном систему, без откривања 

идентитета особа или установа које су учествовале у истраживању. 

Организатор истраживања у Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. Национални координатор је др Бранислав Ранђеловић, а асистент националног 

координатора је Данијела Ђукић. Они су почетком школске 2020./2021. године обавестили 

нашу школу да је изабрана да учествује у овом међународном пројекту. За координатора 

тестирања је школа изабрала Марину Бабкову, професора разредне наставе, распоређену на 

месту наставника енглеског језика у првом циклусу основног образовања а за администратора 

тестирања Весну Петров, психолога. 
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Координатор Марина Бабкова је имала три онлајн обуке преко апликације Zoom у вези 

тестирања. Прва обука је била 7. октобра 2020., друга 24. новембра 2020., а трећа 18. фебруара 

2021. године. Трећој обуци је присуствовала и администратор тестирања Весна Петров. 

У периоду од октобра 2020. до априла 2021. координатор школе је била у сталном контакту 

са координаторима из Завода за вредновања квалитета образовања и васпитања. Изабран је 

датум тестирања и попуњени су разни обрасци потребни за тестирање. Ученици из одељења 4-3 

изабрани  су да учествују у тестирању, зато што се настава у том одељењу одвија на српском 

језику.  

Дана 11. марта 2021. је одржан родитељски састанак у овом одељењу и тада су родитељи 

ових ученика били обавештени о свему што се тиче тестирања. Уједно су потписали сагласност 

за учествовање у тестирању ПИРЛС 2021, и попунили су упитнике намењене родитељима. 

Сагласност је потписало седам родитеља и папири у вези сагласности се налазе у прилогу овог 

извештаја. 

Такође, упитнике намењене само њима су попуњавали и директорка школе Ањичка Биреш, 

учитељица 4-3 одељења Гордана Станисављевић, и седморо ученика који су  учествовали у 

тестирању.  

На дан тестирања, 13. априла 2021. године, сви ученици су били присутни. Тестирање је 

почело у 7:35 и трајало је до 10:10 сати. Ученици су радили тест, који се састојао из два дела и 

на крају су попуњавали упитник намењен њима а у вези учења. Администратор тестирања 

Весна Петров је успешно реализовала ово тестирање. После тестирања Весна Петров и Марина 

Бабкова су попуниле потребне обрасце, и по упутству су сав попуњен и неискоришћен 

материјал припремиле за слање поштом назад у Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. Пакет је послат сутрадан. 

Резултати ПИРЛС 2021. тестирања би требало да буду познати крајем 2022. године. 

 

 
 

 

 

Пројекат Лековито биље 

 

 

 Дана 7.6.2021. приведен је крају школски пројекат „Лековито биље“. Носилац овог 

пројекта била је Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици. У склопу овог вишемесечног 

пројекта ученици су заједно са наставницима и родитељима проучавали лековито биље из 

разних аспеката - скупљане су биљке за хербаријуме, сађене су мини баште у дворишту школе, 
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састављани су разни рецепти, прављене видео презентације, рађени експерименти, 

припремана и одржавана предавања за ученике а од стране ученика, израђени су бројни 

ликовни и литерарни радови, ... 

 На крају, одабрани су најуспешнији ученички радови. Награђени су ученици: Корнелиа 

Жолнај,  Хана Шпрингељ, Оливер Пољак, Андреа Петраш, Дамјан Путник, Марина 

Омастова, Мирослав Бенка, Хана Барца, Маја Прибеља, Александра Вењарски, Лука 

Стојковић, Филип Живковић, Лена Чернош, Габриел Стано, Емилија Остојин, Доротеа Магду, 

Катарина Валовец, Матеј Хрк, Милан Хрк, Тимеа Стано и Александра Бабинец 

 Цео овај образовно-васпитни и еколошки пројекат подржали су Фабрика шећера 

„Суноко“ Ковачица, посластичарница „Пеливан“, цвећара „Наташа“, Институт „Јосиф 

Панчић“ Панчево, као и родитељи наших ученика (Снежана Магду  и Адам Сирома). 

 

 

Реализација програма школског маркетинга 
  

Током ове школске године, наша школа је одржавала одличну сарадњу са медијима. О 

нашој школи се писало у више часописа - и на српском и словачком језику: Hlas ľudu, Vzlet, 

Zornička и Просветни преглед. Остваривана је и сарадња са електронским медијима 

(медијским радиодифузним установама): РТВ Општине Ковачица, РТВ Панчево и РТВ 

Војводине а наша школа је била присутна и на интернет платформи РТВ ОК. У оквиру 

школског маркетинга формиран је Тим за промоцију школе. Највише и најредовније су 

активности у школи презентоване на веб страници школе, као и на званичној Facebook 

страници наше школе. 

 

 Школа је издавала у електронској форми свој часопис Школско звоно (за ученике виших 

разреда) који је рађен у ПДФ формату за бесплатно скидање са интернета и/или онлајн 

преглед на интернет страници наше школе. 

 

 Школа има и свој YouTube налог на којем постављамо видео снимке са разних дешавања 

у нашој школи, као и видео-клипове које смо снимили за разне конкурсе и такмичења. 

 

 Осим свега наведеног, школа је промовисала свој рад и путем: 

- паноа у холу школе,  

- фото новина испред школе, 

- школског часописа 

- школске веб странице 

- школске Фејсбук презентације 
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ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА 

 

Праћењем остваривања и евалуацијом Годишњег програма рада школе, за школску 

2020/2021. годину, можемо констатовати да реализовану школску годину оцењујемо као 

успешну. 

Наведени многобројни подаци и чињенице говоре, да на постигнуте резултате треба да 

будемо поносни. Наставнички колектив се свесрдно трудио и успео је да планиране 

активности на време реализује. Битно је истаћи да у колективу постоји ентузијазам за рад са 

ученицима на савремен и стваралачки начин. 

Водили смо рачуна да планиране активности буду у складу са: 

- Школским програмом 

- Развојним планом школе 

- Правилницима о наставном плану и програму за први и други циклус основног образовања 

- Правилником о наставном плану и програму основ. образовања и васпитања за ученике лако 

ментално уметене у развоју 

- Правилником о плану и програму васпитно – образовног рада са аутистичном децом и 

омладином. 

 

У КОВАЧИЦИ, 

 

15.9.2021. 

 

АЊИЧКА БИРЕШ 

_____________________ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

МП 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

________________________________ 

МИРОСЛАВ ТОМАШ 


